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 مدير االكتتاب املستشار املايل 

    
 لبنوك املستلمةا  

     
والمشار إليها   ( العربية السعودية  اإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة      التسجيل و  قواعد   متطلبات تم تقديمها حسب     معلومات هذه على    صدار اإل نشرةتحتوي  

 نشرةية عن دقة المعلومات الواردة في        مجتمعين ومنفردين كامل المسؤول   ) جـ( أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة            يتحملو "). الهيئة"بـ
  الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في                الدراسات علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع       حسب ويؤكدون هذه،   صداراإل

تعلق بدقتها أو   ت، وال تعطي أي تأكيدات      نشرةية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه ال        السوق المال   و ئة الهي وال تتحمل   ، مضللة ها إلى جعل أي إفادة واردة في      النشرة
 . أو عن االعتماد على أي جزء منهانشرةاكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه ال

 

 )م١٩/٦/٢٠٠٥الموافق  (هـ١٢/٥/١٤٢٦ صدرت هذه النشرة بتاريخ
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 الصفة االسم
 رئيس مجلس اإلدارة..........................................صاحب السمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير

 العضو المنتدب.................................................................... العزيز المهنادلرحمن بن عبعبد ا
 عضوا.............................................................................عبدالرؤوف محمد مناع. د

 عضوا...............................................................................امردالعبد الرحمن محمد 
 عضوا............................................................................. المطوع محمد حمودناصر

 عضوا..............................صاحب السمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
 عضوا.................................................................................ماجد عبداهللا القصبي. د

 عضوا....................................................................................العيسىمحمد إبراهيم 
 

 

 عنوان الشرآة
  المراعي شركة

  الطريق الدائري الشمالي– ٧مخرج 
 حي االزدهار

 ٨٥٢٤ص ب 
 ١١٤٩٢الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 

 الشرآة مجلس إدارة سكرتير
  سليمان الطريقينعبد الرحم. د

 شركة المراعي 
 ٨٥٢٤ص ب 

 ١١٤٩٢الرياض 
 المملكة العربية السعودية

 

 مسجل األسهم

 
 تـداول

 أبراج التعاونية
  طريق الملك فهد٧٠٠

 ٦٠٦١٢ص ب 
 ١١٥٥٥الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 



 

 
  د 

 

 المستشار المالي

 
ي  مجموعة  ي س  المحدودة) الشرق األوسط( للخدمات المالية إتش إس ب
 ٤٦٠٤ص ب 

  اإلمارات العربية المتحدة–دبي 

 المستشار القانوني لالآتتاب

  
 كي الشبيكي باالشتراك مع بيكر آند ماكينزي ليمتدمكتب المستشارون القانونيون، تر

 ٤٢٨٨ص ب 
  المملكة العربية السعودية– ١١٤٩١الرياض 

 المستشار القانوني لمتعهد تغطية االآتتاب الرئيسي

 
 كليفورد تشانس، مشاركة ذات مسؤولية محدودة

 ٩٣٨٠ص ب 
  االمارات العربية المتحدة –دبي 

 المحاسب القانوني

 
  عضو جرانت ثورنتون الدولية– ر لتدقيق الحساباتمكتب الدا
 ٢١٩٥ص ب 

  المملكة العربية السعودية– ١١٤٥١الرياض 

 مستشار العالقات العامة مستشار اإلعالم

 

 

 
 MS&Lمانينج سيلفج أند لي  ليو بورنت/ تارجت 
 ٢٩٥٧٩٧ص ب  ٢٩٥٧٩٧ص ب 
  المملكة العربية السعودية– ١١٣٥١ الرياض  المملكة العربية السعودية– ١١٣٥١ الرياض

 
 
 



 

 
 ـ ه 

  ومتعهد تغطية االآتتاب الرئيسيمدير االآتتاب

 
 البنك السعودي البريطاني

 ٩٠٨٤ص ب 
  ١١٤١٣الرياض 

 لمملكة العربية السعودية
 
 
 

 البنوك المستلمة ومتعهدو تغطية االآتتاب المساعدون

 
 البنك العربي الوطني

 ٩٨٠٢ص ب 
  ١١٤٢٣الرياض 

 بية السعوديةالمملكة العر
 
 

 
 البنك السعودي الفرنسي

 ٥٦٠٠٦ص ب 
  ١١٥٥٤الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 
 

 
 ٢٢٦٢٢ص ب 

  ١١٦١٤الرياض 
 المملكة العربية السعودية

 
 

 
 مجموعة سامبا المالية

 ٨٣٣ص ب 
  ١١٤٢١الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 



 

 
  و 

  

 للسهمي ريال سعود ٥١٢.........................................................االكتتاب سعر 
  بالكامل  القيمة سهم عادي مدفوع١٥,٠٠٠,٠٠٠......................................ةردإجمالي عدد األسهم المص

  بالكامل  القيمة سهم عادي مدفوع٤,٥٠٠,٠٠٠................................... االكتتابلمطروحةسهم ااألعدد 
مال  من رأس % ٣٠ لالكتتاب   طروحةيمثل عدد األسهم الم   ......................ةرد المصمن األسهمالكتتاب اسهم أنسبة 

  والمصدرالشركة المصرح به
  ريال سعودي للسهم ٥٠........................................................القيمة االسمية

 ريال سعودي ٢,٣٠٤,٠٠٠,٠٠٠................... لالكتتابلمطروحةاالقيمة اإلجمالية لألسهم 
  سهم٤,٥٠٠,٠٠٠.............................عدد أسهم االكتتاب المتعهد بتغطيتها

  ريال سعودي٢,٣٠٤,٠٠٠,٠٠٠....................................إجمالي المبلغ المتعهد بتغطيته
  أسهم١٠.................................................الحد األدنى لالكتتاب
  ريال سعودي٥,١٢٠..........................................كتتابقيمة الحد األدنى لال
  أسهم٥,٠٠٠...............................................الحد األقصى لالكتتاب

  ريال سعودي٢,٥٦٠,٠٠٠........................................قيمة الحد األقصى لالكتتاب

  االكتتاب بعد   االكتتابقبل   
 النسبة األسهم النسبة األسهم المساهمون البائعون

 قيمة اسمية للسهم. س. ر٥٠ قيمة اسمية للسهم. س. ر٥٠ 
 بن صاحب السمو األمير سلطان 

 %٣٧,٢١.........٥,٥٨٠,٧٥٠..........%٥٣,١٥............٧,٩٧٢,٥٠٠...............................محمد بن سعود الكبير
 %٢٨,٢٣.........٤,٢٣٤,٦٥٠..........%٤٠,٣٣............٦,٠٤٩,٥٠٠......................................مجموعة صافوال

 %٢,٦٧............٤٠١,١٠٠............%٣,٨٢...............٥٧٣,٠٠٠...........................عبد العزيز إبراهيم المهنا
 %١,١٩.........%١٧٨,٥٠٠............%١,٧٠...............٢٥٥,٠٠٠...........عبد الرحمن عبد العزيز إبراهيم المهنا

 وهرة بنت األميرة الجالملكي صاحبة السمو 
 %٠,٧٠............١٠٥,٠٠٠............%١,٠٠...............١٥٠,٠٠٠...................... آل سعودسعد بن عبد العزيز

 %٧٠,٠٠.......١٠,٥٠٠,٠٠٠.......%١٠٠,٠٠..........١٥,٠٠٠,٠٠٠................................................المجموع

ن يلمساهمعلى ا   االكتتاب  متحصالت سوف توزع صافي  .......................................استخدام متحصالت االكتتاب
 وفقا للنسبة المئوية لملكية كل من المساهمين           نيالبائع

الشركة تحصل   ولن   لالكتتاب،طروحة  المالبائعين لألسهم   
 .على أي جزء من متحصالت االكتتاب

سوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في          ............................................تخصيص أسهم االكتتاب
 الموافق (هـ  ١٢/٦/١٤٢٦موعد أقصاه يوم االثنين        

) ١٠(الحد األدنى للتخصيص هو       إن   ).م١٨/٧/٢٠٠٥
لمطروحة  وما يتبقى من األسهم ا     ،عشرة أسهم لكل مكتتب   

 سيتم تخصيصها على أساس تناسبي      -إن وجدت -لالكتتاب  
 على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم            ״بناء

 وإذا تجاوز عدد المكتتبين      .  المطلوب االكتتاب بها   
 ألف مكتتب، فإن الشركة     أربعمائة وخمسون ) ٤٥٠,٠٠٠(

ال تضمن الحد األدنى للتخصيص وسيتم التخصيص           
وفي حال تجاوز عدد     . ى عدد المكتتبين   بالتساوي عل 



 ملخص االكتتاب

 

 
  ز 

 يتم  ، سوف المكتتبين عدد األسهم المطروحة لالكتتاب      
 . السوق الماليةالتخصيص حسب ما تقرره هيئة

  الموافق(هـ  ٢٧/٥/١٤٢٦  يوم االثنين  سيبدأ االكتتاب في  .......................................................... االكتتابفترة
 أيام شاملة آخر يوم       ١٠ ويستمر لفترة     )م٤/٧/٢٠٠٥

هـ ٧/٦/١٤٢٦يوم األربعاء    الغالق االكتتاب وهو      
 ).م١٣/٧/٢٠٠٥الموافق (

 مليون ريال سعودي للسنة     ٣٧٠حققت الشركة أرباحا بلغت     .........................................................األرباحتوزيع 
 ٢٥٠ توزيع   وتم ،م٢٠٠٤  ديسمبر ٣١ المنتهية في    المالية

. سعودي منها على المساهمين البائعين        مليون ريال 
 هاتعلن  لالكتتاب أية أرباح    طروحةالم وستستحق األسهم 
التي  م والسنوات المالية   ٢٠٠٥المالية   الشركة عن السنة  

راجع قسم  توزيع األرباح    لالطالع على تفاصيل  .  تليها
 ."سياسة توزيع األرباح"

للشركة فئة واحدة فقط من األسهم، وال يعطى أي مساهم           ......................................................حقوق التصويت
  الحق في   يمنح كل سهم صاحبه    . حقوق تصويت تفضيلية  

 سهم على األقل    ٢٠كل مساهم لديه    يحق ل وصوت واحد ،    
 . العموميةالحضور والتصويت في اجتماع الجمعية          

حقوق التصويت في الشركة راجع     لالطالع على تفاصيل    
 ."حقوق التصويت "قسم

في لقيد عدم جواز التصرف      البائعون  خضع المساهمون   ي...................................................القيود على األسهم
األسهم من تاريخ بدء تداول     أشهر   مدتها ستة أسهمهم لفترة   

، ويجب أن يحصل أي      هيئة السوق المالية   تعليمات تمشيا مع 
بيع متوقع لألسهم من قبل المساهمين البائعين بعد نفاذ فترة          

 .الحظر على موافقة هيئة السوق المالية أوال

لم توجد سوق لألسهم سواء داخل المملكة العربية السعودية         ........................................................تسجيل األسهم
وقد تقدمت   . تاب العام أو أي مكان آخر قبل طرحها لالكت      

الشركة بطلب للجهات الرسمية بغرض تسجيل األسهم          
بالقائمة الرسمية، وتم الحصول على جميع الموافقات          

ومن المتوقع أن يبدأ    .    بعملية طرح األسهم   الرسمية للقيام 
تداول األسهم في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية             

 )."مكتتبينمتواريخ مهمة لل" راجع قسم(تخصيص األسهم 
 . االكتتاب هذايوجد مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في         .....................................................عوامل المخاطرة

مخاطر تتعلق  ) أ(ويمكن تصنيف هذه المخاطر كالتالي       
مخاطر ) ـج (سوقمخاطر تتعلق بال  ) ب(الشركة  نشاط  ب

عوامل "في قسم    قد تم تحليل هذه المخاطر     و .تتعلق باألسهم 
يجب مراجعتها بعناية قبل     التي   نشرةهذه ال  من   "ةطراخمال

 .بالكتتاأسهم ا في باالستثماراتخاذ قرار 
 



 

 
  ح 

   

 التاريخ الكتتابل المتوقعالجدول الزمني 

/٧/٦ يوم األربعاء   حتى هـ٢٧/٥/١٤٢٦من يوم االثنين    ................................................................فترة االكتتاب
 )م١٣/٧/٢٠٠٥حتى م٤/٧/٢٠٠٥ الموافق( هـ١٤٢٦

 )م١٣/٧/٢٠٠٥ افقالمو (هـ٧/٦/١٤٢٦وم األربعاء ي.............وسداد قيمة االكتتابكتتاب  طلبات اال لتقديمموعدآخر 

 في (  الفائضةمبالغال إعادةوشعار بالتوزيع النهائي  اإل
 )م١٨/٧/٢٠٠٥الموافق (هـ ١٢/٦/١٤٢٦يوم االثنين .............................................)حالة وجود فائض لالكتتاب

 القةبعد االنتهاء من جميع االجراءات ذات الع...................................................سهماألتاريخ بدء تداول 
 

وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل         . تقريبية الجدول الزمني والتواريخ المشار إاليها أعاله      
 .الصحافة المطبوعة

    

  تلكويجب تعبئة    . مدير االكتتاب والبنوك المستلمة   ستتوفر طلبات االكتتاب خالل فترة االكتتاب لدى فروع         
 .  من هذه النشرة"بنود وشروط االكتتاب"وفقا للتعليمات المبينة في قسم الطلبات 

 



 

 
  ط 

   

يعد هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات المدرجة في نشرة اإلصدار وال يشمل كافة المعلومات التي قد                  
وقد تم  .  قرار باالستثمار في األسهم    ويجب على مستلمي هذه النشرة قراءتها بأكملها قبل اتخاذ        . تهم المكتتبين 

 ".تعريفات واختصارات"تعريف بعض المصطلحات المدرجة في هذه النشرة  تحت قسم 

 الشركةنبذة عن 

تأسست شركة المراعي المحدودة كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم                    
 رخص وزير التجارة      وقد). م١/٧/١٩٩١الموافق  (هـ  ١٩/١٢/١٤١١، وتاريخ    ١٠١٠٠٨٤٢٢٣١

، بتحول  )م١٣/٦/٢٠٠٥الموافق  (هـ  ٦/٥/١٤٢٦ وتاريخ   ٧٧٣والصناعة، بموجب القرار الوزاري رقم       
 ريال  ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ويبلغ رأس مال الشركة     . الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة        

كتتاب وإنعقاد  بعد إنتهاء اال   و . ريال للسهم  ٥٠سمية قدرها   ا سهم بقيمة    ١٥,٠٠٠,٠٠٠سعودي مقسم إلى    
الجمعية العامة للتحول، سوف يتم تقديم طلب إلى وزير التجارة والصناعة بإعالن تحول الشركة وتعتبر                  

 . الشركة محولة تحويال  صحيحا  من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تحولها

 هيكل ملكية المراعي
  االكتتابقبل   االكتتاببعد 

  األسهم % رأس المال  سهماأل % رأس المال
 المساهمون  ريال قيمة اسمية للسهم٥٠   ريال قيمة اسمية للسهم٥٠

بن محمد  صاحب السمو األمير سلطان ٧٫٩٧٢٫٥٠٠ ٥٣٫١٥ ٣٩٨٫٦٢٥٫٠٠٠  ٥٫٥٨٠٫٧٥٠ ٣٧٫٢١ ٢٧٩٫٠٣٧٫٥٠٠
 بن سعود الكبيرا

 عة صافوالمجمو ٦٫٠٤٩٫٥٠٠ ٤٠٫٣٣ ٣٠٢٫٤٧٥٫٠٠٠  ٤٫٢٣٤٫٦٥٠ ٢٨٫٢٣ ٢١١٫٧٣٢٫٥٠٠

 اإبراهيم المهنبن عبد العزيز  ٥٧٣٫٠٠٠ ٣٫٨٢ ٢٨٫٦٥٠٫٠٠٠  ٤٠١٫١٠٠ ٢٫٦٧ ٢٠٫٠٥٥٫٠٠٠

إبراهيم  بن عبد العزيزبن عبد الرحمن  ٢٥٥٫٠٠٠ ١٫٧٠ ١٢٫٧٥٠٫٠٠٠  ١٧٨٫٥٠٠ ١٫١٩ ٨٫٩٢٥٫٠٠٠
 المهنا

الجوهرة األميرة الملكي صاحبة السمو  ١٥٠٫٠٠٠ ١٫٠٠ ٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٠٥٫٠٠٠ ٠٫٧٠ ٥٫٢٥٠٫٠٠٠
  آل سعودبنت سعد بن عبد العزيز

 الجمهور - - -  ٤٫٥٠٠٫٠٠٠ ٣٠٫٠٠ ٢٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠

 المجموع ١٥٫٠٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  .١٥٫٠٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
        

 المراعي: المصدر

 "المراعي"تجارية  العالمات ال تقوم الشركة بتسويق أنواع متعددة من المنتجات الغذائية والمشروبات تحت             
جل أللبان قصيرة وطويلة ا   ألوتشمل هذه المنتجات ا    .  من خالل متاجر التجزئة    "زادي"و" سموذي"و" اليوم"و

وتعتبر . لبانالمصنوعة من الحليب الطازج وكذلك األجبان والزبدة وبعض المنتجات الغذائية من غير األ              
والتي  الصنع   الغذائية النهائية منتجات  ال وصوال الى    نمزارع األلبا  يمتد إنتاجها من  المراعي شركة متكاملة    
 .تباع في متاجر التجزئة

                                                 
 .لى شرآة المراعي المحدودةمن شرآة المراعي للتجارة المحدودة إم ١٩٩٦ الشرآة اسمها في العام  عدلت ١



 األساسيةملخص للمعلومات 

 
  ي 

م عندما أدرك صاحب السمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير             ١٩٧٧الى عام   الشركة  يعود تاريخ   و
لبي ضرورة التحول من مزارع األلبان التقليدية في المملكة العربية السعودية الى مزارع عصرية حديثة ت                

من  انطالقااالحتياجات المتزايدة في بلد مضطرد النمو، فقام بتطوير عدد من المشاريع الزراعية في المملكة                
 بدأت   التي  ومع بداية فترة إعادة الهيكلة وإعادة االستثمار       م١٩٩١بحلول عام   و.  الحليب واللبن الطازج  إنتاج  

 تبوأت مركزا قياديا في السوق       التجارية للمراعي قد   بتأسيس شركة المراعي للتجارة المحدودة، كانت العالمة      
 .في المنطقة، حيث سمح وضع الشركة لها باالستفادة من تحسن الوضع االقتصادي 

ة إنتاجها الغذائي لتتمكن    مجموع فطورت   ،لتكاليفاداء وتقليص   األتحسين  لشرعت المراعي ببرنامج شامل     
ولمعرفتها التامة بالمزايا   . كنة لتحقيق أعلى مستوى من المبيعات     من مواكبة متطلبات المستهلكين بأقل تكلفة مم      

 فقد بدأت   ،نتاج األلبان ذات التكلفة المنخفضة على المدى الطويل       إ شركات   المتوفرة لدى االستراتيجية التنافسية   
ترة  مليون ريال في ف    ١,١٠٠الشركة بتنفيذ برنامج استثماري كبير أنفقت خالله مصاريف رأسمالية تجاوزت           

 .م١٩٩٧م إلى ١٩٩٣خمس سنوات من 

بطاقة إنتاجية تتناسب مع المنتجات الحالية باإلضافة       ) CPP( مصنع المعالجة المركزي     وقد أنشأت الشركة  
الى المنتجات الجديدة التي تتوقع الشركة طرحها خالل العشر سنوات القادمة وبشكل يسمح بتوسعته في                  

 ١٠,٠٠٠بان كبيرة باستخدام أحدث التقنيات العالمية تستوعب كل منها          المستقبل، كما تم بناء أربع مزارع أل      
 .رأس من األبقار

 ثبتت المراعي مركزها القيادي بنجاح       ، وبداية فترة النمو واستخدام المزايا التنافسية       م١٩٩٨بحلول عام   و
لتي حققتها الشركة    ا يةفأصبحت شركة اإلنتاج األقل تكلفة في المنطقة، وتشهد على ذلك معدالت هامش الربح            

 .خالل المرحلة السابقة والتي مكنت الشركة من مواجهة حدة المنافسة في أسواقها

 على الحليب واللبن الطازج في      سويقية ت اعروضحملة قدمت من خاللها      المراعي   نظمت ،م١٩٩٩في عام   
 على  الحصوللها  ولقيت هذه العروض تجاوبا كبيرا من المستهلكين واستطاعت الشركة من خال            . المملكة

 حدة المنافسة على منتجات األلبان في        وبتفاقم. حصة كبيرة من السوق دون أي تأثير سلبي على الربحية          
 مرة  ، غير أن المراعي استطاعت    م٢٠٠١ انخفضت أسعار التجزئة للحليب واللبن في صيف عام           ،المملكة

سعار المبيعات  ألاألثر السلبي   أخرى أن تحقق نموا في حجم مبيعاتها وحصتها في السوق مع تخفيف                
 .المنخفضة على هامش الربحية

 رسالة الشركة واستراتيجيتها

 سواقاأل والمشروبات االختيار المفضل للعائالت في كافة        من األغذية ها  اتنتجم المراعي في جعل      رسالة تتمثل
.   الريادي في السوق   المحافظة على موقعها  تركيزها الواضح على    مراعي  وتعكس رسالة ال   . التي تعمل بها  

سوق ل تها االستهالكية في الشرق االوسط ورياد     الغذائيةمنتجات  الفي سوق   مكانة الشركة   رسالة  ال تؤكد هذه و
 .مجلس التعاون دول لبان في األ

 المزايا التنافسية

لصناعية هذا االسم العريق في االوساط ا     ويرتبط  .   مجلس التعاون   دول  في ا مميز ا تجاري اتمتلك المراعي اسم  
 .والتجارية بالتميز والتفوق التقني والفعالية العالية



 األساسيةملخص للمعلومات 

 
  ك 

 :ما يليم او كل وقد حرصت المراعي على تجنب االعتماد الكلي على أحد
 .منطقة جغرافية أو اقليم معين 
 .منتج معين او مجموعة معينة من المنتجات 
 .شركة بيع تجزئة، مجموعة من المستهلكين أو قنوات التوزيع 
 .ليبمصادر الح 

 إدارة مزارع األلبان وإنتاج     ويشمل الهيكل اإلداري للشركة نشاطات مختلفة من التسويق والمبيعات والتوزيع           
 .األغذية

إن التوفير اليومي لمنتجات األلبان الطازجة في مثل هذا المناخ االقليمي الحار يعتمد وبشكل خاص على مواد                 
وتضمن . من االتقان ويتم نقلها بواسطة شبكة توزيع مبردة فعالة         عاليمستوى  ب يتم إنتاجها أولية عالية الجودة    

 .ةنتاج المتكاملاإلعملية  جوانبالمراعي جودة منتجاتها من خالل رقابتها المباشرة على جميع 

الطبيعة الصحراوية للمناخ   في العالم على الرغم من      الخام   منتجي الحليب    أكفأمن  وتعتقد إدارة الشركة أنها     
 بإنتاجية عالية من الحليب      الذي يتمتع  قطيع المراعي من األبقار   تعتقد الشركة بأن    و .رجات الحرارة وارتفاع د 

نتاج البقرة  إويقدرمعدل  . ماثل إنتاج أي قطيع تجاري في أي مكان في العالم          يتخطى منافسيها المحليين و   ي
 . لتر سنويا ١٢,٤٠٠الواحدة في شركة المراعي بحوالي 

 إلى  م١٩٩٧سنويا منذ عام    % ٢٠ تجاوز    بهامش ربحية  لمراعي على مدى عدة سنوات      تزايدت ربحية ا  وقد  
ائد باالضافة الى تحقيق تدفقات     و من الع   المرتفع  كما تمكنت الشركة من المحافظة على هذا المستوى        م،٢٠٠٣
في % ١٩,٦، وقد بلغ هامش الربحية       مبيعاتها    وحجم  من خالل زيادة حصتها في السوق وقيمة       عاليةنقدية  
م، ويعكس هذا االنخفاض الضئيل التغير في معطيات اإلنتاج حيث تقوم المراعي بتنويع منتجاتها                 ٢٠٠٤

باإلضافة إلى التكاليف الناتجة عن االرتفاع الحاد في تكلفة المواد األولية وانخفاض سعر صرف الدوالر                  
 . األمريكي مقابل العمالت األجنبية األخرى

رباح في ظل ظروف    بان ناجحة تمكنت من المحافظة على نسبة مرتفعة من األ          تعتبر المراعي شركة أل   و
 فاستطاعت المحافظة على    ،موظفيها وعملياتها وتقنياتها  اختيار  لتزامها المطلق باالمتياز في     ا من خالل صعبة  

 :شمل ما يليي من القدرات والخبرات في نشاطها الواسع والذي رصيد كبير
 . المستهلكين وتلبيتهااحتياجاتتعرف على خبرات التسويق وباألخص ال 
 .ةيفعالب العمالء خدمةخبرات المبيعات وباألخص  
 .ةشبكة توزيع مبردباستخدام التغطية الشاملة  
 .نتاج المتكاملةإلاعملية خطط مدروسة وقدرات معلوماتية تساند  
 .نتاج ذات تقنية حديثةإمزارع وخطوط  
 . خبرة عالية في جميع مجاالت الزراعة والمعالجة والهندسةنظم تقنية متطورة مدعومة بموظفين ذوي 

دارة إلتضم ا و.  داري في شركة المراعي بخبرات وقدرات واسعة في جميع مجاالت الشركة          إليتمتع الفريق ا  
 .ت العالمية والمحلية الواسعةاالعليا للشركة كوادر من مختلف الخلفيات والجنسيات التي تجمع بين الخبر

 :الفريق االداري في الشركة ما يليومما يميز 
مستوى عالي من التخطيط وخصوصا فيما يتعلق بموازنة الطلب على المنتجات مع توفر كمية كافية من                 

 .الحليب
 .إدارة شبكة التوزيع المبردة  وأثرها على جودة المنتجات 
 . من تحليل ومتابعةلمبيعاتلالخبرة واالدارة الميدانية  
 .ات دقيقة للمبيعات على المدى الطويل والقصيرتوقعالقدرة على عمل  
 .متكاملة للتخطيط والرقابةالمعلوماتية المالية النظم خبرة في مجال ال 



 

 
  ل 

   

م و ٢٠٠٢راجعة للسنوات المالية    المدرجة أدناه مع القوائم المالية الم     و  الملخصة يجب قراءة القوائم المالية   
تقرير مراجعي الحسابات   قسمي  ضمنة في   ت والم ا المرفقة به  اإليضاحات بما في ذلك  م  ٢٠٠٤ و م٢٠٠٣

   .مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي للشركة ونتائج األعمالو

 )بماليين الرياالت(ملخص النتائج الماليـة 
  ديسمبر٣١السنة المنتهية في  

 م٢٠٠٢ م٢٠٠٣ م٢٠٠٤ 
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 المراعي الماليةقوائم : المصدر

                                                 
 ريال سعودي، وتمت زيادة عدد األسهم       ١٫٠٠٠ سهم بقيمة إسمية بلغت      ٢٠٠٫٠٠٠م،  ٢٠٠٢ بلغ عدد األسهم المصرح بها في عام          ٢

عن طريق زيادة رأس المال بمبلغ      (  ريال سعودي    ١٫٠٠٠قيمة اسمية بلغت     سهم ب  ٥٠٠٫٠٠٠م إلى   ٢٠٠٣ إبريل   ١المصرح بها في    
 مليون سهم وتعديل القيمة       ٧٥م لتبلغ    ٢٠٠٤ أغسطس    ١آما تمت زيادة عدد األسهم المصرح بها في             ).  مليون ريال سعودي    ٣٠٠

عودي وإعادة تقسيم األسهم على أساس مليون ريال س٢٥٠عن طريق  زيادة رأس المال بمبلغ ( ريال سعودي    ١٠اإلسمية للسهم لتبلغ    
 ). سهم١ سهم لكل ١٠٠

م، تم احتساب الربحية المعدلة للسهم على اعتبار أن عدد             ٢٠٠٤م و ٢٠٠٣م و ٢٠٠٢ لتسهيل مقارنة ربحية السهم للسنوات المالية           ٣
 .  مليون سهم للسنوات الثالث١٥أسهم الشرآة المصرح بها يساوي 
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 اتفاقية التعهد بالتغطية بين المساهمين البائعين والشركة ومتعهدي تغطية.....................اتفاقية التعهد بالتغطية
  .االكتتاب 

 . المحدودة المراعيإدارة شركة........................................دارةاإل

 .االرتفاع التدريجي في القيمة والذي يمثل تكاليف تربية القطيع الصغير.........................ارتفاع قيمة القطيع

سمية تبلغ  ا سهم من أسهم الشركة مدفوعة بالكامل بقيمة         ١٥,٠٠٠,٠٠٠........................................األسهم
 . ريال سعودي للسهم٥٠

 . سهم عادي من أسهم الشركة٤,٥٠٠,٠٠٠...............................أسهم االكتتاب

 .والزوجة واألطفالالزوج ........................................أقارب

من أسهم  % ٣٠تمثل  العام  الكتتاب  ل سهم عادي    ٤,٥٠٠,٠٠٠  طرح......................................كتتابالا
 .شركة المراعي

 .اإلمارات العربية المتحدة.....................................اإلمارات

 ).المقاييس(المنظمة الدولية للمعايير ...........................................أيزو

 .  من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمةالمراعيتحول ..............................تحويل الشركة

 .م اآللي لتداول األسهم السعوديةالنظا.........................................تداول

 .أم القرى، الجريدة الرسمية لحكومة المملكة العربية السعودية............................الجريدة الرسمية

 .حكومة المملكة العربية السعودية......................................الحكومة

 .ريال سعودي..............................س. أو رريال

 .ريال سعودي لكل سهم من أسهم االكتتاب ٥١٢...............................سعر االكتتاب

 أي لجنة، أو    ،وتشمل حيث يسمح سياق النص     ،السوق المالية السعودية  ........................................السوق
لجنة فرعية، أو موظف، أو مسؤول، أو شخص تابع، أو وكيل يمكن             
أن يتم تكليفه في الوقت الحاضر بالقيام بأي من وظائف السوق،              

تعني أي نشاط يتم من خالل أو بواسطة التجهيزات       " في السوق "وعبارة  
 فإن أي إشارة إليها تعني      وحتى يتم إنشاء السوق،   . التي توفرها السوق  

 ".تداول"

 .الشخص الطبيعي......................................الشخص

 .شركة المراعي المحدودة........................الشركة أو المراعي

فرعية هيئة السوق المالية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة            .........................................الهيئة
 أو موظف أو وكيل يمكن أن يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف            

 .الهيئة



 تعريفات واختصارات

 
 ٢ 

 التعريف المصطلح

) م٤/٧/٢٠٠٥ الموافق(هـ  ٢٧/٥/١٤٢٦ تاريخبالمدة التي تبدأ     ...............................ة االكتتابفتر
  أيام شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو            ١٠ويستمر لفترة    

 ).م١٣/٧/٢٠٠٥ الموافق(هـ ٧/٦/١٤٢٦

 .قائمة باالوراق المالية تعدها الهيئة بمقتضى قواعد التسجيل واإلدراج.............................القائمة الرسمية

دراج الصادرة من هيئة السوق المالية بموجب المادة        اإلالتسجيل و قواعد  .................راجداإلالتسجيل وقواعد 
  من نظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم              ٦
  ).م٣١/٧/٢٠٠٣الموافق (هـ ٢/٦/١٤٢٤تاريخ و) ٣٠/م(

 الرياض، بنك    البنك العربي الوطني، البنك السعودي الفرنسي،        ....المساعدوناالكتتاب متعهدو تغطية 
ومجموعة سامبا المالية المعينين من قبل الشركة كمتعهدي تغطية            

 .نوالمساعداالكتتاب 

 .أعضاء مجلس إدارة شركة المراعي.............................مجلس االدارة 

يضم المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين وعمان           ....مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 .واإلمارات العربية المتحدة

 . مجتمعةمجلس التعاون لدول الخليج العربيةدول ..............................تعاونمجلس ال

مجموعة بنك الرياض،   البنك العربي الوطني، البنك السعودي الفرنسي،       .............................البنوك المستلمة
 . لالكتتاببنوك مستلمةسامبا المالية المعينين من قبل الشركة ك

 .الكتتابلالبنك السعودي البريطاني المعين من قبل الشركة كمدير ...............................مدير االكتتاب

ي    مجموعة............................المستشار المالي ي س ش إس ب ) الشرق االوسط ( للخدمات المالية     إت
 .قبل الشركة كمستشار ماليمن المحدودة المعين 

هم مستشارو الشركة ومستشارو المساهمين البائعين فيما يتعلق            ...........................مستشارو الشركة
 . دباالكتتاب والواردة أسمائهم في الصفحة 

شركة المراعي للتجارة المحدودة و شركة المراعي المحدودة وشركة          ........................مراعي أو الشركةال
 . المراعي بعد تحويل الشركة إلى شركة مساهمة
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 لالكتتاب دراسة كافة المعلومات التي تحتويها       طروحة االستثمار في األسهم الم    يتعين على كل من يرغب في     
وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج        .  المبينة أدناه  مخاطرةلعوامل ا بما فيها   بعناية  هذه النشرة   

ة التي تعتقد   طراخ حال حدوث أو تحقق أحد عوامل الم        في جوهريأعمالها وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي و     
في الوقت الحالي أنها مهمة، أو أي مخاطر أخرى لم يتسنى لإلدارة أن تحددها أو                 ")اإلدارة("إدارة الشركة   

 حدوث إحدى أو بعض     ؤدي قد ي   .التي تعتقد أنها غير جوهرية، أو اذا أصبحت هذه األخيرة مخاطر جوهرية           
أسهم استثماره في   المستثمر كامل أو جزء من      قد يخسر   و السوق    في سهماألانخفاض سعر   إلى  هذه المخاطر   

 .الشركة

2-1     

 المخاطر المرتبطة بالمنتجات ١-١-٢

 سلبا الذي قد يؤثر     األمرعوامل خارجية   بسبب  المنتجات  بعض   احتمال تلوث    نتيجةقد يتأثر نشاط الشركة     
 .حواألرباات ععلى المبي

الفحص والمراقبة   )أ (:أهمها لتقليل المخاطر المرتبطة بالمنتجات   هذا وتتخذ الشركة عدد من االحتياطات        
من الهيئة العربية السعودية     الخارجيتدقيق   ال )ب(اإلنتاج،   من الحليب خالل عملية      اإلنتاج تالمستمرة لمدخال 

لجودة العالمية كنظام نقاط التحكم الحرجة لتحليل       بما يتوافق مع معايير ا     اإلنتاج لنظم   للمواصفات والمقاييس 
نه إومع ذلك ف   . توفير تغطية تأمين مناسبة ضد مطالبات الغير       )جـ(،  ٩٠٠٢واأليزو   ) HACCP(المخاطر  

دارة السالمة  إالجودة و " قسم   راجع( عاله بشكل قاطع  أ إليه ضمان عدم حدوث أي تلوث كالمشار        باإلمكانليس  
 )."ئةيوالب

 المفاجئة في خطوط اإلنتاج األعطال  ٢-١-٢

الكوارث مثل  ت  و  .تشغيل أنظمتها وبنيتها التحتية   في  منتظم  الستمرار  االتعتمد الشركة كأي شركة أخرى على       
 قد تؤثر   مخاطرة وانقطاع الكهرباء والماء عوامل      اآلليجهزة الحاسب   أ المعدات الرئيسية و   أعطابالطبيعية و 

 .على استمرارية تشغيل نظم الشركة

لرغم من تدابير الوقاية والسالمة المتطورة التي وضعتها الشركة لتفادي االضرار التي قد تنشأ عن اي                   با
عطل مفاجئ لإلنتاج إال أنه ال يمكن ضمان عدم تأثر أعمال الشركة أو عدم تعطل إنتاجها في حال تحقق أي                    

 CPPود مراكز المعالجة المركزية     كما يرتبط هذا النوع من المخاطر بوج      .  من المخاطر المشار اليها أعاله    
 انظر قسمي   CPP2 و   CPPلمناقشة مراكز المعاجة المركزية      ( على موقع كبير في الخرج        CPP2و  

ومما يحد من هذا الخطر وجود مرافق مساندة اضافية تفي باحتياجات هذين            ") التطلعات المستقبلية "و" الشركة"
ركة على تغطية تأمين مناسبة ضد هذه العوامل كما هو متبع           تحافظ الش كما  .  المركزين في االحوال الطارئة   

 . آخرفي أي نشاط تجاري



 امل المخاطرةعو

 
 ٥ 

  الفكريةيةالملكحقوق حماية  ٣-١-٢

حماية حقوق الملكية    على األحيانفي بعض   عدم القدرة    على نشاط الشركة      سلبا ؤثرتقد  من العوامل التي    
 .للقيام بذلكية  الضروراإلجراءاتاتخاذ الفكرية الخاصة بها أو عدم القدرة على 

 و  "المراعي"عدد من العالمات التجارية المسجلة باسمها مثل        اسما تجاريا قويا، فضال عن      تمتلك المراعي   و
من التصنيف  ) ٣٢(و) ٣١(و) ٣٠(و) ٢٩( والمسجلة في دول عديدة تحت الفئات        "زادي" و" سموذي " و "اليوم"

 العالمات   هذه استخدامالقدرة على    عدة عوامل منها  التنافسي على   الشركة  يعتمد وضع   و.  الدولي للعالمات 
حماية حقوق الشركة في هذه العالمات من أي استخدام غير           ، و ها في األسواق التي تعمل بها       منتجات على

 .مشروع

إن جميع العالمات التجارية المستخدمة من قبل الشركة تحت كل فئات التصنيف مسجلة باسم المراعي                   
باسم شركتين  ) ٢٩(والمسجلة تحت الفئة      التجارية خارج دول مجلس التعاون      باستثناء بعض العالمات  

 الشركة اتفاقيات أبرمت  ولقد  . مسجلتين خارجيا يمتلك المساهمون البائعون أسهمهما ويسيطرون على إدارتهما        
عي وتقوم المرا . خارج مجلس التعاون  ) ٢٩( تحت الفئة    بعض العالمات التجارية المسجلة   خدام  ترخيص الست 

 اومع ذلك فقد يتأثر نشاط الشركة سلب      . حاليا بعملية إعادة هيكلة لتؤول ملكية الشركتين المسجلتين خارجيا إليها         
 .  التجارية التي ال تمتلكها كليا في الوقت الراهن العالماتهذهذا فقدت الحق في استخدام إ

المشروع الستخدام غير   ا لتجارية أو منع   من تسجيل ملكيتها للعالمات ا     وقاتقد ال تتمكن الشركة في جميع األ      
في ) الخاصة بالعصائر ) (٣٢(تحت الفئة   " المراعي" وقد تم منع الشركة من استخدام عالمة         . من الغير لها  

إحدى الدول، غير أن الشركة نجحت في تجاوز الوضع بتسويق منتجاتها من العصائر تحت العالمة التجارية                
م تها عالم في" المراعي" كلمة   إمكانية قيام الغير من وقت آلخر باستخدام       ب والشركة على اطالع  ".  اليوم"

في مناطق أسواق   التعدي عليها   الغير من   و منع   أ العالمات    تلك قد يتسبب عدم القدرة على تسجيل      و . التجارية
تائجها التأثير سلبا على عالماتها ومنتجاتها، وربما يضاعف تكلفة األعمال ومن ثم يؤثر على ن              في  الشركة  
 .التشغيلية

يؤدي الكشف غير المشروع    قد  و .  وحمايتها سرارها التجارية للمحافظة على أ   الشركة   ىضافة لذلك تسع  باإل
ي  قسم  إلى انظر (، األمر الذي تتخذ الشركة كافة التدابير لتفاديه       التنافسيةزاتها  ميعن هذه األسرار إلى فقدان      

 )." التجارية وبراءات االختراع والممتلكات الفكرية األخرىالعالمات"  و"األسواق والمنتجات الرئيسية"

 يسيونئ الرنالمساهمو ٤-١-٢

مير سلطان بن محمد بن     حد المساهمين الرئيسيين مثل سمو األ     أسهم بشكل سلبي في حالة قيام       قد تتأثر قيمة األ   
 والمشار  لحظراسهم الشركة بعد انقضاء فترة      أو حصتها في    أو مجموعة صافوال ببيع حصته      أسعود الكبير   

 . من عوامل المخاطرة"بيع وطرح أسهم االكتتاب مستقبال" ليها في قسمإ

  للشرآةسم التجارياال ٥-١-٢

السم لهوية التي طورتها     ال نأالشركة  ادارة   وتعتقد    للمراعي أعمال الشركة،   قويالتجاري  السم  دعم اال ي
 بتطوير  تقوم الشركة   الهوية هذهعلى   ةفظاحمل ومن أجل ا    في نجاح عملها بشكل كبير       ساهمت التجاري
موقعها  و نمو نشاط الشركة  لعمالئها وذلك لضمان    منتجات عالية الجودة     توفير    التسويقية وقدرتها على   قدراتها

 األسواق"انظر قسم   (  في المستقبل   بشكل ناجح  ؤدهت قد يؤثر في نتائج أعمال الشركة إن لم        الذي   األمرالريادي  
 )."والمنتجات الرئيسية



 امل المخاطرةعو
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 يجية التوسعاسترات ٦-١-٢

 نمت خالل   ، مع أن الشركة قد     التوسعية ااستراتيجيتهذا لم تنجح    إقد يتأثر الوضع المالي للشركة بشكل سلبي        
 الشركة من   توقد اقترب  .  منتجاتها  وزيادة كمية  عيالسنوات القليلة الماضية وتنوي كذلك االستمرار في تنو        

ة رعتمد قد توس .  للتوسع اوالذي سيدعم إستراتيجيته  مصنع المعالجة المركزي الجديد      انشاء  االنتهاء من   
 التشغيلية والمالية ونظم    األنظمةتطبيق وتطوير   ب االستمرار   فيع على قدرتها    س هذا التو  إدارةالمراعي في   

وقد  . دارة مواردها البشرية  إدارة المعلومات في الوقت المناسب، وكذلك على توسيع وتدريب وتحفيز و            إ
 قدرة المراعي على تعويض     التأثير في لى   إ سواق الحالية أو الجديدة   ة المبيعات في األ   يؤدي الفشل في زياد   
دارية التي تحملتها في تطوير هذه      نتاج والتوزيع والتسويق وكذلك التكاليف اإل     تكاليف اإل النفقات الرأسمالية و  

 .سواقاأل

سع خارج نطاق دول مجلس     إضافة الى ذلك ومع أنه ال يوجد لدى الشركة في الوقت الراهن خطط للتو               
التعاون ، فانها قد تواجه عددا من المخاطر اذا ما قررت في المستقبل المباشرة في توسع كهذا نظرا لعدم                     

قانونية القيود  وتشمل هذه المخاطر ال   .  وجود خبرة طويلة للمراعي في العمل خارج نطاق دول مجلس التعاون          
 والتي قد تمنع الشركة من       األجنبيةقيود على العمالت    ، وال حتملةمالسلبية  الضريبية  الثار  ، واآل تشريعيةالو

 صرف  أسعار في   اتتقلب المحتملة، وال  ئتمانيةاالمخاطر  ، وال لى حساباتها في المملكة   إ  عائداتها من النقد   تحويل
افة وعن   عن اختالف اللغة والثق    التي قد تنتج  صعوبات  ، وال قتصاديةاالسياسية و التوترات  األجنبية، وال العمالت  

قد تؤثر هذه المخاطر بشكل سلبي على جهود الشركة التوسعية وبالتالي           كما  .  الجديدة عن المملكة   األسواقبعد  
 .قد تضر بنتائج الشركة التشغيلية

  وأسعار صرف العمالتةفائدالتذبذب نسب أخطار  ٧-١-٢

، رباح الشركة أتكاليف و  بشكل سلبي على     األجنبية صرف الريال السعودي مقابل العمالت       سعرلب  ققد يؤثر ت  
خرى غير الريال السعودي وعلى    أ بعمالت   ثمنهاعمال الشركة على عمليات شراء لبضائع يدفع        أتنطوي  حيث  

لب أسعار  ق ت األخطار الناتجة عن  ال تقوم الشركة بتغطية كامل       و . مريكي واليورو وجه الخصوص الدوالر األ   
 وسيكون ألي تغير غير      .متغيرة الت االئتمانية بنسب   على التسهي  فائدةالصرف وتقوم الشركة كذلك بدفع      

راجع قسم  ( آثار سلبية على نتائج الشركة       األجنبية أو أسعار صرف العمالت      فائدةفي معدالت ال  به  مرغوب  
 )."األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل "

 أسعار السلع العالمية ٨-١-٢

شكل تكلفة شراء بعض السلع من      ، حيث ت  لعالمية أثر سلبي على أرباح الشركة      السلع ا  أسعارقد يكون الرتفاع    
على وجه الخصوص العلف ومكونات الحليب والعصير       و كبيرا من مصروفات الشركة      ا العالمية جزء  األسواق

 حيث كانت أسعار هذه السلع عرضة للتقلبات في الماضي وقد تبقى كذلك في               األمريكي،التي تباع بالدوالر    
ها منسواق التي توفر    نتاج الزراعي في األ   حوال اإل أقد تتأثر أسعار بعض السلع بسوء        فلهذا   . مستقبلال

  . اإلنتاجبسياسات التدخل الحكومي في هذه األسعار و قد تتأثر أ ،الشركة احتياجاتها

ود الشراء  مراجعة أسعار السلع بشكل دوري في عق      تتيح  دارة هذه المخاطر باعتماد شروط      إتحاول الشركة   
 .وضاع السوق في ذلك الوقتأجل حسب طويلة األ

 االعتماد على الموردين ٩-١-٢

و نتيجة  أقبل الموردين    و المواد من  أ نشاط الشركة أو يتأثر سلبيا نتيجة التأخير في توريد الخدمات            ينقطعقد  
 والمواد عرضة   صبح استمرار توريد الخدمات   يكذلك فإنه قد      .والموادتغير في شروط توريد تلك الخدمات       

لى زيادة التكاليف وبالتالي يؤثر سلبيا على       إمر الذي قد يؤدي     حد الموردين األ  الشركة أل لالنقطاع نتيجة لتغيير    
 من  األوليةهذا وتقوم الشركة بتوريد جزء كبير من مواد التعبئة والتغليف والخدمات والمواد               .نشاط الشركة 
 .جهات أخرى



 امل المخاطرةعو

 
 ٧ 

 ية الهامةالعناصر البشراالعتماد على  ١٠-١-٢

ذا لم تتمكن من المحافظة     إ  وسلبي قد تتأثر أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائجها التشغيلية بشكل ملموس          
   .نفس الدرجة من التأهيل على يجاد بدالءإو أالموظفين المؤهلين كوادرها من على 

قد تتأثر الشركة سلبيا في      و .تعتمد المراعي على قدرات وخبرات مدرائها التنفيذيين وموظفيها الرئيسيين         و
تطبق  كما   . ألي سبب من األسباب    حد موظفيها الرئيسيين  أ فقدان في حال    األجلالمدى القصير والطويل    

 ترك أي منهم العمل      اآلثار الناشئة عن    الموظفين المهمين وتقليل   فقدانمخاطر  لمواجهة  الشركة استراتيجيات   
 . الشركةلعماأؤثر بشكل سلبي على حدوث مما يمكن أن يم عدب ومع ذلك فإنه ال يوجد ضمان ،لدى الشركة

 بدالء مؤهلين ومحترفين     في معظم األحوال   أن تجد وخبرتها   هالى تاريخ إ الشركة بالنظر    تاستطاعوقد  
 سنوات، ومع   ٨هذا وقد بلغ متوسط مدة خدمة الموظفين الرئيسيين لدى الشركة حوالي             . ها المغادرين لموظفي

خدمة مدرائها الرئيسيين الحاليين أو أن       ب االحتفاظن تضمن استمرار قدرتها في       أشركة  ذلك ال تستطيع ال   
 .تستقطب موظفين مؤهلين جدد عند الحاجة إليهم

  التوزيعالتجارية وعقودالوآاالت  ١١-١-٢

التي تقوم الشركة من خاللها     والتوزيع  ت التجارية وعقود    الوكاالأعمال  إن من شأن أي اختالل في ترتيبات        
 والكويت، أو إنهاء أي من هذه الترتيبات التأثير في           ٤مارات وقطر وعمان  لة نشاطها في كل من اإل     مزاوب

 .ربحية الشركة بشكل سلبي

 من مبيعات الشركة من خالل      هاما ايتم توزيع منتجات المراعي في هذه الدول والتي تمثل مجتمعة جزء           و
وقد . في العديد من هذه الترتيبات منذ مدة طويلة        توزيع، حيث تم الدخول       عقود  أو ت تجارية ترتيبات وكاال 

 وتحتفظ الشركة بحقوق ملكية      .تهادارإوضعت الشركة هذه الترتيبات بشكل يعطيها سيطرة مؤثرة على            
ومع ذلك تتطلب هذه الترتيبات أن يتم القيام بالعمل وامتالك            . في هذه العمليات   خدمةصول المهمة والمست  األ
وعليه فإن   . وفقا لألنظمة والقوانين السائدة في الدول المعنية       وكيل أو الموزع المحلي   صول من خالل اسم ال    األ

خص إذا لم يلتزم الوكيل أو       هذه الترتيبات تشمل ضمنيا درجة من الخطورة القانونية والتجارية وعلى األ            
ن التعاون في   م الموزع   لى ذلك، قد يمتنع الوكيل أو     إ  باإلضافة . هذه الترتيبات ب) أو بديله أو وريثه   (الموزع  

التشريعات شكل   ومن الممكن أيضا أن ت      .  معه ن تنهي ترتيب الوكالة أو التوزيع      أحال قررت المراعي    
خر آلموزع أو وكيل محلي     إذا ما قررت نقل أعمالها من        عائقا المحلية في بلد الموزع أو الوكيل        نظمةواأل

 )." والمنتجات الرئيسيةاألسواق"أنظر قسم (

                                                 
  العربية للتجارة والتسويق وهي شرآة عمانية ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم                     لقد تم تأسيس شرآة الكواآب         ٤
م تسيطر عليها المراعي وذلك من أجل ان تقوم بتوزيع منتجاتها في سلطنة عمان،  وستقوم                             ٢٢/٥/٢٠٠٥ بتاريخ    ٥/٦٨٨٨٢/١ 

 .نشاطها وأعمال التوزيع إلى الشرآة الجديدةالشرآة عن قريب بإنهاء الترتيبات الحالية مع موزعها في عمان ونقل 
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 توفير األعالف الخضراء ١-٢-٢

،  إذا اضطرت المراعي إلى إستيراد األعالف الخضراء من الخارج بسبب شح المياه            يةقد تتأثر هوامش الربح   
تشتري الشركة حاليا  حاجاتها من األعالف الخضراء من مزارع محلية ولدى الشركة سياسة تقنين                حيث  

وقد تضطر الشركة إلى إستيراد هذه األعالف من الخارج إذا           . ها اإلنتاجية مستمر الستخدام المياه في عمليات    
وفي حالة عدم تمكن الشركة من زيادة       . دعت الحاجة لذلك ألسباب تتعلق بشح المياه مما سيزيد تكلفة اإلنتاج          

 .نخفض هوامش ربحيتهاتأسعار منتجاتها لتعويض زيادة التكاليف الناتجة من ذلك، فقد 

 مراضاألانتشار  ٢-٢-٢

بأنه مما يقلل من احتمالية انتشار هذه األمراض        وتعتقد الشركة    .  بالشركة لألمراضقد يضر أي انتشار كبير      
مارات ن دولة اإل  أوكما  وزارة الزراعة السعودية،    طبقا لتقارير   مراض المواشي الخطيرة    أ المملكة من    خلو

، وأن مصدر ما نسبته     في اإلمارات لسمكية   وزارة الزراعة والثروة ا     تقارير مراض بحسب خالية من هذه األ   
 بالتنسيق مع هذا وتم وضع خطط طوارئ       .  هو من مزارع الشركة    في اإلنتاج من الحليب المستخدم    % ٩٠

 .مراض للحد من نتائج حدوث أي انتشار لأللأللبانجهات حكومية ومنتجين 

 :لخطورة التالية للحد من هذه اباإلضافة لما تقدم باإلجراءاتوتقوم الشركة 
 .تطبيق نظم أمن بيولوجية صارمة مدعومة بسياسة مراقبة للقطيع بشكل مستمر )أ(
 .نظام تطعيم دوري للقطيع )ب(
 .شراف منتظم للقطيع من قبل أطباء وأخصائيين بيطريينإ )ـج(
يزو واأل) HACCP( الم خاط ر   لتحليلة مثل ن ظام ن قاط الت ح ك م الح ر ج ة       لمياعتطبيق قواعد الجودة ال    )د(

٢٠٠٠ – ٩٠٠١. 

 األلباننتاج الحليب ومنتجات    إلى انخفاض كبير في      إ ومع ذلك فقد يؤدي انتشار مرض خطير في األبقار         
لى إ والذي من شأنه أن يؤدي       األلبان المستهلكين عن شراء منتجات      عزوفلى  إمر الذي قد يؤدي      األ األخرى

 .انخفاض مبيعات الشركة بشكل كبير

 السوقفي  الجديدة لمنتجات احصة ٣-٢-٢

 هذه التغيرات   مواكبةو تحديد أو    أعدم قدرة المراعي في توقع       ؤديي وقدتغير  عرضة لل  أذواق المستهلكين    إن
لى إمر الذي من شأنه أن يؤدي        األ ، والتسويق واإلنتاج التطوير   نفقات استرجاع   منالشركة  عدم تمكن   لى  إ

 .انخفاض الربحية

على قدرة المراعي على التنبؤ بأذواق المستهلكين وعادات الحمية الخاصة          يعتمد نجاح طرح أي منتج جديد       و
على كسب رضا العمالء    بقدرة الشركة بشكل دائم     وال يوجد ضمان     . ات تالئم احتياجاتهم  بهم وتقديم منتج  

 . من السوقجيدة حصة حصول هذه المنتجات علىللمنتجات الجديدة أو 

 البيئة التنافسية ٤-٢-٢

الجديدة في   وأقدرة المراعي على المنافسة بشكل فعال ضد الشركات الحالية            مرار  ستال يوجد ضمان ال   
 وهوامش الربح وفقدان جزء من حصة       األسعارالسوق، وقد تتسبب التغيرات في البيئة التنافسية في انخفاض          

 .رباح الشركةأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على السوق األ
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، أو أن يقوم    ية والترويج يةنشطة التسويق نفاق على األ  إليزيد المنافسون ا  قد تؤدي شدة التنافس إلي أن        كما  
 وتعتمد قدرة المراعي على منافسة الشركات اإلقليمية           .المنافسون بتسعير منتجاتهم بشكل غير منطقي      

 وذلك عن طريق تقديم منتجات      هاوالعالمية إلى حد كبير على قدرتها في تمييز منتجاتها عن منتجات منافسي            
 .أذواق المستهلكينما يالئم ذات جودة عالية وسعر مقبول ب

منتجاتها أو  لمنتجات مشابهة   بإنتاج  ن  ين أو المستقبلي  ين الحالي ي المنافس بعدم قيام ال تقدم المراعي أية ضمانات      و
تطور الصناعة واحتياجاتها ومتطلبات السوق      مع  ، أو أن الشركة سوف تتكيف بشكل سريع            منها أفضل

 .ةالمستقبلي

هذا ومن الممكن أيضا أن تندمج الشركات العاملة في صناعة األلبان أو أن تتحد لتشكل تحالفات منافسة                    
ومن جهة أخرى فقد يؤدي تحرك      .  سريعة التطور مما يمكنها من الحصول على حصة مهمة من السوق           

ة والتفاوضية على حساب    قطاع البيع بالتجزئة بإتجاه التوريد والتوزيع المركزي إلى زيادة قوته الشرائي            
 .الشركة

 حتمال مواجهة ضغوط على األسعارا ٥-٢-٢

شهد سوق  ، حيث    في سوق األلبان   إذا ما بدأت حرب أسعار    قد يتأثر مستوى أرباح المراعي بشكل سلبي         
م وذلك بسبب وجود    ٢٠٠١م و ٢٠٠٠ ي األسعار خالل عام   حرباأللبان السعودي مرحلتين متتابعتين من       

رتفاع منذ ذلك الوقت تمكنت     اتاجية، وبالرغم من بقاء األسعار على مستوياتها بدون          فائض في الطاقة اإلن   
التشغيلية والتسويقية والمالية من أن تزيد أرباحها بشكل مستمر من عام             المراعي من خالل جودة عملياتها    

 ولكن على   على قدرة الشركة ليس فقط على تحمل أية ضغوط مستقبلية على األسعار             آلخراألمر الذي يؤكد  
 .  اإلستفادة من أوضاع مشابهة إذا حدثت في السوق

رتفاع ااألسعار ضئيل جدا وذلك بسبب      على   حرب أخرى حتمال لجوء منافسيها ألية     اهذا وتعتقد الشركة أن     
باإلضافة إلى بقاء مستويات الطاقة اإلنتاجية      األخيرة  األسعار  منذ نهاية حرب     بشكل كبير أسعار المواد األولية    

 .ند حدودها السابقة ، وكذلك نظرا الرتفاع الطلب على منتجات األلبانع

 وتنوعها سوف يقلل بشكل كبير من أية آثار سلبية           اجغرافي وبالرغم من إعتقاد الشركة بأن انتشار منتجاتها      
ر محتملة على نشاطها من جراء حدوث ضغوط على األسعار في المستقبل، فإنه ال يوجد أية ضمانات بعدم تأث                

 .أرباح الشركة بشكل سلبي إذا حدث ذلك

2-3     

 السيطرة الفعلية من قبل المساهمين البائعين ١-٣-٢

مور التي تحتاج موافقة من المساهمين      سوف يبقى المساهمون البائعون في وضع يمكنهم من السيطرة على األ          
% ٧٠  المساهمون البائعون  يمتلك، حيث س  دارةما في ذلك صفقات الشركة الهامة وانتخاب أعضاء مجلس اإل         ب

مور مجتمعين التأثير في جميع األ    هم  روقدموعليه فسيكون ب   . من أسهم الشركة بعد االنتهاء من هذا االكتتاب       
ثر بشكل كبير على أعمال الشركة      ؤ بطريقة قد ت   الوضع ا وقد يستخدم هذ   ،لى موافقة المساهمين  إالتي تحتاج   

 .ا التشغيليةووضعها المالي ونتائجه

  وجود سوق سابق ألسهم الشرآةعدم ٢-٣-٢

 أسهم   لتداول سوق فعال ومستمر  بوجود  تأكيدات  أي  سهم الشركة وال يوجد     أ  لتداول ال يوجد حاليا سوق مالي    
  . الشركة بعد االكتتاب
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 الوضع الفعلي والمتوقع ألعمال الشركة والسوق الذي       كلقد تم تحديد سعر االكتتاب بناء على عدة عوامل           
يمكن أن تؤدي عوامل مثل النتائج المالية          . والمالية والتشغيلية اإلدارية نتائج الشركة    تقييمتنافس فيه و  

المستقبلية للشركة والظروف العامة للسوق ووضع االقتصاد العام وغيرها من العوامل الخارجة عن نطاق                
 .كبير في أسعار وسيولة أسهم الشركة تفاوتإحداث سيطرة الشركة إلى 

 الآتتاب مستقباللبيع وطرح أسهم  ٣-٣-٢

 بإمكان حدوث    عقب إكمال عملية االكتتاب، أو االعتقاد      يةسوق المال ال في   األسهمقد يؤثر بيع عدد كبير من       
 . في السوقاألسهم على سعر ذلك، بصورة سلبية

 ظر عليهم يح ، بدء تداول األسهم    تاريخ تبدأ من  مدتها ستة أشهر  حظرلفترة  المساهمون البائعون   وسيخضع  
ال تعتزم الشركة حاليا إصدار أسهم إضافية فور انتهاء           و .  التي يملكونها   بأي من األسهم    التصرف خاللها

 بعد فترة   األسهم لعدد كبير من     االبائعين،ن  ي المساهم أو طرح  ،صدار الشركة إعملية االكتتاب، ولكن قد يؤدي      
 .لألسهملى انخفاض القيمة السوقية الحظر إ

 قتصاديةالمخاطر اال ٤-٣-٢

بقية القطاعات  سوف تؤثر أية تقلبات في أسعار النفط بشكل مباشر على اقتصاد المملكة، وبالتالي على                  
 . بما فيها المراعي وقيمتها السوقيةاالقتصادية

 للمملكة مرتبطا بنتائج قطاع النفط بشكل كبير على الرغم من محاوالت            اإلجماليهذا وال يزال الناتج المحلي      
 . االقتصاديواإلنتاجع مصادر الدخل يناجحة والمستمرة لتنوالمملكة ال
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، وهي  ")IMESبشركة  "ويشار إليها    (IMES Consultingإن مصدر جزء من البيانات أدناه هو من شركة          
 في عام   IMES متخصصة في قطاع األغذية والمشروبات، منذ تأسيس شركة           دولية مستقلة  شركة استشارات 

ويقع .  دولة ١٢٠تمكنت من تكوين سجل ناجح من الخبرة في الدراسات التسويقية في أكثر من                م،  ١٩٧١
 في لندن والمكتب اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في دبي،             IMESالمكتب الرئيسي لشركة    

 . مكاتب في كل من دبلن وجدة وموسكوIMESكما يوجد لشركة 

باإلضافة إلى أسواق     في الشرق األوسط   كتها الواسعة في أسواق األلبان     من خالل مشار   IMESتمكنت شركة   
 IMES ، وتنشر شركة      دولة في الشرق األوسط    ١٤ تشمل    من جمع قاعدة بيانات واسعة      األلبان العالمية 

وتوفر بعض الخدمات االستشارية المحدودة لبعض العمالء        ،    هذه الدول  أبحاث دورية عن أسواق األلبان في     
  إن جزءا كبيرا من البيانات المدرجة في هذا القسم من نشرة اإلصدار مستمد من أبحاث دورية                   .اتوالشرك

 . ولم تعد بشكل خاص وحصري للمراعيIMESنشرتها شركة 

 أسهما أو   م قريب له   من مساهميها أو مدرائها أو     أي أوأو أي شركات تابعة لها       IMESهذا وال تمتلك شركة     
خطية على نشر بياناتها ضمن     ال تها موافق IMESي الشركة، كما أعطت شركة      مصلحة مهما كان نوعها ف    

 .سحب تلك الموافقةتقم بنشرة اإلصدار بصيغتها ونصها كما وردت ولم 
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وقد .  المحلي على منتجات األلبان دون اللجوء إلى اإلستيراد       تلبية حجم الطلب    من  الدول  ال تتمكن العديد من     
 الحليب  إنتاج فخطت خطوات واسعة في الثالثة عقود األخيرة لتطوير           أهمية هذا األمر   الدول العربية كت  أدر

 .ستيرادإل على ااالعتمادوتقليص 

يتميز الحليب بأن له استخدامات كثيرة وضمن مجاالت متعددة، فهو منتج غذائي يمكن استهالكه على شكل                 
وتتوفر للمستهلك خيارات   .  ناجب الزبدة واأل  إنتاجالحلويات أوفي   في تصنيع    على شكل لبن زبادي أو     سائل أو 

متنوعة الستخدام الحليب حيث يمكن استهالكه كشراب أو إضافته إلى مشروبات أخرى مثل الشاي أو القهوة،                
ويتم استهالكه بشكل شائع في وجبات اإلفطار التي تحتوي على منتجات الحبوب، كما يمكن استخدام الحليب                 

 كما أنه يستخدم بشكل كبير في جنوب        ، اللبن الزبادي الذي يستهلك إما كمقبالت أو كحلوى        صنعطبخ ول في ال 
ومما يمكن إنتاجه أيضا من الحليب الزبدة التي تستخدم في الطبخ أويتم تناولها في               .  آسيا ألغراض الطبخ  

متعددة منها فهي متعددة االستعماالت،     نواع  أ إنتاجأما األجبان التي يمكن     .  الكثير من الدول بدهنها مع الخبز     
 اكثر سهولة في االستخدام مثل       أخرىن تباع للمستهلك بشكلها الطبيعي أو بعد تحويلها ألشكال            أويمكن  

 .لدهنل  القابلةجبنةالالشرائح أو 

نتاج وحيد في ذاته إال أن طبيعة       إلحليب الخام أن يكون عنصر      ل أنه يمكن ن البعض يرى    أعلى الرغم من    و
نه كلما زادت نسبة الدسم في الحليب كلما زادت العوائد التي يتم         أحيث  ،  محتوياته تؤثر فيما يحققه من إيرادات     

 . لذا فان زيادة مستوى الدسم في الحليب تعني تحقيق إيرادات أكثر.تحقيقها منه

لبان التركيز على   لألن  ون العالمي و ذو صالحية قصيرة نسبيا لذا يحاول المنتج       إستهالكييعتبر الحليب منتج    و
 ويمكن إنتاج هذه السلع      .جل مثل مسحوق الحليب والزبدة طويلة األجل واألجبان المطبوخة        مشتقاته طويلة األ  

 .تخزينلل القابلمن الحليب إنتاج كميات فائضة بكميات كبيرة وبتكلفة منخفضة نسبيا خصوصا في فترات 



 نبذة عن السوق
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 ، بغض النظر عن مستوى الطلب وحاجة السوق       ،ة منخفضة ن تنتج الحليب بتكلف   أالدول التي تستطيع    تعتبر  
 نظرانتاج يقوم على تكاليف منخفضة      إ وتعتمد هذه الدول على نظام       ،األكثر نشاطا في أسواق األلبان العالمية     

 . الطبيعي فيهاألعالف والكألا لتوفر

 . ام لتلبية معدالت الطلب    على مدار الع   ا مستمر انتاجإ الطازجتتطلب منتجات األلبان الطازجة مثل الحليب        
 ولهذا فإن تكلفة إنتاج     . جودة عالية ومكونات مناسبة    و قريب نسبيا من السوق وذ      إنتاج الحليب  كونيويجب أن   

 .عالية نسبيااأللبان الطازجة 

الحكومية في الدول الصناعية والمصدرة للحليب الجاف       ت  ونالمعومن المتوقع أن يؤدي إيقاف أو تخفيض ا        
في لأللبان الطازجة   منتجات غير منافسة    إلى   منهرد والمنتجات التي تصنع     وستلمالحليب الجاف ا  إلى تحويل   
 .المستقبل

3-2        

من كل من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر واإلمارات العربية              تألف مجلس التعاون  ي
 .المتحدة وعمان

ر ويشكل الشباب النسبة    في تزايد مستم  وهو   مليون نسمة    ٣٤حوالي   التعاون   مجلسدول  ني ل  العدد السكا  يبلغ
منتجات تستهدف  حيث  في صناعة األلبان    عامال هاما   ) الديموغرافي( التوزيع السكاني    يمثلو. األكبر منها 

السكاني بالمعدل   نموال استمرار   وبافتراض.  المضطرد لهذه الفئة   لنمولمن المستهلكين نظرا    األلبان فئة الشباب    
خالل في   مليون نسمة    ٥٠من   مجلس التعاون دول  عدد سكان   سنويا فسوف يقترب    % ٤ وهو ما يعادل  الحالي  

 . سنوات١٠

 بدول أخرى في    ت اذا ما قورن   ن األعلى مجلس التعاو دول  في  ) Disposable Income( يعتبر فائض الدخل  
ومع أن معدل استهالك    . لكثير من الدول األوروبية   الشرق األوسط بل وأفضل من مستويات الدخل في ا          

يبقى ضئيال عند مقارنته بالمعدالت العالمية خصوصا       ه   أن إالستمر  ماد  يزدفي ا منتجات األلبان للفرد الواحد     
 .المشابهةمعدالت الدول ذات مستويات الدخل 

تتميز باتساع  الخليجية الوحيدة التي     الشركةتنفرد المراعي بأنها الوحيدة التي تعمل في دول الخليج الستة وهي            
، باالضافة إلى الحليب واللبن وغير ذلك       األجبان والزبدة كيضم منتجات متعددة    والذي  نشاطها  وتنوع نطاق   

 .  ويقارن الجدول أدناه معدالت استهالك منتجات الحليب في دول مجلس التعاون .من منتجات األلبان
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   لكل دولة–م ٢٠٠٤حجم سوق األلبان في دول مجلس التعاون : ١-٣ شكل 
 للفرد/ القيمة القيمة   للفرد٥LME LME عدد السكان  

 ريال مليون ريال   لتر مليون لتر   مليون  
 

 ٣٥٤.............٨٫٠٣٤................١٤١..................٣٫١٩٦٫٧...............٢٢٫٧٠..............................السعودية
 ٤٢٨.............١٫١٧٤................١٧٢.....................٤٧٠٫٨.................٢٫٧٤................................الكويت
 ٥٠٦................٣٩٠................٢٠٨.....................١٦٠٫٤.................٠٫٧٧...............................البحرين
 ٥٠٧................٣٧٥................١٩١.....................١٤١٫٢.................٠٫٧٤...................................قطر

 ٤١٩.............١٫٨٠٠................١٥٩.....................٦٨٢٫٣.................٤٫٣٠..............................اإلمارات
 ٢٦١................٦١٨................١٤٦.....................٣٤٦٫٩.................٢٫٣٧..................................عمان

 ٣٦٩...........١٢٫٣٩١................١٤٩..................٤٫٩٩٨٫٣...............٣٣٫٦٢........................دول المجلس 
 

   و المراعيIMES Consulting: المصدر
تسابها  ريال تم اح   مليار ٤١٢, ما يزيد عن  م  ٢٠٠٤عام  في دول مجلس التعاون في      حجم سوق األلبان    بلغ  

ويضم  .  ريال مليار ٤,٤ حوالي   امثل مبيعات األلبان الطازجة منه    ت  حيث على أساس أسعار بيع التجزئة    
 .السوق في مجمله مجموعة واسعة من المنتجات بما فيها الحليب المعلب والقشدة والزبدة واألجبان واآليسكريم

 منتج لكل  –م ٢٠٠٤في دول مجلس التعاون سوق األلبان م حج: ٢-٣ شكل 
 ريال سعودي LME متوسط معدل النمو السنوي   مليون  

 مليون مليون لتر   ٢٠٠٤-٢٠٠٠ لتر 
 األلبان الطازجة
 ١٫١٥٩.................٢٨٩٫١........................%٦٫٢................٢٨٩٫١...................................حليب طازج
 ١٫٥٣٨.................٤٣٣٫٥........................%٤٫٧................٤٥٨٫٩.....................................لبن طازج
 ١٫٠١٨.................١٩٢٫٩........................%٥٫٦................١٩٢٫٩.....................................لبن زبادي

 ٢١٩...................٢٥٫٣........................%٩٫٩..................١٢٫٦.............................................لبنة
 ٢٧٤...................٩٩٫٨........................%٦٫١..................١٤٫٣............................................قشدة

 ١٤٣...................١٥٫٣......................%٩٩٫٤..................١٥٫٢................................حلويات األلبان
 ٤٫٣٥١..............١٫٠٥٥٫٩........................%٥٫٧................٩٨٣٫٠...............................األلبان الطازجة

 
 األطعمة والمشروبات
 ١٫٥١٣.................٤٠٤٫٥........................%٥٫٨................٤٠٤٫٥............................حليب طويل األجل

 ١٫٠٤٧.................٣٥١٫٩........................%٣٫٨................١٤٠٫٨...................................حليب مكثف
 ٥٤...................١٣٫٠........................%٩٫١....................٥٫٢...................................مرآز حليب

 ٣٧٥.................١٦٧٫٦........................%٢٫٤..................٢٣٫٩...................................حليب معلب
 ١٫٣٧٥.................٥٧٧٫١........................%٠٫٦..................٧٢٫١......................... تجزئة-حليب بودرة 

 ٣١٢.................٣٩٥٫٦.......................%٠٫١-..................١٧٫٢.................................. تجزئة-زبدة 
 ١٧٩.................٢٤٠٫٥........................%٢٫٨....................٩٫٣...........................................سمن

 ٢٫٢٢٧..............١٫٢٤٤٫٤........................%٥٫١..................٨٨٫٩.....................................جبن معالج
 ٥٤٦.................٣٦٩٫٠........................%٢٫٠..................٣٦٫٩.......................................جبن فيتا

 ٤١٢.................١٧٨٫٨........................%٦٫٧..................١٤٫٩...................................جبن طبيعي
 ٨٫٠٤٠..............٣٫٩٤٢٫٤........................%٤٫٣................٨١٣٫٧.......................األطعمة و المشروبات

 

 ١٢٫٣٩١..............٤٫٩٩٨٫٣........................%٥٫١.............١٫٧٩٦٫٧.......................................اإلجمالي
 

  و المراعيIMES Consulting: المصدر

، تركز استهالك دول مجلس التعاون على مسحوق الحليب المستورد والمنتجات المعاد               حتى السبعينيات 
 نطاق واسع و تجاري   أساسلبان على   لألتأسيس مزارع    وقد ساهم     تصنيعها محليا باستخدام مسحوق الحليب،      

 . محلية الصنعالحليب الطازجن خيارات متعددة من منتجات في منح المستهلكي

                                                 
٥ )LME( يعتبر أآثر فائدة من األوزان االعتياديةاأللبان ووحدة قياس المعدل التقريبي للحليب المستخدم في إنتاج  هي. 
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 استهالك منتجات األلبان في المملكة       حجم من% ٤٩ جفف حوالي مثلت المنتجات المعلبة من الحليب الم     وقد  
 االستهاللك اليومي في    بينما شهد % ٢٤م انخفضت تلك النسبة الى      ٢٠٠٤  العام وبحلول. م١٩٨٠في عام   

 ٦%.٣١الى % ٤من يتراوح  والمنتجات غير المعلبة نموا  الطازجلحليب االمملكة من منتجات

م مثلت مبيعات األلبان الطازجة     ٢٠٠٤ة، ففي عام    الطازجاأللبان   على منتجات    ومن المالحظ ازدياد الطلب   
  ٧).طويل وقصير األجل(من حجم الطلب على الحليب السائل % ٥٢في المملكة حوالي 

  المصنوعة من الحليب الطازج    حصة السوق من منتجات الحليب طويلة األجل      نمو   ارستمرويالحظ أيضا ا  
 حيث بلغت النسبة المستخدمة من الحليب         من الحليب الجاف   المعاد تصنيعها  منتجات  حصة ال  اضنخفوا

 ٨.م٢٠٠٤في المملكة عام % ٣٢الطازج في منتجات الحليب طويل األجل 

يزال أقل    ال فإنهفي السنوات األخيرة     مجلس التعاون دول  ن في   وبالرغم من نمو معدل استهالك الفرد لأللبا      
 .أوروبا الشرقيةدول الدول الغربية و مناطق أخرى ذات مستوى متقارب من الدخل كمن معدل االستهالك في

 م٢٠٠٤ – مختارةل مجلس التعاون مع  دودول مقارنة استهالك األلبان في : ٣-٣ شكل 
 )لتر للفرد(االستهالك السنوي  

 زبدة جبن  حليب سائل  حليب سائل  
 فقط و لبن  

 

 ٠٫٤...................٤٫١..................٢٠٫٠..................٣٥٫٩..........................................................السعودية
 ٠٫٦...................٥٫٨..................١٩٫٧..................٢٨٫٠............................................................الكويت
 ٠٫٦...................٦٫٤..................٢٩٫٢..................٣٦٫٩...........................................................البحرين
 ٠٫٨...................٤٫٢..................٢٨٫٧..................٣٧٫٣...............................................................قطر

 ٠٫٦...................٣٫٩..................٢٥٫٢..................٣٦٫٥..........................................................اإلمارات
 ٠٫٨...................٢٫٩..................١٤٫٥..................٢٠٫٦..............................................................عمان

 ٠٫٥...................٤٫٢..................٢٠٫٦..................٣٤٫٣....................................لتعاون متوسط دول مجلس ا
 

 )IMES Consulting: المصدر

 

 م٢٠٠٤ – دول مختارةمقارنة استهالك األلبان في : ٤-٣ شكل 
 )لتر للفرد(االستهالك السنوي  

 زبدة جبن  حليب سائل   
 فقط  

 

 ٢٫٠.................١٤٫٣..................٨٩٫١...........................................................................الواليات المتحدة
 ١٫١...................٢٫٠..................٤٠٫١....................................................................................المكسيك
 ١٫١...................٧٫٩..................٥٣٫٢...................................................................................األرجنتين
 ٠٫٤...................٢٫٦..................٦٥٫٩....................................................................................البرازيل

 ٤٫٦.................١٢٫٨..................٧٢٫٢.............................................................) دولة٢٥(االتحاد األوروبي 
 ٠٫٥...................١٫١................١٦٣٫٤.....................................................................................رومانيا
 ٣٫٠...................٣٫٥..................٨٧٫٥.......................................................................................روسيا
 ٠٫٨...................٦٫٠..................٢٠٫٨.......................................................................................مصر
 ٠٫٧...................٢٫٠..................٣٧٫٨.......................................................................................اليابان
 ٢٫٩.................١١٫٩..................٩٨٫٣.....................................................................................أستراليا
 ٦٫٥...................٧٫٠..................٨٧٫٣....................................................................................نيوزيلندا
 )Canadian Dairy Information Centre(مرآز معلومات األلبان الكندي : المصدر

                                                 
 IMES Consulting : المصدر ٦
  IMES Consulting : المصدر ٧
 IMES Consulting :المصدر ٨



 نبذة عن السوق

 
 ١٥ 

، حيث كان يصنع في الماضي بطريقة منزلية        المستهلكين في العالم العربي    بقبول واسع لدى     اللبنمنتج  يتمتع  
 ويلقى في الوقت الحاضر     . أو الحليب الجاف المستورد   في البيئة المحلية    استخدام الحليب المنتج    تعتمد على   

 من الحليب المنتج محليا رواجا وقبوال في األسواق بعكس المنتجات المعاد              للبن عالي الجودة المصنوع   ا
 .نتاج اللبن الطازجإشركات صناعة األلبان ب تهتم  لذا. تصنيعها التي لم تلق القبول ذاته

أما في الغرب فيستخدم اللبن الزبادي       . افي أسواق الشرق األوسط مرتفع     الطلب على اللبن الزبادي   يعتبر  
، بينما في الشرق األوسط فانه يستخدم عادة على صورته الطبيعية            إليهد إضافة الفواكه والنكهات     كحلوى بع 

 في االسواق بشكل حاد     ه من مسحوق الحليب   نتاج الزبادي المعاد تصنيع   إوقد تدنى   . إما كمقبالت أو في الطبخ    
 .ةالتكلفاالستهالك فيها على المنتجات منخفضة باستثناء األسواق التي يعتمد 

، وقد زادت مبيعات الشركة من هذه المنتجات نتيجة لجودتها            لتقليدية القشدة واللبنة  اومن منتجات األلبان    
 .مثل لبن الزبادي بالنكهاتوسعرها المعقول، وأيضا لتقديمها هذه المنتجات بأشكال جديدة 

    حسب نوع المنتج–م ٢٠٠٤ مجلس التعاونل دوسوق األلبان في : ٥-٣ شكل 
 اإلجمالي عمان  اإلمارات  قطر البحرين  الكويت  السعودية )LME(لتر للفرد 

 

 

 األلبان الطازجة
 ٨٫٦..........١١٫١............١٧٫٣............٢٠٫٥............١٧٫٢..............٦٫٧.............٦٫٢.......حليب قصير األجل

 ١٢٫٩..........٤٫٩..............٦٫٨.............٦٫٨..............٧٫٧..............٧٫٦...........١٥٫٩.........................لبن
 ٥٫٧............٦٫٦............١٠٫٥............١٠٫١..............٧٫١..............٥٫٣.............٤٫٦.................لبن زبادي

 ٠٫٨............٠٫٢..............٠٫٧.............١٫٤..............١٫٠..............١٫٦.............٠٫٧.........................لبنة
 ٣٫٠............٠٫٤..............٢٫٠.............٥٫٧..............٥٫٤..............٩٫٣.............٢٫٥........................قشدة

 ٠٫٥............٠٫٢..............٠٫٦.............٠٫٧..............٠٫٦..............٠٫٤.............٠٫٤............حلويات األلبان
 ٣١٫٤........٢٣٫٤............٣٨٫٠............٤٥٫٣............٣٩٫٠............٣٠٫٩...........٣٠٫٤...........األلبان الطازجة

 
 األطعمة والمشروبات
 ١٢٫٠..........٣٫٤..............٧٫٩.............٨٫٣............١٢٫٠............١٣٫٠...........١٣٫٧.......حليب قصير األجل

 ١٠٫٥........١٥٫٠............١٨٫٤............٢٨٫٢............١٥٫٤..............٩٫١.............٧٫٩...............حليب مكثف
 ٠٫٤............٠٫٣..............٠٫٣.............٠٫٤..............٠٫٥..............٠٫٤.............٠٫٤...............حليب مرآز
 ٥٫٠............٢٫٢..............٣٫٠.............٣٫٨..............٤٫٢..............٤٫٩.............٥٫٧...............حليب معلب

 ١٧٫٢........٢٣٫٠............١٧٫٣............٢٣٫٠............٢٨٫١............٢٢٫٢...........١٥٫٤..... تجزئة-حليب بودرة 
 ١١٫٨........١٨٫٠............١٤٫٠............١٩٫٠............١٣٫٦............١٣٫٥...........١٠٫٢.............  تجزئة-زبدة 
 ٧٫٢..........٢٢٫٥............١٠٫٩.............٨٫٦............١٠٫٦..............٧٫٠.............٤٫٧.......................سمن

 ٣٧٫٠........٣٢٫٨............٢٨٫٠............٣٧٫٦............٦٧٫٩............٤٠٫٩...........٣٧٫٦.................جبن معالج
 ١١٫٠..........٢٫٨............١٠٫٥............١١٫٥..............٥٫٦............٢٤٫٥...........١٠٫٥...................جبن فيتا

 ٥٫٣............٣٫٠............١٠٫٤.............٥٫١............١١٫٥..............٥٫٤.............٤٫٤................جبن طبيعي
 

 ١١٧٫٣....١٢٣٫٠..........١٢٠٫٧..........١٤٥٫٥..........١٦٩٫٣..........١٤٠٫٩.........١١٠٫٥.....األطعمة والمشروبات
 

 ١٤٨٫٧....١٤٦٫٤..........١٥٨٫٧..........١٩٠٫٨..........٢٠٨٫٣..........١٧١٫٨.........١٤٠٫٩...................اإلجمالي
 

  والمراعيIMES Consulting: المصدر
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يعتمد منتجو األلبان في دول مجلس التعاون بشكل كبير على إنتاج الحليب من مزارعهم الخاصة بخالف                  
 .الدول االخرى التي يعتمد فيها المنتجون على شراء الحليب من مزارع خارجية

تقوم بشراء الحليب الخام     بقار وال شركات تصنيع األلبان المتكاملة مثل المراعي قطعانا كبيرة من األ          تمتلك  
 بشكل مباشر على جودة   أن تسيطر   تلك الشركات   تستطيع  بنسب ضئيلة جدا، لذلك     إال  من مزارع أخرى    

 .نتاجمعدالت اإلالحليب وعلى 

 وغالبا ما تتكون هذه     . حقوال لألعشاب لتتغذى عليها األبقار     مجلس التعاون دول   مزارع األلبان في     ال تضم 
ف الى المزارع   عاليتم جلب اال  و وقاعات للحلب ومساحات من الحقول الرملية القريبة،         حظائر المزارع من 

 للتخفيف من درجة الحرارة الخارجية       كبيرةاألبقار فإنه يتم بذل جهود       ب لعناية ول .من مصادر خارجية  
 .من العامارتفاع درجات الحرارة خصوصا في أوقات 

، على عكس دول     حيث معدالت الرطوبة منخفضة     المنطقة الوسطى  المملكة في  في    األلبان وتتركز صناعة 
 .يؤثر في عمليات التناسل وإنتاج الحليب الخليج العربي االخرى حيث ترتفع معدالت الرطوبة األمر الذي

لتعيش في أجواء سليمة ومالئمة     تأسيس وتشغيل المزارع والمحافظة على ساللة الحيوانات         ويترتب على   
ة ذات جودة عالية تكاليف عالية كما هو الحال في المملكة، حيث تعتبر هذه التكاليف عالية                  تتوفر فيها تغذي  

المنتج محليا في منطقة الخليج     ويستخدم الحليب   .  مقارنة مع الدول االخرى ذات المناخ المالئم لتربية األبقار        
 .نتاج متواصل على مدار العامإبشكل رئيسي في المنتجات الطازجة التي تتطلب 

 .  الحيوانات من الخارج   أعالف استيراد    على مجلس التعاون دول   وكما سبق ذكره، تعتمد صناعة األلبان في      
 على استخدام مصادر المياه       الحكومية يرتبط مباشرة بالقيود  وجود إنتاج محلي لألعالف إال أنه        رغم  بو

 .المحدودة بطبيعتها

 م٢٠٠٣ – الحليب التقديري في المملكة العربية السعودية إنتاج: ٦-٣ شكل 
 اإلنتاج لكل بقرة اإلنتاج االجمالي   عـدد الشرآة

 طن طن ١األبقــار 
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 واستثناء المواليد الجديدة من األبقار) الفترة الجافة(تم احتساب فترة عدم االنتاج  ١
 للبقرة في السنة/ طن١٢٫٤: أرقام المراعي الفعلية ٢

 IMES Consulting: المصدر

 وألن  .نتاج مرتفعة نسبيا   اإل  عناصر كانت تكلفة قبل ثالثين عاما    حليا   مصانع االلبان الطازجة م    انشأتعندما  
ودفع بكثير من    . أو القدرة على المنافسة   التكاليف  استخدام  هامش الربح كان مجزيا لم يتم التركيز على فعالية          

 لدى  ح هوامش الرب  مما قلل من   المنافسة   ت تفاقم  األلبان  تطور صناعة  ومع.  المنتجين للدخول الى السوق   
  وتمهد هذه االوضاع لموجة من االندماجات        . في عمليات اإلنتاج   ن األكثر فعالية  يالمنتجأغلب المنتجين عدا    

 .وتكوين التحالفات ليضم السوق في المستقبل عددا قليال من شركات األلبان



 نبذة عن السوق
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رة حيث يسيطر عدد قليل نسبيا من الشركات على نسبة          تغيرت أسواق بيع التجزئة العالمية في السنوات األخي       
.  تجزئة ذات نقاط بيع متعددة ومتشابهة     وقد تجسد هذا االتجاه بظهور أسواق        . كبيرة من تجارة بيع التجزئة    

مصادر من  مشترياتهم  اعتمادا على   المنتجات  زادوا عرض   بائعو التجزئة الكبار قنوات التوزيع و     ولقد طور   
 .سهولة التسوق واألسعار المنافسةالباحثين عن المستهلكين ضة، وبذلك نجحوا في إجتذاب منخفذات أسعار 

 دخلت السوق بعض شركات التجزئة        حيث نوعا ما  مجلس التعاون دول  هيكل سوق التجزئة في     ويختلف  
  قوة رئيسية  تزال البقاالت المحلية التقليدية تشكل     المع ذلك   و . محليينالتجار  ال  وتطورت طريقة عمل   الدولية

من توفير  هذه البقاالت العديد من خصائص المتاجر العالمية        لدى  ما أن   وب. في سوق التجزئة في منطقة الخليج     
 الطويلة، فهي تتمتع بأسس تكلفة منخفضة ونتيجة لذلك تبقى            ها بما في ذلك ساعات عمل      الراحة للمتسوق 
 . منافسةامستويات أسعاره

 م٢٠٠٤ –هيكلة سوق التجزئة  في المملكة العربية السعودية : ٧-٣ شكل 
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بائعو الجملة

 

 IMES Consulting: المصدر

ولكي ينجح  . تغيرت طبيعة العالقة بين المنتجين وبين تجار التجزئة لتصبح مبنية على أسس شراكة متساوية             
ة التغيير في رغبات المستهلكين وتطوير شبكة        منتجو األلبان في هذه الظروف المتغيرة، فإن عليهم مواكب         

 .  توزيع المنتجات بشكل فعال ومنافس

 

 

 

 



 

 
 ١٨ 

4  

4-1  

تأسست شركة المراعي المحدودة كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم                    
وقد رخص وزير التجارة      ). م١/٧/١٩٩١الموافق  (هـ  ١٩/١٢/١٤١١، وتاريخ    ١٠١٠٠٨٤٢٢٣٩

، بتحول  )م١٣/٦/٢٠٠٥الموافق  (هـ  ٦/٥/١٤٢٦ وتاريخ   ٧٧٣اعة، بموجب القرار الوزاري رقم       والصن
 ريال  ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ويبلغ رأس مال الشركة     . الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة        

عقاد كتتاب وإن  وبعد إنتهاء اال   . ريال للسهم  ٥٠سمية قدرها   ا سهم بقيمة    ١٥,٠٠٠,٠٠٠سعودي مقسم إلى    
الجمعية العامة للتحول، سوف يتم تقديم طلب  إلى وزير التجارة والصناعة بإعالن تحول الشركة وتعتبر                  

 . الشركة محولة تحويال  صحيحا  من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تحولها

  المراعيملكية هيكل: ١-٤ شكل 
  االكتتابقبل   اباالكتتبعد 

  األسهم % رأس المال  األسهم % رأس المال
 المساهمون  ريال قيمة اسمية للسهم٥٠   ريال قيمة اسمية للسهم٥٠

بن محمد  صاحب السمو األمير سلطان ٧٫٩٧٢٫٥٠٠ ٥٣٫١٥ ٣٩٨٫٦٢٥٫٠٠٠  ٥٫٥٨٠٫٧٥٠ ٣٧٫٢١ ٢٧٩٫٠٣٧٫٥٠٠
 بن سعود الكبيرا

 مجموعة صافوال ٦٫٠٤٩٫٥٠٠ ٤٠٫٣٣ ٣٠٢٫٤٧٥٫٠٠٠  ٤٫٢٣٤٫٦٥٠ ٢٨٫٢٣ ٢١١٫٧٣٢٫٥٠٠

 اإبراهيم المهنبن عبد العزيز  ٥٧٣٫٠٠٠ ٣٫٨٢ ٢٨٫٦٥٠٫٠٠٠  ٤٠١٫١٠٠ ٢٫٦٧ ٢٠٫٠٥٥٫٠٠٠

إبراهيم  بن عبد العزيزبن عبد الرحمن  ٢٥٥٫٠٠٠ ١٫٧٠ ١٢٫٧٥٠٫٠٠٠  ١٧٨٫٥٠٠ ١٫١٩ ٨٫٩٢٥٫٠٠٠
 المهنا

األميرة الجوهرة الملكي صاحبة السمو  ١٥٠٫٠٠٠ ١٫٠٠ ٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٠٥٫٠٠٠ ٠٫٧٠ ٥٫٢٥٠٫٠٠٠
  آل سعودبنت سعد بن عبد العزيز

 الجمهور - - -  ٤٫٥٠٠٫٠٠٠ ٣٠٫٠٠ ٢٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠

 المجموع ١٥٫٠٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  .١٥٫٠٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
        

 المراعي: المصدر

من خالل  " المراعي"لغذائية والمشروبات تحت مسمى     نواع متعددة من المنتجات ا     أ وتقوم الشركة بتسويق  
لبان قصيرة وطويلة االجل المصنوعة من الحليب الطازج وكذلك          وتشمل هذه المنتجات األ   . متاجر التجزئة 

ة مجموعوتعتبر المراعي شركة متكاملة لديها       . لباناألجبان والزبدة وبعض المنتجات الغذائية من غير األ        
 .وصوال الى منتجات أغذية نهائية الصنع تباع في متاجر التجزئةجها من مزارع األلبان إنتامتد ينتاج غذائي إ

يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتقع مرافق اإلنتاج التابعة له في                  
 كيلو متر   ١٥٠على مسافة   المناطق الريفية القريبة من الرياض، وتعتبر المصانع المركزية للمراعي الواقعة           

، حيث يتم من خالل هذه المرافق نقل المنتجات يوميا إلى مراكز             هاشبكة توزيع منتجات  ل امن الرياض محور  
 .١٠  مجلس التعاوندولالتوزيع في كافة مناطق المملكة العربية السعودية و

 .لبان الطازجة األسوق في اي ريادا مركز المراعيأحد أهم أسواقها حيث تحتل شركة مجلس التعاونالوتعتبر 
                                                 

 .لى شرآة المراعي المحدودةمن شرآة المراعي للتجارة المحدودة إم ١٩٩٦ي العام  الشرآة اسمها ف عدلت ٩
 )٢-٥انظر قسم (تقدير المراعي   ١٠
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 التعاون  شهده مجلس يمع النمو االقتصادي الذي     ومن المتوقع أن يبقى الطلب قويا على المنتجات الغذائية           
من  وكما تعتقد الشركة أن لديها القدرة على تلبية احتياجات المستهلكين          . والزيادة المضطردة في عدد سكانه    

 وفي هذا السياق باشرت الشركة في تنفيذ مشروع           .ميزتا الم  نظرا لمركزه   ذات جودة  عالية     منتجات
. رتفاع المستقبلي في الطلب   إلنتاج والتوزيع بشكل يساعد على تلبية ا      استثماري طموح يهدف الى استمرار اإل     

 .واليوجد لدى الشركة في الوقت الحالي أية خطط قد تغير من طبيعة نشاطها بشكل جوهري

4-2   

 :مختلفة المراعي في ثالث مراحل يمكن عرض تطور
 )م١٩٩٠-م١٩٧٧(التأسيس والنشأة االولى  
 )م١٩٩٧-م١٩٩١(إعادة الهيكلة وإعادة االستثمار  
 )م٢٠٠٥-م١٩٩٨(النمو واستخدام المزايا التنافسية  

 

 ) م١٩٩٠ –م ١٩٧٧( التأسيس والنشأة االولى  ١-٢-٤

األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير       م عندما أدرك صاحب السمو      ١٩٧٧الى عام   الشركة  يعود تاريخ   
ضرورة التحول من مزارع األلبان التقليدية في المملكة العربية السعودية الى مزارع عصرية حديثة تلبي                 

فقام بتطوير عدد من المشاريع الزراعية في المملكة انطالقا من          االحتياجات المتزايدة في بلد مضطرد النمو،       
 ليشمل بعد فترة وجيزة توسع نشاط الشركة ليشمل مزارع األلبان ومصانع              جالحليب واللبن الطاز  إنتاج  

  .للمنتجات الطازجة وآخر لألجبان

 المراعي في تطوير المنتجات وقد اكتسبت       استمرار من العوامل الرئيسية التي ساندت        المراعي تعتبر شهرة 
وبنهاية .  في االسواق بشكل دائم    منتجات وقدرتها على توفير هذه ال     الشركة هذه الشهرة نتيجة جودة منتجاتها     

 . أحد أهم اصول الشركة"المراعي"هذه الفترة أصبح اسم 

 مجلس التعاون دول   في كافة أرجاء     مركز مبيعات  ٢٦شركة منتجاتها من خالل     ال وزعتم  ١٩٩٠بحلول عام   
كذلك تم إضافة المنتجات    . نتاج ليشمل الزبادي والقشدة واللبنة    وباإلضافة الى الحليب واللبن، تم توسيع اإل      . 

حلت مكان  نتاج، والتي شملت أيضا أنواعا مختلفة من المنتجات كالزبدة واألجبان التي            قليلة الدسم الى خط اإل    
 . من أوروبااالستيراد

 )م١٩٩٧-م١٩٩١(إعادة الهيكلة وإعادة االستثمار  ٢-٢-٤

لتي بدأت بتأسيس شركة المراعي      وا  ومع بداية فترة إعادة الهيكلة وإعادة االستثمار        م١٩٩١بحلول عام   
 تبوأت مركزا قياديا في السوق، حيث سمح وضع الشركة          للتجارة المحدودة كانت العالمة التجارية للمراعي قد      

 .المنطقةلها باالستفادة من تحسن الوضع االقتصادي في 

تتمكن من  للغذائي  فطورت مجموعة إنتاجها ا    اليفلتكاداء وتقليص   األتحسين  لالمراعي ببرنامج شامل    شرعت  
لمعرفتها التامة بالمزايا    و .المستهلكين بأقل تكلفة ممكنة لتحقيق أعلى مستوى من المبيعات         مواكبة متطلبات   

 فقد  نتاج األلبان ذات التكلفة المنخفضة على المدى الطويل        إاالستراتيجية التنافسية التي تحظى بها شركات        
  في  ريال  مليون ١,١٠٠ تزوتجا  رأسمالية يفرامصأنفقت خالله   كبير   ي برنامج استثمار   بتنفيذ الشركةبدأت  
 .م١٩٩٧ إلى م١٩٩٣ خمس سنوات من فترة

باإلضافة الى المنتجات    المنتجات الحالية    تناسب مع  ت  إنتاجية  بطاقة )CPP (تم تصميم مصنع معالجة مركزي    
المستقبل، كما تم   في   تهوسعتبلعشر سنوات القادمة وبشكل يسمح      ا الجديدة التي تتوقع الشركة طرحها خالل     

 .بقار رأس من األ١٠,٠٠٠ تستوعب كل منها استخدام أحدث التقنيات العالمية كبيرة ب أربع مزارع ألبانبناء
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تجديد كامل   و أحدث المقاييس باستخدام  قائمة وإنشاء مراكز جديدة     المواقع  ال في   المبيعاتتم إعادة بناء مراكز     و
 .  جديدة الستبدال عربات النقل المستهلكة سياساتصدار التوزيع مع إسطول النقل طويل المدى وأسطولأ

رقابة أكثر على مراكز    ب  تسمح بنظممها السابقة   قامت الشركة باستبدال نظ   أما بالنسبة لنظم المعلومات، فقد      
لها وعمل   لفوترة المبيعات وتسجي   باألجهزة الالزمة المبيعات وتقدير المبيعات، كما تم تجهيز سيارات المبيعات         

 . تقرير بالمبيعات ونشاط السوق بشكل يومي

 تم وضع األسس الالزمة لنمو حجم       هامة حيث  فورية   ي الكبير الى نتائج   برنامج االستثمار قد أفضى هذا ال   و
 وأكثر فعالية وتأثيرا    ة التطبيق سهل  أعمال باإلضافة الى تبني هيكلة    المبيعات، وتطوير منتجات جديدة،      

 .ومنافسة

 )م٢٠٠٥-م١٩٩٨(ستخدام المزايا التنافسية النمو وا ٣-٢-٤

،  في المنطقة  األقل تكلفة شركة اإلنتاج   بحت   مركزها القيادي بنجاح فأص    المراعيثبتت  م  ١٩٩٨بحلول عام   
 الربح التي حققتها الشركة خالل المرحلة السابقة والتي مكنت الشركة من           معدالت هامش   وتشهد على ذلك    

 .هاقاسوأمواجهة حدة المنافسة في 

ولقيت هذه  . ة على الحليب واللبن الطازج في المملكة       سويقي ت ا المراعي عروض  نظمتم  ١٩٩٩في عام   
 السوق  من حصة كبيرة    العروض تجاوبا كبيرا من المستهلكين واستطاعت الشركة من خاللها الحصول على          

في المملكة انخفضت   ن  هذا ومع اشتداد حدة المنافسة على منتجات األلبا       .  تأثير سلبي على الربحية     أي دونب
 نموا في    أن تحقق  لمراعي مرة أخرى  استطاعت ا و. م٢٠٠١ب واللبن في صيف عام       للحلي أسعار التجزئة 

 .سعار المبيعات المنخفضة على هامش الربحيةألثر السلبي األف يتخف مع السوقتها في  وحصهامبيعاتم حج

الزبادي  مثل   حلوياتالوالطبيعية  الفواكه  بان ب منتجات األل قامت المراعي في السنوات األخيرة بإضافة        وقد  
 المنتجات  هذه أسواق   وتتوقع الشركة نمو  .  وعصائر الفواكه  طويل األجل والكريم كراميل، والحليب    بالفواكه  

 .مناسب لتباع بسعر تجزئة مت تلك المنتجاتصمة، ولتحفيز الطلب  بشكل كبير في السنوات القادم

سيستمر من األجبان   أن إنتاجها   مناسبة العتقادها ب   المطبوخة بأسعار بيع     بانج سوق األ  استهدفت الشركة كذلك  
 .قاسو أكبر في األمكاسبفي التقدم وتحقيق نسبة 
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 سواقاأل والمشروبات االختيار المفضل للعائالت في كافة        من األغذية ها  تاجنتم المراعي في جعل      رسالة تتمثل
.  المحافظة على موقعها الريادي في السوق     تركيزها الواضح على    مراعي   وتعكس رسالة ال   .التي تعمل بها  

سوق ل تها االستهالكية في الشرق االوسط ورياد     الغذائيةمنتجات  الفي سوق   مكانة الشركة   رسالة  ال تؤكد هذه و
 .مجلس التعاون دول لبان في األ

ها منتجاتل ة متكامل زيعتووشبكة    غذائي نتاجإ عة قادر على إدارة مجمو    أعمالهذا وقد ضعت الشركة هيكل      
بشكل أساسي على االستثمار    لشركة  ل النجاح المتواصل يعتمد  . قيمةالعالية الجودة و  المشروبات  الغذية و األ من

 . التكاليف الدقيقة ومراجعةدارةوفي نفس الوقت اإلالعمليات والتقنيات،  واألفراد والمستمر في األصول

 ة للمراعي فرص   منها،  الشبابية الفئةوبشكل خاص   ،   نمو سكانها   ومعدل القتصادية للمنطقة التوقعات ا توفر  
 مشروع   العمل على  ، شرعت المراعي في    في الطلب  لنمو المتوقع لهذا ا واستعدادا   . للتقدم واالزدهار  واسعة

 لمركزي الثاني   لزيادة طاقتها اإلنتاجية يشمل توسعة المرافق التابعة لمصنع المعالجة ا             استثماري كبير 
)CPP2 .(فضال عن خطط الشركة لتوسعة نطاق مراكز توزيعها اذا دعت الحاجة لذلك. 
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 منتجات الشركة في أنحاء الشرق       لتسويق ")المراعي("والعالمة التجارية    االسم التجاري    تستخدم الشركة 
يمكن تمييز هذه العالمة    و. لجودة والخدمة المميزة  لمرادفا   االسم في الوقت الحالي      صبح هذا وقد أ  .األوسط
 .ضمان لجودة و قيمة المنتجمن قبل المستهلكين ال عتبرالتي تواألخضر و واألبيض األزرق بألوانها التجارية

 تزويد   على لس التعاون مجدول  شركة التجاري و سمعتها الطيبة في كافة انحاء          النتشار اسم   إ وقد ساعد 
 .منتجاتها بعوامل قوة و ميزات تنافسية حتى أصبحت تضاهي المنتجات العالمية

 األمر الذي يعكس رغبة مؤسسي الشركة في        ،صفة الجودة منذ تأسيسها   ومنتجاتها ب عالمة المراعي   ارتبطت  
تجات فقط بل تمتد الى كافة      وال تقتصر صفة الجودة على المن     . تقديم منتجات من الدرجة األولى للمستهلكين     

 .جوانب نشاط الشركة و تجهيزاتها

وقد نقلت المراعي هذا    .  قصيرة األجل أنها طازجة     ذات الصالحية  من أهم مواصفات المنتجات االستهالكية    
 )المعالجة حراريا (المعقمة  المفهوم الى المنتجات المحلية طويلة االجل كاألجبان باالضافة الى المنتجات             

 .ة باسخدام حليب منتج محلياالمصنوع

وكذلك في   ة تعزيز قيمة الشرك   فيتأسيس مركز تنافسي لها ولمنتجاتها      لالجهود التي بذلتها المراعي     وساهمت  
 .توفير منتجات ذات أسعار معقولة ترضي رغبات المستهلكين

 :تمل على مايليمشروبات والتي تشالغذية واألنتاج وتوزيع وبيع منتجات إ األساسي نشاط الشركة ويشمل

 األلبان الطازجة ١-١-٥

 نسبته مبيعات األلبان الطازجة ما      مثلتو. حلوياتالتتضمن منتجات األلبان الطازجة اللبن والحليب والزبادي و       
 .  تشمل منتجات قصيرة االجل مصنعة من الحليب الطازج، والتيم٢٠٠٤من مبيعات عام % ٦٣

تم اضافة اللبن الزبادي الطبيعي     و . من األلبان الطازجة   يعتبر اللبن والحليب من أوائل منتجات المراعي       و
فواكه وتم توسيع قاعدة منتجات الشركة بعد ذلك لتشمل لبن الزبادي بال          . والقشدة واللبنة إليها خالل فترة وجيزة     

ي  الحليب المنقى عال   لمنتجات الشركة  وتتضمن اإلضافات الحديثة  .   بالنكهات المختلفة   والحليب لحليب واللبن وا
 .حجام متنوعةأ كما تقدم المراعي ايضا عدة منتجات قليلة أو منزوعة الدسم باشكال و،الجودة وحلويات األلبان

 االطعمة والمشروبات ٢-١-٥

 :، وتتضمنم٢٠٠٤من اجمالي المبيعات في عام % ٣٦ والمشروبات ما يقارب األطعمةتمثل مبيعات 

 منتجات األلبان طويلة األجل
 منتجات األلبان طويلة األجل     يعصنتويتم   . والحليب المكثف والقشدة    طويل األجل  يبتشمل هذه المجموعة الحل   

% ٩,٣ وقد مثلت منتجات األلبان طويلة األجل        .من الحليب الطازج يتم توزيعها من خالل شبكة توزيع مبردة         
 .م٢٠٠٤من إجمالي المبيعات في عام 
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 عصائر الفواكه
 ويعتبر  ،خرى قصيرة وطويلة األجل ضمن منتجات العصائر       يتم تصنيف عصائر الفواكه والمشروبات اال      

منتجات وعلى الرغم من أن هذه المنتجات ليست من         . نتاج عصائر الفواكه توسع منطقي لمنتجات المراعي      إ
من إجمالي  % ٧,٣ وقد مثلت عصائر الفواكه      .األلبان، إال أنه يتم معالجتها وتعبئتها وتوزيعها كمنتجات         األلبان

 .م٢٠٠٤في عام المبيعات 

 األجبان والزبدة
، بجانب منتجات األجبان    ةالمطبوخ ناجبتتضمن هذه المجموعة الزبدة والسمنة وعدة أنواع من منتجات األ          

من إجمالي مبيعات عام    % ١٩,٦ وقد مثلت هذه المجموعة       .الموزاريال والحلوم والفيتا  جبن   مثل   ةالطبيعي
 .م٢٠٠٤

ن اجبنتاج اال بمنتجات األلبان فقد كان من المنطقي أن تتوجه الشركة إل          وحيث ارتبط اسم المراعي التجاري      
عزمت الشركة  ن و الزبدة األوروبية، ولكن مع مرور الوقت         اجبأل منتجات ا  بدأت الشركة باستخدام  ف. والزبدة
ة عالية  ردالمستواألجبان   في المملكة باستخدام     ةن المطبوخ اجبإنتاج األ ب فقامت محليا،عملية اإلنتاج   ب القيام
ولقد بدأت المراعي حديثا إنتاج جبنة   .  وتعبئتها في المملكة   هااستيرادب قوم الشركة أما بالنسبة للزبدة، فت   . الجودة

 .الفيتا باستعمال الحليب المنتج محليا 

 هادة التي تستخدمها في توزيع منتجات     برشبكة التوزيع الم  نفس   من خالل    األجبان والزبدة توزيع  ب قوم الشركة وت
 .الطازجة

 المنتجات من غير األلبان
طورت الشركة منتجاتها لتشمل معجون الطماطم والمربى مما يعكس طموح الشركة في التوسع الدائم                  

 . والمستمر

 ١١)ترياالالين يمالب (م٢٠٠٤م و ١٩٩٥بين المبيعات  :١-٥ شكل 
 آنسبة من اإلجمالي 

 أخرى أطعمة  ألبان  اإلجمالي  أخرى أطعمة  ألبان  نةالس
 ومشروبات طازجة    و مشروبات  طازجة  

 
١٫٥........%٢٢٫٦......%٧٥٫٩..........٩٨٧٫٢...........١٤٫٩.............٢٢٣٫٤.............٧٤٨٫٩............١٩٩٥% 
١٫٠........%٢٢٫٧......%٧٦٫٣.......١٫٠٤٢٫٢...........١٠٫٠.............٢٣٧٫٠.............٧٩٥٫٢............١٩٩٦% 
١٫٧........%٢٢٫٤......%٧٥٫٩.......١٫١٠٨٫٧...........١٨٫٣.............٢٤٨٫٩.............٨٤١٫٥............١٩٩٧% 
١٫٣........%٢١٫٠......%٧٧٫٧.......١٫١٦٣٫٩...........١٤٫٨.............٢٤٤٫٧.............٩٠٤٫٤............١٩٩٨% 
١٫٢........%٢١٫٥......%٧٧٫٣.......١٫١٨٩٫٦...........١٤٫١.............٢٥٦٫٣.............٩١٩٫٢............١٩٩٩% 
٠٫٨........%٢٥٫٠......%٧٤٫٢.......١٫٢٤٩٫٠.............٩٫٠.............٣١٢٫٩.............٩٢٧٫١............٢٠٠٠% 
١٫١........%٢٩٫٩......%٦٩٫٠.......١٫٤٢١٫٤...........١٥٫٩.............٤٢٤٫٦.............٩٨٠٫٩............٢٠٠١% 
٠٫٧........%٣٣٫١......%٦٦٫٢.......١٫٦٠٠٫٨...........١٠٫٥.............٥٣٠٫٥..........١٫٠٥٩٫٨............٢٠٠٢% 
٠٫٣........%٣٥٫٢......%٦٤٫٥.......١٫٧٥٣٫٩.............٥٫٥.............٦١٧٫١..........١٫١٣١٫٣............٢٠٠٣% 
٠٫٣........%٣٦٫٥......%٦٣٫٢.......١٫٨٨٥٫١.............٦٫٢.............٦٨٨٫٠..........١٫١٩٠٫٩............٢٠٠٤% 

 

 المراعي: المصدر

                                                 
  لتفاصيل مبيعات وصافي دخل الشرآة لنفس الفترة المالية٢-١٥ راجع شكل  ١١
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  النمو في مبيعات االطعمة والمشروبات عدلويظهر الجدول التالي م

 م٢٠٠٤ –م ١٩٩٥ معدل نمو المبيعات  :٢-٥ شكل 
 االجمالي أطعمة و مشروبات   ألبان طازجة   السنة

 

٧٫٣............................%١١٫١..............................%٥٫٦...................................................١٩٩٥% 
٥٫٦..............................%٦٫١..............................%٦٫٢...................................................١٩٩٦% 
٦٫٤..............................%٥٫٠..............................%٥٫٨...................................................١٩٩٧% 
٥٫٠.............................%١٫٧-..............................%٧٫٥...................................................١٩٩٨% 
٢٫٢..............................%٤٫٧..............................%١٫٦...................................................١٩٩٩% 
٥٫٠............................%٢٢٫١..............................%٠٫٩...................................................٢٠٠٠% 
١٣٫٨............................%٣٥٫٧..............................%٥٫٨...................................................٢٠٠١% 
١٢٫٦............................%٢٤٫٩..............................%٨٫٠...................................................٢٠٠٢% 
٩٫٦............................%١٦٫٣..............................%٦٫٨...................................................٢٠٠٣% 
٧٫٥............................%١١٫٥..............................%٥٫٣...................................................٢٠٠٤% 

 

 المراعي: المصدر

 التي ساهمت في    وتعتبر الخطوة التي اتخذتها شركة المراعي لتطوير وتنويع منتجاتها من أهم الخطوات             
 .اسمها التجاريانتشار 
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يجعل من الصعب جمع    تصنيف منتجاتها   تعدد   اإلقليمي و  انتشارهاسعة  إن التنوع الكبير لمنتجات المراعي و     
 :ذلك لألسباب التاليةو ،األسواق تلك في الحقيقية هاإحصائيات شاملة وموثوقة عن حصص

 من  لبان المعاد تصنيعها  ة إلى ضم المنتجات الطازجة ومنتجات األ         السوق المستقل  إحصائياتتعمد   
 بينما ترى المراعي ان نشاطها األساسي يتركز حول المنتجات            د واح تصنيف تحت   مسحوق الحليب 
 .الطازجة التقليدية

ضم منتجات الحليب الطازج والحليب المعاد       ي تصنيف الحليب طويل االجل ضمن       إدراجعادة ما يتم     
 .تصنيعه

 من المنتجات   م المعاد تصنيعه مع مثيالته    المستقلة اللبن والزبادي  احصائيات السوق   عادة ما تصن  ف     
يشكل اللبن  التي  و،  )ما عدا المملكة  (مجلس التعاون   دول  في  ويعتبر هذا التصنيف ذو أهمية       .الطازجة

 .والزبادي المصنوع من مسحوق الحليب نسبة كبيرة من مبيعاتهم
مما قيمة اجمالي الكميات المباعة وغير المباعة من المنتجات         ساس  أ المبيعات على    سابعادة ما يتم احت    

حصائيات حصص السوق بين الكمية التي تدخل الى السوق والكمية المباعة             إيخلق احتمال الخلط في     
 .فعال، علما بأن المراعي تتميز بنسبة مرتجعات قليلة من المبيعات

يضفي مما   سعر التجزئة المقدر     أساس على   بتسعيرها) Catering(لغذائية   مبيعات التموينات ا   يتم إدراج  
 .التعقيدالخلط ومزيدا من 

تساعدها على تقدير   وداخلية   ومعلومات يتم جمعها من مصادر خارجية     بيانات  الستعانة ب لذا تقوم المراعي با   
 يؤدي ادراجها الى تحريف   ي قد   التوكما تحاول الشركة استثناء المنتجات المعاد تصنيعها        . حصتها في السوق  

منتجات األلبان الطازجة في أسواق     من  وعلى هذا األساس، تم تقدير حصة الشركة اإلجمالية         . هذه المعلومات 
 %.٤٠، بما مجموعه وعة من مسحوق الحليبالمنتجات المصن  باستثناء،مجلس التعاوندول المملكة و

تتمتع  والمنتجات الطازجة     تشمل المنتجات المعاد تصنيعها     السوق المستقلة فقط والتي    إحصائياتوباستخدام  
من إجمالي  % ١٣وما يقارب    مجلس التعاون دول  في  األلبان  من سوق منتجات    % ٢٩المراعي بحصة تقارب    
 .، كما هو موضح أدناه مجلس التعاوندول قطاع سوق األلبان في 
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  حصة المراعي من السوق– م٢٠٠٤مجلس التعاون دول أسواق  :٣-٥ شكل 
 االجمالي مجلس التعاون األخرى   المملكة العربية السعودية    

 الحصة الحصة الحصة 
 

 %٣١...............................%٢٧...............................%٣٦.....................................حليب قصير األجل
 %٣٤...............................%٣١...............................%٣٥.......................................................لبن

 %٢٧...............................%١٦...............................%٣٧...............................................لبن زبادي
 %٥.................................%٦.................................%٥.......................................................لبنة
 %١٥.................................%٦...............................%٢٢......................................................قشدة

 %٣١...............................%٤٥...............................%٢٢..........................................حلويات األلبان
 %٣٠...............................%٢٢...............................%٣٣.........................................ن الطازجةاأللبا

 
 %١٢...............................%٢١.................................%٨......................................حليب طويل األجل

 %٣.....................................-.................................%٥.............................................حليب مكثف
 -.....................................-.....................................-.............................................حليب مرآز
 %٢.................................%٢.................................%٢.............................................حليب معلب

 -.....................................-.....................................-................................... تجزئة-حليب بودرة 
 %١٥.................................%٥...............................%٢٢............................................ تجزئة-زبدة 
 %٩.................................%٦...............................%١٤.....................................................سمن

 %١٥...............................%١٠...............................%١٧.......................................األجبان المطبوخة
 %٤.................................%٧.................................%٢.................................................جبن فيتا

 %٧.................................%٨.................................%٦.............................................جبن طبيعي
 %٩.................................%٦...............................%١٠.................................األطعمة و المشروبات

 
 %١٣...............................%١٠...............................%١٥...........................................اجمالي األلبان

 
 %١٢...............................%١٠...............................%١٣..................................عصائر فواآه طبيعية

 %٢.................................%١.................................%٤............................عصائر فواآه طويلة األجل
 -.....................................-.....................................-................................مشروبات طويلة األجل

 %٤.................................%٤.................................%٤...........................المشروبات/اجمالي العصائر
 

  والمراعيIMES Consulting: المصدر

 أما بالنسبة للزبادي، فقد طورت       . الطازج ولطالما احتفظت المراعي بمركز قوي في إنتاج الحليب واللبن         
 واحتلت مركز الريادة في المملكة العربية       اضيةبشكل ملحوظ خالل السنوات القليلة الم     أداءها فيه   المراعي  

 . المتزايد في تصنيع المنتجات الطبيعية ومنتجات عصائر الفواكههاالسعودية، باإلضافة إلى نمو

نتاج القشدة واللبنة   إ على دور الريادة في      تلبان، وحافظ  األ احتلت المراعي مركزا قويا في سوق حلويات      و
 .المصنعة محليا 

 األجل الذي طالما سيطرت عليه      ةالحليب طويل منتجات   احتالل موقع ريادي في سوق       إلى المراعي   هدفوت
وإذا أخذنا سوق الحليب بشكل عام نجد أن حصة المنتجات طويلة            . المشتقة من مسحوق الحليب   المنتجات  

تحقيق مركز قيادي   لاألمر الذي جعل المراعي تسعى       كبير،الألجل المصنعة من الحليب الطازج بدأت بالنمو        ا
 .و دخلت الشركة حديثا في سوق الحليب المكثف والقشدة.  المنتجاتتلكلها ضمن 

رنة بالمنتجات  الطازجة والتي تتميز بالجودة مقا    لألجبان المطبوخة   من إنتاجها المحلي     زيادة المراعي    تدألقد  
وتعتبر . أسماء تجارية عالمية معروفة   التي يتم استيرادها من استراليا وأوروبا إلى منافستها لمنتجات ذات            

 . المستمرلنمو افرصة للشركة يتيح مما  الخليج في منطقة ةالمطبوخ ناجبالمراعي أكبر مصنع لأل

 في  أت المراعي بإنتاج العصائر الطازجة    دب، حيث   الشركةويعتبر قطاع إنتاج العصائر من أحدث قطاعات        
 . الحقاضافة العصائر طويلة األجل إلى المجموعةإ تم و، م١٩٩٩نوفمبر من عام 

 يوضح أن الشركة ال     ، مما لقطاعات وقنوات التوزيع  من حيث ا  و يلخص الجدول التالي أهم منتجات المراعي        
 .واحدةتعتمد على منطقة جغرافية معينة أو قناة توزيع 
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 م٢٠٠٤ – توزيعال تاووقن جغرافيةالطق امن نسب المبيعات حسب ال :٤-٥ ل شك
 حلويات الزبادي زبادي حليب  لبن 

 والحلويات األخرى    
 

 %٦٣...................%٧٧.....................%٤٨.....................%٧٩........................المملكة العربية السعودية
 %٣٧...................%٢٣.....................%٥٢.....................%٢١..................................مجلس التعاون 

 %١٠٠.................%١٠٠...................%١٠٠....................%١٠٠...........................اجمالي مجلس التعاون
 

 %٥٢...................%٣٠.....................%٣٧.....................%٢٤.....................................سوبرمارآت
 %٣٣...................%٤٦.....................%٤٠.....................%٥٢.....................................الخدمة الذاتية
 %٧...................%١٤.....................%١١.....................%١٧.....................................ميني مارآت

 %١.....................%٣.......................%٢.......................%٣................................األسواق الصغيرة
 %٧.....................%٧.....................%١٠.......................%٤........................................المؤسسات

 %١٠٠.................%١٠٠...................%١٠٠....................%١٠٠...........................اجمالي قنوات التوزيع
 

 

 أجبان عصائر طويلة  عصائر طبيعية   ألبان طويلة   
 زبدةو األجل   األجل  

 

 %٧٤...................%٧٠.....................%٦١.....................%٥٨........................المملكة العربية السعودية
 %٢٦...................%٣٠.....................%٣٩.....................%٤٢...................................مجلس التعاون

 %١٠٠.................%١٠٠...................%١٠٠....................%١٠٠...........................اجمالي مجلس التعاون
 

 %٣٨...................%٥٥.....................%٣٧.....................%٤٤.....................................سوبرمارآت
 %٣٢...................%١٦.....................%٤١.....................%٢٢.....................................الخدمة الذاتية

 %٩.....................%٤.....................%١٢.......................%٥.....................................مارآت ميني
 %٢.....................%١.......................%٣.......................%١................................األسواق الصغيرة

 %١٩...................%٢٤.......................%٧.....................%٢٨........................................المؤسسات
 %١٠٠.................%١٠٠...................%١٠٠....................%١٠٠........................... قنوات التوزيعاجمالي

 
 

 المراعي: المصدر

ما تمثل المبيعات ألكبرعشر    نيبيعات  بالمإجمالي  من  % ٣,١أقل من   يل لديها   تمثل مبيعات المراعي ألكبر عم    
 %٥٩ و  في السعودية  من إجمالي المبيعات  % ٣٣ ما نسبته    ون الرئيسي  العمالء مثليو%. ١١عمالء ما يقارب    

 . األخرىمجلس التعاوندول ي  فمن المبيعات

 )ترياالالين يمالب (م٢٠٠٤ –مبيعات المراعي حسب التصنيف و النوعية   :٥-٥ شكل 
 االجمالي مجلس التعاون األخرى   المملكة العربية السعودية    
 % مليون ريال   % مليون ريال   % مليون ريال   

 

 %٣٢٫٨..........٦١٨٫٣........%٥٨٫٨..........٣٥٢٫٢........%٢٠٫٧..........٢٦٦٫١........سيون بالمملكةالعمالء الرئي
 %٦٧٫٢.......١٫٢٦٦٫٨........%٤١٫٢..........٢٤٧٫٠........%٧٩٫٣.......١٫٠١٩٫٨................................أخرى

 %١٠٠٫٠.......١٫٨٨٥٫١......%١٠٠٫٠..........٥٩٩٫٢......%١٠٠٫٠.......١٫٢٨٥٫٩.............................االجمالي
 
 

 المراعي: المصدر
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غطي باقي مناطق المملكة    يمتد لي نشاط الشركة    السوق األولي للمراعي، وبالتدريج بدأ       ضالريامدينة  كانت  
 وقطر وعمان   واإلمارات المملكة   إلى أن أصبحت منتجات المراعي تسوق في كل من        مجلس التعاون   دول  و
 .١٢الكويت والبحرين و لبنانو

 مع  تجارية ترتيبات عن طريق    ،  مجلس التعاون دول  يتم تسويق منتجات الشركة في جميع        ،باستثناء البحرين 
 التوزيع في تلك الدول  تم وضعها منذ بداية أنشطة     )"وكالء محليين " أو   "وكيل محلي "(ء وموزعين محليين    وكال

 .وتعتبر هذه الترتيبات مرضية و مستقرة حتى الوقت الراهن

شركة وهي  ) .م.م.ذ( شركة المراعي البحرين     عن طريق يتم تسويق منتجات المراعي     أما في مملكة البحرين ف    
٧/١٢/٢٠٠٣تم تأسيسها في    لشركة المراعي المحدودة، و   % ٩٩مملوكة بنسبة   مسؤولية محدودة   ذات  بحرينية  

 .م١/١/٢٠٠٤ وباشرت نشاطها في ٥٢٣٥٢م بموجب سجل تجاري رقم 

 :يوضح الشكل أدناه تفاصيل الترتيبات التجارية مع الوكالء المحليين في دول مجلس التعاون 

 شرآة الوموزع: ٦-٥ شكل 
 الدولة الموزع نوع الترتيب بداية العالقة التجارية تاريخ الصالحية وإعادة التجديد

 قابلة للتجديد   ٣١/١٢/٢٠٠٧إلى  
 لمدة ثالث سنوات

اتفاقية وكالة  ١٩٨٨
 تجارية حصرية

شركة الخرافي واخوانه 
 لمنتجات األلبان المحدودة

 الكويت

 قابلة للتجديد   ٣١/١٢/٢٠٠٥إلى  
 لمدة ثالث سنوات

اتفاقية وكالة  ١٩٩٣
 تجارية حصرية

للمواد الغذائية شرآة خالد 
 والتجارة

 قطر

 قابلة للتجديد   ٣١/١٢/٢٠٠٧إلى  
 لمدة ثالث سنوات

اتفاقية وكالة  ١٩٨٤
 تجارية حصرية

 االمارات مؤسسة بستان الخليج

 قابلة للتجديد   ٣١/١٢/٢٠٠٥إلى  
 لمدة ثالث سنوات

اتفاقية توزيع  ١٩٩٤
 تجارية حصرية

 ١٣عمان وكالة الشرق األقصى

 المراعي: المصدر

مجلس دول  من السيطرة على نشاطات التوزيع في       مع الوكالء المحليين    تفاقيات  االتتمكن المراعي بموجب    
 .الجراءات المتعلقة بهمل الوكيل المحلي تسهيال تهم الى ونقل كفال الموظفينالتعاقد مع والتعاون

 وتقوم بإدراجها في    ملكية الموجودات الرئيسية في تلك البالد      باالتفاقيات  هذه  كما تحتفظ المراعي بموجب     
 . مع انها مسجلة باسم الوكالءقوائمها المالية المدققة

 

 

                                                 
 لدى الشرآة أي مخططات وشيكة في          تطور الشرآة حاليا استراتيجيات تمهيدية لدخول أسواق جديدة خارج منطقة الخليج وليس                 ١٢

 .هذا الصدد
  لقد تم تاسيس شرآة الكواآب العربية للتجارة والتسويق وهي شرآة عمانية ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم                           ١٣
ستقوم م تسيطر عليها المراعي وذلك من أجل ان تقوم بتوزيع منتجاتها في سلطنة عمان،  و                              ٢٢/٥/٢٠٠٥ بتاريخ     ٥/٦٨٨٨٢/١

 .الشرآة عن قريب بإنهاء الترتيبات الحالية مع موزعها في عمان ونقل نشاطها وأعمال التوزيع إلى الشرآة الجديدة
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 وتنحصر مسؤولية   . وأربعة اقسام مساندة    من ثالثة أقسام تشغيلية    لشركة المراعي تنظيمي  الهيكل  ال يتكون
 : وتتكون من األقسام التاليةنتاج المختلفة والتوزيعإل مراحل افياألقسام التشغيلية 

 المبيعات 
 العمليات 
 المزارع 

 :أما األقسام المساندة  فتتكون مما يلي
 التسويق 
  والمعلومات والدعم المالية 
 الموارد البشرية 
 ةياإلدارالشؤون  

. م استراتيجية المراعي في عمليات التصنيع والتوزيع طريقتها المتكاملة في ربط األقسام فيما بينها              ومما يدع 
 لذا فإن تحقيق الشركة ألهدافها      .ويعمل كل قسم من األقسام التشغيلية بشكل يعتمد فيه على األقسام األخرى            

  .الرئيسية يقتضي الحفاظ على انسجام تلك األقسام وتفاعلها بشكل سليم

. ويتكون كل قسم من مدير عام يقوم بمتابعة وإدارة فريق العمل بشكل فعال يضمن تحقيق أهداف ذلك القسم                  
 . ويرفع مدير القسم تقاريره الدورية إلى المدير العام في الشركة اللذين يشكلون مجتمعين اللجنة التنفيذية

وفي الوقت  .  وتشكيل هيكل إداري مركزي    وقد قامت المراعي بوضع العديد من السياسات واألنظمة اإلدارية        
ذاته يمتلك مدراء األقسام الصالحيات الالزمة إلدارة عملهم بالشكل المطلوب بما يحقق األهداف المالية وغير               

 .المالية على مستوى نشاط الشركة

الرأسمالية ومن مسؤوليات مدير القسم أن يقوم بتقديم الميزانية السنوية للقسم مشفوعة ببرنامج المصروفات               
 . وأي مصاريف تطوير أخرى باإلضافة إلى تقرير مفصل عن األداء الفعلي للقسم

6-2   

ينظم قسم المبيعات عالقة الشركة مع العمالء ويعمل على زيادة كفاءة خدمة العمالء والتحقق من سهولة                   
اسية الموازنة بين زيادة حجم      ومن مهام القسم األس   . حصول العميل على متطلباته من منتجات الشركة       

 .المبيعات وتقليص التكاليف ومرتجعات  المبيعات

ويعتبر توفير قنوات توزيع مبردة لكافة المنتجات من أهم التحديات التي تواجه الشركة في ظل الظروف                   
 إلى  وتعمل شركة المراعي ممثلة في قسم المبيعات والتوزيع بشكل يؤدي          . المناخية لشبه الجزيرة العربية   

 والبضاعة تامة الصنع     من حلقات اإلنتاج والتوزيع بهدف المحافظة على الحليب          كل حلقة  التأكد من كفاءة  
 كي يصل إلى المستهلكين بحالة جيدة ودرجة الحرارة           ضمن درجة الحرارة المناسبة في جميع االوقات       

 .المناسبة
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 في   مركز مبيعات  ٢٢توفر  ييث  ح ، مجلس التعاون دول  وقد طورت الشركة شبكة توزيع تغطي جميع         
  من  البنية التحتية لشبكة التوزيع    كونوتت.  في باقي دول مجلس التعاون    مراكز   ٨المملكة العربية السعودية و   
 . ومكاتب إقليميةالنقل  صيانة ألسطولمستودعات تبريد وورش

دول تجزئة في   ال تجار من   ٢٤,٠٠٠ إلى ما يقرب من      مبيعات منتجات المراعي من مراكز ال     نقليتم  كما  
هاتفية للتنسيق بخصوص عمليات النقل      مكالمة   ١٠٠,٠٠٠ما ال يقل عن      سبوعياأ ىجر وت مجلس التعاون، 

 سيارة  ٦٥٠ يزيد عن    ال للنقل سطوأ طريق مستخدمين    ٥٥٠ الموزعون المختصون أكثر من      ويعبر. والتوزيع
 .ه بشكل مباشرهذا وتقوم الشركة بصيانة جميع هذا األسطول الذي تتملك.  جهزةم

 ثمن البضاعة   ى تاجر التجزئة عل   ويعني هذا إمكانية حصول   ( مع حق اإلسترجاع  تستخدم المراعي نظام البيع     
حجم المبيعات وفي     بين زيادة  موازنةال ب ولهذا يقوم قسم مبيعات الشركة     ).ردها للشركة تم  يغير المباعة التي    

 .نفس الوقت تقليص كمية البضاعة المسترجعة منها

 لضمان صحة المعلومات التي     أجهزة قراءة الكترونية يدوية   ومن ضمنها    ، حديثة لقد تبنت المراعي تقنيات   و
تقنية تستطيع المراعي معرفة حجم     ال  هذه وبتطبيق. في اتخاذ قرارات المبيعات والتوزيع    يمكن االعتماد عليها    

التقنية  ويمكن هذا النوع من   . وميبشكل ي جر التجزئة   ا مت لدى يات إعادة الطلب  المبيعات الحقيقي ومستو  
كما يساعد على حصولها على توقعات أكثر دقة          تقلبات السوق    إتخاذ القرارات المناسبة عند    من   شركةال

 .للمبيعات

 الموجودة في مكة    الى المراكز  الرئيسية في كل من الرياض وجدة والدمام، باإلضافة           لمبيعات مراكز ا  وتقع
 فإنها مقامة أما بالنسبة لباقي مراكز التوزيع      .  على أراضي مملوكة للشركة    رينوجيزان والهفوف وحائل والبح   

 . األجل طويلةبعقودض مستأجرة اعلى أر

  مراآز المبيعات الرئيسية :١-٦ شكل 

المملكة العربية السعودية البحـريـن

قـطــر

اإلمارات العربية المتحدة
دبي وأبوظبي والشارقة

جده وتبوك والطائف ومكة المكرمة
المناطق الشمالية والغربية

عـمــان
مسقط ونزوه

الكـويـت

والمدينة المنورة وينبع 

الرياض والدوادمي والخرج وبريده وحائل
المناطق الوسطى والشرقية

وسكاآا والدمام والهفوف وحفر الباطن والجبيل 

خميس مشيط وبيشه ونجران وجيزان
المناطق الجنوب غربية

والباحة والمحيل

المملكة العربية السعودية البحـريـن

قـطــر

اإلمارات العربية المتحدة
دبي وأبوظبي والشارقة

جده وتبوك والطائف ومكة المكرمة
المناطق الشمالية والغربية

عـمــان
مسقط ونزوه

الكـويـت

والمدينة المنورة وينبع 

الرياض والدوادمي والخرج وبريده وحائل
المناطق الوسطى والشرقية

وسكاآا والدمام والهفوف وحفر الباطن والجبيل 

خميس مشيط وبيشه ونجران وجيزان
المناطق الجنوب غربية

 والباحة والمحيل
 

 المراعي : المصدر

حيث تفوق  ،  ة الشاملة لزيادة حصة الشركة من السوق      من الخط توزيع في المراعي دورا هاما      الوتلعب شبكة   
  .إمكانيات الشركة منافسيها في هذا المجال
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رفع كفاءة الموظفيين واإلهتمام بجودة المواد الخام         من   لتصنيع بداية  ا ات بكل جوانب عملي    الشركة تتحكم
وكجزء من مهام األقسام المسؤولة عن      . لبيعبخطوط اإلنتاج والتعبئة ومن ثم إلى متاجر ا        مرورا   المشتراة،

العمليات، يتم التحقق من أن العناصر المدخلة في اإلنتاج ذات جودة عالية وأن عمليات التصنيع تضمن الحفاظ             
 .على جودة العناصر المستخدمة فيها

 العملياتالتصنيع ودعم  ١-٣-٦

في البعيدة والمنتشرة    مبيعات مراكز ال  ما فيها بلنقاط  لكافة ا  من أهم مسؤوليات قسم العمليات، اإلنتاج والتوزيع      
 .المملكة بأقل تكلفة وفي الوقت المحدد بالمواصفات  المطلوبةكافة أرجاء 

 ات وهو مزود بتقني   م على أرض مملوكة للشركة    ١٩٩٦يقع مصنع المعالجة المركزية الذي افتتح في عام          
 .منتجات األلبان الطازجة والعصائرللمحافظة على معايير إنتاج عالمية، وينتج المصنع حديثة 

 مصنع  في المرحلة األولى من    استالم الحليب    ، حيث يتم   منفصلتين مرحلتينلبان  نتاج األ إ عملية   وتدخل
، وتتم في المرحلة     البسترة والمعايرة والمجانسة   المعالجات المناسبة له مثل    والقيام بإجراء المعالجة المركزي   

 . عملية اإلنتاج الفعليالثانية

 وتستخدم أحيانا لمعالجة العصير   طرق معالجة منتجات األلبان،      مع   معالجة عصير الفواكه       طريقة بهاتشت
 . في عبوات معقمةتها تعبأ يتمثم درجات حرارة أعلى من درجة حرارة البسترة

 في موقع مستأجر في منطقة الخرج، وسوف      المركزي ووحدة الصيانة الخاصة به      ن  اجبألامعالجة    مصنع قعي
 .م٢٠٠٥ عام خالل  الجديد عند استكمال تشييدهيتم نقل هذه العمليات الى مصنع المعالجة المركزي

في ويتم معالجتها    من الخارج     ذات الجودة العالية   الشيدرأجبان  المواد الخام مثل    تقوم المراعي باستيراد    و
 وتوزيعهان العبوات المطلوبة    أخرى ومن ثم يتم تعبئتها ضم     طبيعية  ضافة مكونات غذائية    مصنع األجبان بإ  

 .في االسواق

 شاحنة نقل   ٣٠ وحدة نقل و   ٢٠٠ويتألف من     البري يستخدم للمسافات الطويلة    نقلأسطوال لل  المراعي   وتمتلك
 . شاحنة نقل مبردة وتقوم الشركة بعمل الصيانة الالزمة من خالل ورش الصيانة الخاصة بها               ١٨٠للحليب و 

 رحلة سنويا تغطي أكثر من      ٥٠,٠٠٠لتي يقوم بها هذا األسطول الضخم حوالي      ويبلغ معدل الرحالت البرية ا    
نقل الحليب الخام من المزارع     ) ١: (وتتركز عمليات نقل هذا الجزء من األسطول في       .   مليون كيلومتر  ٥٠

نقل المنتجات تامة الصنع من مصنع المعالجة المركزي ومصنع معالجة          ) ٢(إلى مصنع المعالجة المركزي،     
 .جبان إلى مراكز التوزيعاأل

 مزارع الحليب ٢-٣-٦

 في األوقات المناسبة     على الشركة في توفير الكميات الالزمة من الحليب         القسم الزراعي ات   مسؤولي تتلخص
 وتمتلك الشركة على امتداد خمسة مزارع ألبان حديثة         .لضمان استمرار اإلنتاج بطريقة سلسة وبأقل التكاليف      

 تنشأتها حتى تصل إلى مرحلة اإلنتاج األولى ثم         اإلناث التي يتم   من مواليد    ٢٥,٠٠٠ بقرة حلوب و   ٣٠,٥٠٠
 .تنقل إلى قطيع البقر الحلوب

أما المزارع  . وتقع أقدم مزرعة لأللبان على أرض مستأجرة في منطقة قريبة من ضرما شمال شرق الرياض              
 .ع المعالجة المركزياألربعة األخرى فتقع على أراضي مملوكة للشركة وموجودة بالقرب من مصن
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 شهرا،  مهمة حيث يكون الناتج من        ١١وتعتبر فترة الرضاعة األولى بعد الوالدة، والتي عادة ما تصل إلى            
وتساعد اإلنتاجية العالية   . الحليب مرتفعا في تلك الفترة لينخفض تدريجيا بعد ان يصل الى أعلى مستوى إنتاج             

 .لبية متطلبات السوق المتزايدةمن الحليب خالل فترة ما بعد الوالدة في ت

ومن مهام القسم الزراعي التنسيق المستمر وبشكل دقيق مع موردي األعالف لضمان جودتها، ويتم إنجاز ذلك                
باإلشراف المباشرعلى عمليتي الزراعة والحصاد حيث تقوم الشركة بإدارة بعض المزارع التي تزود الشركة              

 .عالفبالنسبة األكبر من احتياجاتها من األ

وبفضل المهارات والخبرات المتميزة التي تمتلكها الشركة، فقد استطاعت أن تواكب إحتياجات السوق من                
وال شك أن إنتاج الحليب     . اإلنتاج كما استطاعت تلبية متطلبات العمالء الموسمية خصوصا في فصل الصيف          

لى إستغالل كافة التقنيات التي أتاحتها      بالتوازي مع متطلبات السوق وبجودة عالية ما كان ليتم دون القدرة ع            
 .الشركة للوصول بالقطيع إلى مستوى عال من اإلنتاج دون إغفال المحافظة على حالتة الصحية

) م٢٠٠٠ (٩٠٠١وقد وضعت شركة المراعي أنظمة تعقيم صارمة في مصانعها الحائزة على شهادة األيزو               
قق من سالمة محتويات الحليب وخصوصا نسبة الدسم         ويعتبرالتح. لضمان جودة الحليب وخلوه من العيوب     

 .أيضا من مسؤوليات القسم الزراعي

)  رطل ٢٦,٤٢٤( لتر   ١١,٦٣٩ لتر سنويا مقارنة مع      ١٢,٤٠٠ويبلغ معدل إنتاج البقرة الواحدة من الحليب        
 لتر في   ٣,٨٤٠ لتر في الواليات المتحدة و         ٨,٨٢٠ وبمعدل إنتاج يبلغ      ١٤في أريزونا ونيومكسيكو  

 .١٥نيوزيالندا

 وتحقق مزارع   . إلى مصنع المعالجة المركزي بواسطة خزانات نقل معزولة         نقل الحليب من المزارع   ويتم  
 . الشركة أحيانا عوائدا من بيع العجول واألبقار غير المنتجة للحليب
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 تحفيز  منها أيضا  و شركة التجارية الخاصة بال   مسؤوليات الملقاة على عاتق هذا القسم حماية العالمات        لمن ا 
أيضا قسم  ال يباشركما  .  من خالل نشاطات الدعاية واإلعالن للمنتجات      الطلب على منتجات الشركة المتنوعة    

 .كل ما يتعلق بالعالقات العامة وأبحاث التسويق

وتعتمد استراتيجية التسويق في شركة المراعي على ترسيخ وعي المستهلك بارتباط اسم المراعي التجاري                
 .اطا مطلقا بالجودة والقيمة الشرائية والتي تعتبر من الركائز األساسية للتسويقارتب

 :ويمكن تلخيص اإلستراتيجيات التسويقية لدى المراعي بالتالي
 .وذلك من خالل تثبيت اسم المراعي التجاري لدى المستهلك – ترسيخ وعي المستهلك 
 .لديه وبيان القيمة الشرائية لمنتجات المراعيالمذاق المفضل  مستهلكمنح المن خالل  – عرض المزايا 
 .مستهلك خيارات متعددة بشكل مستمر لتلبية التغير في طلبه منح ال– خيارالمستهلك 
 .وذلك باستغالل الفرص المتاحة في السوق لزيادة حصة الشركة – تطوير وضع الشركة في السوق 
 . باستمرارمنح المستهلك منتجات ذات جودة عالية  – الجودة والثبات 
 . توفير منتجات الشركة حتى يكون من السهل الحصول عليها بواسطة المستهلكين–توفر المنتج  
 . تقديم منتج غذائي محلي طازج–منتجات طازجة  

                                                 
  جامعة أريزونا الجزء التكافلي، قسم الخدمات الحيوانية ١٤
 وزارة الزراعة األمريكية، خدمات الزراعة األجنبية  ١٥
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 . الرقي بمستوى الشركة لتصبح أفضل منتج للمواد الغذائية والمشروبات–المهنية والخبرة  

 زيادة الربحية   أهدافها في  أبحاث التسويق لتضمن تحقيق      فيمكثفة  وير برامج   ط ت ىالمراعي عل  شركة   وتعمل  
 .والنمو

ويضع قسم التسويق في مقدمة أولوياته الحفاظ على االسم االتجاري للمراعي من خالل تسويق منتجات ذات                 
 بشكل  ويقوم قسم التسويق بتقديم اقتراحاته لتطوير أشكال وأحجام المنتجات        . جودة عالية وقيمة شرائية مميزة    

 .مستمر في محاولة لخلق مزايا تنافسية اضافية لها
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 المراعي الى توسيع قاعدة منتجاتها ليس عن طريق تقديم منتجات جديدة فحسب، بل وعن طريق                   تسعى
 .وطرق التوزيع وأشكال التعبئة والتغليف  المنتجاتتطوير

والخيارات التي يمكن    احتياجات المستهلك    تحليل ب  يقوم قسم التسويق   المنتجات ير تطو وقبل البدء بمرحلة  
ولهذا تشترك كافة أقسام الشركة في عملية تطوير المنتجات وخصوصا فريق التطوير               .تقديمها وتكاليفها 
 .والبحث الفني

م إلى  ٢٠٠٢رة من   ويلخص الجدول التالي بعض المنتجات الجديدة التي قدمتها شركة المراعي خالل الفت             
 :م٢٠٠٤

 )م٢٠٠٤ –م ٢٠٠٢(المنتجات الجديدة   :٢-٦ شكل 
 ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ 

 

 سوبر لبن لبن منزوع الدسم وجبات ألبان خفيفة لألطفال ألبان طازجة
 سوبر حليب حليب مكثف تغليف جديد للحليب 
 لبن بالفواآه معلبةقشدة   
 حليب بنكهة آريمة الخفق  
 آاسترد بالفانيليا آاسترد بالفراولة  
  آاسترد بالشوآوال جلي زادي  
 جلي آاسترد موس شوآوال  
    

  عصائر طويلة األجل عصير أناناس عصائر فواآه
   عصير عنب 

 
 جبنة شرائح بيتزا معجون طماطم مربى أطعمة

 جبنة شرائح مدخنة جبنة فيتا قليلة الدسم 
 جبنة شرائح قليلة الدسم  
 جبنة فيتا قليلة الملح  

 

 المراعي : المصدر

نتاج والتقنيات المستخدمة    عمليات اإل   تتعدى ذلك إلى كافة     بل قطالتطوير على المنتجات ف   عمليات  قتصر   ت الو
 التكاثر  ومن ذلك تطوير القسم الزراعي حيث يتم اإلهتمام بطرق تربية الحيوانات وعمليات            األقسام،في جميع   

 .وتحسينها في المزارع

ومما يساعد في عمليات التطوير وإدخال التحسينات بشكل مستمر هو خبرة الشركة الطويلة في هذا المجال                 
وتقوم الشركة  . حيث تحاول دائما اإلستفادة من تلك الخبرة خصوصا فيما يرتبط بتصميم المزارع الجديدة              

 قامت مؤخرا بإدخال طرق معالجة حديثة كالتنقية العالية وكذلك          كذلك بتطوير طرق المعالجة والتصنيع، حيث     
 أنظمة  ومما طورته الشركة أيضا إدخال    . إنتاج الحليب المكثف والقشدة  وجبنة الفيتا باستخدام الحليب الطازج         

 .التحكم اإللكتروني وأنظمة إدارة المخلفات
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  والتبريد فادخلت تعديالت على    ي المناولة  عززت المراعي من قدراتها في مجال       وفي مجال النقل والتوزيع   
 المتبعة وإدراكا ألهمية هذه     جراءات لإل تسهيالو. مبيعات ال  وأسطول النقل الى مراكز    تصميم المخازن المبردة  

 . في المتاجر منتجاتهاتبريدتحسين ومراقبة أجهزة  تجار التجزئة في برنامج العمليات، عملت الشركة مع
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. المعلوماتيةأنشطتها من خالل تطوير النظم        بتنسيق    في شركة المراعي   قسام المالية والمعلوماتية  ألا تقوم
 .هدافها االستراتيجية أو غير مالية لتحقيقأدقة وجودة المعلومات سواء مالية ا ب الشركة اهتماموتولي

 المالية والتخطيط والخزينةاإلدارة  ١-٦-٦

رفع التقارير المالية   باإلضافة إلى   دارة الخزينة   إ  و  مهام االدارة المالية   م المالي كل من   تشمل مسؤوليات القس  
داء فيما   وحدة من وحدات العمل ومراقبة األ      ل لك مفصلة يزانياتومن المسؤوليات المالية تحضير م     .السنوية

 المعامالت وتوثيقها ة  معالجب يقوم هذا القسم  و .دارة الشهرية ات من خالل حسابات اإل     ينازييخص تلك الم  
 خاللمن  فانها تتم   جراءات الروتينية األخرى     المحاسبة المالية واإل    بالنسبة لمهام  أما .SAP  نظام باستخدام

 .فريق خدمات مركزي مشترك

 باإلضافة إلى الخطط المستقبلية      التقديرية اتينازي الم إعدادتنسيق عملية   في    فتنحصر فريق التخطيط أما مهام   
  ومن أهم مسؤوليات هذه اإلدارة اعتماد المصروفات          . إلنتاج األلبان   األجل ة طويل لخططكااألخرى،  
 .الرأسمالية

 بإدارة المتطلبات المالية للشركة والمخاطر المالية وفق السياسات          فإنه يقوم  الخزينة    إدارة فريقل أما بالنسبة 
 أسعار  قلبالمالية إلدارة ت    المشتقات  استخدام  مثال وتتضمن هذه السياسات   . من قبل مجلس اإلدارة    قررةالم

  .صرف العمالت

 إدارة أنظمة المعلومات  ٢-٦-٦

 . نظام معلوماتي مركزي   استخدام عن طريق    بشكل صحيح تدفق البيانات   تتلخص مسؤولية هذا القسم بضمان      
ال  أما في مج   .ذات الصلة  وأنظمة االتصاالت    طريقة تدفق البيانات ومعالجتها    تطوير   ه كذلك من مسؤوليات و

 الدارة الموارد   SAP بتطبيق نظام     م٢٠٠٢ شركة المراعي في أكتوبرعام       نجحتتقنية المعلومات فقد     
 نظام  ويمثل. ، وهو من النظم البالغة الكفاءة مما سمح لها بإضافة ميزات جديدة ألنظمتها الداخلية              والتخطيط

SAP   النجاح في تطبيق النظام بصورة كبيرة      وأقسام المساندة األخرى، ويعتمد     قسام المالية    العمود الفقري لأل
 .على نجاح أنظمة التحكم في األقسام التشغيلية

 

 المشترياتإدارة  ٣-٦-٦

تطبيق التأكد من     على ويقتضي عملها .  الشراء المتعلقة بالشركة   ةنشطألمشتريات بمهام تنسيق    ا قسم   يقوم
ولقد طور هذا القسم    . قل تكلفة الموضوعة كالتأكد من جودة المشتريات والحصول عليها بأ        سياسات الشراء   

خطة شراء استراتيجية تسعى لتطوير العالقات التجارية مع الموردين الرئيسيين كما تسعى لضمان تدفق                 
 . الجزء من العمل فيما يخص هذا سليمنائيثمعلوماتي 
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ها، لذلك تعمل على تلبية إحتياجاتها فيما يخدم         الموارد البشرية هي أحد أهم األصول لدي       المراعي ان    تؤمن
. حسب السياسات المتبعة   ومن أهم ما يعنى به هذا القسم هو توجيه الموارد البشرية          . مصلحة وأهداف الشركة  

وتطبيقا لسياسات الشركة، يقوم قسم الموارد البشرية والشؤون اإلدارية بإشعار الموظفين أوال بأول بما تتطلبه               
ومن أهم المسؤوليات المنوطة بهذا القسم تنسيق مواقع عمل           .  الداخلية والخارجية منهم   ظروف الشركة 

الموظفين وتوزيعهم على األقسام وكذلك تحديد إحتياجاتهم من التدريب والتطوير وتأمين بيئة عمل صحية                
 .وآمنة لهم

التأشيرات صول على   للحمجلس التعاون   دول  ويقوم القسم اإلداري بالتنسيق مع السلطات المحلية في            
 القسم يقوم بالمهام المتعلقة بشراء واستئجار        هذا  فإن لكباإلضافة لذ .  الالزمة للشركة  والتصاريح والتراخيص 
 . ومباشرة كافة اإلجراءات الرسميةالعقارات واالراضي
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املة في الدول   ت الع االشركنتاج وتوزيع متميزة مما قادها الى مصاف           إ اتبعت شركة المراعي سياسات   
وتمتلك المراعي كل ما يلزم من أصول وموجودات ثابتة وتقوم بتحديثها باستمرار             . المجاللمتقدمة في هذا    ا

 أن معظم موجودات الشركة ذات قيم دفترية عالية وغير            كما تجدر اإلشارة إلى    .لتلبي متطلبات العمل  
 .  التجديد واالحالل بانتظام مما يعني ان الشركة تقوم باتباع سياسة ،مستهلكة بالكامل

من أحدث  تتألف  متياز التقني هو أن موجودات الشركة الحالية         لتزام الشركة بعيد المدى لإل    إومما يعكس   
ة لكافة موجوداتها الثابتة مما يساعد على       متقدم تعكف الشركة على تطبيق خطط وبرامج صيانة         كما. التقنيات

الصيانة الدورية  لتكاليف التي قد تنتج عن عدم تطبيق سياسات            العمل و تقليص ا     لتفعيلتحقيق أهدافها   
 :ويمكن تلخيص أهم مرافق الشركة على النحو التالي  .واإلحالل المدروسة

 الشرآة موجودات  :١-٧ شكل 
 م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١بتاريخ     

 مليون ريال التاريخ  النوع  الموقع 
 القيمة الدفترية التكلفة     
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 ٧٩٫٩.............١٢٣٫٧..............١٩٩٧....................مزرعة...........الخرج.................مزرعة الرابية لأللبان
 ٦١٫٠.............١١٧٫٥..............١٩٩٥....................مزرعة...........الخرج..................مزرعة الفنار لأللبان

 ٤٩٫٧.............١٠٨٫٨..............١٩٩٤....................مزرعة...........الخرج...............مزرعة الحمراء لأللبان
 ٤٣٫٢.............١٠٤٫٩..............١٩٨٦....................مزرعة.............درمة.............)أ(مزرعة النخيل لأللبان 
 ٢١٫٣...............٢٣٫٢..............٢٠٠٣.....................مصنع...........الخرج................مصنع حبوب االعالف

 ١٫٠...............٢٥٫٨....................................معمل أبحاث...........الخرج........)أ(وضيحية لأللبان مزرعة الت
 

 ٢٠٫٥...............٢٩٫١..............١٩٩٩.............مرآز مبيعات...............جدة.....................مرآز مبيعات جدة
 ١٣٫٧...............١٣٫٧.....................-.......................موقع..........الرياض.............٢مرآز مبيعات الرياض 
  ٩٫٨...............١٧٫١..............١٩٩٩.............مرآز مبيعات..........الرياض.............١مرآز مبيعات الرياض 

 ٩٫٥...............١٢٫١..............٢٠٠٢.............مرآز مبيعات..............مكة.....................مرآز مبيعات مكة
 ٦٫٦...............١٠٫٥..............١٩٩٨.............مرآز مبيعات............الدمام...................اممرآز مبيعات الدم

 ٧٫٣...............١٠٫٥..............٢٠٠٢.............مرآز مبيعات...........جيزان..................مرآز مبيعات جيزان
 ٤٫٨.................٥٫٢..............٢٠٠٣.............مرآز مبيعات..........الشارقة.............)أ(مرآز مبيعات الشارقة 
 ٥٫٢.................٦٫٧..............٢٠٠٢.............مرآز مبيعات..........الهفوف.................مرآز مبيعات الهفوف

 

 ٤٧٫٤...............٨٩٫٣...........................................................................................................أخرى
 ١٫٠١٠٫٣..........١٫٨٩٨٫٥..........................................................................................................اجمالي

 

 حسب القوائم المالية
 ٥٤٨٫٢.............٧٥١٫٢...............................................................................................راضي و مبانيأ

 ٤٦٢٫١..........١٫١٤٧٫٣......................................................................................مصانع و االت و معدات
 ١٫٠١٠٫٣..........١٫٨٩٨٫٥..........................................................................................................اجمالي

 

 ٩٨٫٥...............٩٨٫٦...............................................................................(%)المملكة العربية السعودية 
 ١٫٥.................١٫٤...............................................................................................(%)دول أخرى 

 ١٠٠٫٠.............١٠٠٫٠...................................................................................................(%)اجمالي 
 

 تقع األصول أعاله على أراض مستأجرة) أ(
 

 المراعي: المصدر
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يشهد على   الشركة نظام مراقبة الجودة النوعية و      بالجودة عند تبني  لقد تم تعزيز التزام المراعي غير المسبوق        
ولقد حققت جميع اقسام الشركة المستوى نفسه من الجودة النوعية           . لجودةلحصولها على شهادة األيزو     ذلك  

وكانت مزارع ألبان    .  الشركة ةنشطأمن خالل كافة    بشكل يومي و  مؤكدين بذلك التزام المراعي بهذا المفهوم       
، وتم  )م١٩٩٤( ٩٠٠٢المراعي األولى في الشرق األوسط التي تحصل على شهادة الجودة النوعية آيزو               

نت المراعي أول شركة ألبان ذات هيكل        كما كا  .)م٢٠٠٠( ٩٠٠١ لتصبح آيزو    م٢٠٠٣تحديث الشهادة عام    
 المعالجة والبحث التقني     اقسام أقسامها العاملة والتي من ضمنها المزارع و         يعيشمل جم  متكاملاداري  

 .والتطوير والتوزيع والمبيعات

التي تعتمد  استراتيجيات انشطة الشركة و   الركن الذي ترتكز عليها     وتشكل أنظمة الجودة النوعية في المراعي       
جميع اقسام الشركة لتدقيق وفحص     وتخضع  .  نتاجإل ا نظام موثق مبني على أفضل مبادئ وخبرات       على  

 . دورياالجودة النوعية

8-2    

في جميع أقسام الشركة،    تلتزم المراعي بخلق بيئة عمل آمنة وذلك عن طريق عدد من السياسات واإلجراءات              
واجه أسطول   ولوعي الشركة بمخاطر النقل البري التي قد ت        . بمستواها إلى المعايير العالمية    نهض األمر الذي 

 ووعيهم بتعليمات األمن    سائقيها سالمة   ، فقد أسست برامج تدريب وأنظمة رقابية لتضمن         التوزيع الكبير 
العديد من البرامج التي    ، لذلك فقد قامت باعداد وتنفيذ       وتسعى الشركة جاهدة إلى الحد من الحوادث       .والسالمة

 .كز مبيعات ومواقع إنشاءاانع ومرمزارع ومصمن نشاط ومكان العمل الصممت لتتناسب مع نوع 

8-3   

تؤمن المراعي بواجب الفرد والجماعة في حماية البيئة من المخاطر الصناعية، لذلك فقد صممت مرافقها                 
 وتؤكد  .بشكل يحافظ على البيئة ووضعت القوانين الداخلية التي تتطلب المراقبة الدائمة لعمليات الشركة               

 . النواحي المنصوص عليها في األنظمة والتعليمات البيئية المطبقة حالياالمراعي التزامها بجميع

التقليل من نسبة المياه المستعملة في مصنع المعالجة المركزي عن طريق عمليات              على   وتحرص الشركة 
قت في نفس الو وتوزيع المياه زيادة نسبة إعادة   بهدفكما يتم استعمال نظام خاص بالنظافة       . لية محددة  آ تحكم  

 . في النظافة والتعقيمفادي اإلهمالت

 وذلك بمعالجتها طبقا ألفضل المعايير        المياه الناتجة عن اإلنتاج     تعمل المراعي جاهدة على التخفيف من تلوث      
وال ) األخرىمناطق  الالحدائق و ( استخدامها لري المساحات الخضراء       إعادة المياه يتم هذه  العالمية، علما بأن    

ويتم التخلص من النفايات، ومن ضمنها ما لم يتم بيعه     . لألبقار ستخدم كأعالف ي لذيل ا و المحص تستخدم لري 
 . المحلية المعنيةنظمة وبما تقتضيه األحكوميةمن منتجات، باإلتفاق مع السلطات ال
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" سموذي " و "اليوم" و   "المراعي"المات التجارية المسجلة باسمها مثل       تمتلك المراعي عددا كبيرا من الع      
مجلس التعاون ومصر وسوريا ولبنان واألردن واليمن والجزائر        ودول  في المملكة العربية السعودية     " زادي"و

ت ذلك فقد قام  ى  لا باالضافة   .ة وباكستان والمملكة المتحد    والسودان والمغرب وإيران والعراق وقبرص وتونس    
) ٣١ و ٣٠تحت الفئتين   (والسودان  ) ٣٢ و ٢٩تحت الفئتين    (الشركة بطلب تسجيل عالمات تجارية في ليبيا      

 .  لدى الجهات المعنيةقيد االجراءوال تزال تلك الطلبات   .)٢٩فئة (وسوريا ) ٣٢فئة (والعراق 

9-1     

 و ٣١ و ٣٠ و ٢٩ي في نشاطاتها مسجلة تحت فئات التسجيل        إن العالمات التجارية المستخدمة من قبل المراع      
 : معرفة حسب تصنيف العالمات التجارية العالمي كما يلي٣٢

تشمل اللحوم والسمك والدواجن و مستخلصات اللحوم والفواكه والخضروات المطبوخة             : ٢٩الفئة   
زيوت والدهون الصالحة   والمجففة والمربيات و صلصات الفواكه والبيض والحليب ومنتجات األلبان وال          

 .لألكل
والقهوة االصطناعية  ) تابيوكا وساغو (تشمل القهوة والشاي والكاكاو والسكر والرز والنشاء         : ٣٠الفئة   

والدقيق ومنتجات الحبوب والخبز والمعجنات والحلويات والمثلجات والعسل والدبس والخميرة وبودرة             
 .والبهورات والتوابل والثلجوالملح والخردل والصلصات ) بيكنج باودر(الخبز 
تشمل منتجات الزراعة والبساتين واألشجار والحبوب الغير مشمولة في الفئات األخرى              : ٣١الفئة   

والحيوانات والفواكه والخضروات الطبيعية والبذور واألعشاب والزهور الطبيعية ومأكوالت الحيوانات           
 .والشعير

معالجة كيميائيا بالهواء باإلضافة إلى المشروبات الغير كحولية        تشمل المياه المعدنية والمياه ال    : ٣٢الفئة   
 .األخرى ومشروبات الفواكه وعصائر الفواكه والمستحضرات األخرى المستخدمة في إنتاج المشروبات

9-2         

مسجلة تحت جميع فئات التسجيل في دول       تمتلك المراعي جميع العالمات التجارية المستخدمة في أنشطتها وال        
 .مجلس التعاون 

9-3         

ومعظم العالمات  ). ٣٢ و ٣٠ و ٢٩(إن العالمات التجارية خارج دول مجلس التعاون مسجلة تحت الفئات            
عالمات التجارية المسجلة تحت    عدا بعض ال  . التجارية المسجلة خارج دول مجلس التعاون مسجلة باسم الشركة        

ت نوالتي كا ) المراعي تريدماركس المحدودة  (أو  ) ليمتدنجز  يماركلي هولد (سم  ا تحت   مسجلة) ٢٩(الفئة  
 هذا وقد كلفت    . وهي شركات يمتلكها المساهمون البائعون     )نورث آيرالند ليمتد  ماستوك  (تعرف سابقا بإسم    

خارج ) ٢٩(نقل ملكية العالمات التجارية المسجلة تحت الفئة        ) أ(الشركة والمساهمون البائعون محاميا بمهمة      



  الفكريةحقوق الملكيةختراع وبراءات اإلوالعالمات التجارية 

 
 ٣٧ 

واستحواذ ) ب( ،   )ليمتدنجز  يماركلي هولد ( إلى   )المراعي تريدماركس المحدودة  (دول مجلس التعاون من     
 .١٦ لتصبح شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل المراعي)ليمتدنجز يماركلي هولد(الشركة على 

9-4     

 بعض العالمات التجارية الخاصة بالمراعي والمسجلة     خدام  ترخيص الست  الشركة أيضا اتفاقيات  أبرمت  ولقد  
 االتفاقيات   هذه تبعتو  .١٧)ليمتدنجز  يماركلي هولد (باسم  في كل من مصر واليمن ولبنان       ) ٢٩(تحت الفئة   

 امكانية  االتفاقياتومما تقتضيه   .  رية المحددة  العالمة التجا  خدامالشركة بحق حصري الست   يزود  نظاما محددا   
 ٦قبل  ( من قبل أي من الطرفين عند تقديم إشعار خطي مسبق باإللغاء               العالمة التجارية  خداماستحق  الغاء  
المالك ( الطرف الثالث     من تمنح اتفاقيات الترخيص  و. وبذلك تفقد الشركة حق استخدام العالمة التجارية      ) أشهر

عطيه الحق في اشتراط أن يكون الترخيص باستخدام        تالحق في معاينة مرافق الشركة، كما       ) ةللعالمة التجاري 
 .الطرف الثالثيحددها ليات اإلنتاج طبقا لمواصفات ومعايير إدارة عمالعالمة التجارية مرتبطا ب

9-5       

ردن  في األ  بعض الشركات  ت  إجراءات قضائية ضد    وفي بعض الحاال   كما اتخذت   مفاوضات، ةأجرت الشرك 
بعض وال تزال     .اندل التجارية المسجلة في تلك الب     عالماتهاوتركيا ومصر لقيامهم بانتهاك حقوق الشركة في        

من ناحية أخرى ونظرا العتراض بعض الجهات على تسجيل          .تلك  اإلجراءات منظورة لدى الجهات المعنية      
تحت هذه   من بيع منتجاتها من العصائر       الشركةفي دولة قطر لم تتمكن      ) ٣٢(ئة  تحت الف  "المراعي" عالمة

 .ولم تتأثر المبيعات بشكل يذكر تبعا لذلك" اليوم"العالمة وقد تم تخطي ذلك باستخدام عالمة 

 

 

                                                 
  سوف تكون قيمة هذا االستحواذ رمزية ١٦
 ".هولدينجز ليمتد اتفاقيات ترخيص عالمات تجارية مع مارآلي ٣-٢-١١" للمزيد من االيضاح راجع قسم  ١٧
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 : التجارية التالية األنشطةحصلت المراعي على التراخيص الحكومية الالزمة فيما يخص
 .تسويق وتوزيع منتجات األلبان والعصائرو تصنيع 
 .إدارة وتشغيل مزارع األلبان 
 .صناعة وبيع المواد الكيماوية الصناعية والزراعية وعلف الحيوانات 

 من  ةخيص الالزم ا في المملكة العربية السعودية قبل الحصول على التر        بمشاريع مزارع األلبان  البدء   وال يتم 
صدار  إ  للمشاريع القائمة، إال أن هناك قيود مشددة على          توقعالرغم من النمو الم   وعلى  . وزارة الزراعة 

 .التراخيص لمشاريع جديدة

  المملكة العربية السعودية– الصادرةالتراخيص األساسية   :١-١٠ شكل 
  الترخيص الجهة المصدرة

 

 
 مرآز المعالجة المرآزي ١٨وزارة الصناعة والكهرباء

 مصنع األجبان 
 نقل مصنع األجبان الى مرآز المعالجة المرآزي 
  المواد الكيميائية–تصنيع األلبان  
  تحسين العلف–تصنيع األلبان  

 
 مزرعة النخيل لزراعةوزارة ا

 مزرعة الحمراء 
 مزرعة الفنار 
 مزرعة الرابية 
 مزرعة البديعة 

 
 فعالألحبوب امصنع  وزارة التجارة والصناعة

 السجل التجاري للمكتب الرئيسي و الفروع 
 

 تراخيص النقل طويل المدى وسيارات التوصيل المحلي وزارة النقل
 

 تراخيص المحالت وزارة الشؤون البلدية والقروية
 

 المراعي: المصدر

ـ ١٤٢٨ ذوالحجة   ١٨تستمر صالحية شهادة السجل التجاري حتى تاريخ         ). م٢٠٠٧يسمبر   د ٢٨الموافق   ( ه
وتعتبر باقي التراخيص المذكورة أعاله مبرمة ونافذة الرتباطها المباشر بمشاريع قائمة وال تستدعي إعادة                

 .تجديد

 

                                                 
م، علما بأن آافة        ٢٠٠٣في عام     " وزارة التجارة والصناعة    "الى   " وزارة الصناعة والكهرباء    "نقلت المهام الصناعية من             ١٨

 .سارية المفعولال تزال  التراخيص التي اصدرتها وزارة الصناعة والكهرباء
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 مجلس اإلدارة ١-١-١١

 صاحب السمو   ويترأس ة،جميع المساهمين في الشرك   ") مجلس االدارة (" مجلس إدارة شركة المراعي      يمثل
 شركة مجلس االدارة منذ تأسيس    ال المساهمين األساسيين في  أحد   وهو   األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير      

  التي أدت الى   عواملالمن أهم   الشركة  شاط   ون  ومعرفته بطبيعة المنطقة   تعتبر قيادة سموه المتميزة   و. المراعي
  .المراعي وتطور نمو

وتقوم   .عضاء ولجنتين فرعيتين هما اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة        أ  ثمانيةركة من   تكون مجلس إدارة الش   ي
 عضاء أ ويجتمع    .دارةلإل  الشركة وتقديم االقتراحات الضرورية      ةنشط أ اللجنتان مقام المجلس في مراجعة    

 بشكل منتظم لمجلس    ويتم رفع تقارير اللجنتين   كامل   ال فوق اجتماعات مجلس االدارة   ت بصورة دورية    اللجنتين
 :همؤ مجلس اإلدارة األعضاء التالية اسما ويضم.االدارة

 يحمل شهادة   ): سنة ٥٩(اإلدارة  رئيس مجلس    -صاحب السمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير           
وهو أيضا  . ية من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية        البكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياس    

 وشركة  ، وشركة المشرق للتجارة والمقاوالت     لألسمنت ومواد البناء،   االتحاد العربي    إدارةئيس مجلس   ر
عضو وشركة اسمنت اليمامة السعودية المحدودة،       للتأمين، والعضو المنتدب في      الدرع العربي شركة   و ،سمامة

وهو عضو مؤسس لمدارس    ،   الخليج للبتروكيماويات المحدودة    وشركة فارابي  ،مجلس ادارة شركة اراسكو   
 كما انه عضو نادي     ، لرعاية الموهوبين   ورجاله  وعضو مجلس االمناء لمؤسسة الملك عبدالعزيز       ،المملكة

 . وعضو لجنة خريجي معهد العاصمة النموذجيلفروسيةا

 بعد  م١٩٧٩ انضم إلى المراعي عام       ): سنة ٤٧( العضو المنتدب    -عبدالرحمن بن عبد العزيز المهنا       
عضو منتدبا  تم تعيينه     . االقتصاد الزراعي  بالمملكة العربية السعودية من قسم     جامعة الملك سعود     تخرجه من 

وبنك االستثمار اإلسالمي    الشركة العربية للخدمات الزراعية   هو أيضا عضو مجلس إدارة      و ،م١٩٩٧ عام   في
لطازجة وهو عضو في     في البحرين، ويشغل منصب نائب الرئيس للجنة الوطنية لمصنعي األلبان ا             األول

 .اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض

 يحمل شهادة البكالريوس في الهندسة       ): سنة ٥٣(مجلس إدارة    عضو   –عبدالرؤوف محمد مناع     . د
  شهادتي الماجستير والدكتوراه   كما يحمل الميكانيكية من جامعة البترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية،         

في الهندسة الميكانيكية من جامعة كاليفورنيا بيركلي وجامعة واشنطن بمدينة سياتل على التوالي في الواليات               
م ويشغل حاليا منصب رئيس شركة صافوال لزيوت        ١٩٩٠التحق بمجموعة صافوال عام     . المتحدة االمريكية 

ة إلى رئيس مجلس إدارة شركة      كما تم تعيينه عضوا منتدبا لشركة صافوال سايم مصـر باإلضاف          . الطعام
 .صافوال في المغـرب والسودان وكازخستان واألردن وإيران

 البكالوريوس في العلوم السياسية     شهادة يحمل   ): سنة ٥٤(مجلس إدارة   عضو   -امر  عبدالرحمن الد محمد  
 ارجية من  عمل لوزارة الخ  . الواليات المتحدة االمريكية   في   كتون، كاليفورنيا وفيك في ست  يمن جامعة باس  

مؤسس ورئيس  كما أنه   . سهم وعقارات  أ نشطة المالية من    األ وهو عضو نشط في     . م١٩٨١ – م١٩٧٦
 .م١٩٩٢تأسست عام والتي معلوماتية النظمة االحلول وشركة شركة ميرنا للتقنية المحدودة، 
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لمدنية من   البكالوريوس في الهندسة ا    شهادة يحمل   ): سنة ٥٥(مجلس إدارة   عضو   -المطوع  محمد  ناصر  
  حتى  م١٩٧٣عمل في القطاع الحكومي من       . الواليات المتحدة االمريكية  جامعة ماركت، كاليفورنيا في      

وسط وهو  األ م ويملك حصصا في شركات عدة في الشرق       ١٩٨٠ في القطاع الخاص منذ      وبدأ بالعمل م  ١٩٧٩
 لرعاية المعوقين، عضو لجنة     الخيرية   الجمعيةيتام،  عضو نشط في عدة مؤسسات خيرية مثل دار رعاية األ         

 . الهالل االحمر السعوديوجمعيةصدقاء المرضى، دار طيبة الخيرية أ

 خريج  ): سنة ٣٠(مجلس إدارة   عضو   -صاحب السمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير            
صب مدير شركة   ، ويشغل حاليا من    بالمملكة العربية السعودية     قسم إدارة األعمال من جامعة الملك سعود       

 .المشاريع والتعاقدات التقنية كما أنه عضو في مجلس ادارة شركة صافوال

 الماجستير في الهندسة المدنية من      شهادة يحمل   ): سنة ٤٦(مجلس إدارة   عضو   -صبي  قالعبداهللا  ماجد  . د
 الهندسية من جامعة     الماجستير والدكتوراة في اإلدارة    شهادتيجامعة باركلي في الواليات المتحدة األمريكية، و      

وهو عضو في مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانئ وشركة           . ميسوري في الواليات المتحدة األمريكية     
الفروسية في مكة المكرمة ومجموعة صافوال وشركة السكر المتحدة، كما أنه عضو            نادي  الكابالت السعودية و  

 .مؤسس وعضو مجلس ادارة شركة جدة القابضة

يحمل و المدير اإلداري لشركة السياحة والشحن،       ): سنة ٤٨(مجلس إدارة   عضو   -العيسى  محمد  إبراهيم  
 ويعمل مديرا   ،درجة علمية في إدارة األعمال من جامعة شابمان في كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية             

 .والالبنك السعودي الفرنسي وشركة صافوالتركية االستثمارية القابضة، -في الشركة السعودية

 اإلدارة العليا ٢-١-١١

داري في المراعي من مجموعة من الكوادر السعودية المؤهلة والكوادر االجنبية والعربية             اإل يتكون الفريق   
إدارتها وقد نجحت المراعي في المحافظة على         . والمحلية الخبرات العالمية التي تجمع بين أفضل     االخرى  

 . العليا في الشركةالمراكزوتطوير موظفيها المؤهلين للمشاركة في  العليا

 عن طريق نقل    مجلس التعاون دول  مواطني  موظفيها السعوديون و  تركز الشركة على تطوير وتأهيل       و
 . عاما٢٥الكفاءات والخبرات المتراكمة على مدى 

مسؤول أمام مجلس اإلدارة فيما يتعلق      الوهو  المدير التنفيذي   شركة على   ال ات نشاط ةنشط أ وتقع مسؤولية إدارة  
 .بأداء الشركة بما يحقق أهداف وطموحات مجلس االدارة والمساهمين

 اإلدارة العليا للشرآة: ١-١١ شكل 
 فترة الخدمة العمر الجنسية اإلسم الوظيفة

 

 ٩.....................٤٥.................سعودي............عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي..........................المدير العام
 ١.....................٥٢...............سويسري...........................جورج سورديريت............عام اإلدارة الماليةمدير 

 ١٩شاغر..................مدير عام التسويق
 ١٤.....................٥١................بريطاني...............................نيكوالس جاس..................مدير عام المبيعات
 ١٢.....................٥٨................بريطاني..................................ويليام سبنس..................مدير عام العمليات
 ٢٨.....................٥١................بريطاني...................................أندرو ماآي..................مدير عام الزراعة

 ٦.....................٤٤.................سعودي............عبد الرحمن سليمان الطريقي. د..........مدير عام الموارد البشرية
 ٢٠.....................٥٢.................سعودي.............................عبداهللا عبدالكريم.........ؤون االداريةمدير عام الش

 ٤.....................٤٧.................سوداني.........................محمد أحمد طاهر. د...................المستشار القانوني
 ٢.....................٤٨................أسترالي.................................ستيفن جودين...........رئيس المدققين الداخليين

 

 

                                                 
ويقوم نائب المدير العام للتسويق، عصام صبر، بدور مدير عام التسويق المؤقت الى أن يتم                 .  إن وظيفة مدير عام التسويق شاغرة        ١٩

وقد جرت العادة أن تقوم المراعي بعملية اختيار دقيقة من داخل و خارج الشرآة قبل التوظيف                              . تعيين مدير عام التسويق الدائم       
 .يالنهائ
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 :وتتكون االدارة العليا من األعضاء التالية اسماءوهم

  بالمملكة العربية السعودية    سعود   تخرج من جامعة الملك     ):المدير العام ( الفضلي    عبدالمحسن عبدالرحمن
م بعد أن شغل    ٢٠٠١ عام   مديرا عاما تم تعيينه   . يةئاي الهندسة الكيم  في البكالوريوس   شهادةم ب ١٩٨٢عام  

م وقد كانت بدايته في المراعي كمدير عام لمصنع المعالجة            ٢٠٠٠م   منذ العا  المدير العام منصب نائب   
مل لشركة محمود سعيد في جدة حيث كان يشغل منصب نائب           وقبل االنضمام لشركة المراعي، ع    . المركزي
 إحدى شركات بترومين   ) Petrolub(ب  و وأمضى قبل ذلك ثالثة عشر سنة مع شركة بترول            ،الرئيس

 . األعمال الدوليةرئيسحيث عمل نائبا ل

 الماجستير  شهادة محاسب قانوني يحمل     ):المالية والمعلومات والمساندة    عام اإلدارة  مدير(جورج سورديريت   
وقبل انضمامه للمراعي، عمل في     . في إدارة األعمال من معهد تطوير اإلدارة الدولي في لوزان، سويسرا           
لستة سنوات ومديرا   ) SAirGroup(سويسرا كمستشار مستقل لثالثة سنوات، ومديرا ماليا لشركة سيرجروب          

 . أخرىلستة سنوات) Alusuisse-Lonza Group(لونزا -ماليا لشركة ألوسوسي

 في المملكة    البكالوريوس بإمتياز من جامعة ويلز      شهادةيحمل  : )مدير عام المبيعات  ( – سنيكوالس جا 
، حيث كان قد شغل عدة مناصب سابقة في المراعي كان            م٢٠٠٤وعين في منصبه الحالي سنة      . المتحدة

قبل أن ينضم للمراعي كان     و. وقبل ذلك عمل نيكوالس كمدير مبيعات الخليج في دبي        . آخرها مدير المبيعات  
 .قد عمل في عدة مناصب في إدارة قطاع الزراعة في المملكة المتحدة

كانت .  سكوتالند الزراعية في المملكة المتحدة     ويستتخرج من كلية    : )مدير عام العمليات  (ويليام سبينس   
وكان قد عمل   .  البعيدة م  تضم المعالجة والتوزيع لكافة المناطق      ١٩٩٣مسؤولياته منذ انضمامه للشركة عام      

أحدى مجموعة شركات مجموعة متروبوليتان الكبرى      ) Express Foods(من قبل لشركة اكسبريس لألغذية      
وقبل انضمامه للمراعي، كان ويليام يشغل منصب مدير عام في أحد           . العاملة في مجال صناعة معالجة األلبان     
 .أكبر مصانع األلبان في المملكة المتحدة

 م بعد تخرجه من كلية ويست سكوتالند الزراعية  ١٩٧٧انضم للمراعي عام    : )مدير عام الزراعة  (ي  أندرو ماك 
م حيث أنه قد عمل لعدة سنوات كمدير إقليمي          ١٩٩٨ويشغل هذا المنصب منذ العام       . في المملكة المتحدة  

 .للزراعة

عين في هذا   : )إلدارةمجلس ا مدير عام الموارد البشرية وسكرتير       (ي  قريلط ا  سليمان عبد الرحمن . د
 البكالوريوس في الهندسة الصناعية وماجستير العلوم        شهادةويحمل    .م٢٠٠٤المنصب في يناير من عام       

من جامعة  ) Computer Integrated Manufacturing (مجال الصناعات المتكاملة  تخصص كمبيوتر   
دسية من جامعة ميسوري في الواليات        ودكتوراة في اإلدارة الهن     في الواليات المتحدة األمريكية    ميتشيغان

 قسم الهندسة الصناعية ورئيسا      في وقد عمل مدة أربعة عشر عاما كمحاضر وأستاذ مساعد        . المتحدة األمريكية 
لموارد ل روقد انضم للمراعي كمدي     .مهنيالالفني و التدريب    لقسم اإلنتاج الهندسي في المؤسسة العامة للتعليم        

 .م١٩٩٩عام  في قسم المبيعاتالبشرية 

، وتم  ةدارعام اإل  كمدير   م١٩٨٥انضم للمراعي سنة    : )ةيداراإلالشؤون  مدير عام   (عبد اهللا عبد الكريم     
وقد عمل قبل ذلك مع القطاعين العام والخاص في          . م٢٠٠٤ترقيته الى منصبه الحالي منذ األول من يناير          

وكان قد أكمل تعليمه الجامعي في      . م االدارة المملكة، كما عمل خارج المملكة بعد الدراسة الثانوية في قس          
 .في الواليات المتحدة االمريكيةمن جامعة كاليفورنيا ستيت اإلدارة العامة 

في القانون من جامعة الخرطوم      في   بكالوريوس وماجستير : )المستشار القانوني ( طاهر    أحمد محمد. د
الشركات من الجامعة األمريكية    و ن االستثمار قواني الدكتوراة في    شهادةم على   ٢٠٠٢ حصل في عام     .السودان

سبق له العمل   وم،  ٢٠٠١وقد انضم الى شركة المراعي كمستشار قانوني سنة          . )المملكة المتحدة (في لندن   
 Bryan Caveلالستشارات القانونية بالتضامن مع مكتب المحاماة الدولي        بالقانون السعودي في مكتب كدسة      

LLBزجاج(ي لشركة الصناعات الزجاجية الوطنية ، كما عمل كمستشار قانون(. 
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 البكالوريوس في التجارة من      شهادةمحاسب قانوني يحمل    : )رئيس المدققين الداخليين  (ستيفان جودوين   
 وقد استلم مهامه الحالية مع المراعي      . جامعة غرب استراليا وهو عضو جمعية نظم معلومات التدقيق والرقابة         

وقبل . م١٩٩٧  عام  في الكويت منذ   KPMGل قبل ذلك مع مجموعة الشايع و      وكان قد عم  . م٢٠٠٣ في عام 
أن يعمل في الخليج، عمل في مواقع إدارية ومالية في مجال التدقيق في استراليا مع أكبر بنوك استراليا                     

 ").FMCG("  من شركات المواد االستهالكيةوشركة

إلدارة وفريق اإلدارة العليا للشركة تسري لفترة        ألعضاء مجلس ا   عقود العمل الحالية  وتجدر اإلشارة إلى أن     
 .غير محددة  وتخضع لنظام العمل والعمال السعودي

11-2         

مع أي من   تجارية    عامالت ت  ال يوجد حاليا، وال تنوي الشركة القيام بأية        هعامالت الواردة ادناه، فإن   تبخالف ال 
 أي من    أو  الشركة  أسهم  من  أو أكثر  %٥  حصة و مدرائها التنفيذيين او من يمتلك     ارتها أ ء مجلس إد  عضاأ

 .من هذه التعامالت مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة  أو لهم لهأقاربهم ممن

بأنه في حال تعامل    دناه وخلصت   أ بتقييم التعامالت الواردة      دارة اإل قد قامت  ف ، مؤشرات المنافسة  بمقارنة  
شروط ومواصفات ال تقل      على ״ة مع أطراف مستقلة ليس لها صلة مباشرة بالشركة فإنها ستتم بناء            الشرك

 وأعضاء مجلس ها أ موظفيالشركة أن تقيم أي تعامالت في المستقبل مع           كما ال تعتزم  .  عنها في األفضلية  
س االدارة بما في ذلك     عضاء مجل أ غالبية    قبل موافقة  عالقةأو أي طرف ذي     ين  ي الرئيس هامساهميأو إدارتها

 عنأفضلية   التقل    منهم، وتعتزم كذلك أن تتم هذه التعامالت بناء على شروط ومواصفات            المستقلين األطراف
 .ين مع أطراف مستقلهاتعاملفي الشركة   تحصل عليهقد ما

  الكبير أعالفمزارعمع دارة إعالف وأ توريد اتاتفاقي ١-٢-١١

 ةوتتراوح الفتر . بقاراأليع  غذية لقط أعالف و أبشراء    تقوم بموجبها  ، مع مزارع الكبير   ات اتفاقي عقدت الشركة 
 القيمة التعاقدية من اتفاقية الخرى حيث         تختلف ثالث سنوات، كما  ون سنة   بيالتعاقدية في تلك االتفاقيات     

  .ريال سعوديمليون  ٢٥يتجاوز بعضها 

حائل، منطقة  جبها بادارة المزارع في      بمو الشركةمزارع الكبير وتقوم     مع    اتفاقية اخرى   عقدت الشركة  كما
  .ريال سعوديألف  ٨٦٤  المزارعدارةب إتعاأ  وتبلغ. ال تتجاوز سنة واحدةعلما بأن الفترة التعاقدية 

 شركةمساهمى  كبر  أ(شارة بأن صاحب السمو االمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير             اإل تجدر االشارة و
 .عالفأل مزارع الكبيرلمالك هو ال) المراعي

 اتفاقية توريد وشراء مع مجموعة صافوال ٢-٢-١١

 االتفاقية تبيع    هذه لى قسم التجزئة في مجموعة صافوال، وبموجب       إ المراعي اتفاقية لتوريد منتجاتها      عقدت
 .لمشترياتا على صافي    ״ بناء دتحدالمراعي لقسم التجزئة في مجموعة صافوال منتجاتها لمدة عام بخصومات           

 .شركة صافوال هي أحد المساهمين األساسيين في الشركةوتجدر اإلشارة إلى أن 

 ليمتد هولدينجز تجارية مع مارآلي اتعالمترخيص  اتاتفاقي ٣-٢-١١

  بموجبها تقوم المراعي و ليمتد، هولدينجزماركلي  شركة  مع  ترخيص عالمات تجارية     اتتفاقيا عقدت الشركة 
في كل من مصر واليمن ولبنان وهي       ) ٢٩(ئة  بأسم هذه الشركة تحت الف    المسجلة  " المراعي"ة  باستخدام العالم 

تلك تنص  و.  الشركة مبيعاتمن جملة   % ١من األسواق الثانوية للمراعي حيث يمثل إجمالي مبيعاتها أقل من           
تمنع  باجراء معاينات ميدانية لمرافق المراعي ولها أن          ليمتد هولدينجزماركلي  شركة  على حق   االتفاقيات  
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.  تضعه من مواصفات ومعايير    لما االنتاج    عدم تماشي عملية   التجارية في حال   استخدام العالمة    الشركة من 
ومما تقتضيه اإلتفاقيات إمكانية إلغاء حق إستخدام العالمة التجارية من قبل أي من الطرفين عند تقديم إشعار                 

الفئة في   وبذلك تفقد الشركة حق استخدام العالمة التجارية تحت هذه            ) أشهر ٦قبل  (خطي مسبق باإللغاء    
العالمات التجارية، براءة االختراع، حقوق     " راجع قسم  ( .الدول الثالث المشار إليها في حالة إلغاء االتفاقيات       

  )."الملكية الفكرية

ومملوكة بالكامل لعدد من    ) أوفشور(تجدر اإلشارة إلى أن شركة ماركلي هولدنجز ليمتد مسجلة خارجيا             
ر سلطان بن محمد بن سعود الكبير ، ومجموعة صافوال ، وعبد العزيز               المساهمين البائعين هم سمو األمي    

 .إلى شركة المراعي إبراهيم المهنا وعبد الرحمن عبد العزيز المهنا وجاري حاليا  نقل ملكيتها

  التأمينوثائق ٤-٢-١١

 : التأمين نشاط الشركة في المملكة العربية السعودية وتشملوثائقتغطي 
 طركل المخاشاملة  –الممتلكات  
 رباحر األئخسا 
 المنتجات العامة ومخاطرال 
  التجاريةائمالجر 
 المحاصيل الزراعية 
 الشحن 
 المركبات التجارية والخاصة 
 التأمين على الحياة 
 التأمين الصحي 
 حوادثال 
  الطرف الثالث–  الشاملة مخاطر المقاولين 

سلطان بن محمد بن سعود الكبير      مير  أل ا  سمو ويمتلك.  للتأمين ECوجميعها مؤمنة لدى شركة الدرع العربي       
 . للتأمين وهو من اكبر مساهي شركة المراعيECحصة رئيسية في شركة الدرع العربي 
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وستقوم الشركة    . أحد عوامل نجاح واستمرار الشركة     والتي تعتبرها تلتزم المراعي بأفضل معايير االدارة      
 الرقابة الداخلية بحيث تطبق الشركة أفضل المعايير          هيكلةة ل فور اكتمال عملية االكتتاب بمراجعة شامل      

 .والمستويات العالمية

  من جهة واإلدارة   دارةاإل مجلس    مسؤوليات بين يميز    للمسؤوليات تعتمد شركة المراعي حاليا تقسيما واضحا     
م اعضاء مجلس   شيا مع المعايير العالمية في هذا المضمار فإن معظ         ا ، وتم   من جهة أخرى   التنفيذية للشركة 

وتتشكل االدارة العليا في الشركة والتي تعمل بتوجيهات          .هم من المدراء غير التنفيذيين    االدارة في المراعي    
مهارات وخبرات واسعة ولديه سلطات تنفيذية كافية إلدارة الشركة          ب يتمتعمن الرئيس التنفيذي من فريق       

 .التنفيذية مجلس اإلدارة واللجنة يقررهاحسب التوجيهات التي 

تضمنه لجة وما ت  اوالمع للمحاسبة والتخطيط    SAP نظام   نظم رقابة داخلية فعالة وتستخدم     تمتلك الشركة    كما
يقوم   كما    . مستقلة  مراجعة  كوحدة  الذي يعمل  لتدقيق الداخلي اقسم  الرقابة الدقيقة باإلضافة إلى     من عمليات   

 .الية للشركة بشكل سنوي مع خطاب لالدارةالمدققون الخارجيون بتقديم تقاريرهم عن القوائم الم
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 اللجنة التنفيذية ١-٣-١١

تتكون   .قل لمراجعة عمليات الشركة   األ تجتمع ست مرات في السنة على        فرعيةلجنة  اللجنة التنفيذية هي    
بحضور المدير المالي اذا تمت      اللجنة حاليا من خمسة أعضاء من ضمنهم المدير اإلداري والرئيس التنفيذي          

 .كدعوته لذل

 نيابة عن مجلس     مسبقا  عليها فقتم اتخاذ قرارات    لتمكينها من وتدرس الشركة حاليا منح السلطة للجنة التنفيذية        
 . المناسبةات التوصي تقديم مع لمجلس اإلدارة األمور األخرىإحالةاإلدارة و

 تدقيقلجنة ال ٢-٣-١١

وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية     النواحي المالية    تقوم باإلشراف على    للتدقيق تشكيل لجنة ب تقوم الشركة س
للتأكد من  المخاطر  إدارة   ونظم   ةالمراجعة الدورية للنظم المالي   بوستقوم اللجنة   . الخاصة بعمليات الشركة  

مسؤوليات هذه اللجنة تخطيط ومراجعة البيانات المالية        وستشمل.  مع المتطلبات القانونية والتشريعية    تماشيها
 ، ويكون لها  يج  فعالية التدقيق الداخلي والخار    مراجعةف على المدقق الخارجي و    اإلشرااألولية والسنوية و  

وتركز لجنة المراجعة وبشكل أساسي على        . لذلك إذا دعت الحاجة  الحق باالستعانة بالخبراء الخارجيين      
النهائية  ة  وتقع  المسؤولي     .االلتزام بالمتطلبات القانونية ومعايير المحاسبة ومتطلبات هيئة السوق المالية          

 .مجلس اإلدارةعلى عاتق لمساهمين  من قبل ا عليها لموافقةل القوائم المالية السنوية ورفع التوصية  مراجعةل
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 : بالتالي والمدير المالي وسكرتير الشركةالمدير العامعضاء مجلس االدارة و أيقر اعضاء 

 . إفالسإلجراءات أو خضعوا هم في أي وقت من األوقات إفالسشهرواهم لم يبأن 
نه لم يكن لديهم أو ألي من أقاربهم أو أي طرف ذي عالقة              في نشرة اإلصدارهذه فإ   بإستثناء ما ذكر     

 .سندات دين  هذا وليس لدى الشركة أية .مصالح مباشرة أو غير مباشرة في األسهم أو في الشركة
نه لم يكن لديهم أو ألي من أقاربهم أو أي           في نشرة اإلصدارهذه فإ   ذكر في موضع آخر     بإستثناء ما    

 سواء محررة أو غير محررة      د أو ترتيبات سارية المفعول    وطرف ذي عالقة مصالح مادية في أي عق       
أعمال الشركة في وقت إصدار نشرة       على  لها تأثير كبير    مزمع إبرامها   د أو ترتيبات    و أو عق  كتابة

 .ر االصدا
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مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء     كأجور و   مليون ريال  ٤,٤ و    مليون ريال  ٣,٥ بلغدفعت الشركة م  
 كما دفعت الشركة    .م على التوالي  ٢٠٠٤م و ٢٠٠٣ ديسمبر   ٣١ في   للسنتين الماليتين المنتهيتين   الفرعيةاللجان  
 وتشمل  .نفس السنتين الماليتين   للمدراء التنفيذيين ل   أجور وبدالت ك مليون ريال    ٨,٦ و ون ريال  ملي ٦,٩مبلغ  

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية المصاريف و الرواتب األساسية و ال               مكافآتأجور و 
 .ومصاريف السكن والتعليم
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  موظف ٨٨٥ موظف، منهم    ٤,٣٧٠ حوالي   م٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١ موظفي شركة المراعي كما في    بلغ عدد   
 العاملين في المملكة العربية السعودية كما بلغ          موظفي الشركة  من مجموع % ٢٣,٦سعودي ويمثلون نسبة    

من الموظفين في   % ٥٠ويعمل ما يقرب من     .  موظف ٩٠مجلس التعاون   دول  عدد الموظفين من مواطني     
يعملون في نشاطات المبيعات    % ٤٥، مقابل   البعيد المدى لنقل  قطاع اإلنتاج والذي يشمل الزراعة والمعالجة وا      

وتسعى المراعي جاهدة لتوظيف     . فانها تمثل نسبة العاملين في ادارة الشركة       المتبقية% ٥ لـ ا أما. والتسويق
 .عدت برامجا لتدريب وتطوير مهارات الموظفين السعوديين أواالحتفاظ بالكوادر السعودية المؤهلة وقد اعدت

 ن وأتعابهموالموظف  :٢-١١ شكل 
  ديسمبر٣١السنة المنتهية  

 ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ 
 

 :عدد الموظفون
 ١٫٨٧٧٫٠..............................٢٫٠٢٩٫٠.............................٢٫٢١٠...............................................اإلنتاج

 ١٫٥٤٩٫٠..............................١٫٨٨٦٫٠.............................١٫٩٧٠.................................المبيعات و التوزيع
 ١٥٦٫٠.................................١٧٧٫٠................................١٩٠...............................................االدارة

 ٣٫٣٧٧٫٠..............................٤٫٠٩٢٫٠.............................٤٫٣٧٠.............................................االجمالي
 

 :لتوزيع االقليميا
 ٣٫١٩٠٫٠..............................٣٫٥٠٤٫٠.............................٣٫٧٤٤...........................المملكة العربية السعودية

 ٥٣٦٫٠.................................٥٨٨٫٠................................٦٢٦................................................أخرى
 ٣٫٧٢٦٫٠..............................٤٫٠٩٢٫٠.............................٤٫٣٧٠.............................................االجمالي

 

 :الجنسية
 ٥٧١٫٠.................................٧٥٩٫٠................................٨٨٥............................................سعوديون

 ٦٣٫٠...................................٧٧٫٠..................................٩٠......................مواطنو دول مجلس التعاون 
 ٨٩٫٠.................................١٠١٫٠..................................٩٧..............................................غربيون

 ٣٫٠٠٣٫٠..............................٣٫١٥٥٫٠.............................٣٫٢٩٨......................................جنسيات أخرى
 ٣٫٧٢٦٫٠..............................٤٫٠٩٢٫٠.............................٠٤٫٣٧.............................................االجمالي

 

 :)ترياالالين يمالب(تكاليف الموظفين 
 ١٠٥٫٢.................................١١٧٫٠.............................١٣٧٫٩...............................................اإلنتاج

 ٩٣٫٣.................................١٠٣٫٦.............................١١٣٫١.................................المبيعات و التوزيع
 ٦١٫٣...................................٥٥٫٧...............................٥٩٫٦...............................................االدارة

 ٢٥٩٫٨.................................٢٧٦٫٣.............................٣١٠٫٦.............................................االجمالي
 

 ١٥٣٫٣.................................١٥٦٫٩.............................١٧٢٫٢..................................الرواتب و البدالت
 ١٢٫٣...................................١٥٫٦...............................١٧٫٨.................................مكافأة نهاية الخدمة
 ٤٫٤.....................................٥٫٦.................................٦٫٧.............تأمينات االجتماعيةالمؤسسة العامة لل

 ٨٩٫٨...................................٩٨٫٢.............................١١٣٫٩................................................أخرى
 ٢٥٩٫٨.................................٢٧٦٫٣.............................٣١٠٫٦............................................االجمالي 
 

 %١٦٫٢................................%١٥٫٧............................%١٦٫٥.............تكاليف الموظفين آنسبة من المبيعات
 

 ٤٢٩٫٥.................................٤٢٩٫٦.............................٤٣١٫٤..............)بآالف الرياالت(المبيعات للموظف 
 

 ):بآالف الرياالت(تكاليف الموظفين للموظف 
 ٥٦٫٠...................................٥٧٫٧...............................٦٢٫٤...............................................اإلنتاج
 ٥٥٫٥...................................٥٤٫٩...............................٥٧٫٤.................................ات و التوزيعالمبيع
 ٣٩٢٫٩.................................٣١٤٫٧.............................٣١٣٫٧...............................................االدارة

 ٦٩٫٧...................................٦٧٫٥...............................٧١٫١.............................................االجمالي
 

 ٩٤٫٥...................................٩٠٫٠...............................٨٤٫٧.........)بآالف الرياالت(صافي الدخل للموظف 
 

 المراعي : المصدر



 

 
 ٤٦ 

12   

 :لتتمتع المراعي بعدة مزايا تنافسية ساعدت الشركة على تحقيق أرباح مرتفعة مقارنة بمنافسيها وتشم
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بالنوعية هذا االسم   ويرتبط  . على وجه الخصوص   مجلس التعاون دول   في   ا مميز ا تجاري اسماتمتلك المراعي   
 .لتفوق التقني والفعالية العاليةارتباطه باشتهر في الوسط الصناعي والتجاري ب ويوالجودة العالية،

م لتقوم بدراسة القوة النسبية لعالمة       ٢٠٠٣في عام    Conquest AMRBقد فوضت المراعي شركة      و
المراعي التجارية مقارنة بمنافسيها الرئيسيين باإلضافة إلى مكانة المراعي مقارنة بمنافسيها وبالتحديد من               

أسواق منتجات    تحتل موقعا رياديا في      إلى أن المراعي   الدراسةتشير  و .حيث منتجات األلبان والعصائر   
، مما يعني أن المستهلكين يميزون اسم المراعي        الثقة بالجودة   لك أعلى نقاط الشهرة واألداء و      مسجلة بذ  األلبان

 ".جودة تستحق الثقة "هاالتجاري ويؤمنون أن

 هي وكالة للعالمات التجارية في المملكة المتحدة مختصة في الدراسات             Conquest AMRBإن شركة   
، هذا وال   ).BRANDZTM(خدام منهجية خاصة وحصرية تسمى      المتعلقة بتقدير قوة العالمات التجارية باست     

 أو أي شركات تابعة لها أو أي من مساهميها أو مدرائها أو قريب لهم                Conquest AMRBتمتلك شركة   
 موافقتها الخطية   Conquest AMRBأسهما أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة، كما أعطت شركة              

 .بصيغتها ونصها كما وردت ولم تقم بسحب تلك الموافقةعلى نشر إفادتها ضمن نشرة اإلصدار 

مجلس دول   في معظم    الطبيعيةوتحتل المراعي مركز الصدارة في قطاع إنتاج األلبان الطازجة والعصائر            
 .الرائدةالعالمية صبحت تنافس الشركات وأحصتها في السوق من االجبان والزبدة ارتفعت كما . التعاون 

 :و كل ما يليأحد أب االعتماد الكلي على ن تجحرصت المراعي على
 .منطقة جغرافية أو اقليم معين 
 . من المنتجاتة معينمجموعةمنتج معين او  
 .المستهلكين أو قنوات التوزيعمجموعة من تجزئة، شركة بيع  
 .بالحلي مصادر 

12-2     –    

مزارع األلبان  إلى إدارة   التسويق والمبيعات والتوزيع    ات مختلفة من     للشركة نشاط  دارياإلهيكل  يشمل ال 
 .نتاج األغذيةإو

بشكل خاص على   يعتمد و  ، التوفير اليومي لمنتجات األلبان الطازجة في مثل هذا المناخ االقليمي الحار            إن
شبكة توزيع مبردة   ة  بواسطنتاج على مستوى من االتقان يتم نقلها        إعالية الجودة تدخل في عملية      أولية  مواد  
 هذه المجموعة    العمل في  بتكريس الرقابة المباشرة على جميع جوانب      وتضمن المراعي جودة منتجاتها      .فعالة
 .نتاج المتكاملمن اإل
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والمشروبات، بتكاليف  المواد الغذائية   نتاج األلبان و  إوتمكنت المراعي من فرض نفسها كشركة رائدة في          
توسيع نطاق قنوات    باإلضافة الى    تجهيزات واألدوات والبنى التحتية الحديثة    منخفضة عبر االستثمار في ال    

 .لمواد الغذائية في المنطقةكبر موزعي التجزئة لأواحدة من التوزيع مما أهلها لتكون 

 من المقومات التي    دة المبر هاشبكة توزيع فعالية   و  الشركة تعتبر الجودة العالية لحليب المراعي وتنوع منتجات      
 .لمراعي في وضع تنافسي عالي يصعب التفوق عليهتضع ا

12-3     

 ة ودرج طبيعة األرض الصحراوية  من أحسن منتجي الحليب في العالم على الرغم من          تعتقد إدارة الشركة أنها     
 . التي تعمل بهاعالية جداالحرارة ال

تخطى منافسيها المحليين   يتاجية عالية من الحليب      بإن  الذي يتمتع  قطيع المراعي من األبقار   تعتقد الشركة بأن    و
نتاج البقرة الواحدة في شركة المراعي      إويقدرمعدل  . ماثل إنتاج أي قطيع تجاري في أي مكان في العالم          يو

 . لتر سنويا ١٢,٤٠٠بحوالي 

رهاق الذي   بحيث تقلل من اال    لسالمةوتتضمن مزارع المراعي العديد من المزايا التي توفر لألبقار الراحة وا          
 الواسعة في    الشركة باالضافة الى خبرة  وقد سمحت هذه المزايا مجتمعة      . نتاجيةإلنسبة ا قلل من   من شأنه أن ي   

 . طلب السوق المحليةتلبيللحليب على مدار العام بإنتاج البان ألدارة مزارع اإ

  والرقابة السيطرةجودة ونوعية الحليب المستخدم في منتجاتها من خالل            تستطيع المراعي أن تضمن    و
لبان العالمية التي تقوم عادة باستخدام      وهو ما ال تستطيع ان تفعله شركات األ        نتاجها من الحليب  إالمباشرة على   
 . مختلفة خارجية من مصادر الذي تحصل عليهالحليب الخام
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 إلى  م١٩٩٧سنويا منذ عام    % ٢٠ تجاوز   بحيةبهامش ر تزايدت ربحية المراعي على مدى عدة سنوات         
ائد باالضافة الى تحقيق تدفقات     و من الع   المرتفع  كما تمكنت الشركة من المحافظة على هذا المستوى        م،٢٠٠٣
في % ١٩,٦ وقد بلغ هامش الربحية      . مبيعاتها  وحجم  من خالل زيادة حصتها في السوق وقيمة        عاليةنقدية  
ضئيل التغير في معطيات اإلنتاج حيث تقوم المراعي بتنويع منتجاتها            م، ويعكس هذا االنخفاض ال     ٢٠٠٤

باإلضافة إلى التكاليف الناتجة عن االرتفاع الحاد في تكلفة المواد األولية وانخفاض سعر صرف الدوالر                  
 مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز     " في قسم    ٢-١٥راجع شكل   . (مقابل العمالت األجنبية األخرى    األمريكي

 "). لي للشركة ونتائج األعمالالما
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رباح في ظل ظروف صعبة     تعتبر المراعي شركة ألبان ناجحة تمكنت من المحافظة على نسبة مرتفعة من األ            
على واستطاعت الشركة المحافظة    . لتزامها المطلق باالمتياز في موظفيها وعملياتها وتقنياتها       ا من خالل 
 :شمل ما يلييي ذل واالقدرات والخبرات في نشاطها الواسع من رصيد كبير

 .المستهلكين وتلبيتهاما يتعلق بالتعرف على احتياجات خبرات التسويق وباألخص  
 .ةيفعالب العمالء  خدمةخبرات المبيعات وباألخص  
 .ة شبكة توزيع مبرد باستخدامالتغطية الشاملة 
 .نتاج المتكاملةإلاعملية خطط مدروسة وقدرات معلوماتية تساند  
 .نتاج ذات تقنية حديثةإمزارع وخطوط  
 . ذوي خبرة عالية في جميع مجاالت الزراعة والمعالجة والهندسةبموظفين مدعومةنظم تقنية متطورة  



 المزايا التنافسية

 
 ٤٨ 

12-6        

 كما تضم   .شركة واسعة في جميع مجاالت ال      ات وقدر ات المراعي بخبر  ي في شركة  داراإلفريق  اليتمتع  
اإلدارة العليا للشركة كوادر من مختلف الخلفيات والجنسيات التي توفرت لها الخبرلت العالمية والمحلية                 

 .الواسعة

وقد ساهم هذا الفريق اإلداري المتميز في تحديد التوجهات والتغيرات المتوقعة في السوق والتقنية في تبني                  
 .لشركة ونموها والمحافظة على ميزتها التنافسيةاالستراتيجيات المالئمة لتحقيق أهداف ا

 : ما يليمما يميز الفريق اإلداري في الشركةو
توفر كمية كافية من    مع  على المنتجات،   مستوى عالي من التخطيط وخصوصا ما يتعلق بموازنة الطلب           

 .الحليب
 . وأثرها على جودة المنتجاتشبكة التوزيع المبردة إدارة  
 . من تحليل ومتابعةمبيعاتلميدانية لالخبرة واالدارة ال 
 .قصيرالطويل وعلى المدى التوقعات دقيقة للمبيعات القدرة على عمل  
 .والرقابةتخطيط للتكاملة  الممعلوماتيةالمالية النظم خبرة في مجال ال 

وامل التي   أهم الع   التقنية في جميع مجاالت الشركة من      ات والقدر اتة العالية والخبر  يمهارات اإلدار إن هذه ال  
 . في العالمالغذائيةشركات ال المراعي أحد أنجح جعلت من شركة
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عظم سكان المنطقة من     وحيث أن م   .شركة المراعي منتجاتها أسواق متغيرة    فيها   سوق ت التيتعتبر األسواق   
 أن  كما. نتاجزا أكبر لزيادة اإل   لبان وحاف أل خصب للتقدم والنمو في صناعة ا      ل، فان ذلك يعني توفر مجا     الشباب
ويمكن قول  .  يعني زيادة مستقبلية في معدالت الطلب      مما ،لبان في تزايد مستمر   ألستهالك الفرد من ا   إمعدل  

خرى أ مستقبلية   ة فرص ويشكل بمعدالت مرتفعة    الذي ينمو الشيء نفسه عن سوق العصائر والمشروبات        
 .لالستثمار

 نظرا  في المستقبل في دول مجلس التعاون النمو       لبان الطازجة   وق األ سوتعتقد ادارة الشركة أن يواصل       
 :لألسباب التالية

 .تعتبر األلبان من األغذية الرئيسية اليومية 
 .هناك توقع بزيادة مستمرة في عدد السكان وبالتالي زيادة معدل استهالك الفرد 
 .المنتجات تعتبر هامة لجميع فئات المجتمعتلك إن  
 هو أن تحل     في السوق  لبان الطازجة، والتوجه السائد حاليا    أل تصنع من ا    المراعي ن جميع منتجات  إ 

عاد  الم  األخرى ن، والمنتجات اجبحليب البودرة واأل  المستوردة من    محل المنتجات المنتجات الطازجة   
 .تصنيعها

أن  ذلك ك توقعمن الم  و .نتاج الحلويات باستخدام الحليب الطازج    إهناك فرص توسعية اضافية في مجال        
 .نمو الطلب على المنتجات قليلة الدسمي

 في دول مجلس التعاون، فتعتقد ادارة الشركة أن العوامل التالية             العصائر والمشروبات أما بالنسبة لسوق    
 :ستساهم في استمرار نموه في المستقبل

 .ن العصائر منتجات صحية تستهلك يومياأ 
 .عرضة للتغيرات الحادة في المذاق والتفضيلن أسعار العصائر في متناول الجميع وهي ليست أ 
نمت مبيعات العصائر بشكل كبير خالل السنوات الخمس األخيرة ويتوقع أن يستمر هذا النمو مع الزيادة                 

 . للفردالمتوقعة في معدالت االستهالك
 في نمو مستمر على     ، مليون لتر  ٥٠٠تجاوز  الذي  ن حجم سوق العصائر والمشروبات طويلة األجل         أ 
 .ساب نمو قطاعات أخرى كالمشروبات الغازيةح
فرصا  المبردة  تمثل إضافة المنتجات ذات النكهات الجديدة والشاي المثلج والمشروبات الرياضية والقهوة             

 .مستقبلية اخرى للمراعي

 على  ي انخفاض قد يطرأ   عامال مساعدا يقلل من األثار السلبية أل      منتجاتها  وتنوع   بالجودة    الشركة يمثل التزام و
 .معدل دخل الفرد نتيجة للزيادة المضطردة في عدد السكان

رئيسية لها حيث ستقوم    سواقا  أخرى  ألوالدول المجاورة ا  التعاون  وتتخذ الشركة من أسواق دول مجلس        
 ومن المتوقع أن يلعب اسم المراعي التجاري دورا كبيرا في           .توسيع نطاق عملياتها في هذه الدول     ب المراعي

 .تهذه التوسعا

ي من  أمكانها تطبيق ذلك في     إن ب أوحيث تميزت المراعي بهيكل تنظيمي ونظم ادارية دقيقة فانها تعتقد             
 .مكانية تنفيذ هذه النظم االدارية في أماكن اخرىإلسواق الجديدة في المستقبل نظرا ألا

 الدول  يةائد في غالب   واستحواذها على الشركات األصغر هو االتجاه الس       يسيةن اندماج شركات األلبان االرئ    ا
وتعتبر . لبان، ويتوقع ان تحذو الشركات في منطقة الشرق األوسط حذو الشركات العالمية في ذلك             المنتجة لأل 



 التطلعات المستقبلية

 
 ٥٠ 

سيكون بمقدور  شركة المراعي من أكبر الشركات المؤهلة لقيادة هذا النوع من الترشيد الصناعي حيث                 
ك حصة أكبر في السوق مما سينعكس       متالإنتاجها و إاق  نطفي  ستراتيجية االستحواذ   من خالل إ  توسع  الشركة ال 

  .على ربحيتها

 مليار ريال يتوقع أن تنجز خالل الفترة من          ٢,٥وقد شرعت الشركة مؤخرا بخطة تطوير استثمارية بمبلغ          
 وأهمية  غذيةم وذلك ايمانا منها بضرورة المحافظة على موقعها الريادي في صناعة األ            ٢٠٠٧ إلى   م٢٠٠٣

  .ستيراتيجيةإل في تحقيق اهدافها اتلك الخطة

وتبلغ التكلفة المقدرة    ).CPP2( ومن أهم عناصر هذه الخطة التوسعية بناء مصنع المعالجة المركزي الثاني           
 نتاج في النصف الثاني من عام       إلومن المتوقع أن يبدأ التشغيل وا      .  ريال ون ملي ٦٧٥ للمشروع حوالي 

المعقم ر والحليب   ائعصالن و اجبنتاج األ إجة المركزي الثاني نقل     ومن أهداف تشغيل مصنع المعال     .م٢٠٠٥
 كما ستقوم الشركة     .لبان الطازجة ألنتاجية من ا   من المصنع الحالي وبالتالي زيادة الطاقة اإل       )المعالج حراريا (

 . بنقل مراكز التوزيع البعيدة لتصبح بجوار المركز الرئيسي لشبكة توزيع المراعي

عدت المراعي خططا لبناء مستودعات جديدة في كل من          أع تطوير مستودعات الشركة     واستكماال لمشاري 
قطر دخال بعض التحسينات على كل من مستودعات        إوالرياض كما أن الخطط تشمل      وتبوك  المدينة المنورة   

أما في باقي دول الخليج فستقوم الشركة بانشاء مستودعات          . م٢٠٠٥عام  الالطائف والخرج وذلك خالل     و
 .  وصاللة في سلطنة عمان،يدة في كل من العين في االماراتجد

تحقيق النمو الذي تتطلع اليه هو استخدام         لخرى التي تعمل الشركة على تسخيرها         ألومن العوامل ا  
مجلس دول   وحدة تبريد في جميع      ١٥,٠٠٠وتمتلك المراعي حاليا حوالي     .  أكبر الثالجات بفعالية /البرادات

 وتتوقع  .تغفل الخطط المستقبلية للشركة هذا الجانب كمصدر مهم لزيادة حجم المبيعات           التعاون ، ولذلك لم     
  .الشركة استمرار االهتمام في هذا الجانب مستقبال

تتوقع ونتهاء،  إلنشاء خامس وأكبر المزارع على ا     إلوعلى صعيد تطوير مزارع األلبان، توشك المرحلة الثانية         
 تحقيق   الجديدة  وسيكون بمقدور المزرعة   ،الذي تمتلكه على المدى القصير    المراعي زيادة عدد قطيع األبقار      

 .م٢٠٠٦عام منتصف توجد لدى الشركة أية خطط النشاء مزارع جديدة قبل  وال .ضافيةإنتاجية طاقة إ
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كل سنة من السنوات    م ول ٢٠٠٢م و   ٢٠٠٣ م و ٢٠٠٤  ديسمبر ٣١مالية كما في    الشركة ال  قوائم   ةقد تم مراجع  ل
من قبل السادة   اإلصدار هذه   الثالث المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات المتعلقة بها المدرجة في نشرة              

 .  كما هو مذكور في تقريرهم المرفق)عضو جرانت ثورنتون الدولية(مكتب الدار لتدقيق الحسابات 

ال يمتلك أسهما أو     )جرانت ثورنتون الدولية  عضو  (مكتب الدار لتدقيق الحسابات     وتجدر اإلشارة إلى أن     
عضو جرانت ثورنتون   (مكتب الدار لتدقيق الحسابات      مصلحة مهما كان نوعها في الشركة، كما أعطى           

موافقة خطية على نشر إفادته ضمن نشرة اإلصدار هذه بصيغتها ونصها كما وردت وأنه لم يتم                   )الدولية
 .سحب تلك الموافقة

 



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٥٢ 

 

 



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٥٣ 

 م٢٠٠٢م و٢٠٠٣م و٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ المالي الموحدة كما في قائمة المركز

  إيضاح  م٢٠٠٤  م٢٠٠٣ م٢٠٠٢

آالف الرياالت 
 السعودية

آالف الرياالت 
  السعودية

آالف الرياالت 
    السعودية

 االصول المتداولة      

 نقد في الصندوق ولدى البنوك  )٤(  ٦٠,٩٥٤  ٤٨,٧٦٢  ٤٧,٩٩٩

 ذمم مدينة ومدفوعات مقدمة )٥(  ١٨٦,٥٩٤  ١٧٨,٩٤٨  ١٦٧,٦٣٩

 بضاعــــة )٦(  ٢٤٣,٢٣٩  ١٩٣,١٣٧  ١٤١,٤٥٤

 مجموع االصول المتداولة   ٤٩٠,٧٨٧  ٤٢٠,٨٤٧  ٣٥٧,٠٩٢

 الخصوم المتداولة      

 ذمم دائنة ومستحقات )٧(  ٢٨٦,٤٧١  ٢٢٤,١٠٠ ٢٠٧,٠٥٨

 قروض قصيرة األجل  )٨(  ٢٢,٠٧٤  ٢٦,٩٣٦ ٧٦,٧٠٦

 مجموع الخصوم المتداولة   ٣٠٨,٥٤٥  ٢٥١,٠٣٦  ٢٨٣,٧٦٤

 رأس المال العامل   ١٨٢,٢٤٢ ١٦٩,٨١١ ٧٣,٣٢٨

 االصول غير المتداولة      

 شهـــــرة  )٩(  ---   ٢٢,٥٨٧ ٤٠,٩١٤

 صافي القيمة الدفترية لألصول الثابتة )١٠(  ١,٩٠٩,١٨٥  ١,٥٦٣,٨١٦ ١,٢٤٣,٢١٧

 مجموع االصول غير المتداولة    ١,٩٠٩,١٨٥  ١,٥٨٦,٤٠٣  ١,٢٨٤,١٣١

 الخصوم غير المتداولة      

 قروض طويلة األجل )٨(  ٧٤٥,٣٥٠  ٤٧٩,٤٢٤ ١٦٠,٢٢٠

 مخصص مكافأة ترك الخدمة   ٥٣,٤٢٠  ٥٤,٤٣٥ ٦٣,١٨٢

 مجموع الخصوم غير المتداولة   ٧٩٨,٧٧٠  ٥٣٣,٨٥٩  ٢٢٣,٤٠٢

 صافـي األصـول    ١,٢٩٢,٦٥٧ ١,٢٢٢,٣٥٥ ١,١٣٤,٠٥٧

 حقوق الشركـــاء      

 رأس المــــال  )١١(  ٧٥٠,٠٠٠  ٥٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠

 احتياطي نظامــي  )١٢(  ١٧٣,٨٦٠  ١٣٦,٨٣٠ ١٠٠,٠٠٠

 أربـاح مبقــاة    ٣٦٨,٧٩٧  ٥٨٥,٥٢٥ ٨٣٤,٠٥٧

 مجموع حقوق الشركاء    ١,٢٩٢,٦٥٧ ١,٢٢٢,٣٥٥ ١,١٣٤,٠٥٧

 
 »إليضاحات المرفقة تعتبر جزءا ال يتجزأ من القوائم المالية ان ا« 



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٥٤ 

 م٢٠٠٢م و٢٠٠٣م و٢٠٠٤ ديسمبر ٣١قائمة الدخل الموحدة للسنوات المنتهية في 

  إيضاح  م٢٠٠٤  م٢٠٠٣  م٢٠٠٢

آالف الرياالت 
  السعودية

آالف الرياالت 
 السعودية

آالف الرياالت 
   السعودية

 المبيعـــــات  )١٣(  ١,٨٨٥,١١٢  ١,٧٥٣,٩٣٩  ١,٦٠٠,٧٦٠

 تكلفة المبيعــات )١٥(  )١,١٢٦,٥٨٨(  )١,٠١٨,٥٧٦(  )٩١٣,٤٤٦(

 مجمل الربــح    ٧٥٨,٥٢٤  ٧٣٥,٣٦٣  ٦٨٧,٣١٤

 مصاريف بيع وتوزيع  )١٦(  )٢٧٥,٦١٢(  )٢٥٧,٧٠١(  )٢٣٤,٩٢١(

 مصاريف إدارية وعمومية )١٧(  )٨٦,٢٩٤(  )٨٠,٧٦٠(  )٨١,٥٣٥(

صافي الدخل قبل المصاريف البنكية والزكاة    ٣٩٦,٦١٨  ٣٩٦,٩٠٢  ٣٧٠,٨٥٨

 مصاريف بنكية    )١٦,٨٧٢(  )١٨,٨٠٩(  )٩,١١٦(

 صافي الدخل قبل الزكاة    ٣٧٩,٧٤٦  ٣٧٨,٠٩٣  ٣٦١,٧٤٢

 زكــــاة  )١٨(  )٩,٤٤٤(  )٩,٧٩٥(  )٩,٦٦٠(

 صافي الدخــل    ٣٧٠,٣٠٢  ٣٦٨,٢٩٨  ٣٥٢,٠٨٢

 »ضاحات المرفقة تعتبر جزءا ال يتجزأ من القوائم المالية ان اإلي« 
 



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٥٥ 

 م٢٠٠٢م و٢٠٠٣م و٢٠٠٤ ديسمبر ٣١قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنوات المنتهية في 

  إيضاح  م٢٠٠٤  م٢٠٠٣  م٢٠٠٢
آالف الرياالت 

  السعودية
آالف الرياالت 

  السعودية
آالف الرياالت 

    السعودية

 ت النقدية من األنشطة التشغيليةالتدفقا       

 صافي الدخـــل    ٣٧٠,٣٠٢  ٣٦٨,٢٩٨  ٣٥٢,٠٨٢

 إستهالكات وإطفاء )١٩(  ١٢٦,٩٢٣  ١٣١,١٠١  ١١٣,٤١٠

 مصاريف بنكية   ١٦,٨٧٢  ١٨,٨٠٩  ٩,١١٦

 مخصص مكافأة ترك الخدمة    )١,٠١٥(  )٨,٧٤٧(  ٩,٦٣٩

٥١٣,٠٨٢  ٥٠٩,٤٦١  ٤٨٤,٢٤٧   
دية قبل التغيرات في رأس المال التدفقات النق
 العامــل

 : التغير في        

 الذمم المدينة والمدفوعات المقدمة   )٧,٦٤٦(  )١١,٣٠٩(  )١٤,٨٩٨(

 البضاعـــة   )٥٠,١٠٢(  )٥١,٦٨٣(  ٢٧,٣٦٧

 الذمم الدائنة والمستحقات    ٦٢,٣٧١  ١٧,٠٤٢  ٤,١١٦

٤,٦٢٣  )٤٥,٩٥٠(  ١٦,٥٨٥   
رأس ) المستخدمة في(دية الواردة من التدفقات النق
 المال العامل 

 التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية    ٥١٧,٧٠٥  ٤٦٣,٥١١  ٥٠٠,٨٣٢

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية        
 اضافات اصول ثابتة    )٤٩٣,٦٠٥(  )٤٦٧,٧٣٧(  )٢٥٣,٤١٢(

 ئد بيع اصول ثابتةعوا   ٤٣,٩٠٠  ٣٤,٣٦٤  ٣٧,٥٨٧

 التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية   )٤٤٩,٧٠٥(  )٤٣٣,٣٧٣(  )٢١٥,٨٢٥(

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية        
 في القروض ) النقص(الزيادة    ٢٦١,٠٦٤  ٢٦٩,٤٣٤  )٨٧٣(

 وعة خالل العامتوزيعات أرباح مدف   )٣٠٠,٠٠٠(  )٢٨٠,٠٠٠(  )٢٥٧,٤٢٥(

 مصاريف بنكيـة   )١٦,٨٧٢(  )١٨,٨٠٩(  )٩,١١٦(

 التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية   )٥٥,٨٠٨(  )٢٩,٣٧٥(  )٢٦٧,٤١٤(

 الزيادة في النقد في الصندوق والبنوك   ١٢,١٩٢  ٧٦٣  ١٧,٥٩٣
 أول السنة رصيد النقد في الصندوق والبنوك    ٤٨,٧٦٢  ٤٧,٩٩٩  ٣٠,٤٠٦

 رصيد النقد في الصندوق والبنوك آخر السنة    ٦٠,٩٥٤  ٤٨,٧٦٢  ٤٧,٩٩٩

 »ان اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءا ال يتجزأ من القوائم المالية « 



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٥٦ 

 م ٢٠٠٢م و٢٠٠٣م و٢٠٠٤ ديسمبر ٣١قائمة التغيرات في حقوق الشركاء الموحدة للسنوات المنتهية في 

  م٢٠٠٤  م٢٠٠٣  م٢٠٠٣

آالف الرياالت 
  السعودية

آالف الرياالت 
  السعودية

آالف الرياالت 
  السعودية

 رأس المـــال    

  يناير ١الرصيد كما في  ٥٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠

 المحول من األرباح المبقاة ٢٥٠,٠٠٠  ٣٠٠,٠٠٠  --

  ديسمبر ٣١الرصيد كما في  ٧٥٠,٠٠٠  ٥٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠

  النظامي االحتياطي     

  يناير ١الرصيد في  ١٣٦,٨٣٠  ١٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠

 المحول من األرباح المبقاة  ٣٧,٠٣٠  ٣٦,٨٣٠  --

  ديسمبر ٣١الرصيد كما في  ١٧٣,٨٦٠  ١٣٦,٨٣٠  ١٠٠,٠٠٠

 األرباح المبقـــاة      

  يناير ١الرصيد في  ٥٨٥,٥٢٥  ٨٣٤,٠٥٧ ٧٣١,٩٧٥

 في الدخـــل صا ٣٧٠,٣٠٢  ٣٦٨,٢٩٨ ٣٥٢,٠٨٢

 المحول الى رأس المال )٢٥٠,٠٠٠(  )٣٠٠,٠٠٠( --

 المحول الى االحتياطي النظامي )٣٧,٠٣٠(  )٣٦,٨٣٠( --

 األربـاح الموزعــة )٣٠٠,٠٠٠(  )٢٨٠,٠٠٠( )٢٥٠,٠٠٠(

  ديسمبر٣١الرصيد كما في  ٣٦٨,٧٩٧  ٥٨٥,٥٢٥ ٨٣٤,٠٥٧

 »جزأ من القوائم المالية ان اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءا ال يت« 



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٥٧ 

  الموحدة حول القوائم الماليةإيضاحات

 نبــذة مختصـرة - ١

 ١٠١٠٠٨٤٢٢٣حصلت شركة المراعي المحدودة على السجل التجاري الرئيسي رقم             
 .م١/٧/١٩٩١هـ الموافق ١٩/١٢/١٤١١بتاريخ 

ة في منطقة الشرق     تعد الشركة من الشركات الرئيسية في إنتاج المواد الغذائية االستهالكي         
األوسط ومن الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج في هذا المجال             
حيث تقوم بإنتاج الحليب ومشتقاته وتصنيع المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية،             

الى ويتم توزيع منتجاتها من أماكن تصنيعها داخل المملكة من خالل أسطول التوزيع                
 . مراكز البيع والتوزيع المختلفة

من خالل اتفاقيات   ) ما عدا البحرين    ( يتم إدارة جميع مراكز التوزيع في منطقة الخليج          
 :مبرمة مع الموزعين التاليين

 .شركة إخوان الخريف لمنتجات األلبان المحدودة : الكويــــت  
 .شركة خالد للمواد الغذائية والتجارة : قطــــــر  
 .مؤسسة بستان الخليج :إلمارات العربية ا 
 .وكالة الشرق األقصى : عمـــــان  

 شركة ذات   –م قامت الشركة بتأسيس شركة المراعي البحرين         ٢٠٠٤ يناير   ١بتاريخ   
للشركة وقبل هذا التاريخ كانت الشركة تمارس        % ١٠٠مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة     

 .ية مبرمة مع مؤسسة الجودر التجاريـةنشاطها في دولة البحرين من خالل اتفاق

 : يقع المركز الرئيسي للشركة في

  حي االزدهار- ٧ مخرج –الطريق الدائري الشمالي 
 ١١٤٩٢ الرياض ٨٥٢٤صندوق بريد 

  المملكة العربية السعودية–الرياض 

  وأسس إعداد وتوحيد وعرض القوائم الماليةالعرف المحاسبي - ٢

 االستحقاق وبما   أساس وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية على        الموحدة المالية القوائم   إعداديتم   )أ 
 .الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المحاسبية المعاييريتمشى مع 

 .تمسك الشركة حساباتها باللغة العربية على الحاسب اآللي في المملكة العربية السعودية )ب
 .قام المقارنة لتتالءم مع تصنيفات السنة الحاليةتم اعادة تصنيف بعض أر )ج 
تظهر القوائم المالية الموحدة جميع أنشطة الشركة وأصولها والتزاماتها بما فيها المتعلقة              )د 

 .بالمراكز المدارة نيابة عنها وكافة الوحدات االقتصادية التابعة لها
 .ة الى اقرب ألف ريال سعودي صحيحتم تقريب االرقام الظاهرة في القوائم المالية الموحد )ه 
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 ٥٨ 

 السياسات المحاسبية الهامة المتبعة  - ٣

 استخدام التقديرات  )أ 

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها استخدام               
تقديرات وافتراضات تؤثر علي مبالغ االصول وااللتزامات واإلفصاح عن االصول              

مات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة وكذلك مبالغ اإليرادات               وااللتزا
والمصروفات خالل تلك السنة وبالرغم من ان هذه التقديرات مبنية على أفضل ما توفر                
لإلدارة من معلومات عن األحداث والظروف الحالية فانه من الممكن ان تختلف النتائج               

 .قديراتالفعلية في النهاية عن هذه الت

 تحقيـق اإليـراد  )ب

يتم بيع المنتجات بشكل رئيسي على أساس البيع النهائي او اإلرجاع ، ويتم تحقيق اإليراد                 
عند تسليم المنتجات الى المستهلكين مع احتمال إرجاع المنتجات غير المباعة ، ويتم إجراء              

 يتم إجراءها حسب    التعديالت الخاصة باالرجاعات الفعلية إضافة الى تعديالت إضافية         
 .الظروف وطبقا للخبرة العملية بهذا الخصوص

 النقد وما يعادله )ج 

تظهر الودائع اآلجلة والتي لها تواريخ استحقـاق تقل عن ثالثة أشهر ضمن بند النقد               
 .في البنوك

 الذمم المدينة )د 

تحصيلها ويتم  تدرج الذمم المدينة بالمبلغ الصافي بعد خصم استدراك الديون المشكوك في              
إثبات استدراك الديون المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك شك بإمكانية تحصيــل             

 .الذمة

 تقويم البضاعة )ه 

 صافي القيمة القابلة للتحقيق أيهما أقل، ويتم تحديد          أويتم تقويم البضاعة بالتكلفة الفعلية       
ويتم تحديد تكلفة   . التحميلالتكلفة على أساس المتوسط المرجح متضمنة مصاريف النقل و         

البضاعة المصنعة على أساس كافة التكاليف المباشرة طبقا لمستوى اإلنتاج العادي ،               
وتتكون صافي القيمة القابلة للتحقيق من سعر البيع التقديري للمنتجات النهائية ناقصا أية              

 .توزيع الالزمةتكاليف إضافية ليصبح اإلنتاج جاهزا ومعدا للبيع وكذلك مصاريف البيع وال

ويتم أخذ المخصصات الالزمة للبضاعة المتقادمة أو بطيئة الحركة أو التالفة ان كان ذلك                
 .ضروريا

 الشهـــرة  )و 

تمثل الشهرة قيمة الفرق بين سعر شراء منشأة ومجموع القيم السوقية العادلة لصافي                 
ئمة المركز المالي الموحد    أصولها بتاريخ الشراء ويتم رسملة هذه الشهرة وإثباتها في قا          

وإطفاءها في قائمة الدخل بأقساط متساوية على مدى سنوات المنافع المتوقعة منها على أن              
 سنة ويتم التحقق من استمرارية هذه المنافع سنويا وإجراء التعديالت             ٢٠ال تزيد عن    

 .الالزمة في قيمتها لمواجهة أي انخفاض دائم فيها



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٥٩ 

 األصـول الثابتـة) ز 

ثبت االصول الثابتة بالتكلفة مطروحا منها مجمع االستهالك ويتم اعتبار القطيع             ت *
أصوال ثابتة ويتم معاملته معاملتها بحسابات الشركة لعدم وجود سوق مفتوح للقطيع             
في مجلس التعاون الخليجي يتم من خالله قياس القيمة العادلة لهذا القطيع حيث يتم               

 التربية حتى يصل الى مرحلة اإلنتاج األولى مطروحا          إثباته بتكلفة الشراء أو تكلفة    
 .منها مجمـــع االستهالك الخاصة به

 .يتم تحديد تكلفة المواليد الجديدة بتكلفة التربية وفقا ألعمارها *

اعتمادا على  % ٢٥ – ١٠يتــم استهالك األبقار الحلوب بنسب تتراوح ما بين           *
 .أعمارها اإلنتاجية المتوقعة

شركة طريقة القسط الثابت في استهالك أصولها الثابتة األخرى حسب النسب            تتبع ال  *
 :المئوية السنوية التالية 

 %١٠ – ٣ مبانـــــي 
 %٣٣ – ٥ آالت ومعـدات 
 %٢٥ – ١٥ سيـــــارات 
 ال يتم استهالك األراضي  

 تحويل العمالت األجنبية )ح

 السنة المالية إلى الريال السعودي       يتم تحويل المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية خالل         
 حسب أسعار صرف ثابتة يتم تعديلها دوريا لتتوافق مع متوسط أسعار الصرف السائدة 

في السوق، أو طبقا ألسعار الشراء كما وردت في عقود شراء العمالت اآلجلة ان وجدت ،                 
ة السنة فيتم   أما األصول والخصوم التي تحتفظ بها الشركة بالعمالت األجنبية في نهاي            

تحويلها إلى الريال السعودي حسب سعر الصرف بتاريخ القوائم المالية الموحدة أو طبقا              
ألسعار عقود الشراء اآلجلة ان وجدت ويتم معالجة الفرق سواء بالربح او الخسارة ضمن               

ة كما يتم إثبات األرباح والخسائر في األدوات المالية المستخدم        . بنود قائمة الدخل الموحدة   
 .لتغطية عمالت أجنبية عند حدوثها في قائمة الدخل الموحدة

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة )ط 

يتم إثبات مخصص مكافأة نهاية الخدمة كمبلغ إجمالي لجميع الموظفين العاملين وفقا لنظام              
العمل والعمال في المملكة العربية السعودية وذلك عن فترة خدماتهم المتجمعة بموجب              

مل الخاصة بهم ويتم احتساب المبلغ المستحق على أساس القيمة الحالية لالمتيازات            عقود الع 
المكتسبة للموظف فيما لو ترك عمله في تاريخ قائمة المركز المالي الموحد ويتم دفع المبالغ             
المستحقة عند انتهاء خدمات الموظفين على أساس رواتبهم وبدالتهم األخيرة وعدد سنوات            

 .نظمة المملكة العربية السعوديةخدماتهم طبقا أل
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 ٦٠ 

 مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف اإلدارية والعمومية  )ي 

تتضمن مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف اإلدارية والعمومية التكاليف المباشرة وغير           
المباشرة التي ال تعتبر تكلفة مبيعات طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، ويتم توزيع              
المصاريف بين تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف اإلدارية والعمومية          

ويتم تحميل المبالغ المدفوعة طبقا للعقود      . عندما يكون ذلك ضروريا طبقا ألسس متماثلة        
 .طويلة األجل مع الزبائن والموزعين على مصاريف البيع والتوزيع

 أتعـاب إدارة  )ك 

اإليرادات الناتجة عن إدارة مزارع القمح المدارة من قبل الشركة من            يتم إثبات وخصم     
 .المصاريف اإلدارية والعمومية

 الزكــــــاة )ل 

يتم تكوين مخصص الزكاة بالقوائم المالية الموحدة طبقا ألحكام وقواعد فريضة الزكاة                
عن الربط النهائي   والضريبة في المملكة العربية السعودية ويتم معالجة التسويات الناتجة           

 .في السنة التي يتم فيها الربط

 اإليجارات التشغيلية  )م 

يتم تحميل اإليجارات التشغيلية على قائمة الدخل الموحدة خالل فترة عقود اإليجار                 
 .التشغيلية



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٦١ 

 النقد في الصندوق ولدى البنوك - ٤

م٢٠٠٣  م٢٠٠٢ م٢٠٠٤   

آالف الرياالت السعودية  لسعوديةآالف الرياالت ا  آالف الرياالت السعودية  

٤٦,١٠٩  ٤٠,٦٦٠  ٣٢,٦٠٥  نقد لدى البنوك

٨,١٠٢  ١٥,٣٩٤  ١٤,٨٤٥  نقد في الصناديق

٦٠,٩٥٤  ٤٨,٧٦٢  ٤٧,٩٩٩  

 الذمم المدينة والمدفوعات المقدمة - ٥

م٢٠٠٣  م٢٠٠٢ م٢٠٠٤   

ت السعوديةآالف الرياال  آالف الرياالت السعودية  آالف الرياالت السعودية  

١٢٤,٨٦٣  ١٣٤,٣٧٧  ١٢٦,٦٢٩  صافي ذمم مدينة

٦١,٧٣١  ٤٤,٥٧١  ٤١,٠١٠  مدفوعات مقدمة

١٨٦,٥٩٤  ١٧٨,٩٤٨  ١٦٧,٦٣٩  

 البضاعـــــــة - ٦

م٢٠٠٣  م٢٠٠٢ م٢٠٠٤   

آالف الرياالت السعودية  آالف الرياالت السعودية  آالف الرياالت السعودية  

١٧٦,٣٨٢  ١٤٦,١٢٧  ١٠٢,٨٨٤  مواد خــام

١,٤٣٧  ٢,٢٨٤  ١,٨٨٠ بضاعة تحت التصنيع

٦٤,٩٧٧  ٤٥,٥٧٣  ٣٦,٢٨٦  بضاعة تامة الصنع

٢٤٣,٢٣٩  ١٩٣,١٣٧  ١٤١,٤٥٤  

 الذمم الدائنة والمستحقات - ٧

م٢٠٠٣  م٢٠٠٢ م٢٠٠٤   

آالف الرياالت السعودية  آالف الرياالت السعودية  آالف الرياالت السعودية  

١٧٠,٢٣٨  ٩٩٫٦٨٧  ٨٤,٥٨٧  ذمـم دائنـة

١٠٦,٥٥٢  ١١٤,٥٥١  ١١٢,٩٤٧  مصاريف مستحقة

٩,٨٦٢  ٩,٥٢٤  مخصص الزكاة ٩,٦٨١ 

٢٨٦,٤٧١  ٢٢٤,١٠٠  ٢٠٧,٠٥٨  
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 ٦٢ 

 القــــــروض - ٨

م٢٠٠٣  م٢٠٠٢ م٢٠٠٤   

آالف الرياالت السعودية  آالف الرياالت السعودية  آالف الرياالت السعودية  

صندوق التنمية الصناعية ٢٢٠,٣٥٠  ٧٧٫٥٢٠  ٧٠,٧٨٠
 السعودي

١٢,٠٧٤  ١٣,٨٤٠  ١٥,٦٠٧ البنك الزراعي العربي السعودي

٥٣٥,٠٠٠  ٤١٥,٠٠٠  ١٥٠,٥٣٩  بنــوك تجاريــة

٧٦٧,٤٢٤  ٥٠٦,٣٦٠  ٢٣٦,٩٢٦  

تم الحصول على قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي مقابل ضمانات متعددة               )أ 
 :اء كل بنسبة حصته في رأس المال باإلضافة الىمقدمة من الشرك

 ديسمبر ٣١ مليون ريال سعودي في     ٢٠٤,٥رهن أصول محددة مقابل القرض البالغ        )١
 مليون ريال   ٦٥,٧م،  ٢٠٠٣ ديسمبر ٣١ مليون ريال سعودي في       ٧١,٥م،  ٢٠٠٤

 .م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١سعودي في 

  ديسمبر  ٣١عودي في    مليون ريال س    ١٥,٩ضمان بنكي مقابل القرض البالغ        )٢
 مليون ريال سعودي    ٥,١م،  ٢٠٠٣ ديسمبر ٣١ مليون ريال سعودي في      ٦م ،   ٢٠٠٤

 .م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١في 

 .تم الحصول على قرض من البنك الزراعي العربي السعودي مقابل ضمان بنكي )ب 

 أما فيما يتعلق بالقروض من البنوك التجارية فهي مضمونة بموجب سندات ألمر صادرة              )ج 
 .من الشركة

 :استحقاق القروض  )د 

م٢٠٠٣  م٢٠٠٢ م٢٠٠٤   

آالف الرياالت السعودية  آالف الرياالت السعودية  آالف الرياالت السعودية  

٢٢,٠٧٤  ٢٦٫٩٣٦  ٧٦,٧٠٦  اقل من سنة

٢٢٨,٥٠٠  ٢٥٠,٧١٤  ٧٣,٥٣٣  من سنة الى سنتين

٤٧٨,٢٢٠  ٢١٤,٧١٠  ٨٦,٦٨٧ من سنتين الى خمس سنوات

--  ٣٨,٦٣٠  ١٤,٠٠٠ أكثر من خمس سنوات

٧٦٧,٤٢٤  ٥٠٦,٣٦٠  ٢٣٦,٩٢٦  



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٦٣ 

 الشـــهرة - ٩

م٢٠٠٣  م٢٠٠٢ م٢٠٠٤   

آالف الرياالت السعودية  آالف الرياالت السعودية  آالف الرياالت السعودية  

 التكلفـــــة     

١٠٣,٢٧٦  ١٠٣٫٢٧٦  ١٠٣,٢٧٦   يناير ١في 

--  --  --  إضافات

--  --  --  استبعادات

١٠٣,٢٧٦  ١٠٣٫٢٧٦  ١٠٣,٢٧٦   ديسمبر٣١في 

 مجمع اإلطفاء     

٨٠,٦٨٩  ٦٢٫٣٦٢  ٤٤,١٧٧   يناير١في 

٢٢,٥٨٧  ١٨,٣٢٧  ١٨,١٨٥  إضافات

--  --  --  استبعادات

١٠٣,٢٧٦  ٨٠,٦٨٩  ٦٢,٣٦٢   ديسمبر٣١في 

 ٣١صافي القيمة الدفترية في      ---  ٢٢,٥٨٧  ٤٠,٩١٤
 ديسمبر

 مليون ريال سعودي، كما تم إثبات إطفاء إضافي         ١٠,٣تم إطفاء الشهرة خالل الثالث سنوات بمعدل سنوي         
 مليون ريال سعودي عام     ٨م،  ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي عام      ١٢,٣لمواجهة االنخفاض الدائم في قيمتها بلغ       

 .م٢٠٠٢ مليون ريال سعودي عام ٧,٩م، ٢٠٠٣

 



 اتباحسمراجعي التقرير 

  ٦٤ 

 رية لألصول الثابتةصافي القيمة الدفت -١٠

 المجمـــوع
أعمال رأسمالية

التنف ت ذت

  أراضي ومبانـي آالت ومــعدات ســـيارات األبقــار الحلوب المواليد الجديدة

آالف الرياالت السعودية آالف الرياالت السعودية آالف الرياالت السعودية آالف الرياالت السعودية آالف الرياالت السعودية الت السعوديةآالف الريا آالف الرياالت السعودية  التكلفـــــــــة

 م٢٠٠٢ يناير ١في  ٤٩٦,٥٦٧ ٧٦٥,٦٣٥ ٢٠٣,١٥٧ ١٦٨,٥٠٣ ٦٢,٥٤٥ ١٧٦,٢٥٢ ١,٨٧٢,٦٥٩

 م٢٠٠٢اإلضافات خالل عام  --   ٢٥,٦٤٦ ٢٣,٩٩٩ --   --   ٢٠٣,٧٦٧ ٢٥٣,٤١٢

 م٢٠٠٢ل عام تقويم القطيع خال --   --    --    --   ٧٠,١٦٠ --   ٧٠,١٦٠

 م٢٠٠٢تحويالت خالل عام  ١١٧,٧٢٤ ٧٣,٨٩٠ --   ٥٧,٦٤٥ )٥٧,٦٤٥( )١٩١,٦١٤( --  

 م٢٠٠٢استبعادات خالل عام  )٩,٢٩٨( )١١,٥٢٣( )٢٠,٠٢٤( )٥٢,٦٤١( )١٠,٣٤٠( --    )١٠٣,٨٢٦(

 م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١الرصيد كما في  ٦٠٤,٩٩٣ ٨٥٣,٦٤٨ ٢٠٧,١٣٢ ١٧٣,٥٠٧ ٦٤,٧٢٠ ١٨٨,٤٠٥ ٢,٠٩٢,٤٠٥

 م٢٠٠٣اإلضافات خالل عام  --    ٢٢,٠٨٥ ٦٣,٣٠٤ --   ١٧,٥٤٩ ٣٦٤,٧٩٩ ٤٦٧,٧٣٧

 م٢٠٠٣تقويم القطيع خالل عام  --    -- --   --   ٧٧,٨٢٧ --   ٧٧,٨٢٧

 م٢٠٠٣تحويالت خالل عام  ٦٩,١١٤ ١٣١,٣٧٥ --   ٧٥,٤٨٨ )٧٥,٤٨٨( )٢٠٠,٤٨٩( --  

 م٢٠٠٣استبعادات خالل عام  )٥١( )١١,٤٢٢( )٣٣,٣١٩( )٥١,٢٣٧( )١١,٢٦١( --   )١٠٧,٢٩٠(

 م٢٠٠٣ ديسمبر ٣١الرصيد كما في  ٦٧٤,٠٥٦ ٩٩٥,٦٨٦ ٢٣٧,١١٧ ١٩٧,٧٥٨ ٧٣,٣٤٧ ٣٥٢,٧١٥ ٢,٥٣٠,٦٧٩

 م ٢٠٠٤اإلضافات خالل عام  ---  ٨,٢٣٥ ٤٧,٩٢٧ ٢,٢٨٣ ٢,٧٥٤ ٤٣٢,٤٠٦ ٤٩٣,٦٠٥

 م٢٠٠٤يع خالل عام تقويم القط ---  ---  ---  ---  ٨٤,٨٦٥ ---  ٨٤,٨٦٥

 م٢٠٠٤تحويالت خالل عام  ٧٧,١٧٨ ١٥٩,٢٢١ ---  ٧٠,٠١٤ )٧٠,٠١٤( )٢٣٦,٣٩٩( --- 

 م٢٠٠٤استبعادات خالل عام  )٣٦( )١٥,٨٦٠( )٢٦,٦٨٢( )٥٦,٨٤٨( )١١,٨٩٣( ---  )١١١,٣١٩(

 م٢٠٠٤بر  ديسم٣١الرصيد كما في  ٧٥١,١٩٨ ١,١٤٧,٢٨٢ ٢٥٨,٣٦٢ ٢١٣,٢٠٧ ٧٩,٠٥٩ ٥٤٨,٧٢٢ ٢,٩٩٧,٨٣٠

 



 اتباحسمراجعي التقرير 

  ٦٥ 

 

 المجمـــوع
أعمال رأسمالية

التنف ت ذت

  أراضي ومبانـي آالت ومــعدات ســـيارات األبقــار الحلوب المواليد الجديدة

آالف الرياالت السعودية آالف الرياالت السعودية آالف الرياالت السعودية آالف الرياالت السعودية آالف الرياالت السعودية سعوديةآالف الرياالت ال آالف الرياالت السعودية  مجمع االستهالك

 م٢٠٠٢ يناير ١في  ١٤٢,٩٥٦ ٤٣٩,٧٥٩ ١١٧,١٢٩ ٥٠,١٩٨ -- -- ٧٥٠,٠٤٢

 م٢٠٠٢استبعادات خالل عام  )٨,٩٨٢( )١٠,٧٢٩( )١٩,٧٦٧( )١٨,٣٩٥( -- -- )٥٧,٨٧٣(

 م٢٠٠٢المحمل خالل عام  ١٨,٥٢٤ ٨٧,٢٦٩ ٣٠,٤١٠ ٢٠,٨١٦ -- -- ١٥٧,٠١٩

 م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١الرصيد كما في  ١٥٢,٤٩٨ ٥١٦,٢٩٩ ١٢٧,٧٧٢ ٥٢,٦١٩ -- -- ٨٤٩,١٨٨

 م٢٠٠٣استبعادات خالل  )٥١( )١١,٠٢٢( )٣٢,٣٥٥( )١٨,٣٧٢( -- -- )٦١,٨٠٠(

 م٢٠٠٣المحمل خالل عام  ٢٢,٥٨٤ ١٠٠,٦٨٦ ٣٣,٥٠٣ ٢٢,٧٠٢ -- -- ١٧٩,٤٧٥

 م٢٠٠٣ ديسمبر ٣١ كما في الرصيد ١٧٥,٠٣١ ٦٠٥,٩٦٣ ١٢٨,٩٢٠ ٥٦,٩٤٩ -- -- ٩٦٦,٨٦٣

 م٢٠٠٤استبعادات خالل عام  )١٣( )١٣,٧٩١( )٢٦,٠٩٧( )٢٠,٤٠٠( -- -- )٦٠,٣٠١(

 م٢٠٠٤المحمل خالل عام  ٢٧,٩٧٤ ٩٣,٠٢٤ ٣٥,٠٥٢ ٢٦,٠٣٣ -- -- ١٨٢,٠٨٣

 م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١الرصيد كما في  ٢٠٢,٩٩٢ ٦٨٥,١٩٦ ١٣٧,٨٧٥ ٦٢,٥٨٢ -- -- ١,٠٨٨,٦٤٥

 يمة الدفتريةصافي الق       

 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١في  ٥٤٨,٢٠٦ ٤٦٢,٠٨٦ ١٢٠,٤٨٧ ١٥٠,٦٢٥ ٧٩,٠٥٩ ٥٤٨,٧٢٢ ١,٩٠٩,١٨٥

 م٢٠٠٣ ديسمبر ٣١في  ٤٩٩,٠٢٥ ٣٨٩,٧٢٣ ١٠٨,١٩٧ ١٤٠,٨٠٩ ٧٣,٣٤٧ ٣٥٢,٧١٥ ١,٥٦٣,٨١٦

 م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١في  ٤٥٢,٤٩٥ ٣٣٧,٣٤٩ ٧٩,٣٦٠ ١٢٠,٨٨٨ ٦٤,٧٢٠ ١٨٨,٤٠٥ ١,٢٤٣,٢١٧

 م٢٠٠٢ يناير ١في  ٣٥٣,٦١١ ٣٢٥,٨٧٦ ٨٦,٠٢٨ ١١٨,٣٠٥ ٦٢,٥٤٥ ١٧٦,٢٥٢ ١,١٢٢,٦١٧

 

 



 اتباحسال مراجعي تقرير

 
 ٦٦ 

 رأس المــال - ١١

 ٧٥م، مقسم الى    ٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١ مليون ريال سعودي كما في        ٧٥٠بلغ رأس مال الشركة     
 مليون  ٥٠٠ ريال سعودي، كما بلغ رأس مالها         ١٠مليون حصة مدفوعة بالكامل قيمة كل منها         

 حصة مدفوعة بالكامل قيمة كل      ٥٠٠,٠٠٠م مقسم الى    ٢٠٠٣ ديسمبر   ٣١ريال سعودي كما في     
 ديسمبر  ٣١ مليون ريال سعودي كما في       ٢٠٠ ريال سعودي، كما بلغ رأس المال         ١,٠٠٠منها  
 . ريال سعودي١,٠٠٠ حصة مدفوعة بالكامل قيمة كل منها ٢٠,٠٠٠م مقسم الى ٢٠٠٢

م٢٠٠٣  م٢٠٠٢ م٢٠٠٤   

آالف الرياالت السعودية  آالف الرياالت السعودية  آالف الرياالت السعودية  

سمو األمير سلطان بن محمد بن ٣٩٨,٦٢٥  ٢٧٠,٧٥٠  ١٠٨,٣٠٢
 سعود الكبير

٣٠٢,٤٧٥  ٢٠١,٦٥٠  ٨٠,٦٦٠ مجموعـــة صافوال

٢٨,٦٥٠  ١٩,١٠٠  ٧,٦٤٢ السيد عبدالعزيز إبراهيم المهنا

من عبد العزيزالسيد عبدالرح  ١٢,٧٥٠  ٨,٥٠٠  ٣,٣٩٦
 المهنا 

سمو األميرة جوهرة بنت سعد ٧,٥٠٠  --  --
 بن عبدالعزيز

٧٥٠,٠٠٠  ٥٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠  

مليون ريال سعودي تم تمويلها من      ٣٠٠م تمت زيادة رأس مال الشركة بمبلغ         ٢٠٠٣خالل عام   
 .األرباح المبقاة وتم استكمال االجراءات النظامية الخاصة بذلك

 :م تمت األحداث التالية٢٠٠٤خالل و

وافق الشركاء على دخول شريك جديد خامس للشركة وتعديل عقد تأسيسها تبعا لذلك حيث                -
 حصة من الحصص    ٥,٠٠٠قام سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير بالتنازل عن            

 .عزيزالمملوكة له في الشركة للشريك الجديد سمو األميرة جوهرة بنت سعد بن عبدال

 مليون ريال سعودي، وتم تمويل هذه        ٢٥٠قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة بمبلغ          -
 .الزيادة من األرباح المبقاة وتم استكمال االجراءات النظامية الخاصة بذلك

 ١٠٠٠ ريال سعودي بدال من      ١٠قامت الشركة بتعديل قيمة الحصة في رأس مالها لتصبح            -
 مليون  ٧٥ مليون ريال سعودي مقسم الى        ٧٥٠مال البالغ   ريال سعودي ليصبح رأس ال    

 .حصة مدفوعة بالكامل وتم استكمال االجراءات النظامية الخاصة بذلك

  االحتياطي النظامي –١٢

من صافي الدخل في كل عام وتحويله الى          % ١٠وفقا للنظام األساسي للشركة يتم تجنيب         
من رأس المال، علما    % ٥٠تياطي عندما يصل الى     االحتياطي النظامي ويتم إيقاف تجنيب هذا االح      

 .بأن االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع 



 اتباحسال مراجعي تقرير

 
 ٦٧ 

  المبيعـــــــات –١٣

م٢٠٠٣  م٢٠٠٢ م٢٠٠٤   

آالف الرياالت السعودية  آالف الرياالت السعودية  آالف الرياالت السعودية  

 طبقـا للمنتجـات     

١,١٩٠,٨٩٧  ١,١٣١,٣٠٢  ١,٠٥٩,٧٧٩  لبان طازجــةأ

١٧٥,٢١٧  ١٣٢,٩٦٠  ٩٩,٩٣٢  ألبان طويلة األجل

١٣٧,٩٢٠  ١٣٢,٥٧٦  ١١٨,٣٧٧  عصائر فواكــه

٣٦٩,٥٥٩  ٣٥٠,٤١٦  ٣١٢,١٩٩  أجبان وزبــدة

--  ١,١٧٢  ٥,٣٥٢  منتجات غير األلبان

٥,٥١٣  ١٠,٤٧٣  ٦,١٦٧  أخــــــرى

١,٨٨٥,١١٢  ١,٧٥٣,٩٣٩  ١,٦٠٠,٧٦٠  

مناطق الجغرافيةطبقا لل     

١,٢٨٥,٨٨٣  ١,٢١٧,٤٣٣  ١,١٠٥,٤١٠ داخل المملكة العربية السعودية

٥٩٩,٢٢٩  ٥٣٦,٥٠٦  ٤٩٥,٣٥٠  دول أخــرى

١,٨٨٥,١١٢  ١,٧٥٣,٩٣٩  ١,٦٠٠,٧٦٠  

  قطاعـات العمـل-١٤

 تم االكتفاء باإلفصاح عن تحليل المبيعات على أساس قطاعات اإلنتاج والمناطق الجغرافية في               
السابق حيث انه ووفقا لمرئيات مجلس االدارة فإن اإلفصاح عن صافي الدخل               ) ١٣(إيضاح  

وصافي االصول لكل قطاع حسب التحليل المذكور ال يؤدي الى إضافة معلومات ذات قيمة لقارئ               
القوائم المالية الموحدة لكون نشاط الشركة في مجال إنتاج وبيع األغذية االستهالكية فقط وان                 

 .اح عن ذلك ليس في مصلحة الشركةاإلفص

 تكلفة المبيعـــــات –١٥

م٢٠٠٣  م٢٠٠٢ م٢٠٠٤   

آالف الرياالت السعودية  آالف الرياالت السعودية  آالف الرياالت السعودية  

٧٥٢,١٤١  ٦٧٥,٦٧٧  ٦٠٨,١٣٨  تكلفـة مواد مباشرة

١٣٧,٩١٦  ١١٧,٠٢٠  ١٠٥,٢٠٣  رواتب وملحقاتها

١٧١,٣٢٥  ١٦٤,٩١٧  ١٤٧,٧٧٠  استهالكات واطفاءات

)٨٤,٨٦٥(  )٧٧,٨٢٧(  )٧٠,١٦٠(   تقويــــم القطيع

١٧,٤٧٥  ٢٠,٩٥٧  ١٨,٣٥٨   خسائر استبعاد قطيع

١٣٢,٥٩٦  ١١٧,٨٣٢  ١٠٤,١٣٧  مصاريف أخرى

١,١٢٦,٥٨٨  ١,٠١٨,٥٧٦  ٩١٣,٤٤٦  
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 مصاريف البيع والتوزيع   –١٦

م٢٠٠٣  م٢٠٠٢ م٢٠٠٤   

آالف الرياالت السعودية  آالف الرياالت السعودية  السعوديةآالف الرياالت   

١٠٣,٩٢٢  ٩٨,٠٣٠  ٨٣,٨٢٤  مصاريف تسويق

١١٣,١٤٢  ١٠٣,٦١٧  ٩٣,٣٢٩  رواتب وملحقاتها

٢٥,٠٧٢  ٢٥,٠٥٠  ٢٢,٢٨٨  استهالكات واطفاءات

٣٣,٤٧٦  ٣١,٠٠٤  ٣٥,٤٨٠  مصاريف أخـرى

٢٧٥,٦١٢  ٢٥٧,٧٠١  ٢٣٤,٩٢١  

 اريف اإلدارية والعموميةالمص  –١٧

م٢٠٠٣  م٢٠٠٢ م٢٠٠٤   

آالف الرياالت السعودية  آالف الرياالت السعودية  آالف الرياالت السعودية  

١٢,٠٧٨  ١١,٢٩٦  ١٠,٠٥٨  تأميــــــــن

٥٩,٥٥٩  ٥٥,٦٥٨  ٦١,٢٦٢  رواتب وملحقاتهــا

٧,٨٣٥  ٥,١٤٦  ٨,٢٧٣  استهالكات واطفاءات

)١٠,٣٥٧(  )٩,٨٣١(  )٩,٩٩٢( أرباح استبعاد اصول ثابتة أخرى

١٦,٧٤١  ١٥,٨٠٢  ١٥,٠٦١  مصاريف أخـرى

٨٦,٢٩٤  ٨٠,٧٦٠  ٨١,٥٣٥  
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 الزكـــــــــاة -١٨

طبقا ألنظمة الزكاة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، يتم احتساب الزكاة على               )أ 
معدل أيهما أكبر، وعليه فقد تم       أساس صافي الدخل المعدل أو رأس المال العامل ال          

 :احتساب الزكاة للسنوات الثالث على أساس صافي الدخل المعدل وطبقا لما يلي 

م٢٠٠٣  م٢٠٠٢ م٢٠٠٤   

آالف الرياالت السعودية  آالف الرياالت السعودية  آالف الرياالت السعودية  

٣٧٩,٧٤٦  ٣٧٨,٠٩٣  ٣٦١,٧٤٢ صافي الدخل قبل الزكاة

١,٠١٥(  ١٥,٥٥١  ١٢,٢٨٠( تعديالت على صافي الدخل

٧٨٨  ٦,٩١٤  ٨,٥١٤ مخصص مكافأة نهاية الخدمة

٣٨٧,٢٤٥  ٣٩٤,٤٣٢  ٣٨٠,٩٣٦  الوعاء الزكــوي

٩,٨٦٢  ٩,٥٢٤  ٩,٦٨١  %٢ر٥الزكاة بواقع 

فروقات مخصص الزكاة للسنة )٢٣٧(  )٦٧(  ١٣٦
 السابقة

 على قائمة   إجمالي الزكاة المحملة   ٩,٤٤٤  ٩,٧٩٥  ٩,٦٦٠
 الدخل

  مخصص الزكــاة )ب 

م٢٠٠٣  م٢٠٠٢ م٢٠٠٤   

آالف الرياالت السعودية  آالف الرياالت السعودية  آالف الرياالت السعودية  

٩,٥٢٤  ٨,٢٧٦  ٩,٨٦٢  رصيد أول السنة

٩,٧٩٥  ٩,٦٦٠  ٩,٤٤٤ المحمل على قائمة الدخل

)٩,٦٢٥(  )٩,٤٥٧(  )٨,٤١٢(  الزكاة المدفوعـــة

٩,٨٦٢  ٩,٥٢٤  ٩,٦٨١  رصيد آخر السنة

م وحصلت على الشهادة حتى     ٢٠٠٣ ديسمبر   ٣١سددت الشركة التزاماتها الزكوية حتى       )ج 
م تحت المناقشة لدى    ٢٠٠٣م  و  ٢٠٠٢وما زال الربط الزكوي لعامي       . ذلك التاريخ 

 .مصلحة الزكاة والدخل
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   االستهالك واإلطفـاء –١٩

م٢٠٠٣  م٢٠٠٢ م٢٠٠٤   

آالف الرياالت السعودية  آالف الرياالت السعودية  آالف الرياالت السعودية  

 قطيــع االبقـــار     

٢٦,٠٣٣  ٢٢,٧٠٢  ٢٠,٨١٦ استهالك األبقار الحلوب

)٨٤,٨٦٥(  )٧٧,٨٢٧(  )٧٠,١٦٠(  تقويم المواليد الجديدة

)٥٨,٨٣٢(  )٥٥,١٢٥(  )٤٩,٣٤٤(  صافي تقويم القطيع

١٥٦,٠٥٠  ١٥٦,٧٧٣  ١٣٦,٢٠٣ استهالك االصول الثابتة

٢٢,٥٨٧  ١٨,٣٢٧  ١٨,١٨٥  اطفاء الشهرة

١٧,٤٧٥  ٢٠,٩٥٧  ١٨,٣٥٨  خسائر استبعاد القطيع

)١٠,٣٥٧(  )٩,٨٣١(  )٩,٩٩٢( ارباح استبعاد االصول الثابتة

١٢٦,٩٢٣  ١٣١,١٠١  ١١٣,٤١٠ اجمالي االستهالك واالطفاء

      

ئر االستبعادخسا) ارباح (     

 القطيـــع     

)٣٠,٨٦٦(  )٢٣,١٦٩(  )٢٦,٢٢٨( عوائد استبعاد المواليد الجديدة

٣٦,٤٤٨  ٣٢,٨٦٥  ٣٤,٢٤٦ صافي القيمة الدفترية لالبقار

١١,٨٩٣  ١١,٢٦١  ١٠,٣٤٠ صافي القيمة الدفترية للمواليد

١٧,٤٧٥  ٢٠,٩٥٧  ١٨,٣٥٨ أرباح استبعاد االصول الثابتة

      

 االصــول الثابتـة     

)١٣,٠٣٤(  )١١,١٩٥(  )١١,٣٥٩( عوائد استبعاد االصول الثابتة

١,٣٦٤  ١,٣٦٧  ٢,٦٧٧ صافي القيمة الدفترية لألصول

)١٠,٣٥٧(  )٩,٨٣١(  )٩,٩٩٢( استبعاد االصول الثابتة) خسائر(

 ــة  األدوات المالي-٢٠

تتضمن األدوات المالية في قائمة المركز المالي الموحد النقد في الصناديق والبنوك والذمم المدينة التجارية                 
واألخرى والقروض قصيرة وطويلة األجل والذمم الدائنة التجارية والمصاريف المستحقة وااللتزامات               

 .األخرى

 مخاطر االئتمان 

. تزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية          وهي عدم مقدره طرف ما على الوفاء بال       
حيث تقوم الشركة بإيداع النقد لدى بنوك       . وال يوجد مخاطر ائتمانية ذات أهمية تتحملها الشركة       

وتستحق الذمم المدينة التجارية واألخرى بشكل       . محلية وعالمية ذات مستوى ائتماني عالي        
 .طراف ذات عالقة ويتم إثباتها بالقيمة القابلة للتحققرئيسي من عمالء في السوق المحلي وأ
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 مخاطر سعر الفائدة 

هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة الجارية في السوق                
على المركز المالي الموحد والتدفقات النقدية الموحدة للشركة ولم يكن لدى الشركة اصول هامة               

م، علما بأن   ٢٠٠٢م و   ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١ئد خالل السنة المنتهية في       تحمل بفوا 
 مليون ريال سعودي كما في      ١٥٠,٥ و ٤١٥  و  ٥٣٥االلتزامات القائمة والتي تحمل بفوائد بلغت       

 .م على التوالي٢٠٠٢م و٢٠٠٣م و٢٠٠٤ ديسمبر ٣١

 مخاطـر السـيولة 

لالزمة لمقابلة االلتزامات المتعلقة باألدوات     هي مخاطر عدم قدرة منشأة ما على تأمين السيولة ا          
المالية وقد تنتج هذه المخاطر من عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقترب من قيمته                  

 .العادلة 

 أنظر  –وتقوم الشركة وبشكل مستمر بالتأكد من توفر السيولة الكافية لسداد االلتزامات المستقبلية             
 ) . ٨(إيضاح 

 عملـــة مخاطـر ال 

هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت وان                 
معامالت الشركة األساسية هي بالريال السعودي والدوالر األمريكي والجنيه اإلسترليني واليورو            

ا بشكل  وتعتقد االدارة ان مخاطر العملة لمشتريات المخزون والمشتريات الرأسمالية يتم إدارته            
مناسب وكاف من خالل اتفاقيات شراء العمالت األجنبية وان المعامالت األخرى بالعمالت                

 .األجنبية غير مادية

 :وبلغت اتفاقيات الشراء األجل للعمالت األجنبية على النحو التالي 

م٢٠٠٤  م٢٠٠٣  م٢٠٠٢  

لسعوديةآالف الرياالت ا  آالف الرياالت السعودية  آالف الرياالت السعودية  

١٢١,٤٠٠  ٣٠٥,٣٢٢  ١٧٧,٣٣٨ اليـــورو

٩٤,٠٥٥  ١٨٨,٨٤٦  ١٨٨,٨٧٩ الدوالر األمريكي

٣٦,٨٩٩  ١٠٧,٧٤٦  ١١٥,٩٢٩ الجنيه اإلسترليني

٣,٣٠٩  ٢٠,٣٩٤  ٣٩,٩٧٤ الكرونا الدانمركي

--  ١,٦٣٧  ٦,٠٥٠ أخـــــرى

٢٥٧,٣٠٠  ٦٢٨,٣٥٨  ٥٢٢,١٢٠  

  .ونة بموجب سندات ألمر صادرة من الشركةان تلك االتفاقيات مضم

 القيمــة العادلــة 

هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل او تسوية التزام بين أطراف راغبة في ذلك وتتم بنفس                    
شروط التعامل مع األطراف األخرى وبما انه يتم إعداد القوائم المالية للشركة على أساس مبدأ               

تج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة وتعتقد االدارة          التكلفة التاريخية فإنه قد تن    
 .ان القيمة العادلة لألصول وااللتزامات ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية 
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 التعهدات واالرتباطات المالية  -٢١

ن ريال   مليو ٢٥,٣ و ١٢٥,٩  و  ٨٥,٧بلغت االرتباطات المالية مقابل اعتمادات مستندية        ) أ 
 .م على التوالي٢٠٠٢م و٢٠٠٣م و٢٠٠٤ ديسمبر ٣١سعودي كما في 

 مليون ريال   ٢٦,٧ و   ٢١,٨ و   ٣٦,٤بلغت االلتزامات الطارئة مقابل خطابات ضمان         )ب 
 .م على التوالي٢٠٠٢م و٢٠٠٣م و٢٠٠٤ ديسمبر ٣١سعودي كما في 

  و  ٣٥١,٥  و  ٢٩٢,٢هناك التزامات على الشركة نظير عقود إنشاء رأسمالية بلغت             )ج 
م على  ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١ مليون ريال سعـودي كما في       ٢٢٥,٧٠

التوالي، علما بأن هذه العقود تهدف الى إنشاء مراكز إنتاج جديدة وتطوير مراكز التوزيع              
 .وأسطول التوزيع والثالجات وأنظمة المعلومات 

 :شغيلية كما يلي بلغت االرتباطات والتعهدات مقابل اإليجارات الت )د 

م٢٠٠٤  م٢٠٠٣  م٢٠٠٢  

آالف الرياالت السعودية  آالف الرياالت السعودية  آالف الرياالت السعودية  

١٤,٦٦٣  ٢١,٣٧٨  ٢٠,٣٣٤ خــالل سنــــة

٢٠,٩٥٢  ٢٠,٧٣٥  ١٨,٩٦١ من سنتين الى خمس سنوات

١٦,١٠٩  ٢١,٦٦٢  ٢٢,٣٩٠ أكثر من خمس سنوات

٥١,٧٢٤  ٦٣,٧٧٥  ٦١,٦٨٥  

 مكافأة أعضاء مجلس االدارة -٢٢

 ديسمبر  ٣١ مليون ريال سعودي كما في       ٤,٤ و ٣,٥  و  ٤,٤بلغت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة      
 .م على التوالي٢٠٠٢م و٢٠٠٣م و٢٠٠٤

 األطراف ذات العالقة -٢٣

 بر  ديسم ٣١تمت المعامالت الرئيسية التالية مع أطراف ذات عالقة خالل السنة المنتهية في                
 :م٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م و٢٠٠٤

م٢٠٠٤  م٢٠٠٣  م٢٠٠٢  

آالف الرياالت السعودية  آالف الرياالت السعودية  آالف الرياالت السعودية  

٥٦,٣٥٦  ٥٨,٢٦٣  ٤٩,٢٤٨ مبيعـــــات

  مشــــتريات ٩١,٤٨١  ٩١,٠٧٧  ٥٨,٧٨٩

صافي المستحق لألطراف ذات     ٢,٣٦١  ١٣,٧٤١  ١٣,٣١١
 العالقة

 .موافقة على أسعار وشروط الدفع لهذه المعامالت من الشركاء واألطراف ذات العالقةتمت ال

 األحـداث الالحقـة -٢٤

وفقا لرأي اإلدارة ال توجد أية أحداث الحقة يمكن ان تكون ذات تأثير مادي على المركز المالي                   
 .الموحد للشركة كما تم اإلفصاح عنه في هذه القوائم المالية الموحدة
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15         

القوائم  مع   تقرأ يجب ان     مبنية على و   إن مناقشة وتحليل ادارة شركة المراعي لمركزها المالي ونتائج اعمالها         
، والتي تم تدقيقها من قبل شركة الدار        م٢٠٠٤م و ٢٠٠٣ و م٢٠٠٢ ديسمبر   ٣١المالية للسنوات المنتهية في     

 . عضو جرانت ثورنتون الدولية- عبداهللا البصري وشركاه - الحساباتلتدقيق

 مستقبليةتشمل هذه المناقشة والتحليل للمركز المالي ونتائج االعمال بواسطة ادارة الشركة بيانات ذات طبيعة               
ه  عن هذ  جوهريوقد تختلف البيانات الختامية بشكل      . تحتوي على عدد من المخاطر والبيانات غير المؤكدة       

البيانات نتيجة لبعض العوامل الواردة ضمن المناقشة ادناه او في مواضع اخرى من هذه النشرة، خصوصا                 
 ".طرةاخمعوامل ال"قسم في 

15-1        

من القوائم  يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه تم استخراج كافة المعلومات المالية المدرجة في نشرة اإلصدار                 
المالية المراجعة لشركة المراعي دون إجراء أي تعديل جوهري عليها، وأنه تم إعداد القوائم المالية                    

 .ومراجعتها وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

ي والتجاري للشركة خالل    كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المال             
  ديسمبر ٣١م باإلضافة إلى الفترة منذ نهاية        ٢٠٠٤ و م٢٠٠٣  ديسمبر ٣١في  السنتين الماليتين المنتهيتين    

 .م وحتى تاريخ نشرة اإلصدار٢٠٠٤

15-2  

تأسست شركة المراعي المحدودة كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم                    
وقد رخص وزير التجارة     ). م١/٧/١٩٩١الموافق  (هـ  ١٩/١٢/١٤١١، وتاريخ    ١٠١٠٠٨٤٢٢٣٢٠

، بتحول  )م١٣/٦/٢٠٠٥الموافق  (هـ  ٦/٥/١٤٢٦ وتاريخ   ٧٧٣والصناعة، بموجب القرار الوزاري رقم       
 ريال  ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ويبلغ رأس مال الشركة     . الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة        

كتتاب وإنعقاد  وبعد إنتهاء اال   . ريال للسهم  ٥٠سمية قدرها   اقيمة   سهم ب  ١٥,٠٠٠,٠٠٠سعودي مقسم إلى    
الجمعية العامة للتحول، سوف يتم تقديم طلب  إلى وزير التجارة والصناعة بإعالن تحول الشركة وتعتبر                  

 . الشركة محولة تحويال  صحيحا  من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تحولها

 

 

                                                 
 .لى شرآة المراعي المحدودةمن شرآة المراعي للتجارة المحدودة إم ١٩٩٦ الشرآة اسمها في العام  عدلت ٢٠



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةقشة وتحليل منا

 
 ٧٤ 

  المراعيملكية هيكل: ١-١٥ شكل 
  االكتتابقبل   االكتتاببعد 

  األسهم % رأس المال  األسهم % رأس المال
 المساهمون  ريال قيمة اسمية للسهم٥٠   ريال قيمة اسمية للسهم٥٠

بن محمد   سلطانصاحب السمو األمير ٧٫٩٧٢٫٥٠٠ ٥٣٫١٥ ٣٩٨٫٦٢٥٫٠٠٠  ٥٫٥٨٠٫٧٥٠ ٣٧٫٢١ ٢٧٩٫٠٣٧٫٥٠٠
 بن سعود الكبيرا

 مجموعة صافوال ٦٫٠٤٩٫٥٠٠ ٤٠٫٣٣ ٣٠٢٫٤٧٥٫٠٠٠  ٤٫٢٣٤٫٦٥٠ ٢٨٫٢٣ ٢١١٫٧٣٢٫٥٠٠

 اإبراهيم المهنبن عبد العزيز  ٥٧٣٫٠٠٠ ٣٫٨٢ ٢٨٫٦٥٠٫٠٠٠  ٤٠١٫١٠٠ ٢٫٦٧ ٢٠٫٠٥٥٫٠٠٠

إبراهيم بن  عبد العزيزبن عبد الرحمن  ٢٥٥٫٠٠٠ ١٫٧٠ ١٢٫٧٥٠٫٠٠٠  ١٧٨٫٥٠٠ ١٫١٩ ٨٫٩٢٥٫٠٠٠
 المهنا

األميرة الجوهرة الملكي صاحبة السمو  ١٥٠٫٠٠٠ ١٫٠٠ ٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٠٥٫٠٠٠ ٠٫٧٠ ٥٫٢٥٠٫٠٠٠
  آل سعودبنت سعد بن عبد العزيز

 الجمهور - - -  ٤٫٥٠٠٫٠٠٠ ٣٠٫٠٠ ٢٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠

 المجموع ١٥٫٠٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  .١٥٫٠٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
        

 المراعي: مصدرال

 المبيعات وصافي الدخل والتدفق النقدي ١-٢-١٥

 :م٢٠٠٤م حتى ١٩٩٥يوضح الجدول التالي مبيعات الشركة وصافي الدخل والتدفق النقدي للسنوات من 

 )م٢٠٠٤ – م ١٩٩٥(المبيعات وصافي الدخل و التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية : ٢-١٥ شكل 
 التدفقات النقدية من صافي الدخل آنسبة  صافي الدخل  المبيعات  السنة

 األنشطة التشغيلية من المبيعات     
 )مليون ريال( (%) )مليون ريال( )مليون ريال( 
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٢٨٢٫٦.........................%٢١٫٩................٢٤٢٫٥.......................١٫١٠٨٫٧............................١٩٩٧ 
٣٠٩٫٤.........................%٢٣٫٠................٢٦٧٫٢.......................١٫١٦٣٫٩............................١٩٩٨ 
٣٨٠٫٢.........................%٢٣٫٧................٢٨٢٫٠.......................١٫١٨٩٫٦............................١٩٩٩ 
٣٩٢٫٣.........................%٢٣٫٦................٢٩٥٫٠.......................١٫٢٤٩٫٠............................٢٠٠٠ 
٤٣٢٫١.........................%٢١٫٩................٣١١٫٦.......................١٫٤٢١٫٤............................٢٠٠١ 
٥٠٠٫٨.........................%٢٢٫٠................٣٥٢٫١.......................١٫٦٠٠٫٨............................٢٠٠٢ 
٤٦٣٫٥.........................%٢١٫٠................٣٦٨٫٣.......................١٫٧٥٣٫٩............................٢٠٠٣ 
٥١٧٫٧.........................%١٩٫٦................٣٧٠٫٣.......................١٫٨٨٥٫١............................٢٠٠٤ 

 

 القوائم المالية المدققة للمراعي: المصدر

% ٥,٩الدخل  صافي  ول،  سنويا% ٩,٩السابقة  المراعي خالل الثالث السنوات     توسط نسبة النمو لمبيعات     بلغ م 
 الى استيراتيجية االدارة المتكاملة     ربحيةالهامش  ويعزى النجاح في تحقيق معدالت مرتفعة في نسبة         . سنويا

 .اسط التسعيناتبرنامج االستثمار الرئيسي وبرنامج الترشيد في اوإلى في شركة المراعي، و

 م٢٠٠٤–م١٩٩٥ خالل العشر سنوات من      سنويا% ١٠,٤  نسبة النمو  في صافي الدخل          بلغ متوسط  وقدهذا  
 . سنويا خالل نفس الفترة%٧,٥بينما نمت المبيعات بنسبة 



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةقشة وتحليل منا

 
 ٧٥ 

 (%)معدل نمو المبيعات و صافي الدخل السنوي : ٣-١٥ شكل 
 صافي الدخل المبيعات لسنةا
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 :معدل النمو التراآمي السنوي

١٠٫٤.....................................%٧٫٥..........................................................................٢٠٠٤-١٩٩٥% 
 

 ية المدققة للمراعيالقوائم المال: المصدر

 مجموعات المنتجات ٢-٢-١٥

 سويقهاتعتبر المراعي شركة إنتاج مواد غذائية ومشروبات متكاملة ذات اسم تجاري وعالمة تجارية يتم ت                
ن اجبومن منتوجاتها األلبان قصيرة وطويلة األجل، وعصير الفواكه واأل         . من خالل تجار التجزئة    حصريا
 .المراعي منتجاتها لتشمل منتجات أخرى غيراأللبانم طورت شركة ٢٠٠٣وفي عام . والزبدة

. من احتياجاتها منه  % ٩٠ وتنتج المراعي حوالي     ،وتصنع المنتجات الطازجة باستخدام الحليب المنتج محليا      
 والكريمة  اتلى الزبادي والزبادي بالنكه   إ اللبن والحليب    متخطية منتجاتها الطازجة    شركةوقد طورت ال  

 .والحلويات االخرى

 والكريمة  )المعالج حراريا (المعقم  تضمن المنتجات طويلة األجل المصنعة من الحليب المنتج محليا، الحليب           وت
 . والقشدةكثفوالحليب الم

صبحت اآلن تنتج في المملكة وتقوم المراعي       أ والزبدة تستورد من الخارج      األجبانوبعد أن كانت منتجات     
 .عدة سنواتبتسويق مجموعة كبيرة من تلك المنتجات منذ 

 وشرعت الشركة في تنويع      . الى منتجاتها   في إضافة عصير الفواكه      المراعي نجحتم  ١٩٩٩وفي عام   
كما استمر  . م٢٠٠٣منتجاتها لتشمل منتجات من غير األلبان مثل معجون الطماطم الذي ابتدأ إنتاجه عام                

كه التي تحمل عالمة المراعي     م بتقديم عدة أصناف من مربيات الفوا      ٢٠٠٤توجه تنويع منتجات الشركة في      
 .التجارية



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةقشة وتحليل منا

 
 ٧٦ 

 )مليون آيلو/ لتر (٢٠٠٤-١٩٩٥آمية المبيعات حسب نوع المنتج : ٤-١٥ شكل 
 اجمالي منتجات  أجبان  عصائر ألبان  ألبان  السنة

  ١أخرى و زبدة  فواآه طويلة األجل   طازجة  
 

١٦٩٫٥............٤٫٣..................١٠٫١....................-....................٢٫٧.............١٥٢٫٤..................١٩٩٥ 
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٢٢٠٫٠............-........................٩٫٣....................٠٫٥...............٢٣٫٨.............١٨٦٫٤..................١٩٩٩ 
٢٦٢٫٠............-......................١٠٫٧....................٨٫٢...............٢٩٫٠.............٢١٤٫١..................٢٠٠٠ 
٣٠١٫٦............-......................١٣٫٩..................١٨٫٥...............٣٣٫٤.............٢٣٥٫٨..................٢٠٠١ 
٣٤٦٫٠............-......................١٦٫٨..................٣١٫٦...............٣٤٫٠.............٢٦٣٫٦..................٢٠٠٢ 
٣٨٦٫٠............٠٫٢..................١٨٫٧..................٤٠٫٣...............٤٦٫٦.............٢٨٠٫٢..................٢٠٠٣ 
٤١٣٫٨............٠٫٩..................١٩٫٢..................٤١٫٠...............٥٤٫٨.............٢٩٧٫٩..................٢٠٠٤ 

 
م واألطعمة من   ١٩٩٧منتجات أخرى تشمل حليب البودرة ومنتجات األلبان طويلة األجل المعاد تصنيعها الى أن انقطع إنتاجها في                      ١

 .م٢٠٠٤م و٢٠٠٣والتي بدأت الشرآة بإنتاجها في ) معجون الطماطم والمربى(غير األلبان 
 

 المراعي: المصدر

 

 )بماليين الرياالت (٢٠٠٤-١٩٩٥قيمة المبيعات حسب نوع المنتج : ٥-١٥ شكل 
 اجمالي مبيعات  منتجات  أجبان  عصائر ألبان  ألبان  السنة

 ٢أخرى ١أخرى و زبدة  فواآه طويلة األجل   طازجة  
 

٩٨٧٫٢........١٤٫٩............٣٤٫٣..........١٧٨٫٥..............-...............١٠٫٦..........٧٤٨٫٩..............١٩٩٥ 
١٫٠٤٢٫٢........١٠٫٠............٢٨٫١..........١٩١٫٨..............-...............١٧٫١..........٧٩٥٫٢..............١٩٩٦ 
١٫١٠٨٫٧........١٨٫٣............١٩٫٠..........١٨٩٫٥..............-...............٤٠٫٤..........٨٤١٫٥..............١٩٩٧ 
١٫١٦٣٫٩........١٤٫٨..............٠٫٥..........١٨٦٫٨..............-...............٥٧٫٤..........٩٠٤٫٤..............١٩٩٨ 
١٫١٨٩٫٦........١٤٫١...............-.............١٧٦٫٢..............٢٫٧............٧٧٫٤..........٩١٩٫٢..............١٩٩٩ 
١٫٢٤٩٫٠..........٩٫٠...............-.............١٩٤٫٦............٣٣٫٠............٨٥٫٣..........٩٢٧٫١..............٢٠٠٠ 
١٫٤٢١٫٤........١٥٫٩...............-.............٢٥٤٫٧............٧٤٫٧............٩٥٫٢..........٩٨٠٫٩..............٢٠٠١ 
١٫٦٠٠٫٨........١٠٫٥...............-.............٣١٢٫٢..........١١٨٫٤............٩٩٫٩.......١٫٠٥٩٫٨..............٢٠٠٢ 
١٫٧٥٣٫٩..........٥٫٥..............١٫٢..........٣٥٠٫٤..........١٣٢٫٦..........١٣٢٫٩.......١٫١٣١٫٣..............٢٠٠٣ 
١٫٨٨٥٫١..........٦٫٢..............٥٫٣..........٣٦٩٫٦..........١٣٧٫٩..........١٧٥٫٢.......١٫١٩٠٫٩..............٢٠٠٤ 

 
م واألطعمة من   ١٩٩٧منتجات أخرى تشمل حليب البودرة و منتجات األلبان طويلة األجل المعاد تصنيعها الى أن انقطع إنتاجها في                      ١

 .م٢٠٠٤م و٢٠٠٣والتي بدأت الشرآة بإنتاجها في ) معجون الطماطم والمربى(غير األلبان 
 .٤-١٥لكميات غير متوفرة ولذلك لم يتم ذآرها في شكل   ا– المبيعات األخرى تشمل المنتجات الثانوية و الحليب الخام ٢

 

 المراعي: المصدر

نتاج إويعكس النمو في المبيعات في األعوام األخيرة، النمو الثابت في قطاع صناعة األلبان الطازجة، وتنشيط                
 متوسط  بلغقد  و. م١٩٩٩نتاج عام    منذ بداية اإل   ائرعصالن والزبدة كما يعكس التطور الملحوظ في سوق         اجباأل

و% ١٣,٢ و %٦,٧ حوالي   م٢٠٠٤حتى  األخيرة  في مبيعات هذه القطاعات للثالث سنوات       السنوية    نسبة نمو 
 . على التوالي%٢٢,٧

مستوى االسعار العام بمتغيرات عديدة تتعلق بالمنتج والبلد        باإلضافة إلى   ) أو كيلو (يتأثر معدل سعر بيع اللتر      
 . من خالل زيادة حجم المبيعاتهخفاضا تم تعويضولقد شهدت معدالت االسعار ان. نفسه



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةقشة وتحليل منا

 
 ٧٧ 

 ٢٠٠٤-١٩٩٥ متوسط سعر و آمية المبيعات حسب نوع المنتج : ٦-١٥ شكل 
 نسبة التغير نسبة التغير  

 الكمية سعر البيع  ريال للتر أو الكيلو    الكمية  سعر البيع  ريال للتر  السنة
 

 ألبان طويلة األجل ازجةألبان ط 
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 أجبان و زبدة عصائر فواآه 
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 المراعي: المصدر

 المصروفات الرأسمالية ٣-٢-١٥

 منخفضة بشكل عام خصوصا بعد اتمام       م٢٠٠٠ الى   م١٩٩٨ بين   تعتبر المصروفات الرأسمالية خالل الفترة    
 مليون  ١٠٠البرنامج االستثماري الرئيسي في منتصف التسعينيات، وقد بلغ معدل المصروفات الرأسمالية              

 . المحدودةيةحيتوضالريال سعودي سنويا، دون تكلفة االستحواذ على شركة 
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 و ٤٦٨ و ٢٥٣ ليصل الى    م٢٠٠٤م و   ٢٠٠٣م و ٢٠٠٢م  وقد ارتفع مستوى المصروفات الرأسمالية لألعوا     
 بقرة، وكذلك تم    ١٠,٠٠٠ حيث تم إنشاء مزرعة أبقار حديثة تضم         ، مليون ريال سعودي على التوالي     ٤٩٤

 والذي   ، المصنع الموجود حاليا في منطقة الخرج       بجانب   (CPP2) المركزي البدء بانشاء مصنع المعالجة   
ر والحليب  ائن الحالي باالضافة الى تحويل عمليات إنتاج العص        اجبجة األ مكان مصنع معال   سيقوم باستبدال   

 ذلك التغيير طاقة تشغيلية اضافية  للمنتجات        ضيفوسي.  الى المصنع الجديد    من المصنع الحالي   طويل األجل 
 .الطازجة

ا قيمته  م م ٢٠٠٧م حتى   ٢٠٠٣بلغ صافي المصروفات الرأسمالية للسنوات الخمسة من عام         ي من المتوقع أن  و
  . مليار ريال سعودي٢,٥

 )بماليين الرياالت (٢٠٠٧– ٢٠٠٣المصروفات الرأسمالية المقدرة : ٨-١٥ شكل 
 تصنيف المصروف
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 المراعي: المصدر

الطلب  المصروفات الرأسمالية في رفع الطاقة اإلنتاجية الالزمة للشركة لتلبية النمو المتوقع في               هذه ستساعدو
نظمة أووالمبيعات  شبكة التوزيع    مع استمرار انفاق الشركة على تطوير وتحسين           قادمة السنوات ال  خالل

 .المعلومات

لبان في المملكة العربية السعودية وتتوقع أن       وتعتزم المراعي ان تلعب دورا فاعال في ترشيد قطاع صناعة األ          
وال يمكن  ). شراء منشآت اخرى  (اذ  فرصا  مستقبلية حقيقية للتوسع من خالل استراتيجية االستحو       ذلك  يوفر لها   

 الرأسمالية التي سوف تنتج عنه ستكون       اإلستثمارات  فإن شك   توقع حجم ووقت هذا الترشيد بدقة، ولكن بال       
 .في الجدول أعالهأكبر مما ذكر 

 السياسات المحاسبية الهامة ٤-٢-١٥

ريخية وبما يتماشى مع المعايير     يتم اعداد القوائم المالية للشركة وفق مبدأ االستحقاق على اساس التكلفة التا            
 .هاالمحاسبية الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والمعايير الدولية المطبقة من قبل

ولقد تم ذكر اهم السياسات المتبعة في       . ويتطلب اعداد القوائم المالية من االدارة القيام بتقديرات واحكام هامة         
  التي تقديراتال  أهم وتتضمن السياسات التالية  . لواردة في تقرير المحاسبين    الشركة ضمن االيضاحات ا    

 :الشركةستخدمها ت
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 أسس اعداد البيانات المالية
وكالء  مع   ترتيباتمجلس التعاون من قبل الشركة مباشرة، ومن خالل          دول  تم إدارة مراكز التوزيع في      ت

 . نتائج أعمال مراكز التوزيع وأصولها والتزاماتهاوتعكس القوائم المالية لشركة المراعي. موزعين محليين

يتم اثبات المبيعات عند تسليم البضاعة للعمالء سواء من قبل الشركة او وكالء التوزيع عند انتقال ملكية تلك                   
نتجات  ويتم استرداد كافة البضائع غير المباعة وتعالج كم        ،االصول وما يتعلق بها من مخاطر الى المشتري       

 .ةعا مبغير

كما تعكس القوائم المالية للشركة جميع تكاليف التوزيع الناتجة عن تسليم البضاعة بما في ذلك ما يتعلق                    
 .بالعقود طويلة االجل مع العمالء والموزعين

 لموسة األصول غير الم
 المحدودة وقد نتج عن هذا       يةحيتوضالمن شركة   % ٧٠ م، استحوذت الشركة على   ١٩٩٩ يناير   ١في  

 وتمثل الشهرة الفرق بين تكلفة االستحواذ والقيمة العادلة         . مليون ريال سعودي   ١٠٣,٣رة بلغت    شه اإلستحواذ
 .لصافي االصول الملموسة في تاريخ االستحواذ

الخاصة باالصول غير   المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين         وبما يتمشى مع معايير     
فقد تم رسملة الشهرة ضمن حسابات المركز المالي على         ) ل غير الملموسة  الخاص باألصو معيار  ال (الملموسة

ويتم مراجعة صافي    .ان يتم اطفاؤها باقساط متساوية ضمن قائمة الدخل وعلى مدى فترة االستفادة منها              
 .الشهرة سنويا وعمل التعديالت الالزمة في حال حدوث انخفاض دائم في قيمتها

 قطيع الحيوانات
كيفية معالجة األصول البيولوجية خالل     ) ٤١المعيار المحاسبي الدولي رقم     (ير المحاسبية الدولية    تتضمن المعاي 

 لهذه  اممكنذلك  حيث يتطلب المعيار ان تقيم بالقيمة العادلة اذا كان           ) التناسل(نتاج  فترة النمو، التحدر واإل   
بيولوجية بناء على التكلفة مخصوما منها      فإن المعيار يتطلب تقييم القيمة ال     إال  األصول، ومنها الحيوانات، و   

أي أن تعامل معاملة األصول     ) Impairment( االستهالك المتراكم وأي خسائر تنتج عن انخفاض تكلفتها        
 .الثابتة

مجلس التعاون ، فإن شركة المراعي ال تستطيع تقدير         دول  وحيث انه ال يوجد سوق متخصص لالبقار في         
، لذا يتم معاملة القطيع كأصول ثابتة ويدرج في القوائم المالية بالتكلفة               قيقدالقيمة العادلة للقطيع بشكل      

 .ع االستهالكوالتاريخية، اواجمالي تكاليف التناسل وتنشأة األبقار ناقص مجم

نتاج الى حين بلوغها مرحلة اإل      األبقار  إناث نتاج العجول الجديدة وتنشئة   ويتم احتساب التكاليف المباشرة إل    
وفي نهاية  . عمالة والمصاريف العامة  الطعام و المصاريف  ضمن  رج ضمن قائمة الدخل وتحسب      االولي وتد 

كل ربع سنة، يتم تقدير هذه التكلفة عن طريق المصاريف المعيارية للقطيع الموجود فعليا وتحويله الى                    
متعلقة بتنشئة وتربية    وهي القيمة المتزايدة ال    )Appreciation(وتسمى تلك الزيادة في القيمة      . االصول الثابتة 

وتتم .  ويتم نقل القيمة االجمالية عند اول والدة للبقرة الى القطيع الحلوب            .نتاج االولى العجول حتى سن اإل   
مراجعة التكاليف المعيارية كل خمس سنوات تقريبا للتأكد من مالئمتها، وقد بقيت دون تغيير خالل السنوات                 

 .االربع السابقة

) المنتجة( راء القطيع الحلوب او القيمة التي تحول بها من المواليد الى االبقار الحلوب             ويتم استهالك تكلفة ش   
الفترة من حين التحويل لحين وصول قيمتها الدفترية الى قيمتها البيعية كأبقار             (نتاجي  على مدى عمرها اإل   

 ).غير منتجة

ج تخفض العوائد الناتجة عن البيع من       والحتساب الربح او الخسارة الناتجة عن التخلص من القطيع غير المنت          
 .القيمة الدفترية
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 ر البيعحجم المبيعات وسع ١-٣-١٥

تتحقق عائدات شركة المراعي من بيع المنتجات الغذائية والمشروبات تحت اسم المراعي التجاري من خالل                
 .منافذ البيع بالتجزئة

مجلس التعاون خصوصا في السعودية     دول  لبان الطازجة في    وتعتبر المراعي الشركة الرائدة في منتجات األ      
وتعتقد االدارة ان فرص النمو في حصتها كبيرة        . دول الخليج  وتمتلك حصة كبيرة من السوق في        ،والكويت

 .نتاج وتعمل جاهدة لتحقيق ذلكفي كافة مجموعات اإل

يلخص الجدول التالي مبيعات شركة المراعي من مجموعة المنتجات الرئيسية وكذلك نسبة التغير فيها للفترات               
 .المذكورة

 )بماليين الرياالت(المبيعات حسب نوع المنتج : ١١-١٥ شكل 
  ديسمبر٣١السنة المنتهية في  

 ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ 
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  المدققةالمراعي الماليةقوائم : المصدر

ألغراض المقارنة، يتم استخدام وحدة اللتر لقياس حجم الحليب الطازج وطويل األجل وكذلك عصير الفواكه                
للتر والكيلوجرام  امتوسط سعر بيع    ويستخدم  . بدةن والز اجببينما يتم استخدام الطن أو الكيلوجرام بالنسبة لأل       

 .عن الدول االخرى مجلس التعاوندول على اختالف احجام وانواع المنتج وقد تختلف االسعار في بعض 

 األلبان الطازجة 

مجلس التعاون وأسعار   دول  يوضح الجدول التالي حجم منتجات الحليب الطازج في المملكة العربية السعودية و           
 :بيعها

 آمية وسعر بيع األلبان الطازجة: ١٢-١٥ شكل 
  ديسمبر٣١السنة المنتهية في  

 ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ 
 

 

 )مليون لتر(الكمية 
 ١٩٣٫٤.................٢٠٥٫٩.................٢١٨٫٨.....................................................المملكة العربية السعودية

 ٧٠٫٢...................٧٤٫٣...................٧٩٫١.................................................دول مجلس التعاون األخرى
 ٣٫٦٢٦.................٢٨٠٫٢.................٢٩٧٫٩.........................................................................اجمالي

 

 )ريال(سعر البيع للتر 
 ٣٫٧٥...................٣٫٧٦...................٣٫٧٢.....................................................المملكة العربية السعودية

 ٤٫٧٦...................٤٫٨٠...................٤٫٧٧.................................................دول مجلس التعاون األخرى
 ٤٫٠٢...................٤٫٠٤...................٤٫٠٠...................................................المتوسط المعدل الترجيحي

 

 المراعي: المصدر

 ذلك المنتجات التي تتطلب     يشملو. يشمل قطاع األلبان الطازجة منتجات تصنع أساسا  من الحليب الطازج          
كه والحلويات  فوا والزبادي بال  طة   مثل الحليب واللبن والزبادي باإلضافة إلى منتجات مثل القش          ا كبيرا نتاجإ

فإن سعر بيع هذه المنتجات يعتبر       ،كه والحلويات فواالزبادي بال  هذا ونظرا الرتفاع تكلفة إنتاج        . األخرى
 . بالتالي مرتفعا نسبيا



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةقشة وتحليل منا

 
 ٨٢ 

 متوسط أسعار   تعتبرو. السنوات القادمة في المملكة العربية السعودية     تتوقع اإلدارة انخفاض األسعار في       ال
األسعار في كافة   يات  تقارب  مستو أن  المملكة، ولكن اإلدارة تتوقع     ب مقارنةالبيع في دول الخليج اكثر ارتفاعا       

 . على المدى المتوسطمجلس التعاون دول 

، مع ارتفاع في معدل نمو       المستقبللطازجة في   أن يستمر النمو في مبيعات األلبان ا       أيضا  تتوقع الشركة   
ويتوقع ان يكون النمو في قطاع الحليب        .م٢٠٠٤ فيالمبيعات لمستوى أفضل من المستوى الذي وصلت اليه         

وستلعب . الطازج مصحوبا  بترشيد الصناعة مع توحيد اإلنتاج من خالل عدد أقل من المنتجين األكثر فعالية               
 .ذا الترشيدالمراعي دورا  نشطا  في ه

 الحليب طويل األجل 

نتاج األلبان طويلة األجل خاصة  الحليب طويل األجل المنتج بواسطة استخدام             إ ارتفاع تكاليف     من رغمبال
إال أنها تباع بأسعار أقل من المنتجات الطازجة وذلك بسبب المنافسة من قبل             ) عقمالم(درجات حرارة مرتفعة    

 .  ذي يتم بيعه بأسعار المواد األولية في أسواق األلبان العالميةمصنعي حليب البودرة المستورد ال

 حليب المراعي طويل األجل المصن ع بدرجات حرارة مرتفعة والمنتج من حليب          نتاج  بينما كان الهدف األول إل    
ب ولقد لع.  إال أنه أصبح االن منتجا أساسيا    الخام، الحليبإنتاج  امتصاص الفائض الموسمي من     هو   خام   محلي

) UHT(التوازن في العرض والطلب الكلي في كميات الحليب دورا في استقرار أسعار الحليب طويل األجل                
 .مع نسبة أقل في الخصومات وارتفاع ضئيل في متوسط سعر البيع

 وساهمت  ، األجل ةوالكريمة طويل طة  م من انطالق الحليب المركز و القش      ٢٠٠٤وقد استفاد هذا القطاع عام      
 . مستوى متوسط اسعار البيعارتفاعت في هذه المنتجا

 آمية وسعر بيع األلبان طويلة األجل: ١٣-١٥ شكل 
  ديسمبر٣١السنة المنتهية في  

 ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ 
 

 

 )مليون لتر(الكمية 
 ٢٠٫٨...................٢٨٫٨...................٢٨٫٧.....................................................المملكة العربية السعودية
 ١٢٫٢...................١٥٫٦...................١٩٫٨.................................................ىدول مجلس التعاون األخر

 ١٫١....................٢٫٢.....................٦٫٣.................................................................الدول األخرى
 ٣٤٫١...................٤٦٫٦...................٥٤٫٨.........................................................................اجمالي

 

 )ريال(سعر البيع للتر 
 ٢٫٨٩...................٢٫٨٨...................٣٫٥٢.....................................................المملكة العربية السعودية

 ٣٫٠٥...................٢٫٨٧...................٢٫٩٧.................................................دول مجلس التعاون األخرى
 ٢٫٤٥...................٢٫٣٤...................٢٫٤٣.................................................................الدول األخرى

 ٢٫٩٤...................٢٫٨٦...................٣٫٢٠...................................................المتوسط المعدل الترجيحي
 

 المراعي: المصدر

  .المستقبللبان طويلة األجل سوف يستمر في االدارة أن النمو المضطرد من عائدات األتؤمن 

 عصير الفواكه

العصير المبستر المصنوع من المكونات      عن طريق إنتاج     م١٩٩٩نتاج عصير الفواكه في عام      إتم البدء ب  
يل االجل والمشروبات   تم الحقا تقديم نكهات اضافية ومنتجات العصير طو        ثم   ،المركزة بعدد من النكهات   

 .االخرى

 في منافسة حادة في السنوات االخيرة وانخفض متوسط سعر البيع انخفاضا            ائرعصالجات في سوق    تدخلت المن 
 .كبيرا نسبيا وأدى ذلك الى زيادة كبيرة في الطلب



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةقشة وتحليل منا

 
 ٨٣ 

 آمية وسعر بيع عصير الفواآه: ١٤-١٥ شكل 
  ديسمبر٣١سنة المنتهية في ال 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ 
 

 

 )مليون لتر(الكمية 
 ١٩٫٤...................٢٦٫٩...................٢٦٫٥.....................................................المملكة العربية السعودية

 ١٢٫١...................١٣٫٣...................١٤٫٣.................................................دول مجلس التعاون األخرى
 ٠٫١....................٠٫١.....................٠٫٢.................................................................الدول األخرى

 ٣١٫٦...................٤٠٫٣...................٤١٫٠.........................................................................اجمالي
 

 )ريال(سعر البيع للتر 
 ٣٫٧٢...................٣٫٢٠...................٣٫٢٥.....................................................المملكة العربية السعودية

 ٣٫٧٩...................٣٫٤٩...................٣٫٥٨.................................................مجلس التعاون األخرىدول 
 ٣٫٧٧...................٣٫٠٥...................٣٫٢٤.................................................................الدول األخرى

 ٣٫٧٥...................٣٫٢٩...................٣٫٣٧...................................................المتوسط المعدل الترجيحي
 

 المراعي: المصدر

تكلفة المواد  تتوقع اإلدارة زيادة نمو كميات منتجات عصير الفواكه مدعومة بتأثر أسعار بيع عصير الفواكه ب              
 .ضافة إلى اندماج الشركات في السوق و أسعار العروض الموسمية باإلاألولية

  والزبدة األجبان

 ويالحظ ان   .ات التسويق واإلعالن  ن والزبدة بشكل كبير حيث تأثرت بشكل خاص بعملي        اجبنمت مبيعات األ  
 التزال أقل من مستويات النمو في المجموعات األخرى ويتوقع تخطي ذلك مع              في هذا القطاع   مستويات النمو 

 . الثانياألساسيمصنع المعالجة االنتهاء من مشروع 

ن والزبدة في السنوات االخيرة دون تأثير يذكر على متوسط اسعار           اجبنتاج األ إوقد تم تحقيق النمو الكبير في       
ن والزبدة بشكل كبير بتكلفة المواد األولية لأللبان عالميا والتي انخفضت            اجب تأثرت أسعار اال   قدوهذا  . البيع

 .الماضيعاودت التحسن في العام في السنوات األخيرة ثم 

 آمية وسعر بيع األجبان و الزبدة: ١٥-١٥ شكل 
  ديسمبر٣١السنة المنتهية في  

 ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ 
 

 

 )مليون لتر(الكمية 
 ١٢٫٧٨٢...............١٤٫١٨٦...............١٤٫٢١٦.....................................................المملكة العربية السعودية

 ٤٫٠٣٥.................٤٫٥٠٣.................٤٫٧٨٣.................................................دول مجلس التعاون األخرى
 ١٨......................٥٦....................٢٢٤.................................................................الدول األخرى

 ١٦٫٨٣٥...............١٨٫٧٤٥...............١٩٫٢٢٣.........................................................................اجمالي
 

 )ريال(سعر البيع للتر 
 ١٨٫٥٥.................١٨٫٨١.................١٩٫٣٤.....................................................المملكة العربية السعودية

 ١٨٫٥٥.................١٨٫٣٨.................١٩٫٠٦.................................................دول مجلس التعاون األخرى
 ١١٫٩٣.................١٤٫١٨.................١٥٫٥٨.................................................................الدول األخرى

 ١٨٫٥٤.................١٨٫٦٩.................١٩٫٢٣...................................................المتوسط المعدل الترجيحي
 

 المراعي: المصدر

 اكتمال مصنع المعالجة الثاني      كما سيزيل   البيع أسعارنتاج   تكلفة العناصر الداخلة في اإل     تدعمتتوقع اإلدارة أن    
)CPP2 (   نتاجية في المراعي وسيحقق تحسنا في القيمة الشرائية لتلك المنتجات وأسعار           القيود على الطاقة اإل

 .بيعها



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةقشة وتحليل منا

 
 ٨٤ 

 المنتجات الغذائية االخرى 

 في  نتاج معجون الطماطم  إلبان وذلك ب  اعي بتوسيع مجموعة منتجاتها لتشمل االغذية من غير األ         بدأت المر 
وذلك بتصنيع منتجات اخرى مثل مربى الفواكه       م  ٢٠٠٤في   وتعتزم المراعي مواصلة هذا التوجه       .م٢٠٠٣

 .تحت اسم المراعي التجاري

 مستويات العرض والطلب    تقاربساليب  ويعود االنخفاض في مستوى مبيعات تلك المنتجات في األساس أل          
 . المتطورة والتي قادت إلى انخفاض في مبيعات الفائض الموسمي من الحليب الخام

 تكاليف التشغيل  ٢-٣-١٥

من إجمالي  % ٦٥مثل حوالي   تي  لتلبان الطازجة وا  تركز شركة المراعي على مجموعة المنتجات من األ        
المنطقة بلباتها من الحليب الخام في مزارعها الكائنة         من متط % ٩٠وتنتج المراعي ما يزيد عن      . المبيعات

 .الوسطى بالمملكة العربية السعودية

 األلبان الطازجة في مصنع معالجة األلبان الطازجة في منطقة الخرج في             جميع أنتجتم  ٢٠٠١وحتى عام   
ض م وقعت الشركة بعض االتفاقيات التي اصبحت بموجبها تحصل علي بع             ٢٠٠١وفي عام   . المملكة

 .متطلباتها من منتجات الحليب الطازج من دولة االمارات العربية المتحدة

تقوم المراعي بتصنيع منتجاتها من عصير الفواكه في مصنع معالجة األلبان الطازجة مستخدمة مواد خام                 
  فإنها تصنع في مصنع األجبان الخاص      طبوخةن الم اجبأما منتجات اال  . مركزة من عصير الفواكه المستوردة    

 ها بعض منتجات   بتوفير تقوم المراعي و هذا .بها في الخرج بالمملكة العربية السعودية باستخدام اجبان مستوردة        
 .  من مصادر خارجية الصنع بشكل تاماألخرى

 والحليب الذي يتم    األعالفنتاج ومنها   وتشمل تكلفة المواد المباشرة تكاليف بعض العناصر الداخلة في اإل          
ج وبعض المكونات كاألجبان ومركزات عصير الفواكه وتغليف المنتجات باالضافة الى            استيراده من الخار  

باإلضافة إلى مزارعها ومصانعها، تحتفظ المراعي بشبكة بيع         . المنتجات التامة الصنع التي يتم شراؤها      
 .مجلس التعاون دول وتوزيع كبيرة في أسواقها الرئيسية في 

 :م٢٠٠٤م حتى ٢٠٠١ل في شركة المراعي للسنوات من يوضح الجدول التالي تكاليف التشغي

 )مليون ريال(مصاريف التشغيل : ١٦-١٥ شكل 
  ديسمبر٣١السنة المنتهية في  

 ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ 
 

 

 ٦٠٨٫١.................٦٧٥٫٧.................٧٥٢٫١............................................................تكلفة مواد مباشرة
 ٣٠٥٫٤.................٣٤٢٫٩.................٣٧٤٫٥..........................................................تكلفة مبيعات أخرى

 ٩١٣٫٥..............١٫٠١٨٫٦..............١٫١٢٦٫٦........................................................ تكلفة المبيعاتاجمالي
 ٢٣٤٫٩.................٢٥٧٫٧.................٢٧٥٫٦.......................................................مصاريف بيع و توزيع

 ٨١٫٥...................٨٠٫٧...................٨٦٫٣..................................................مصاريف ادارية و عمومية
 ١٫٢٢٩٫٩..............١٫٣٥٧٫٠..............١٫٤٨٨٫٥.......................................................اجمالي تكاليف التشغيل

 

 ١٫٦٠٠٫٨..............١٫٧٥٣٫٩..............١٫٨٨٥٫١..............................................................اجمالي المبيعات
 
 

 المراعي المالية المدققةقوائم : المصدر

م بشكل رئيسي الى الزيادة الكبيرة في       ٢٠٠٣عام  بم مقارنة    ٢٠٠٤ في عام تكاليف التشغيل    الزيادة في    ودتع
نتاج والتي نتجت عن االرتفاع في تكلفة المواد        نتاج الكلي والى مستوى تكاليف العناصر الداخلة في اإل        حجم اإل 

رتفعت تكاليف التشغيل لعام    ا،  االرتفاع في مستوى المبيعات   ومع  . االولية وانخفاض مستوى الدوالر االمريكي    
 .م٢٠٠٢م و٢٠٠٣



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةقشة وتحليل منا

 
 ٨٥ 

 علما بإن   ، بنسبة متنامية من اجمالي مبيعات الشركة      المطبوخةن  اجبوتساهم المنتجات مثل عصير الفواكه واأل     
لبان نتاج العصائر واالجبان ال تنتج بواسطة الشركة كما هو الحال بالنسبة لمنتجات األ            المواد الخام المطلوبة إل   

مع زيادة مبيعات هذه     من المبيعات     كنسبة  تكلفة المواد المباشرة   وسيستمر ارتفاع   . لة األجل الطازجة وطوي 
 .هامش الربحالمنتجات وبالتالي سيستمر انخفاض 

م خاصة  ٢٠٠٤وقد أدى ارتفاع تكلفة المواد االولية المستوردة الى زيادة تكاليف المواد المباشرة خالل  عام                 
 الشركة  تحاول و .لبان والعصائر نتاج األ إت المستوردة وبعض العناصر الداخلة في       فيما يتعلق باعالف الحيوانا   

 وذلك عن طريق ايجاد مصادر       للحفاظ على القيمة الشرائية للمنتجات      ارتفاع تلك التكاليف   أن تقلل من أثر   
 . اخرى بطرقاخرى للمواد األولية او

ن نطاق سيطرة الشركة، فإن ذلك سيؤثر على         وفي حالة ارتفاع تكاليف المواد األولية ألسباب خارجة ع         
طراف أبواسطة  هذا وقد أدى ارتفاع الكميات التي تقوم الشركة بطلب إنتاجها وتعبئتها             . مستوى أسعار البيع  

 .خرىاأل  اإلنتاج انخفاض ضئيل في تكاليفمع مباشرة ال زيادة تكلفة الموادلى إخارجية 

فيعود بشكل رئيسي إلى زيادة االنفاق المتعلق بمساندة عمليات          أما االرتفاع في مصاريف البيع والتوزيع        
م مصاريف نتجت عن تكوين مخصصات ديون مشكوك في           ٢٠٠٢وقد تضمنت تكاليف عام      . التسويق
تم تكوينه من مخصصات كاف لمواجهة الديون المقدرة من الذمم المشكوك             وتعتقد الشركة ان ما   . تحصيلها

 .في تحصيلها

 : لتكاليف التشغيل من خالل طبيعة تلك المصروفاتوفيما يلي تحليال

 مصاريف التشغيل : ١٧-١٥ شكل 
  ديسمبر٣١السنة المنتهية في  

 ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ 
 

 )بماليين الرياالت(مصاريف التشغيل 
 ٦٠٨٫١.................٦٧٥٫٧.................٧٥٢٫١............................................................تكلفة مواد مباشرة
 ٢٥٩٫٨.................٢٧٦٫٣.................٣١٠٫٦............................................................رواتب و ملحقاتها
 ٨٣٫٨...................٩٨٫٠.................١٠٤٫٠.............................................................مصاريف تسويق

 ١٠٫١...................١١٫٣...................١٢٫١...........................................................................تأمين
 ١٥٤٫٧.................١٦٤٫٦.................١٨٢٫٨..............................................................مصاريف أخرى

 ١١٣٫٤.................١٣١٫١.................١٢٦٫٩........................................................استهالآات و اطفاءات
 ١٫٢٢٩٫٩..............١٫٣٥٧٫٠..............١٫٤٨٨٫٥...................................................اجمالي مصاريف التشغيل

 

 (%)مصاريف التشغيل آنسبة من المبيعات 
 ٣٨٫٠...................٣٨٫٥...................٣٩٫٩......................................................(%)تكلفة مواد مباشرة 

 ١٦٫٢...................١٥٫٨...................١٦٫٥......................................................(%)اتب و ملحقاتها رو
 ٥٫٢....................٥٫٦.....................٥٫٥.......................................................(%)مصاريف تسويق 

 ٠٫٦....................٠٫٦.....................٠٫٦....................................................................(%)تأمين 
 ٩٫٧....................٩٫٤.....................٩٫٧.......................................................(%)مصاريف أخرى 

 ٧٫١....................٧٫٥.....................٦٫٧.................................................(%)استهالآات و اطفاءات 
 ٧٦٫٨...................٧٧٫٤...................٧٩٫٠.............................................(%)اجمالي مصاريف التشغيل 

 

 المراعي المالية المدققةقوائم : المصدر

منطقة مؤخرا دورا في زيادة تكلفة العاملين اال أن االدارة تعتقد ان تلك                ولقد لعب الوضع األمني في ال      
التكاليف سوف تستقر بشكل عام وذلك مع التحسن في فعالية التشغيل خصوصا بعد استكمال مصنع المعالجة                 

 ).CPP2(المركزي الثاني 



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةقشة وتحليل منا

 
 ٨٦ 

 صافي الدخل قبل العموالت البنكية والزآاة واالستهالآات واالطفاءات ٣-٣-١٥

 .جدول التالي صافي الدخل قبل العموالت والزكاة واالستهالكات واالطفاءاتيعرض ال

 )بماليين الرياالت( األرباح قبل المصاريف البنكية والزآاة واالستهالك واالطفاء –قائمة الدخل : ١٨-١٥ شكل 
  ديسمبر٣١السنة المنتهية في  

 ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ 
 

 ١٫٦٠٠٫٨..............١٫٧٥٣٫٩..............١٫٨٨٥٫١.......................................................................المبيعات
 (٦٠٨٫١)..............(٦٧٥٫٧)..............)٧٥٢٫١(............................................................تكلفة مواد مباشرة
 (٢٥٩٫٨)  ..............(٢٧٦٫٣)..............)٣١٠٫٦(............................................................رواتب و ملحقاتها
 (٨٣٫٨)................(٩٨٫٠)..............)١٠٤٫٠(.............................................................مصاريف تسويق

 (١٠٫١)................(١١٫٣)................)١٢٫١(...........................................................................تأمين
 (١٥٤٫٧)..............(١٦٤٫٦)..............)١٨٢٫٨(..............................................................مصاريف أخرى

 (١،١١٦٫٥)...........(١،٢٢٥٫٩)...........)١٫٣٦١٫٦(...........................................................مجموع المصاريف
 

 األرباح قبل المصاريف البنكية و الزآاة
 ٤٨٤٫٣.................٥٢٨٫٠.................٥٢٣٫٥.......................................................و االستهالك و االطفاء

 
 (١١٣٫٤)..............(١٣١٫١)..............)١٢٦٫٩(..............................................................استهالك و اطفاء
 (٩٫١)................(١٨٫٨)................)١٦٫٩(...............................................................مصاريف بنكية

 (٩٫٧)..................(٩٫٨)..................)٩٫٤(............................................................................زآاة
 ٣٥٢٫١.................٣٦٨٫٣.................٣٧٠٫٣..................................................................صافي الدخل

 

 األرباح قبل المصاريف البنكية والزآاة
 الستهالك واالطفاء آنسبةوا

 %٣٠٫٣...............%٣٠٫١...............%٢٧٫٨............................................................(%)من المبيعات 
 

 المراعي المالية المدققةقوائم : المصدر

 االستهالآات واالطفاءات ٤-٣-١٥

 :رباح وخسائر استبعاد االصول الثابتةأيلخص الجدول التالي االستهالكات واالطفاءات بما في ذلك القطيع و

 )بماليين الرياالت(االستهالك و االطفاء : ١٩-١٥ شكل 
  ديسمبر٣١السنة المنتهية في  

 ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ 
 

 ٢٠٫٨...................٢٢٫٧...................٢٦٫٠...................................................................تقويم القطيع
 (٧٠٫٢)................(٧٧٫٨)................)٨٤٫٩(............................................................ارتفاع قيمة القطيع

 (٤٩٫٤)................(٥٥٫١)................)٥٨٫٩(....................................................صافي ارتفاع قيمة القطيع
 

 ١٣٦٫٢.................١٥٦٫٨.................١٥٦٫١......................................................استهالك األصول الثابتة
 ١٨٫٢...................١٨٫٢...................٢٢٫٦...............................................................استهالك الشهرة

 ١٨٫٤...................٢١٫٠...................١٧٫٥........................................................خسائر استبعاد القطيع
 (١٠٫٠)..................(٩٫٨)................)١٠٫٤(....................................................أرباح بيع األصول الثابتة

 ١١٣٫٤.................١٣١٫١.................١٢٦٫٩..................................................اجمالي االستهالك واالطفاء
 
 

 المراعي المالية المدققةقوائم : المصدر

 منذ نشأتها لحين    بقاراتج عن تربية قطيع األ    المبلغ المتراكم الن  ) Appreciation(ع  ييمثل ارتفاع قيمة القط   
وذلك بما يتماشى مع    ) ٢١-١٥ شكلانظر ال (نتاج األولي حيث تصنف عندها كأصول ثابتة        بلوغها مرحلة اإل  

 ).راجع السياسات المحاسبية الهامة(سياسة الشركة في المعالجة المحاسبية للقطيع 

 المحدودة  يةحيتوضالرة الناتجة عن شراء حصة في شركة        يمثل اطفاء االصول غير الملموسة اطفاء الشه      كما  
 .م ويتضح بمراجعة رصيد مجمع اطفاء الشهرة التناقص التدريجي في صافي رصيد الشهرة١٩٩٩عام 



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةقشة وتحليل منا

 
 ٨٧ 

 )بماليين الرياالت(بيع األصول ) خسائر( و أرباح: ٢٠-١٥ شكل 
  ديسمبر٣١ السنة المنتهية في 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ 
 

 القطيع
 ٢٦٫١...................٢٣٫٢...................٣٠٫٩.....................................................العائد من استبعاد القطيع

 (٣٤٫٢)................(٣٢٫٩)................(٣٦٫٥)......................................صافي القيمة الدفترية للقطيع المستبعد
 صافي القيمة الدفترية للقطيع 

 (١٠٫٣)................(١١٫٣)................(١١٫٩)..............................................................الصغير المستبعد
 (١٨٫٤)................(٢١٫٠)................(١٧٫٥)........................................................خسائر استبعاد القطيع

 
 األصول الثابتة

 ١١٫٤...................١١٫٢...................١٣٫٠....................................................العائد من بيع أصول ثابتة
 صافي القيمة الدفترية لألصول

 (١٫٤)..................(١٫٤)..................(٢٫٦).................................................................الثابتة المباعة
 ١٠٫٠....................٩٫٨...................١٠٫٤....................................................أرباح بيع األصول الثابتة

 

 المراعي المالية المدققةقوائم : المصدر
 

بانخفاض  الحلوب ينخفض    بقارشك أن سعر االبقار الحلوب اكبر من سعر االبقار االخرى، كما أن سعر األ              ال
بقار األوصول عدد من    عدم  لى  إوتؤدي طبيعة النشاط في المملكة العربية السعودية         . نتاجقدرتها على اإل  

وتحتسب الخسارة من استبعاد االبقار غير المنتجة بأنها الفرق بين            . نتاج ثانية وثالثة  إ اتلى دور إالحلوب  
 .تكلفتها وقيمتها الدفترية



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةقشة وتحليل منا

 
 ٨٨ 

 )بماليين الرياالت(األصول الثابتة : ٢١-١٥ شكل 
 القطيع سيارات االت أراضي و  السنة

 المنتج  ومعدات  مباني  
 

 التكلفة
 ١٧٣٫٥...................٢٠٧٫١....................٨٥٣٫٧....................٦٠٥٫٠..........................٢٠٠٢ ديسمبر ٣١في 

 -........................٦٣٫٣.....................٢٢٫١........................-............................٢٠٠٣االضافات خالل 
 -...........................-...........................-...........................-.........................................تقويم القطيع

 ٧٥٫٥........................-.......................١٣١٫٤......................٦٩٫١..........................٢٠٠٣تحويالت خالل 
 (٥١٫٢)...................(٣٣٫٣).............(١١٫٤)      .....................(٠٫١)........................٢٠٠٣استبعادات خالل 

 ١٩٧٫٨...................٢٣٧٫١....................٩٩٥٫٨....................٦٧٤٫٠..........................٢٠٠٣ ديسمبر ٣١في 
 ٢٫٣.....................٤٧٫٩.......................٨٫٢........................-............................٢٠٠٤االضافات خالل 

 -...........................-...........................-...........................-.........................................تقويم القطيع
 ٧٠٫٠........................-.......................١٥٩٫٢......................٧٧٫٢..........................٢٠٠٤تحويالت خالل 

 )٥٦٫٨(...................)٢٦٫٧(...................)١٥٫٩(      ..................-...........................٢٠٠٤استبعادات خالل 
 ٢١٣٫٣...................٢٥٨٫٣.......................١٫١٤٧٫٣.............٧٥١٫٢..........................٢٠٠٤ ديسمبر ٣١في 

 

 مجمع االستهالك 
 ٥٢٫٦...................١٢٧٫٨....................٥١٦٫٣....................١٥٢٫٥......................... ٢٠٠٢  ديسمبر٣١في 

 (١٨٫٤)...................(٣٢٫٣)...................(١١٫٠).....................(٠٫١)........................٢٠٠٣استبعادات خالل 
 ٢٢٫٧.....................٣٣٫٥....................١٠٠٫٧......................٢٢٫٦............................٢٠٠٣المحمل خالل 

 ٥٦٫٩...................١٢٩٫٠....................٦٠٦٫٠....................١٧٥٫٠..........................٢٠٠٣ ديسمبر ٣١في 
 )٢٠٫٤(...................)٢٦٫١(...................)١٣٫٨(........................-...........................٢٠٠٤استبعادات خالل 

 ٢٦٫٠.....................٣٥٫٠.....................٩٣٫٠......................٢٨٫٠............................٢٠٠٤المحمل خالل 
 ٦٢٫٥...................١٣٧٫٩....................٦٨٥٫٢....................٢٠٣٫٠......................٢٠٠٤ ديسمبر ٣١في في 

 

 صافي القيمة الدفترية 
 ١٥٠٫٨...................١٢٠٫٤....................٤٦٢٫١....................٥٤٨٫٢......................٢٠٠٤ ديسمبر ٣١في في 

 ١٤٠٫٩...................١٠٨٫١....................٣٨٩٫٨....................٤٩٩٫٠..........................٢٠٠٣ ديسمبر ٣١في 
 ١٢٠٫٩.....................٧٩٫٣....................٣٣٧٫٤....................٤٥٢٫٥..........................٢٠٠٢ ديسمبر ٣١في 

 
 

 المجموع أعمال رأسمالية  قطيع الصغير ال  السنة
 تحت التنفيذ الغير منتج    

 

 التكلفة
 ٢٫٠٩٢٫٤.................................١٨٨٫٤...................................٦٤٫٧..........................٢٠٠٢ ديسمبر ٣١في 

 ٤٦٧٫٧.................................٣٦٤٫٨...................................١٧٫٥.........................٢٠٠٣االضافات خالل 
 ٧٧٫٨.....................................-......................................٧٧٫٨......................................تقويم القطيع

 -...............................(٢٠٠٫٥)................................(٧٥٫٥).........................٢٠٠٣تحويالت خالل 
 (١٠٧٫٣).....................................-.....................................(١١٫٣)........................٢٠٠٣استبعادات خالل 

 ٢٫٥٣٠٫٦.................................٣٥٢٫٧...................................٧٣٫٢..........................٢٠٠٣ ديسمبر ٣١في 
 ٤٩٣٫٦.................................٤٣٢٫٤.....................................٢٫٨.........................٢٠٠٤االضافات خالل 

 ٨٤٫٩......................................-.....................................٨٤٫٩......................................تقويم القطيع
 -...............................(٢٣٦٫٤)................................)٧٠٫٠(.........................٢٠٠٤تحويالت خالل 

 )١١١٫٣(......................................-....................................)١١٫٩(........................٢٠٠٤استبعادات خالل 
 ٢٫٩٩٧٫٨.................................٥٤٨٫٧...................................٧٩٫٠......................٢٠٠٤ ديسمبر ٣١في في 

 

 مجمع االستهالك
 ٨٤٩٫٢.....................................-........................................-...................................... ديسمبر٣١في 

 (٦١٫٨).....................................-........................................-............................٢٠٠٣استبعادات خالل 
 ١٧٩٫٥.....................................-........................................-.................................المحمل خالل السنة

 ٩٦٦٫٩.....................................-........................................-.............................٢٠٠٣ ديسمبر ٣١في 
 )٦٠٫٣(......................................-.........................................-...........................٢٠٠٤استبعادات خالل 

 ١٨٢٫٠......................................-.........................................-..............................٢٠٠٤المحمل خالل 
 ١٫٠٨٨٫٦......................................-.........................................-........................٢٠٠٤ ديسمبر ٣١في في 

 

 صافي القيمة الدفترية
 ١٫٩٠٩٫٢.................................٥٤٨٫٧...................................٧٩٫٠......................٢٠٠٤ ديسمبر ٣١في في 

 ١٫٥٦٣٫٧.................................٣٥٢٫٧...................................٧٣٫٢..........................٢٠٠٣ ديسمبر ٣١في 
 ١٫٢٤٣٫٢.................................١٨٨٫٤...................................٦٤٫٧..........................٢٠٠٢ ديسمبر ٣١في 
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 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةقشة وتحليل منا

 
 ٨٩ 

وتسجل تكلفة تلك االبقار ضمن     . لبانيتم استيراد االبقار الحوامل بالتناسب مع مستوى الطلب على منتجات األ          
نتاج اإلكأبقار حلوب عند بلوغ تلك االبقار مرحلة         ) رسملتها(ويتم تحويل تلك التكاليف      . المواليد الجديدة 

 .االولي وذلك بالتكلفة المتراكمة الناتجة عن تنشأتها

وتمثل قيمة ما يتم استبعاده من القطيع القيمة الدفترية لما يتم بيعه والقيمة المتراكمة لالناث المستبعدة من                    
 .القطيع

 صافي الدخل ٥-٣-١٥

 عودي في   مليون ريال س   ٣٧٠,٣م الى   ٢٠٠٣ في مليون ريال سعودي      ٣٦٨,٣ارتفع صافي الدخل من      
، ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى الزيادة في تكلفة         %١٩,٦الى  % ٢١ من   ربحية ال  هامش م، كما انخفض  ٢٠٠٤

 .المواد المباشرة نتيجة الرتفاع االسعار وانخفاض قيمة الدوالر

 )بماليين الرياالت(قائمة الدخل : ٢٢-١٥ شكل 
  ديسمبر٣١منتهية فيالسنة ال 

 ٢٠٠٢ % ٢٠٠٣ % ٢٠٠٤ % 
 

 ١٠٠٫٠.....١٫٦٠٠٫٨................١٠٠٫٠..........١٫٧٥٣٫٩............١٠٠٫٠..........١٫٨٨٥٫١...................المبيعات
 (٧٦٫٨)...)١٫٢٢٩٫٩(.................(٧٧٫٤)......)١٫٣٥٧٫٠(.............)٧٩٫٠(.......)١٫٤٤٨٫٥(..........تكاليف المبيعات
 ٢٣٫٢..........٣٧٠٫٩..................٢٢٫٦..........٣٩٦٫٩   .............)٢١٫٠(.............٣٩٦٫٦............أرباح المبيعات
 (٠٫٦)...........(٩٫١)..................(١٫٠)...........(١٨٫٨)...............)٠٫٩(............)١٦٫٩(...........مصاريف بنكية

 (٠٫٦)...........(٩٫٧)..................(٠٫٦).............(٩٫٨)...............)٠٫٥(..............)٩٫٤(........................زآاة
 ٢٢٫٠..........٣٥٢٫١..................٢١٫٠.............٣٦٨٫٣..............١٩٫٦..............٣٧٠٫٣..............صافي الدخل

 

 المدققة المراعي الماليةقوائم : المصدر

15-4    

ينتج نشاط المراعي تدفقات نقدية تشغيلية مرتفعة نسبيا وتقوم الشركة باستخدام تلك التدفقات في تحسين                  
ويلخص الجدول التالي التدفقات النقدية      . رباح على المساهمين   االصول وسداد الديون وتوزيع األ      وتطوير

 .م٢٠٠٤م و٢٠٠٣وم ٢٠٠٢ ديسمبر٣١للشركة عن السنوات المنتهية في 

 )بماليين الرياالت(التدفقات النقدية : ٢٣-١٥ شكل 
  ديسمبر٣١ في السنة المنتهية 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ 
 

 التدفقات النقدية الواردة من 
 ٥٠٠٫٨.................٤٦٣٫٥.................٥١٧٫٧.............................................................األنشطة التشغيلية

 التدفقات النقدية المستخدمة في
 )٢١٥٫٨(..............)٤٣٣٫٤(..............)٤٤٩٫٧(..........................................................األنشطة االستثمارية

 التدفقات النقدية المستخدمة في
 )٢٦٧٫٤(................)٢٩٫٣(................)٥٥٫٨(.............................................................األنشطة التمويلية

 ١٧٫٦....................٠٫٨...................١٢٫٢.....................................................في النقد) النقص( الزيادة
 ٣٠٫٤...................٤٨٫٠...................٤٨٫٨....................................................رصيد النقد في أول السنة
 ٤٨٫٠...................٤٨٫٨...................٦١٫٠....................................................رصيد النقد في اخر السنة
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 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةقشة وتحليل منا

 
 ٩٠ 

 التدفقات النقدية التشغيلية ١-٤-١٥

 )يين الرياالتبمال(التدفقات النقدية التشغيلية : ٢٤-١٥ شكل 
  ديسمبر٣١السنة المنتهية في  

 ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ 
 

 ٣٥٢٫١.................٣٦٨٫٣.................٣٧٠٫٣..................................................................صافي الدخل
 ١١٣٫٤.................١٣١٫١.................١٢٦٫٩.....................................................االستهالآات واالطفاءات

 ٩٫١...................١٨٫٨...................١٦٫٩...............................................................مصاريف بنكية
 ٩٫٦..................(٨٫٧)..................(١٫٠)................................................التغير في مكافأة نهاية الخدمة

 ١٦٫٦................(٤٦٫٠).....................٤٫٦.........................................صافي التغير في رأس المال العامل
 ٥٠٠٫٨.................٤٦٣٫٥.................٥١٧٫٧............................................. التدفقات النقدية التشغيليةصافي

 

 المراعي المالية المدققةقوائم : المصدر

م  إلى التغير في رأس المال       ٢٠٠٣م بالمقارنة مع    ٢٠٠٤ في التدفقات النقدية التشغيلية عام    ود االرتفاع   يع
على الرغم من الزيادة (م ٢٠٠٢ م بالمقارنة مع٢٠٠٣ االنخفاض في التدفقات النقدية التشغيلية عام       العامل، أما 

أما الزيادة في التدفقات النقدية التشغيلية في عام        .  ارتفاع مستوى المخزون   فقد كان نتيجة   )في صافي الدخل  
 . نتيجة لالرتفاع في صافي الدخل وانخفاض رصيد المخزونتم فقد كان٢٠٠١م مقارنة بالعام ٢٠٠٢

 رأس المال العامل 

المنتجات التامة الصنع   (لمنتجات الطازجة   ا منخفضا اذا ما قورن بنسبة مبيعات        لعاميعتبر معدل رأس المال ال    
 رأس المال العامل بالتناسب مع مستوى       يرتفعو.  النقدية  الشركة ومبيعات) ذات العمر القصير على الرفوف    

ض المخزون  وقد اثر انخفا  . وقد يتأثر ذلك باالرتفاع واالنخفاض المؤقت لمستوى المخزون        . النشاط العام 
 .م٢٠٠٣م و ٢٠٠٢م على رأس المال العامل في ٢٠٠٢النسبي من المواد الخام عام 

 .شهرا تلي مباشرة تاريخ نشرة اإلصدار) ١٢(كما تؤكد الشركة امتالك رأس مال عامل يكفي مدة اثني عشر 

 دفقات النقدية االستثماريةالت ٢-٤-١٥

 )بماليين الرياالت(التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية : ٢٥-١٥ شكل 
  ديسمبر٣١السنة المنتهية في  

 ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ 
 

 ٢٥٣٫٤.................٤٦٧٫٧.................٤٩٣٫٦...........................................................مصاريف رأسمالية
 )٣٧٫٦(................)٣٤٫٣(................)٤٣٫٩(........................................................عوائد بيع أصول ثابتة

 التدفقات النقدية المستخدمة في
 ٢١٥٫٨.................٤٣٣٫٤.................٤٤٩٫٧..........................................................األنشطة االستثمارية

 

 المراعي المالية المدققةقوائم : المصدر

م أثر عمليات االنشاء المتعلقة بمصنع المعالجة       ٢٠٠٤م و   ٢٠٠٣ ي عام خاللتوضح المصروفات الرأسمالية    
لمصروفات الرأسمالية  السنوي ل معدل  الويبلغ  . لبان االضافية واالنتهاء من مزرعة األ   ) CPP2 (المركزي

 . مليون ريال سعودي١٠٠ المستهلكة كلياصول المطلوبة الستبدال اال

تهدف المراعي ايضا الى لعب دور أساسي في عملية         ،  ومع استمرار هذه السياسة المتعلقة بالتنمية والتطوير      
 .الترشيد الصناعي في المملكة العربية السعودية والتي قد تشتمل على تملك شركات اخرى في هذا المجال
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 ٩١ 

 يةتمويلدفقات النقدية الالت ٣-٤-١٥

 )بماليين الرياالت(التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية : ٢٦-١٥ شكل 
  ديسمبر٣١السنة المنتهية في  

 ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ 
 

 )٢٥٧٫٤(..............)٢٨٠٫٠(..............)٣٠٠٫٠(......................................................توزيعات أرباح مدفوعة
 

 :القروض من منشات مالية حكومية
 )٤١٫٢(................)٤٥٫٦(................)٢٦٫٩(.....................................................................المردودات
 ٣٫١...................٥٠٫٦.................١٦٨٫٠...................................................................المتحصالت

 ٣٧٫٢.................٢٦٤٫٥.................١٢٠٫٠.........................................التغير في القروض البنكية التجارية
 

 )٩٫١(................)١٨٫٨(................)١٦٫٩(...............................................................مصاريف بنكية
 )٢٦٧٫٤(................)٢٩٫٣(................)٥٥٫٨(.......................................التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 

 المراعي المالية المدققةقوائم : المصدر

 األرباح 

ل في سياسة توزيع األرباح في بداية التسعينات حين تبنت الشركة برنامج استثمار             ض الضئي نخفابعيدا  عن اال  
ويلخص الجدول التالي   . رباح سنوية مرتفعة للمساهمين   أضخم ظلت المراعي تحافظ على سياستها في توزيع         

 .م٢٠٠٤م الى ١٩٩٥رباح الموزعة لالعوام من صافي الدخل واأل

 )٢٠٠٤-١٩٩٥(األرباح المعلنة : ٢٧-١٥ شكل 
 آنسبة من صافي الدخل األرباح المعلنة   صافي الدخل  السنة

 (%) )مليون ريال( )مليون ريال( 
 

٤٤٫٦.............................٦٨٫١.......................................١٥٢٫٦............................................١٩٩٥ 
٧٤٫٧...........................١٤٥٫٨.......................................١٩٥٫١............................................١٩٩٦ 
٨٢٫٤...........................١٩٩٫٩.......................................٢٤٢٫٥............................................١٩٩٧ 
٧٤٫٨...........................١٩٩٫٩.......................................٢٦٧٫٢............................................١٩٩٨ 
٧٤٫٥...........................٢١٠٫٠.......................................٢٨٢٫٠............................................١٩٩٩ 
٧٢٫٩...........................٢١٥٫٠.......................................٢٩٥٫٠............................................٢٠٠٠ 
٨٠٫٢...........................٢٥٠٫٠.......................................٣١١٫٦............................................٢٠٠١ 
٧٩٫٥...........................٢٨٠٫٠.......................................٣٥٢٫١............................................٢٠٠٢ 
٨١٫٥...........................٣٠٠٫٠.......................................٣٦٨٫٣............................................٢٠٠٣ 
٦٧٫٥...........................٢٥٠٫٠.......................................٣٧٠٫٣............................................٢٠٠٤ 
٧٤٫٧........................٢٫١١٨٫٧....................................٢٫٨٣٦٫٧...................................٢٠٠٤-١٩٩٥ 

 

 المراعي: المصدر

رباح المساهمين في ابريل من السنة التالية للسنة التي تم اعالن            أوفي السنوات االخيرة قامت الشركة بسداد       
 . ٢١")رباحسياسة توزيع األ" راجع قسم (رباح فيها ألتوزيع ا

 القروض 

حصلت المراعي على تمويل لبرامجها االستثمارية الرئيسية من بعض الجهات الحكومية في المملكة العربية               
 علما بأن   ،والبنك الزراعي العربي السعودي     السعودي ةالسعودية، وبالتحديد من صندوق التنمية الصناعي      

.  ويغطي التكلفة األولية وتكلفة المتابعة      ائدةذي حصلت عليه الشركة من صندوق التنمية بدون ف         التمويل ال 
وتعتبر تكلفة االقتراض من صندوق التنمية الصناعية السعودي أقل من تكلفة القروض المقدمة من البنوك                 

 . فائدةالمعدالت  تقلباتالتجارية حيث أنها ال تخضع لمخاطر 

                                                 
 م٢٠٠٥م والتي تم دفعها في شهر مارس من ٢٠٠٤ باستثناء األرباح المعلنة للسنة المالية  ٢١
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 ٩٢ 

تمويل الذي تحصل عليه من البنوك التجارية لتمويل القروض متوسطة االجل ومتطلبات            وتستخدم المراعي ال  
كما شملت التسهيالت البنكية التي حصلت عليها الشركة قروض وتسهيالت متوسطة             . رأس المال العامل  
 .المراعي بايداعات كبيرة لدى البنوك مما يوضح سبب عدم احتفاظ االجل قابلة للتجديد

 )بماليين الرياالت (م٢٠٠٤–التسهيالت : ٢٨-١٥ شكل 
 التسهيالت المستغلة التسهيالت المتاحة   المدة  نوع التسهيالت  

 

 ٢٠٥٫٠.................................٥٥٥٫٠........................سنوات ٢-١............................تسهيالت تجارية مدورة
 ٣٣٠٫٠.................................٥٠٠٫٠........................ سنوات٥-٣............................تسهيالت تجارية مدورة
 -.........................................-......................... سنوات٥+.............................تسهيالت تجارية ألجل

 ٥٣٥٫٠..............................١٫٠٥٥٫٠...............................................................اجمالي التسهيالت التجارية
 ٢٢٠٫٣.................................٤٤٥٫٧......................................................صندوق التنمية الصناعية السعودي

 ١٢٫١...................................١٢٫١..........................................................العربي السعودي البنك الزراعي
 ٧٦٧٫٤..............................١٫٥١٢٫٨.........................................................................اجمالي التسهيالت

 

 المراعي: المصدر
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م ١٩٩٧خالل السنوات من    % ٢٠اوز  استمر نمو ربحية المراعي خالل السنوات الماضية بهامش ربحية تج         
ائد باالضافة الى تحقيق تدفقات     و من الع   المرتفع  تمكنت الشركة من المحافظة على هذا المستوى       م،٢٠٠٣إلى  

 وقد بلغت مبيعات المراعي في عام       . من خالل زيادة حصتها في السوق وكمية وقيمة مبيعاتها          عاليةنقدية  
م أي  ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي في عام        ١,٧٥٣,٩نة بمبلغ    مليون ريال سعودي مقار    ١,٨٨٥,١م  ٢٠٠٤

م مقارنة بمبلغ   ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي لعام       ٣٧٠,٣أما صافي الدخل فقد سجل       %. ٧,٥بزيادة تمثل   
% ١٩,٦بلغ هامش الربحية    %. ٠,٥م، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة       ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي لعام      ٣٦٨,٣

ئيل في هامش الربحية التغير في معطيات اإلنتاج حيث تقوم المراعي            م، ويعكس االنخفاض الض   ٢٠٠٤في  
 بتنويع منتجاتها باإلضافة إلى التكاليف المترتبة على االرتفاع الحاد في تكلفة المواد األولية وانخفاض قيمة               

 .مقابل العمالت األجنبية األخرى سعر صرف الدوالر األمريكي

. االجل ايجابية على ضوء توقع الزيادة المستمرة في حجم المبيعات          وتبدو توقعات النمو المستقبلية طويل       
  األمريكي  الدوالر انخفاض معدل التكاليف واستمرار     ارتفاعحد من نمو األرباح     يولكن على المدى القصير     

 .باإلضافة إلى التكاليف المرتبطة ببرامج االستثمار وما يتخللها من مصروفات رأسمالية رئيسية

15-6   

 القيمة العادلة ١-٦-١٥

تسوية التزام بين اطراف راغبة في ذلك وتتم بنفس شروط        وأهي القيمة التي يتم بها تبادل أصل        القيمة العادلة   
قد ف ، وبما انه يتم اعداد القوائم المالية للشركة على اساس مبدأ التكلفة التاريخية            .التعامل مع االطراف االخرى   

  .تقديرات القيمة العادلةتنتج فروقات بين القيمة الدفترية و

ن فان قيم تلك البنود الدفترية تقارب       ين المتنوع ين والدائن يفي حالة النقد والذمم المدينة والدائنة وأرصدة المدين       
أما بالنسبة للقروض فإنها تدرج بقيمتها العادلة باستخدام طريقة         . القيمة العادلة نتيجة لطبيعتها قصيرة األجل     

وتمشيا مع المعايير المحاسبية الدولية فإنه ال يتم تقدير قيمة االسم التجاري               .مخصومةالتدفقات النقدية ال  
باستثناء ذلك فإن االدارة تؤمن بأن القيم العادلة ألصول والتزامات الشركة            و. للمراعي ضمن قوائمها المالية   

 .تقارب قيمها الدفترية



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةقشة وتحليل منا

 
 ٩٣ 

 مخاطر االئتمان ٢-٦-١٥

لى الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الى تكبد الطرف اآلخر لخسارة           هي عدم مقدرة طرف ما ع     مخاطر االئتمان   
األدوات المالية األساسية التي يمكن أن تع رض المراعي لقدر من المخاطرة االئتمانية هي الذمم                إن  . مالية

 الشركة ال تعتبر نفسها معرضة لقدر كبير من          غير أن المدينة، وهذه الذمم تنتج عبر منافذ البيع بالتجزئة،          
المخاطر االئتمانية فيما يتعلق بالذمم المدينة نتيجة للطبيعة المختلفة في عمالئها الموجودين في عدد مختلف                

أما النقد  . من اجمالي الذمم المدينة   % ٨ اكثر من    يمثل حسابه يوجد للشركة أي عميل      الو. من الدول والمناطق  
 .د أي مخاطر تذكر بالنسبه لهوالنقد المماثل فإنه يوجد لدى بنوك محلية ودولية وال يوج

 مخاطر سعر الفائدة ٣-٦-١٥

اطر سعر الفائدة هي المخاطر التي قد تنتج عن عدم قدرة الشركة على مواجهة تأثير التغيرات في أسعار                   مخ
وال يوجد لدى المراعي اصوال ترتبط باسعار فائدة         . الفائدة السائدة على مركزها المالي والتدفقات النقدية       

م ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي في      ٥٣٥أما بالنسبة للقروض التجارية فقد بلغت       . وهريبشكل ج ) عموالت(
 ).عموالت(وهي التزامات تنشأ عنها فوائد 

وقد قامت شركة المراعي بالحد من خطورة التعرض لتلك المخاطر عن طريق االدوات المالية المشتقة                  
 .قدية في حال حدوث ارتفاع في اسعار الفائدةلتغطية المخاطر المحتملة على المركز المالي والتدفقات الن

 مخاطر أسعار صرف العمالت ٤-٦-١٥

مخاطر العمالت هي احتمال تذبذب األداة المالية نتيجة لتغييرات في أسعار صرف العمالت وغالبا فإن                  
مجلس التعاون األخرى، أما التدفقات النقدية       دول  التدفقات النقدية الواردة تتم بالريال السعودي وعمالت         

 . المستخدمة فانها تتم بالريال السعودي والدوالر األمريكي واليورو واإلسترليني

 تقوم الشركة بتغطية التعرض لمخاطر اسعار صرف          ،ما عدا ما يتعلق بمعامالت الدوالر االمريكي       وفي
كان ذلك  العمالت االجنبية ذات الطبيعة الرأسمالية عند استحقاقها وكذلك التعرضات التجارية المتوقعة اذا               

إن الريال السعودي ثابت في نطاق تحرك ضيق مقابل الدوالر األمريكي، وتستخدم الشركة تدفقاتها               . ممكنا
. الواردة بالعمالت الخليجية كإجراء وقائي طبيعي ضد أي تذبذب في الريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي              

م أدوات مالية   استخدبادعم استقرار التكلفة    تخفيف أثر التذبذب في اسعار الصرف وت      لوتهدف خطة المراعي    
 .  كخيارات العقود اآلجلة والعقود الثابتة اآلجلة والخيارات عديمة التكلفةتنوعةم

 مخاطر السيولة ٥-٦-١٥

تتمثل تلك المخاطر في احتمال مواجهة صعوبات في تأمين السيولة الالزمة مما يؤثر على قدرة الشركة في                  
وقد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصول الشركة           . ألدوات المالية مواجهة التزامتها المرتبطة با   
 .بالقيمة العادلة عند الحاجة لذلك

وقد قامت الشركة   . وتتم معالجة تلك المخاطر عن طريق توفير أرصدة كافية لمقابلة االلتزامات المستقبلية            
 . المالية لمقابلة االلتزامات المستقبلية المتوقعةباالجراءات الالزمة لتوفير التمويل الالزم من المؤسسات 



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةقشة وتحليل منا

 
 ٩٤ 
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ها دمن قبل ادارة الشركة، وتم اعتما      "مناقشة وتحليل االدارة للمركز المالي للشركة ونتائج االعمال       "تم اعداد   
 االدارة تعتقد بأنه لم يكن هناك أي          وباستثناء ما نصت عليه نشرة االكتتاب فان        .من قبل مجلس االدارة   

وتتحمل . تاريخ نشرة اإلصدار هذه   تغيرات ذات أثر مادي على القوائم المالية أو التوقعات المستقبلية منذ              
االدارة المسؤولية الكاملة عن دقة ومصداقية المعلومات والتحليالت المالية، وتؤكد قيامها بكل االجراءات               

وثائق أخرى قد    كما ال توجد أية معلومات أو     . صاح الكامل والعادل عن هذه البيانات     الالزمة وأنها قامت باالف   
 .يؤدي إغفالها إلى أن تكون البيانات المالية والمعلومات الواردة مضللة بأي شكل من االشكال
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اسب مع دخل الشركة ووضعها     تعتزم المراعي توزيع أرباح سنوية لتعزيز قيمة العائد للمساهمين بما يتن            
المالي وحالة السوق والمناخ االقتصادي العام وغيرها من العوامل بما في ذلك تحليل الفرص االستثمارية                 
ومتطلبات اعادة االستثمار واالحتياجات النقدية والرأسمالية والتوقعات التجارية وتأثير أي توزيعات من هذا              

 .نية والنظاميةالقبيل على أي من االعتبارات القانو

وبالرغم من توقع الشركة توزيع أرباح سنوية للمساهمين، فانه ال توجد ضمانات لتوزيع فعلي لألرباح، كما ال                 
وتجدر االشارة الى أن توزيع األرباح      . يوجد أي ضمان للمبالغ التي سيتم توزيعها في أي سنة في المستقبل            

 .و سيتم توزيع األرباح بالريال السعودي. كةيخضع لشروط معينة وردت في النظام األساسي للشر

م ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي على المساهمين البائعين عن أرباح السنة المالية            ٢٥٠وقد وزعت الشركة مبلغ     
 لالكتتاب أية أرباح تعلنها الشركة عن السنة        طروحةوستستحق األسهم الم  .  مليون ريال سعودي   ٣٧٠والبالغة  
مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي     "  ويرجى مراجعة قسم       .المالية التي تليها  م والسنوات   ٢٠٠٥ المالية

 . لإلطالع على تفاصيل األرباح المعلنة في السابق"للشركة ونتائج األعمال
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ذه البيانات  ويجب قراءة ه  . م٢٠٠٤يوضح الجدول أدناه رأس مال الشركة كما في القوائم المالية المدققة في              
 "):تقرير المحاسبين"راجع قسم (المالية بالتالزم مع القوائم المالية المدققة للشركة بما فيها من ايضاحات مرفقة 

 رسملة الشرآة: ١-١٧ شكل 
 )بآالف الرياالت(م ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١السنة المنتهية في 

 القروض
 ٢٢٫٠٧٤............................................................ة األجلقروض قصير 
 ٧٤٥٫٣٥٠.............................................................قروض طويلة األجل 

 ٧٦٧٫٤٢٤............................................................................اجمالي القروض
 

 حقوق المساهمين
 ٧٥٠٫٠٠٠........................................................................رأس المال 
 ٣٦٨٫٧٩٧........................................................................أرباح مبقاة 
 ١٧٣٫٨٦٠..................................................................احتياطي نظامي 

 ١٫٢٩٢٫٦٥٧..................................................................مجموع حقوق المساهمين
 

 ٢٫٠٦٠٫٠٨١.................................................................................... االجمالي
 

 المراعي : المصدر

 ٥٠سمية قدرها   ا سهم بقيمة    ١٥,٠٠٠,٠٠٠مقسم إلى    ريال سعودي    ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ويبلغ رأس مال الشركة     
 . مشموال بحق خيارا لهةتابعشركة أي رأسمال أو أي هذا وتؤكد الشركة بأنه ال يوجد لها . ريال للسهم

  المراعيملكية هيكل: ٢-١٧ شكل 
  االكتتابقبل   االكتتاببعد 

  األسهم % رأس المال  ألسهما % رأس المال
 المساهمون  ريال قيمة اسمية للسهم٥٠   ريال قيمة اسمية للسهم٥٠

بن محمد  صاحب السمو األمير سلطان ٧٫٩٧٢٫٥٠٠ ٥٣٫١٥ ٣٩٨٫٦٢٥٫٠٠٠  ٥٫٥٨٠٫٧٥٠ ٣٧٫٢١ ٢٧٩٫٠٣٧٫٥٠٠
 بن سعود الكبيرا

 وعة صافوالمجم ٦٫٠٤٩٫٥٠٠ ٤٠٫٣٣ ٣٠٢٫٤٧٥٫٠٠٠  ٤٫٢٣٤٫٦٥٠ ٢٨٫٢٣ ٢١١٫٧٣٢٫٥٠٠

 اإبراهيم المهنبن عبد العزيز  ٥٧٣٫٠٠٠ ٣٫٨٢ ٢٨٫٦٥٠٫٠٠٠  ٤٠١٫١٠٠ ٢٫٦٧ ٢٠٫٠٥٥٫٠٠٠

إبراهيم  بن عبد العزيزبن عبد الرحمن  ٢٥٥٫٠٠٠ ١٫٧٠ ١٢٫٧٥٠٫٠٠٠  ١٧٨٫٥٠٠ ١٫١٩ ٨٫٩٢٥٫٠٠٠
 المهنا

 الجوهرة األميرةالملكي صاحبة السمو  ١٥٠٫٠٠٠ ١٫٠٠ ٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٠٥٫٠٠٠ ٠٫٧٠ ٥٫٢٥٠٫٠٠٠
  آل سعودبنت سعد بن عبد العزيز

 الجمهور - - -  ٤٫٥٠٠٫٠٠٠ ٣٠٫٠٠ ٢٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠

 المجموع ١٥٫٠٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  .١٥٫٠٠٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
        

 المراعي: المصدر
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 ريال سعودي، سيدفع منها حوالي      ٢,٣٠٤,٠٠٠,٠٠٠إن القيمة التقديرية إلجمالي متحصالت االكتتاب تبلغ         
 ريال سعودي كمصاريف لإلصدار التي تشمل أتعاب المستشار المالي والمستشار القانوني              ٤٦,٠٠٠,٠٠٠

لالكتتاب والمراجع القانوني ومستشار اإلعالم والعالقات العامة، كما تشمل مصاريف التعهد بالتغطية                
.   التسويق والطباعة والتوزيع والمصاريف األخرى المتعلقة باإلصدار       ومصاريف البنوك المستلمة ومصاريف   

 ريال سعودي على    ٢,٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠هذا وسيتم توزيع صافي متحصالت االكتتاب بالكامل والمقدرة بـ           
 ولن تستلم الشركة    كتتاب، لال طروحة لألسهم الم  همطبقا للنسبة المئوية لملكية كل من     المساهمين البائعين فقط    

 . ن متحصالت االكتتابأي م

خالل شركة  ها ال تأي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي منح             كما أنه ال يوجد     
نشرة اإلصدار هذه، حيث سوف يتحمل المساهمون البائعون جميع مصاريف          السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ     

 . عملية اإلصدار
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19-1   

ريال سعودي مقسم إلى خمسة عشر       ) ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠( مال الشركة سبعمائة وخمسون مليون        رأسيبلغ  
ريال سعودي  ) ٥٠(سمية لكل منها خمسون     سهما  إسميا  متساوية القيمة تبلغ القيمة اال      ) ١٥,٠٠٠,٠٠٠(مليون  

 . عند التحولسمية عادية، ممثلة في رأس مال الشركة المدفوعاكلها أسهم 

عامة غير العادية بعد التثبت من الجدوى اإلقتصادية وبعد موافقة الجهات المختصة أن تقرر               لجمعية ال ليجوز  
سمية لألسهم األصلية بشرط    مال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة اال             زيادة رأس 

ن القرار طريقة زيادة     ويعي .يقضي به نظام الشركات    أن يكون رأس المال األصلي قد دفع بأكمله وبمراعاة ما         
وتوزع تلك األسهم     .كتتاب في األسهم الجديدة النقدية    رأس المال، ويكون للمساهمين األصليين أولوية اال       
يملكونه من أسهم أصلية بشرط أال        كتتاب بها بنسبة ما   الجديدة على المساهمين األصليين الذين طلبوا اال       

لجديدة ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على المساهمين         يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم ا        يتجاوز ما 
يحصلون عليه ما    األصليين الذي طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على أال يتجاوز ما               

 .كتتاب العاميتبقى من األسهم لال طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما

  على مبررات مقبولة وبعد موافقة الجهات المختصة        ״دية بناء  غير العا  وميةيجوز بقرار من الجمعية العم    
يصدر القرار إال بعد     زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر، وال          مال الشركة إذا ما    تخفيض رأس 

تالوة تقرير مراقب الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن اإللتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في                 
ويبين القرار طريقة هذا التخفيض وإذا كان التخفيض        . يقضي به نظام الشركات    ات وبمراعاة ما  هذه اإللتزام 

) ٦٠(نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء إعتراضاتهم عليه خالل ستين                 
ها المركز الرئيسي للشركة،    يوما  من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع في              

فإذا إعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه                  
 .إذا كان حاال  أو أن تقدم ضمانا  كافيا  للوفاء به إذا كان آجال 

19-2   

حها اضافة الى حقه في الحضور والتصويت خالل        يعطي كل سهم حامله حقا متساويا في أصول الشركة وأربا         
 .الجمعيات العامة

19-3    

المكونة تكوينا  صحيحا  تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز                العمومية  الجمعية  
 .الرئيسي للشركة

دية، تختص الجمعية العمومية العادية بجميع      فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العمومية غير العا          و
أشهر التالية إلنتهاء السنة المالية     ) ٦(األمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل الستة             

 .للشركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك
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نظـام الشركة األساسي بإستثناء األحكام المحظور عليها        تختص الجمعية العمومية غـير العادية بتعديل        
 ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في إختصاص الجمعية العمومية العادية وذلك بنفس               ،تعديلها نظاما  

 .الشروط واألوضاع المقررة للجمعية األخيرة

الرسمية وصحيفة يومية توزع في     ويتم نشر محضر اجتماع الدعوة النعقاد الجمعية العمومية في الجريدة            
يوما  على  ) ٢٥(المدينة التي يوجد فيها مركز الشركة الرئيسي قبل الموعد المحدد لإلنعقاد بخمسة وعشرين               

ويمكن أن يكتفى بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة الى المساهمين وترسل نسخة من               . األقل
 . المختصة خالل المدة المحددة للنشرالجهاتل إلى الدعوة  وجدول األعما

تنعقـد الجمعيات العمومية للمساهمين إذا طلب ذلك مراقب الحسـابات أو عــدد من المساهمين يمثل                 
 .من رأس المال على األقل%) ٥(خمسـة في المائة 

 ن في المائة  يكون إجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا  إال إذا حضره مساهمون يمثلون واحد وخمسو             الو
على األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في اإلجتماع وج هت الدعوة إلى إجتماع ثان  يعقد خالل                   %) ٥١(

يوما  التالية لإلجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها سابقا ويعتبر اإلجتماع             ) ٣٠(الثالثين  
 .الثاني صحيحا  أيا  كان عدد األسهم الممثلة فيه

يكون إجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا  إال إذا حضره مساهمون يمثلون واحد وخمسون في                 الو
على األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في اإلجتماع األول وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان  بنفس                %) ٥١(المائة  

حيحا  إذا حضره عدد من المساهمين      األوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون اإلجتماع الثاني ص         
 .يمثل ربع رأس المال على األقل

يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة، أو من يفوضه من أعضاء مجلس اإلدارة في حالة غيابه،                   
ويعين الرئيس سكرتيرا  لإلجتماع وجامعا  لألصوات ويحرر بإجتماع الجمعية محضر يتضـمن أسمــاء              

ـرين أو الممثلين وعدد األسهم التـي فـي حيازتـهم باألصالـة أو بالنيابة وعـدد               المساهمين الحاض 
األصوات المقررة لها والقرارات التي أتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية                 

وقعه للمناقشات التي دارت في اإلجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل إجتماع في سجل خاص ي               
 .رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع األصوات

19-4   

سهما  على األقل حق حضور الجمعيات العمومية، باألصالة أو         ) ٢٠( على عشرين  كما أن لكل مساهم حائز    
وللمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهما  آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة في                   النيابة،

و تحسب األصوات في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية على أساس             . عموميةحضور الجمعية ال  
 .صوت واحد لكل سهم ممثل في اإلجتماع

 .تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في اإلجتماع

 الممثلة في اإلجتماع إال إذا كان القرار        كما تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم         
متعلقا  بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل إنقضاء المدة المحددة في                    
نظامها أو بإندماج الشركة أو دمجها في شركة أو مؤسسة أخرى فال يكون القرار صحيحا  إال إذا صدر                     

 .الممثلة في اإلجتماعبأغلبية ثالثة أرباع األسهم 

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيات العمومية وتوجيه األسئلة بشأنها إلى               
أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات ويجيب مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين               

ى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع إحتكم إلى          بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأ        
 .الجمعية ويكون قرار الجمعية في هذا الشأن نافذا 
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سمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى      يجوز أن تصدر األسهم بأقل من قيمتها اال        سمية وال اتكون أسهم الشركة    
. إلحتياطي النظامي ولو بلغ حده األقصى     من هذه القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة إلى ا            

والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تملكه أشخاص عديدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم                  
ن بالتضامن عن   ولؤولينوب عنهم في إستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ويكون هؤالء األشخاص مس              

 .اإللتزامات الناشئة عن ملكية السهم

ويعتبر نقل الملكية   ". تداول"ت المدرجة ضمن    ا ملكية األسهم للقواعد واللوائح المنظمة للشرك       يخضع نقل 
 .خالف ذلك الغيا

19-6   

سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تحويلها، ويجوز دائما             ) ٩٩(مدة الشركة تسعة وتسعون     
 .ير العادية قبل إنتهاء أجلها بسنة على األقلإطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العمومية غ
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 على إقتراح   ״عند إنتهاء الشركة أو في حالة حلها قبل األجل المحدد تقرر الجمعية العمومية غير العادية بناء               
دارة مجلس اإلدارة طريقة التصفية وتعين مصفي أو أكثر وتحدد صالحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس اإل              

بإنقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر مجلس اإلدارة قائما  على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقى                   
 .ألجهزة الشركة إختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع إختصاصات المصفين
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 .ية شركة مساهمة سعود- "شركة المراعي"  إسم الشركة هو :سم الشركةا

تشمل أغراض الشركة إنتاج وتصنيع وتعليب وتوزيع كافة منتجات األلبان واألجبان              : أغراض الشركة 
والمنتجات الزراعية والمواد الغذائية المعدة لإلستهالك اآلدمي أو الحيواني، باإلضافة إلى إنشاء وتشغيل                

 .ة والصناعية والمسالخوصيانة وإدارة مزارع األبقار وغيرها من المشاريع الزراعية والحيواني

 . بالمملكة العربية السعوديةالرياضيقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة   :المركز الرئيسي للشركة

 سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تحويلها،          )٩٩ (مدة الشركة تسعة وتسعون     :مدة الشركة 
 .عية العمومية غير العادية قبل إنتهاء أجلها بسنة على األقلويجوز دائما  إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجم

   ريال سعودي   ريال سعودي  ))٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ( (سبعمائة وخمسون مليون  سبعمائة وخمسون مليون  حدد رأس مال الشركة بمبلغ      حدد رأس مال الشركة بمبلغ          ::مـال الشركة  مـال الشركة    رأسرأس
سمية سمية تبلغ القيمة اال  تبلغ القيمة اال  ومدفوع بالكامل   ومدفوع بالكامل   سهما  إسميا  متساوية القيمة     سهماً إسمياً متساوية القيمة     ) ) ١٥,٠٠٠,٠٠٠١٥,٠٠٠,٠٠٠ ( (خمسة عشر مليون  خمسة عشر مليون  مقسم إلى   مقسم إلى   
 سمية عاديةسمية عاديةااريال سعودي كلها أسهم ريال سعودي كلها أسهم ) ) ٥٠٥٠((  مسينمسينخخلكل منها لكل منها 

أما األسهم المتبقية والبالغة    . إن المالكين ألسهم الشركة عند التحول هم الشركاء الحاليون        :  مساهمي الشركة 
في المائة من رأسمال الشركة فسيتم       %) ٣٠(سهما  تمثل ثالثين    ) ٤,٥٠٠,٠٠٠(أربعة ماليين وخمسمائة ألف     

العام عن طريق البنوك السعودية حسب نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه               طرحها لالكتتاب   
 .التنفيذية

وطبقا  لألسس التي يحددها أن تصدر      والصناعة  يجوز للشركة وبعد موافقة وزير التجارة         :األسهم الممتازة 
ويجوز للشركة شراء   . امن رأسماله %) ٥٠(أسهما  ممتازة ال تعطى الحق في التصويت، وذلك بما ال يجاوز            

 وال تدخل هذه األسهم في حساب النصاب الالزم          ،هذه األسهم طبقا  لما تقرره الجمعية العمومية للمساهمين        
. النظام األساسي للشركة  من  ) ٣٥(و  ) ٣٤(إلنعقاد الجمعية العمومية للشركة المنصوص عليه في المادتين          

 حق المشاركة في األرباح الصافية التي توزع على األسهم          وترتب األسهم المذكورة ألصحابها باإلضافة إلى     
 :يلي العادية ما

بعد  سمية للسهم من القيمة اال%) ٥(الحق في الحصول على نسبة معينة من األرباح الصافية التقل عن  
 .تجنيب اإلحتياطي النظامي وقبل إجراء أي توزيع ألرباح الشركة

من  المال عند تصفية الشركة وفي الحصول على نسبة معينة           أولوية في إسترداد قيمة أسهمهم في رأس       
 . التصفيةناتج

يجوز للشركة أن تصدر بالقروض التي تعقدها سندات متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة               :  السندات
 فيما  اداتهاجميع أسهم الشركة قابلة للتداول بعد إصدار شه         :تداول األسهم .للتجزئة وفقا  ألحكام نظام الشركات    

ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل      . عدا أسهم المؤسسين فإنه ال يتم تداولها إال  بعد موافقة هيئة السوق المالية            
 .على نوعها والمدة التي يمتنع فيها تداولها

 وجنسياتهم ومهنهم ومحال    أسمائهملمساهمين يتضمن   لسمية بالقيد في سجل     تتداول األسهم اال  :  سجل األسهم 
ماتهم وعناوينهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها ويؤشر بهذا القيد على األسهم، واليعتد بنقل ملكية                  إقا

السهم في مواجهة الشركة أو الغير إال من تاريخ القيد في السجل المذكور أو إستكمال إجراءات نقل الملكية                   
ي األسهم وتملكها قبول المساهم لنظام      كتتاب ف ويترتب على اال  . عن طريق النظام اآللي لمعلومات األسهم      

الشركة وإلتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقا  ألحكام هذا النظام سواء كان حاضرا  أو                 
 .غائبا  وسواء كان موافقا  على هذه القرارات أو مخالفا  لها
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من الجدوى اإلقتصادية وبعد موافقة     لجمعية العمومية غير العادية بعد التثبت        ليجوز    :زيادة رأس المال  
مال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة              الجهات المختصة أن تقرر زيادة رأس      

سمية لألسهم األصلية بشرط أن يكون رأس المال األصلي قد دفع بأكمله وبمراعاة مايقضي به نظام                    اال
كتتاب في األسهم   ل، ويكون للمساهمين األصليين أولوية اال      ويعين القرار طريقة زيادة رأس الما       .الشركات

الجديدة النقدية ويعلن هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإخطارهم بواسطة البريد المسجل عن قرار                
كتتاب، ويبدي كل مساهم رغبته في إستعمال حقه في األولوية خالل خمسة عشر             زيادة رأس المال وشروط اال    

 .ما  من تاريخ النشر أو اإلخطار المشار إليهيو) ١٥(

يملكونه من أسهم    كتتاب بها بنسبة ما   وتوزع تلك األسهم الجديدة على المساهمين األصليين الذين طلبوا اال          
أصلية بشرط أال يتجاوز مايحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على                 

ن الذي طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على أال يتجاوز                   المساهمين األصليي 
 . كتتاب العاممايحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح مايتبقى من األسهم لال

 على مبررات مقبولة وبعد موافقة      ״يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بناء         : تخفيض رأس المال  
ويبين  مال الشركة إذا مازاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر،              تخفيض رأس  زير التجارة والصناعة  و

القرار طريقة هذا التخفيض وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة                   
ار التخفيض في جريدة يومية     يوما  من تاريخ نشر قر    ) ٦٠(الدائنين إلى إبداء إعتراضاتهم عليه خالل ستين        

 .توزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة

 أعضاء تعينهم الجمعية    )٨(ثمانية  يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من         :  تكوين مجلس اإلدارة  
يخ صدور  وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تار       ،   سنوات )٣ (تزيد عن ثالث   العمومية العادية لمدة ال   

أول مجلس إدارة لمدة    مساهمون   وإستثناء من ذلك عين ال     .القرار الوزاري الصادر بإعالن تحويل الشركة     
 :سنوات من األعضاء التالية أسماؤهم) ٥ (خمس

 م اإلســــــــم الجنسية الصفة
 ١ صاحب السمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير  سعودي رئيس مجلس اإلدارة

 ٢ عبد الرؤوف مناع. مجموعة صافوال ويمثلها د عوديس عضوا 
 ٣ عبد الرحمن بن عبد العزيز إبراهيم المهنا سعودي العضو المنتدب

 ٤ محمد عبد الرحمن الدامر سعودي عضوا  
 ٥ ناصر محمد حمود المطوع سعودي عضوا  
 ٦ صاحب السمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير سعودي عضوا  
 ٧ ماجد عبد اهللا القصبي. مجموعة صافوال ويمثلها د سعودي عضوا  
 ٨ إبراهيم محمد العيسى . مجموعة صافوال ويمثلها أ سعودي عضوا  

سمية عن  تقل قيمتها اال   يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة مالكا  لعدد من أسهم الشركة ال            :  أسهم التأهيل 
يوما  من تاريخ تعيين العضو     ) ٣٠( وتودع هذه األسهم خالل ثالثين       دي سعو ريال) ١٠,٠٠٠(عشرة آالف   

 .لدى أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة لهذا الغرض

تم عزله بقرار   تم عزله بقرار   في حالة   في حالة   تنتهي عضوية المجلس بإنتهاء مدته أو بإستقالة العضو أو وفاته أو            تنتهي عضوية المجلس بإنتهاء مدته أو بإستقالة العضو أو وفاته أو            :  :  شغور العضوية شغور العضوية 
 لألسهم الممثلة في اإلجتماع، إو إذا ا دين بجريمة غش أو            لألسهم الممثلة في اإلجتماع، إو إذا اُدين بجريمة غش أو           %)%)٥٥١١((مـن الجمعية العامة العادية يصدر بأغلبية        مـن الجمعية العامة العادية يصدر بأغلبية        

أي جـريمة مخلة باألمانة أو الشرف أو إذا حكم بإفالسه أو أجرى ترتيبات أو صلحا  مع دائنيه أو إذا أصبح                     أي جـريمة مخلة باألمانة أو الشرف أو إذا حكم بإفالسه أو أجرى ترتيبات أو صلحاً مع دائنيه أو إذا أصبح                     
 ..غير صالحا  لعضوية المجلس وفقا  ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكةغير صالحاً لعضوية المجلس وفقاً ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة

ة اإلختصاصات المقررة للجمعية العمومية، يكون لمجلس اإلدارة أوسع         مع مراعا :  صالحيات مجلس اإلدارة  
السلطات والصالحيات في إدارة الشركة واإلشراف على أعمالها وأموالها وتصريف أمورها داخـل المملكة              

تأسيس الشركات التي   ولمجلس اإلدارة، على سبيل المثال ال الحصر إقرار العقود والمناقصات و           . وخارجها
 الضمانات والكفاالت للبنوك    والموافقة على إصدار  فـيها الشـركة مع كافة تعديالتها ومالحقها        تشترك  

ويجوز لمجلس اإلدارة بيع    . كافة المعامالت المصرفية  اعتماد  والصناديق ومؤسسات التموين الحكومي و     
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مة الدفترية لكافة   من إجمالي القي  %) ١٠( فيما ال يتجاوز     منقوالت وممتلكات الشركة  ووشراء ورهن عقارات    
ويجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي          .  أصول وموجودات الشركة  

والقروض التجارية مع البنوك التجارية والبنوك والبيوت المالية وشركات اإلئتمان وذلك ألي مدة بما في ذلك                
 اال  تتجاوز قيمة القروض التي يعقدها المجلس في          شريطة سنوات) ٣(القروض التي تتجاوز آجالها مدة ثالث       

من راسمال الشركة وأن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام            %) ٥٠(السنة المالية الواحدة للشركة     
هذه القروض وكيفية سدادها وأن يراعي في شروط القرض والضمانات المقدمة بخصوصه عدم االضرار                

الشركة وفي الحاالت التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم            ويكون لمجلس إدارة    . بالشركة
 . طبقا لما يحقق مصلحتها

ولمجلس اإلدارة أن يوكل أو يفوض نيابة عنه في حدود اختصاصاته واحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير                   
ة وإلغاء التفويض أو التوكيل     بصالحيات أو بإتخاذ إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معين              

 .جزئيا  أو كليا 

من النظام  ) ٤٥(، إن و جدت، وفقا  للمادة      مجلس اإلدارة أعضاء  تكون مكافأة   :  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   
األساسي للشركة، وكما تقدرها الجمعية العمومية العادية وذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية               

أخرى مكملة له، باإلضافة إلى      وفي حدود مانص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة        ا الشأن   الصادرة في هذ  
 مجلس اإلدارة وفقا  لألنظمة والقرارات والتعليمات المرعية في المملكة           يقرره كمابدل حضور وبدل إنتقال     

 . الصادرة من الجهات المختصة

 مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا  كما يجوز له          يعين:  رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والسكرتير     
أن يعين من بين أعضائه عضوا  منتدبا ، ويجوز أن يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز                    

  ويختص   .ويكون للرئيس صالحية دعوة المجلس لإلجتماع ورئاسة إجتماعات المجلس          . العضو المنتدب 
، مجتمعين ومنفردين، بتمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير         )ة تعيينه في حال (رئيس المجلس، والعضو المنتدب     

وأمام القضاء والجهات الحكومية وكاتب العدل والمحاكم ولجان فض المنازعات بإختالف أنواعها وهيئات               
 التحكيم والحقـوق المدنية والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود               
تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة والتوقيع على االتفاقيات والصكوك واإلفراغات أمام كاتب العدل               
والجهات الرسمية واتفاقيات القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك والمصارف                

لبيع والشراء وفتح   والضمانات والكفاالت والرهون، وفكها وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها، وا           
. الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار السـندات والشيكات وكافة األوراق التجارية            

،مجتمعين ومنفردين، تفويض وتوكـيل الغير في حدود       ) في حالة تعيينه  (ويجـوز للرئيس، وللعضو المنتدب     
 أو بالقيام بعمل أو أعمال معينة، ولهما ،مجتمعين         إختصاصهما بصالحيات أو بإتخاذ إجراء أو تصرف معين       

 .ومنفردين، إلغاء التفويض أو التوكيل جزئيا  أو كليا 

يعين مجلس اإلدارة سكرتيرا  للمجلس سواء من بين أعضائه أو من غيرهم يختص بتسجيل محاضر                    
ى جانب ممارسة   إجتماعات مجلس اإلدارة وتدوين القرارات الصادرة عن هذه اإلجتماعات وحفظها إل             

 .اإلختصاصات األخرى التي يوكلها إليه مجلس اإلدارة، ويحدد المجلس مكافآته

 عن مدة   ،مجلس اإلدارة في   ا  عضو ، إذا كان  ال تزيد مدة عضوية رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير        
 .عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائما  إعادة تعيينهم

وتكون الدعوة  . في السنة على األقل     مرتين يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه       :إجتماعات مجلس اإلدارة  
 وذلك قبل إسبوعين من التاريخ المحدد لإلجتماع،         أو الفاكس أو البرق     المسجل  ويجوز أن ترسل بالبريد    كتابية

ماع  متى    ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى اإلجت         .ما لم يتفق أعضاء المجلس على خالف ذلك       
 .طلب إليه ذلك إثنان من األعضاء

 )٥( خمسة   ال يكون إجتماع المجلس صحيحا  إال إذا حضره        :  نصاب اإلجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة    
 .أعضاء) ٤(وبشرط أال يقل عدد الحاضرين باألصالة عن أربعة  ،أعضاء على األقل
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 رئيس المجلس والسكرتير وتدون      يوقعها اضرتثبت مداوالت المجلس وقراراته في مح     :  محاضر اإلجتماعات 
 .هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير

على عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما لـه من مصلحة شخصية مباشرة أو غير               :  تعارض المصالح 
تماع المجلس وال يجوز    مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويثبت هذا التبليغ في محضر إج             
 .للعضو ذي المصلحة اإلشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن

بين  من   ويعين المجلس  . لجنة تنفيذية   واإلدارة لمجلس اإلدارة أن يشكل من بين أعضائه        :اللجنة التنفـيذيـة 
 وعدد أعضائها    وأختصاصاتها  يحدد مجلس اإلدارة طريقة عمل اللجنـة         كما  رئيسا  لها  أعضاء اللجنة 

وتمارس اللجنة الصالحيات التي يوليها لها المجلس وفقا  لتعليمات            . والنصاب الضروري إلجتماعاتها  
وال يجوز للجنة التنفيذية إلغاء أو تعديل أي من القرارات والقواعد التي أقرها مجلس                . وتوجيهات المجلس 

 .اإلدارة

المكونة تكوينا  صحيحا  تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي           الجمعية العمومية     :حضور الجمعيات 
ها، باألصالة أو   يقع بها المركز الرئيسي للشركة ولكل مساهم حائز لعشرين سهما  على األقل حق حضور               

للمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهما  آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة في                  النيابة، و 
 .الجمعية العموميةحضور 

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العمومية غير العادية، تختص الجمعية              :الجمعية العمومية العادية  
العمومية العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل الستة أشهر التالية                  

 . دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلكإلنتهاء السنة المالية للشركة كما يجوز

تختص الجمعية العمومية غـير العادية بتعديل نظـام الشركة األساسي            :الجمعية العمومية غير العادية   
 أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في إختصاص           ولها .بإستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظاما       

 .مية العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية األخيرةالجمعية العمو

وعلى مجلس  . تنعقـد الجمعيات العمومية للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة          :دعوة الجمعيات العمومية  
اإلدارة أن يدعو الجمعية العمومية العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسـابات أو عدد من المساهمين يمثل                   

 .من رأس المال على األقل%) ٥(في المائة خمسـة 

يكون إجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا  إال إذا حضره            ال  :نصـاب الجمعية العمومية العادية   
 على األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في اإلجتماع           )%٥١(واحد وخمسون في المائة     مساهمون يمثلون   

يوما  التالية لإلجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة       ) ٣٠( خالل الثالثين    وج هت الدعوة إلى إجتماع ثان  يعقد     
 ويعتبر اإلجتماع الثاني صحيحا  أيا  كان عدد         األساسي للشركة  من النظام ) ٣٢(المنصوص عليها في المادة     

 .األسهم الممثلة فيه

ة غير العادية صحيحا  إال إذا       يكون إجتماع الجمعية العمومي    ال  :نصـاب الجمعية العمومية غير العادية    
على األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في         ) %٥١(واحد وخمسون في المائة      حضره مساهمون يمثلون    

اإلجتماع األول وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان  بنفس األوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون                 
 .ين يمثل ربع رأس المال على األقلاإلجتماع الثاني صحيحا  إذا حضره عدد من المساهم

تحسب األصوات في الجمعيات العمومية     و ،يعطي كل سهم حامله الحق في صوت واحد         :حقوق التصويت 
 . ممثل في اإلجتماعالعادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم

كما  .سهم الممثلة في اإلجتماع   تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية باألغلبية المطلقة لأل         : القــرارات
تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في اإلجتماع إال إذا كان القرار                   
متعلقا  بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل إنقضاء المدة المحددة في                    
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مجها في شركة أو مؤسسة أخرى فال يكون القرار صحيحا  إال إذا صدر               نظامها أو بإندماج الشركة أو د      
 .بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في اإلجتماع

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيات              :مناقشـة جـدول األعمـال  
 الحسابات ويجيب مجلس اإلدارة أو       العمومية وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب          

يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن         مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال       
 .الرد على سؤاله غير مقنع إحتكم إلى الجمعية ويكون قرار الجمعية في هذا الشأن نافذا 

 من أعضاء    أو من يفوضه   ،مية رئيس مجلس اإلدارة   يرأس الجمعية العمو    :إجـراءات الجمعيات العمومية  
 في حالة غيابه، ويعين الرئيس سكرتيرا  لإلجتماع وجامعا  لألصوات ويحرر بإجتماع الجمعية              مجلس اإلدارة 

محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو بالنيابة                
رة لها والقرارات التي أتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة              وعدد األصوات المقر  

وافية للمناقشات التي دارت في اإلجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل إجتماع في سجل خاص                 
 .يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع األصوات

 المصرح لهم بالعمل     المراقبين بات أو أكثر من بين    يكون للشركة مراقب حسا     :تعـيين مراقب الحسـابات  
من بين المراجعين القانونين المعتمدين والمرخص لهم في المملكة         في المملكة تعيينه الجمعية العمومية سنويا        

الدار لتدقيق الحسابات كأول مراقب     / السادة   المساهمون وقد عين    .وتحدد مكافأته ويجوز لها إعادة تعيينه     
 .لشركة للسنة المالية األولى عند التحول إلى شركة مساهمةلحسابات ا

لمراقب الحسابات في كل وقت حق اإلطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير              :اإلطـالع على السجـالت  
ذلك من الوثائق وله أن يطلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أيضا  أن يتحقق                  

 .ركة وإلتزاماتهامن موجودات الش

وعلى مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العمومية السنوية تقريرا  يضمنه موقف           :  تقرير مراقب الحسابات  
الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات واإليضاحات التي طلبها، ومايكون قد كشفه من مخالفات ألحكام              

 . مطابقة حسابات الشركة للواقعنظام الشركات وأحكام هذا النظام ورأيه في مدى

 من كل سنة على أن السنة        ديسمبر ٣١ وتنتهي في     يناير تبدأ السنة المالية للشركة من أول       :السـنة المـالية 
 من   ديسمبر ٣١المالية األولى بعد التحويل تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن التحول وتنتهي في               

 .العام  التالي

يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية جردا  لقيمة أصول الشركة وخصومها في                 :شـركةمـيزانية ال 
التاريخ المذكور كما يعد ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر وتقريرا  عن نشاط الشركة ومركزها                

لك قبل إنعقاد الجمعية    المالي عن السنة المالية المنقضية والطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية وذ            
يوما  على األقل ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب حسابات             ) ٦٠(العمومية العادية بستين    

يوما  على األقل وعلى رئيس مجلس اإلدارة   ) ٥٥(الشركة قبل الموعد المقرر إلنعقاد الجمعية بخمسة وخمسين         
 الميزانية وحساب األرباح والخسائر وخالصة وافية       أن ينشر في صحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة        

من تقرير مجلس اإلدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى                   
 .يوما  على األقل) ٢٥(اإلدارة العامة للشركات قبل إنعقاد الجمعية العمومية بخمسة وعشرين 

كة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف         توزع أرباح الشر    :تـوزيع األربـاح 
 :األخرى على الوجه اآلتي

من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العمومية العادية وقف هذا            %) ١٠(يجنب   
 .التجنيب متى بلغ اإلحتياطي المذكور نصف رأس المال

 .لك النسب من األرباح المقررة لهذه األسهميوزع على حامل األسهم الممتازة ت 
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 من األرباح   متساوية ويجوز للجمعية العمومية العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة تجنيب نسبة               
 .الصافية لتكوين احتياطيات أخرى

 .من رأس المال المدفوع%) ٥(دفعة أولى للمساهمين تعادل إن وجد  يوزع من الباقي بعد ذلك  
 .من الباقي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة%) ٥(ما تقدم نسبة ال تزيد عن  يخص بعد  
 . يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح 

يجوز للشركة بعد إستيفاء الضوابط الموضوعة من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع                 
 .سنوية

رر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس          تدفع األرباح المق    : ســداد األربـاح 
 . والصناعةاإلدارة وفقا  للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة

في حالة عدم توزيع أرباح عن أي سنة مالية فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات                 :  عدم توزيع األرباح  
ألصحاب األساسي للشركة   من النظام   ) ٩(من المادة   ) أ(ا في الفقرة    التالية إال بعد دفع النسبة المشار إليه       
) ٣( وإذا فشلت الشركة في دفع هذه النسبة من األرباح لمدة ثالث              ،األسهم العديمة الصوت عن هذه السنة     

من نظام  ) ٨٦( منعقدة طبقا  ألحكام المادة      ،سنوات متتالية فإنه يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم        
 أن تقرر إما حضـورهـم إجتماعات الجمـعية العمومية للشركة والمشـاركة في التصويت أو              ،لشركاتا

 وذلك إلى أن تتمكن     ، بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال         ،تعيين ممثلين عنهم في مجلس اإلدارة     
 .بقة في السنوات الساالشركة من دفع كامل أرباح األولوية المخصصة ألصحاب هذه األسهم

إذا بلغت خسائرالشركة ثالثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس اإلدارة  دعوة                :خسـائر الشـركة 
 من هذا النظام    )٥(الجمعية العمومية غير العادية للنظر في إستمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين بالمادة               

 .وينشر قرار الجمعية في جميع األحوال في الجريدة الرسمية

لكل مساهم الحق في رفـع دعوى المسئولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس               :دعـوى المسـئولية 
اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها                    

 .ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى. مازال قائما 

عند إنتهاء الشركة أو في حالة حلها قبل األجل المحدد تقرر الجمعية العمومية غير                 :ة وتصفيتها حل الشرك 
 على إقتراح مجلس اإلدارة طريقة التصفية وتعين مصفي أو أكثر وتحدد صالحيتهم وأتعابهم                ״العادية بناء 

ما  على إدارة الشركة إلى أن      وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بإنقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر مجلس اإلدارة قائ           
 .يتم تعيين المصفي وتبقى ألجهزة الشركة إختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع إختصاصات المصفين
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21-1   

) CPP2( مصنع المعالجة المركزي الثاني       حاليا  التي تقوم بها شركة المراعي     )تحت التنفيذ (ت  شآنلممن أهم ا  
 مما سيساهم في    يهن والعصائرالحالي إل  اجبع في منطقة الخرج وسيتم عند اكتمال التشييد نقل مصنع األ           ويق

وتبلغ التكلفة   .رفع الطاقة اإلنتاجية للشركة بشكل عام و طاقة إنتاج األلبان الطازجة على وجه الخصوص               
 .م٢٠٠٥ه في اكتوبر من عام       مليون ريال سعودي ويتوقع ان يبدأ تشغيل        ٦٧٥االجمالية المقدرة للمشروع    

 :وفيما يلي ملخصا بأهم العقود المتعلقة بهذا المشروع

 التدفئة والتهوية وتكييف الهواء 
 م٥/٢/٢٠٠٣مع مجموعة دود المحدودة بتاريخ ) للتكييف(عقد  -
 م١٦/٦/٢٠٠٣بتاريخ ) ETEC(مع مؤسسة األعمال التقنية ) للتكييف(عقد  -
 ء الحرائقنظام اطفا/ الخدمات الكهربائية  

 م٥/٢/٢٠٠٣مع مجموعة دود المحدودة بتاريخ ) خدمات كهربائية(عقد  -
 م١٣/٥/٢٠٠٣مع شركة المصنع السعودي ألجهزة اإلطفاء بتاريخ ) نظام إطفاء الحرائق(عقد  -
 مباني المصنع والخدمات واالعمال المدنية االخرى 

  بتاريخ  (ESEC)ون   مهندسون مقاول  -مع مؤسسة السيف     ) مباني المصنع والخدمات  (عقد   -
 م٢١/٩/٢٠٠٢

 م٥/١/٢٠٠٣مع ترانسكون جلوبال إندستريز المحدودة بتاريخ ) توزيع األنابيب(عقد  -
 م٢٠٠٣مع ارجيليث بودينكيرامك إتش بيتر جي إم بي إتش بتاريخ يوليو ) توريد بالط(عقد  -
 مبنى التبريد المركزي/ مستودعات التبريد / لوحات التحكم لغرف التبريد  

 م٢١/١/٢٠٠٤مع شركة أوميجا انجينيرينج ليمتيد بتاريخ ) مستودعات ومعدات التبريد (عقد -
 م ٢٠٠٢مع يورك للتبريد في نوفمبر ) التبريد المركزي(عقد  -
 .خدمات معالجة المياه 

 م٣/٢/٢٠٠٣مع شركة بركفيلد للتصفية السعودية بتاريخ ) معالجة المياة(عقد  -
 م٢١/٩/٢٠٠٣كفيلد للتصفية السعودية بتاريخ مع شركة بر) معالجة النفايات(عقد  -
 مصنع التعبئة/ ن اجبمصنع األ 

 م٨/١٠/٢٠٠٣مع كورازا بتاريخ ) تصنيع وتعبئة األجبان(عقد  -
 توريد وتركيب معدات التصنيع 

 م٣٠/١٢/٢٠٠٣مع اي بي في الشرق األوسط المحدودة بتاريخ ) توريد معدات التصنيع(عقد  -
  ونظام االسترجاعالتخزين اآللي/ نظام المزج  

 م٢٠/٣/٢٠٠٤مع شركة إنداج و بتريبس بتاريخ ) نظام المزج(عقد  -
 م ٢٤/٧/٢٠٠٤مع سيمنز المحدودة بتاريخ ) نظام التخزين واالسترجاع(عقد  -
 م٢٠٠٤مع كولبي باور سيستمز المحدودة بتاريخ نوفمبر ) نظام معالجة السكر(عقد  -
 مراكز النقل والورش 

 بتاريخ  (ESEC) مهنسون ومقاولون    –مع مؤسسة السيف    ) رش والسكن مراكز النقل والو  (عقد   -
 م٢٠٠٤يونيو 

 المولدات الكهربائية وانظمة الغلي والتبخير 
 م٢٠٠٤مع جي ال ال ليتش آند كومباني المحدودة بتاريخ ديسمبر ) أنظمة ضغط الهواء(عقد  -
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 م٢٠٠٢محدودة بتاريخ ديسمبرمع ترانسكون جلوبال إندستريز ال) نقل مباني الخدمات وتشغيلها(عقد  -

 وقعت المراعي اتفاقية إلنشاء قاعة      )CPP2(مصنع المعالجة المركزي الثاني     وباإلضافة إلى عقود إنشاء     
 .حلب األبقار

جمالية، ويتم سداد الدفعات المستحقة بالتناسب مع       اإل  على أساس القيمة   أسعار العقود الموقعة  وقد تم احتساب    
 .مراحل انجاز االعمال
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وتشمل هذه  . وقعت المراعي اتفاقيات قروض وتسهيالت مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية في المملكة             
االتفاقيات قروض ألجل وقروض قابلة للتجديد وتسهيالت لتغطية ضمانات بنكية ومشتريات من الخارج                

قدية الواردة من تلك المصادر لتمويل مشاريعها       شركة باستخدام التدفقات الن   الوتقوم  . وتسهيالت ائتمانية اخرى  
 .ودعم رأس المال العامل

حصلت المراعي على تسهيالت سحب على المكشوف وقروض قابلة للتجديد وتسهيالت استيراد وضمانات              
وقروض متوسطة األجل وعقود تعامل بالنقد األجنبي بحدود ائتمانية وتواريخ استحقاق مختلفة من البنوك                

 : التالية
  .م١٧/١/٢٠٠٥ بتاريخ البنك السعودي البريطانياتفاقية تسهيالت مع  
 .م٢٧/٤/٢٠٠٤ بتاريخ مجموعة سامبا الماليةخطاب تسهيالت من  
 .م٢/٥/٢٠٠٤ بتاريخ مجموعة سامبا الماليةاتفاقية تسهيالت ائتمانية مع  
 .م٨/٦/٢٠٠٤ بتاريخ البنك السعودي الهولندياتفاقية تسهيالت مع  
 .م١٢/٤/٢٠٠٥ بتاريخ البنك العربي الوطنيسهيالت مع اتفاقية ت 
 .م١/٥/٢٠٠٤ بتاريخ البنك االهلي التجارياتفاقية تسهيالت ائتمابية مع  
 .م٣/١٠/٢٠٠٤ بتاريخ البنك السعودي الفرنسياتفاقية تسهيالت مع  
 .م٣/٧/١٩٩٩ بتاريخ البنك السعودي الفرنسياتفاقية قرض ائتماني مدور مع  
ركة على عدة قروض ألجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي بتواريخ استحقاق مختلفة             حصلت الش كما  

م يتم سداده على    ١٣/٤/٢٠٠٤ مليون ريال سعودي بتاريخ      ٦٠٤وكان من أهم ما حصلت عليه قرض بمبلغ         
وقد استخدمت الشركة من هذا القرض حتى       . م٢٢/٨/٢٠١٣ويستحق آخر قسط في     غير متساوي    قسط   ٢٠

 . مليون ريال سعودي٢٣٣ حوالي م٣٠/٤/٢٠٠٥ تاريخ

 .وقامت الشركة بتقديم تعهدات وضمانات للدائنين في بعض الحاالت للحصول على تلك القروض والتسهيالت
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 :وتشمل هذه االتفاقيات ما يلي
 .م١/١١/٢٠٠١ بتاريخ  SAP AGمن شركة  رخصة استخدام برامج 
 .م١٥/١/٢٠٠١ مع أوراكل بتاريخ ساندة فنيةاتفاقيات دعم وم 
 .م٢٠٠٣اتفاقيات مع مايكروسوفت آيرلندا أوبراشنز المحدودة بتاريخ اكتوبر  

تتضمن االتفاقيات أعاله شروطا وأحكاما متعارفا عليها وتعطي ترخيصا دائما لالستخدام ما لم يتم االخالل                
 .بشروط االتفاقية
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 طويل األجل مع تجار التجزئة والجملة وتغطي تلك           بعض منها  مراعي عددا  من االتفاقيات   أبرمت شركة ال  
 وتشمل االتفاقيات   . في المملكة  االتفاقيات التبادالت التجارية واتفاقيات التوريد والشراء واتفاقيات بيع اآلجل         

 :الرئيسية ما يلي

 .م٢/٢/٢٠٠٥اتفاقية طويلة األجل مع مجموعة العثيم التجارية بتاريخ  
 .م١٦/١/٢٠٠٥اتفاقية طويلة األجل مع المخازن الكبرى بتاريخ  
 .م١٩/١٢/٢٠٠٤اتفاقية طويلة األجل مع شركة التميمي المحدودة بتاريخ  
 .م٢/٢/٢٠٠٥اتفاقية مع أسواق جيان بتاريخ  
 .م٢٠/٧/٢٠٠٤اتفاقية تموين وشراء مع مجموعة صافوال بتاريخ  
 .م١٢/٧/٢٠٠٤ت بتاريخ اتفاقية مع كارفور هايبر مارك 

االتفاقيات على بيع منتجات المراعي وايجار بعض المساحات واألرفف لعرض المنتجات واتفاقيات            هذه  تنص  
 يوما  ٦٠ الى   ٣٠وتقدم المراعي فترات ائتمانية للعمالء بمعدل يتراوح من         .  أخرى خاصة بالمنتجات   سويقيةت

 . حجم المبيعات التي تتم عن طريق العميلىيعتمد علكما تتضمن االتفاقيات جدول خصم متدرج 
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ن التي يتم   اجبتغطي اتفاقيات التغليف بشكل عام خدمات تعبئة صلصة الطماطم والزبدة والحليب المركز واأل             
ات وبناء على االتفاقيات تقوم شركة المراعي بتزويد األطراف المتفق معها بالمنتج          . نتاجها بواسطة المراعي  إ

في عدة اتفاقيات توريد     كما أن شركة المراعي طرف    . المراد تغليفها باإلضافة إلى مواد التعبئة الالزمة       
 . ناجبمنتجات غذائية مثل الحليب واأل

 : ومن أهم اتفاقيات التوريد والتعبئة التي عقدتها الشركة ما يلي
 .م٣١/٧/٢٠٠٣ المأكوالت بتاريخ  مع المصنع الوطني إلنتاجمعجون الطماطم) تغليف(اتفاقية تعبئة  
 .م٢٦/١/٢٠٠٤ مع الشركة العربية الصناعية للتعليب المحدودة بتاريخ اتفاقية توريد علب 
  .م١/٥/٢٠٠٢ مع شركة فرسان لألغذية والمنتجات االستهالكية بتاريخ اتفاقية توريد جبن الموزاريال 
 .م وتعديالتها١٢/١١/٢٠٠١االستهالكية بتاريخ  مع شركة فرسان لألغذية والمنتجات اتفاقية تعبئة الزبدة 
 .م١٥/٣/٢٠٠٤ من مزرعة الوطنية لأللبان بتاريخ الطازج الخاماألبقار اتفاقية شراء حليب  
 .م١/٥/٢٠٠٢ مع الشركة الوطنية لمنتجات المأكوالت بتاريخ اتفاقية تصنيع وتعبئة 
 .م٢٦/٢/٢٠٠١ بتاريخ اتفاقية توريد مع ألوباك العبيكان المحدودة 
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وتشمل . كما أن للشركة اتفاقيات للحصول على اعالف واغذية حيوانات من بعض المزارع التي تقوم بإدارتها              
 :اتفاقيات شراء اغذية الحيوانات ما يلي

 ).قيد التجديد(م ١/١٠/٢٠٠١ بتاريخ مزارع الكبيرمن توريد االعالف اتفاقية  
  .م١/٥/٢٠٠٤ بتاريخ زراعية شركة حائل للتنمية المنتوريد االعالف اتفاقية  
 .م٦/١٠/٢٠٠١بتاريخ  الشركة الوطنية للتنمية الزراعية منتوريد االعالف اتفاقية  
 .م٦/١١/٢٠٠١ بتاريخ  شركة الجوف للتنمية الزراعيةمنتوريد االعالف اتفاقية  
 ).قيد التجديد(م ١/١/٢٠٠٣ بتاريخ مزارع الكبير من اتفاقية شراء أعشاب 
 ).قيد التجديد(م ١/١/٢٠٠٣ بتاريخ مزارع الكبير من وباتفاقية شراء حب 
 ).قيد التجديد(م ١/١/٢٠٠٣ بتاريخ مزارع الكبير من غذية حيواناتأاتفاقية شراء  
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 .م٢٠٠٢ في  مصنعي العصير بدولة اإلمارات العربية المتحدةمعتفاقية تعاون  اشركة المراعي طرف في
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يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للشركة بتاريخ نشرة اإلصدار هذه أن المراعي ليست طرفا في أي                 
ادعاء أو تحكيم قضائي أو أي متابعات أو تسويات مجتمعة أو منفردة من شأنها أن تؤثر سلبا على وضع                     

 .الشركة المالي أونتائج أعمالها
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 حصة متعهدي التغطية: ١-٢٣ شكل 
 عدد األسهم المطروحة لالآتتاب البنك 

 

 ٢٫٢٥٠٫٠٠٠.....................................)متعهد التغطية الرئيسي(البنك السعودي البريطاني 
 ٥٦٢٫٥٠٠.......................................................................البنك العربي الوطني

 ٥٦٢٫٥٠٠....................................................................البنك السعودي الفرنسي
 ٥٦٢٫٥٠٠.................................................................................بنك الرياض

 ٥٦٢٫٥٠٠......................................................................مجموعة سامبا المالية
 

 ٤٫٥٠٠٫٠٠٠.....................................................................................اإلجمالي
 

23-2      

 عرض البيع والتعهد بتغطية االآتتاب  ١-٢-٢٣

بموجب الشروط والتعليمات الواردة في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب بين المساهمين البائعين والشركة                
 :ومتعهدي تغطية االكتتاب

طروحة لالكتتاب  الممساهمون البائعون لكافة متعهدي تغطية االكتتاب بأن يتم بيع االسهم            يتعهد ال  )أ
للمشترين المستقطبين عن طريق    ) كما هو معرف في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب       (بتاريخ االغالق   

ردة متعهدي تغطية االكتتاب أو لمتعهدي تغطية االكتتاب أنفسهم وفي الحالتين وفقا للحصص الوا              
 . أعاله١-٢٣بالشكل 

يتعهد كل متعهد تغطية االكتتاب للشركة وللمساهمين البائعين بأن يتم شراء ما لم يتم شراؤه من                   )ب
 أعاله وذلك بالسعر    ١-٢٣طروحة بتاريخ االغالق وفقا للحصص الواردة في الشكل          الماألسهم  

 .المعروض

 أسس انهاء اتفاقية التعهد بتغطية االآتتاب ٢-٢-٢٣

هد التغطية الرئيسي بالنيابة عن متعهدي تغطية االكتتاب المساعدين إنهاء اتفاقية التعهد بتغطية               يجوز لمتع 
االكتتاب في ظروف محددة في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب قبل تسجيل األسهم في القائمة الرسمية، كما في                 

 :ذلك مايلي
 صباحا من تاريخ االغالق أو أي وقت        ١٠في حال حدوث أي من األمور الموضحة أدناه قبل الساعة            )أ

 : مثلمتعهد تغطية االكتتاب الرئيسيآخر يحدده 
 تعليق أو الحد من التداول العام لألسهم من خالل نظام تداول، 
اعالن تجميد النشاطات التجارية البنكية في الرياض من قبل السلطات المختصة أو أي عطل                

 خدمات التسوية والتصفية المتعلقة باالسهم في         جوهري في النشاطات البنكية التجارية أو      
 المملكة العربية السعودية،

تغيرات أو تطورات تتعلق بأي تعديالت مرتقبة تطرأ على االنظمة والتعليمات والنظام                 
 الضريبي مما يؤثر سلبا على الشركة أو االسهم أو نقل ملكيتها أو طرح االكتتاب،
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رهاب في المملكة العربية السعودية أو إعالن حالة          اندالع أو تصعيد أعمال العنف أو اال        
 الطوارىء في المملكة أو نشوب الحرب،

أي تغير سلبي جوهري أو انقطاع مفاجىء أوأي حالة أخرى في سوق المال أو أدوات الدين أو                  
أي تغير سلبي   ) وليس محصورا على  (االسهم أو أي سوق مالي اخر في المملكة بما في ذلك             

 ر تداول األسهم،جوهري في مؤش
الكوارث أو التغيرات في االوضاع المالية والسياسية واالقتصادية وأسعار صرف العمالت أو              

 أنظمة الرقابة في المملكة العربية السعودية،

 من شأنها أن تؤدي إلى التحيز أو أن تجعل االستمرار           متعهد تغطية االكتتاب الرئيسي   والتي في وجهة نظر     
وبيع أسهم االكتتاب المنصوص عليها في نشرة االكتتاب غير عملي أو مجدي، ويمكن              في عملية االكتتاب    

 بحرية تصرف مطلقة وبعد إشعار الشركة أن يقوم بإنهاء اتفاقية التعهد               متعهد تغطية االكتتاب الرئيسي   
 .بالتغطية بالنيابة عن متعهدي التغطية

ية السعودية من قبل أي منظمة تقييم        في حال إصدار إشعار بخصوص االسهم في المملكة العرب           )ب
 صباحا من تاريخ االغالق أو أي وقت آخر يحدده متعهد تغطية االكتتاب       ١٠معروفة دوليا قبل الساعة     

 :الرئيسي مثل
 تخفيض مستوى تصنيف تلك االسهم، 
 اعتزام تخفيض مستوى التصنيف أو دراسة احتمال القيام بمثل ذلك االجراء، 
 لتصنيف دون التصريح بأنها تقوم بذلك لرفع مستوى التصنيف،اعتزام دراسة إعادة ا 

والتي في وجهة نظر متعهد تغطية االكتتاب الرئيسي من شأنها أن تشكك في نجاح طرح االكتتاب أو أن                     
تجعل االستمرار في عملية االكتتاب وبيع أسهم االكتتاب المنصوص عليها في نشرة االكتتاب غير عملي أو                 

هد تغطية االكتتاب الرئيسي بمناقشة ذلك مع الشركة والمساهمين البائعين بالحد الذي يراه              مجدي، سيقوم متع  
عمليا ويمكن له بحرية تصرف مطلقة وبعد إشعار الشركة أن يقوم بإنهاء اتفاقية التعهد بالتغطية بالنيابة عن                  

 .متعهدي التغطية

 : الرسوم والمصاريف ٣-٢-٢٣

رسوم تغطية على   ) بالنيابة عن متعهدي التغطية   ( االكتتاب الرئيسي    يدفع المساهمون البائعون لمتعهد تغطية    
أساس اجمالي العوائد من طرح االكتتاب والتي سيتم توزيعها على كافة متعهدي التغطية بنسبة حصصهم                 

 كما يقوم المساهمون البائعون بدفع الرسوم والمصاريف المتعلقة بطرح االكتتاب            ١-٢٣الواردة في الشكل    
 .د تغطية االكتتاب الرئيسيالى متعه
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يجب على جميع المكتتبين قراءة شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة طلب االكتتاب حيث              
يعتبر التوقيع على طلب االكتتاب وتقديمه بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وتعليمات االكتتاب                 

 .المذكورة

24-1  

 التوقيع على طلب االكتتاب وتقديمه لمدير االكتتاب او البنوك المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين المساهمين                 إن
 .البائعين والمكتتب

ن  ين السعودي يإمكان المواطن بوسيكون  . من رأس المال المصرح به للشركة     % ١٠٠يمتلك المساهمون البائعون    
ويمكن للمستثمرين المتقدمين بطلب االكتتاب الحصول على        . سهم الشركة من إجمالي أ  % ٣٠كتتاب في   اال

 : وطلب االكتتاب من البنوك المستلمة على النحو التالي اإلصدار المختصرة ونشرةصدارنشرة اال

 البنك السعودي البريطاني
  ١١٤١٣، الرياض ٩٠٨٤صندوق بريد 

 البنك العربي الوطني
  ١١٤٢٣، الرياض ٩٨٠٢صندوق بريد 

 البنك السعودي الفرنسي
 ١١٥٥٤، الرياض ٥٦٠٠٦صندوق بريد 

 
 بنك الرياض

  ١١٦١٤، الرياض ٢٢٦٢٢صندوق بريد 

 مجموعة سامبا المالية
  ١١٤٢١، الرياض ٨٣٣صندوق بريد 

 سيتم البدء باستالم طلبات االكتتاب في فروع البنوك المذكورة في المملكة العربية السعودية من تاريخ                   
 وعند توقيع   )م١٣/٧/٢٠٠٥ الى تاريخ    م٤/٧/٢٠٠٥(الموافق   هـ٧/٦/١٤٢٦هـ الى تاريخ    ٢٧/٥/١٤٢٦

 أن المعلومات    تبين وفي حال . وتقديم طلب االكتتاب سيقوم البنك المستلم بختمه وتزويد المكتتب بصورة منه          
ك المستلم فان طلب    ملة أوغير صحيحة أو لم يتم ختمها بواسطة البن         تالمقدمة في طلب االكتتاب غير مك      

 .يعتبر الغياساالكتتاب 

، ويكون المبلغ   هاب في طلب االكتتاب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب            يوضحمكتتب أن   ال على   يجب
اإلجمالي المطلوب من كل مكتتب هو حاصل ضرب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها بسعر السهم البالغ                 

أسهم، ويجب أن تكون أي زيادة عن       ) ١٠(دنى لالكتتاب هو عشرة     إن الحد األ  .   ريال سعودي للسهم   ٥١٢
 .سهم لكل مكتتب) ٥,٠٠٠(كما أن الحد األقصى لالكتتاب هو خمسة آالف  .ذلك بمضاعفات العشرة



 كتتابشروط وتعليمات اال

 
 ١١٥ 

وإجمالي مبلغ   ،أو دفتر العائلة  المدنية،  أصل وصورة بطاقة األحوال     ات االكتتاب مع    طلبأن يتم تقديم    يجب  
أن يكتب الوكيل اسمه    يجب  لألوالد واألبوين فقط،    عن المكتتب   بالوكالة  ل تقديم الطلب     وفي حا  .االكتتاب

ويجب أن تكون الوكالة صادرة     . سارية المفعول أصل وصورة وكالة     االكتتاب وأن يرفق     طلبعلى  يوقع  و
قنصلية السعودية  السفارة أو ال  أو من خالل      ،في المملكة العربية السعودية    نيقيمالملألشخاص  من كتابة العدل    

الموظف المسؤول في البنك    يقوم   و  .لمقيمين خارج المملكة العربية السعودية    بلد المكتتب لألشخاص ا   في  
  .ل للمكتتبول وإعادة األصوصور مع األصالالمستلم بمطابقة 

ن أفراد العائلة   كاإذا   في دفتر العائلة  العائلة المقيدين   اكتتاب واحد للمكتتب الرئيس وأفراد      يكتفى بتعبئة طلب    
يتم تسجيل   )أ:  (الرئيس بطلبها، ويترتب على ذلك ما يأتي      المكتتب  التي يتقدم   نفس عدد األ سهم    ب سيكتتبون  

مبالغ جميع ال عاد   ت )ب(،  جميع األسهم المخصصة للمكتتب الرئيس والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الرئيس          
 أرباحكامل    على  المكتتب الرئيس  يحصل) جـ(الرئيس،  عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب       فائضة  ال
 .لمكتتبين التابعينل وللمكتتب الرئيسيالمخصصة الموزعة عن األسهم ألسهم ا

اسم باسم غير    رغب في تسجيل األسهم التي يتم  تخصيصها          إذا) ١ (:في حالة ستخدم طلب اكتتاب منفصل     ي
 .المكتتب الرئيسي يرغب التابع االكتتاب بها عن التاألسهم اختلفت كمية إذا ) ٢ (،المكتتب الرئيس

 االكتتاب  اتطلبالمحددة وامتالك ذلك العدد منها في        األسهم  في  ويقر كل مكتتب بموافقته على االكتتاب        
 البالغ  كتتاب من المكتتب مقابل مبلغ يساوي عدد األسهم المطلوب االكتتاب فيها مضروبا بسعر اال               ةالمقدم
 العدد من األسهم الذي تم تخصيصه له عند       امتلك ذلك   ويعتبر كل مكتتب قد     .  سهم  ريال سعودي لكل   ٥١٢

 )٢(،  ستمارة طلب االكتتاب إلى أي  من البنوك المستلمة       التقديم المكتتب    )١ (:تحقق كل من الشروط التالية    
تقديم البنك المستلم    )٣(، و دفع المكتتب القيمة اإلجمالية لألسهم التي طلب االكتتاب بها بالكامل للبنك المستلم            

 .إشعار التخصيص الذي يحدد عدد األسهم التي خصصت للمساهم

نفسه، وإذا لم    من حساب المكتتب     اها لدى أحد فروع البنوك المستلمة خصم      ب قيمة األسهم المكتتب      كامل سددت
به وذلك حسب   يكن للمكتب حساب لدى البنك المستلم فيجب عليه أن يفتح حسابا وذلك للقيام بتسجيل اكتتا                

 .التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي

 وسيقبل  ،شروط وتعليمات االكتتاب  الطلب  كليا أو جزئيا إذا لم يستوف        الطلب   ترفضويحق للشركة أن    
 .ما لم تزد هذه األسهم عن األسهم التي اكتتب بهاله األسهم المخصصة المكتتب عدد 
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 : بفتح حساب أمانة تتم تسميته على النحو التاليالمشاركةبنوك ستقوم ال

 البنك   اسم الحساب

 االكتتاب العام في شركة المراعي
البنك السعودي البريطاني

، الرياض ٩٠٨٤صندوق بريد 
١١٤١٣

 

 االكتتاب العام في شركة المراعي
 البنك العربي الوطني

  ١١٤٢٣، الرياض ٩٨٠٢صندوق بريد 

 تاب العام في شركة المراعياالكت
 البنك السعودي الفرنسي

 ١١٥٥٤، الرياض ٥٦٠٠٦صندوق بريد 
 

 االكتتاب العام في شركة المراعي
بنك الرياض

، الرياض ٢٢٦٢٢صندوق بريد 
١١٦١٤
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 االكتتاب العام في شركة المراعي
 مجموعة سامبا المالية

  ١١٤٢١، الرياض ٨٣٣صندوق بريد 

 .ك مستلم أن يودع المبالغ التي قام بتحصيلها من المكتتبين في حساب األمانة المذكورويجب على كل بن

 -وما يتبقى من األسهم المطروحة لالكتتاب       . عشرة أسهم لكل مكتتب   ) ١٠(الحد األدنى للتخصيص هو     إن  
سهم  على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األ          ״ سيتم تخصيصها على أساس تناسبي بناء       -إن وجدت   

 ألف مكتتب، فإن الشركة     أربعمائة وخمسون ) ٤٥٠,٠٠٠( وإذا تجاوز عدد المكتتبين   .  المطلوب االكتتاب بها  
وفي حال تجاوز عدد    . ال تضمن الحد األدنى للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتتبين            

وسوف . ة السوق المالية  ه هيئ  يتم التخصيص حسب ما تقرر     ، سوف المكتتبين عدد األسهم المطروحة لالكتتاب    
 الموافق (هـ  ١٢/٦/١٤٢٦يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم االثنين                

 ). م١٨/٧/٢٠٠٥

سترسل البنوك المستلمة إشعارات إلى المكتتبين لديها تفيدهم بالعدد النهائي لألسهم المخصصة والمبالغ التي               
لغ بالكامل بدون أي رسوم أو اقتطاع أي مبلغ وذلك بقيدها في حسابات المكتتبين              سيتم ردها لهم، وسترد المبا    

و يجب على المكتتبين االتصال بفرع البنك المستلم الذي تم تقديم طلب االكتتاب فيه                 . لدى البنك المستلم  
 .للحصول على أي معلومات إضافية
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 :طلب االكتتاب، فإن المكتتبتقديم بموجب تعبئة و

 .وافق على اكتتابه في المراعي بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتابي 
 . ودرسها بعناية وفهم مضمونهايقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها 
يوافق على النظام األساسي للمراعي والشروط الواردة في نشرة اإلصدار وبناء على ذلك تم اكتتابه في                  

 .األسهم المذكورة
 يتنازل عن حقه بمطالبة المراعي والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء احتواء                  ال 

نشرة اإلصدار على معلومات جوهرية غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية                 
 .تؤثر على قبول المكتتب باالكتتاب في حالة إضافتها في النشرة

واحد من األفراد المشمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب في            يعلن أنه لم يسبق له وال ألي         
 . أسهم المراعي وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حالة تكرار طلب االكتتاب

يعلن قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في               
 .الطلب وفي نشرة اإلصدار

 .يتعهد بعدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للبنك المستلم 
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هم ائ وخلف ولمنفعة أطرافها ة ملزمة   العالق  ذات  الشروط واألحكام والتعهدات    كافةطلب االكتتاب و  يكون  
 لصالحهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة؛ ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص              هموالمتنازل من 

عليه تحديدا في هذه النشرة ؛ ال يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق او مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو                      
التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من                    

 .الطرف اآلخر

ص العربي والنص   تعارض بين الن  ال ةيزية، وفي حال  تم إصدار نشرة االصدار هذه باللغتين العربية واالنجل        
 . اإلنجليزي، يعمل بالنص العربي لنشرة اإلصدار
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م، كنظام بديل لنظام معلومات االوراق المالية اإللكتروني، وبدأ تداول          ٢٠٠١تم تأسيس نظام تداول في عام       
ة لألسهم المتداولة عبر نظام تداول       وقد بلغت القيمة السوقي   . م١٩٩٠األسهم اإللكتروني في المملكة عام       

 ٧٦ويبلغ عدد الشركات المساهمة المدرجة في النظام        . م٢٠٠٥ يونيو   ١٩في   مليار ريال سعودي     ١,٩٤٧
 .شركة حتى تاريخه

ويتم التداول على   . ونظام تداول يغطي عملية التداول بشكل متكامل ابتداءا  بتنفيذ الصفقة وانتهاء  بالتسوية             
 عصرا  وحتى   ٤:٣٠الثانية من الساعة    ) ٢(  ظهرا ، و  ١٢ صباحا  وحتى    ١٠ألولى من الساعة    ا) ١: (فترتين
ما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها صباحا           أ. مساء  ويتم خاللها تنفيذ األوامر     ٦:٣٠

وتتغير هذه  . مساء  ٨لى   إ ٦:٣٠ وبين فترتي التداول إضافة لفترة قبل اإلغالق من الساعة            ٨من الساعة   
 .األوقات خالل شهر رمضان وتعلن من قبل إدارة تداول

وبشكل عام تنفذ . تنفذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقا  للسعر            
عر فإنه يتم تنفيذها وفقا      وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس الس      . أوامر السوق أوال ، وتليها األوامر محددة السعر      

 .لتوقيت اإلدخال

ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على                   
وتتم تسوية   .اإلنترنت وتوفير بيانات السوق بشكل فوري لمزودي المعلومات المعروفين مثل رويترز             

 . الملكية لألسهم يتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقةالصفقات آنيا  خالل اليوم، أي أن نقل

. ويجب على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات و المعلومات ذات األهمية للمستثمرين عبر نظام تداول                
 .وتقع على عاتق إدارة تداول مسؤولية مراقبة السوق بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق
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تاريخ " تداول"، وستؤكد السوق المالية     دء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي السهم الشركة        يتوقع الب 
ستدالل لال ذكرت    تواريخ مبدئية  التواريخ واألوقات المذكورة في هذه النشرة     وتعتبر  . تداول األسهم في حينه   

 .فقط ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة هيئة السوق المالية

 إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في تداول،             طروحةلتداول في األ سهم الم   ال يمكن ا  
ويحظر التداول فيها حظرا  تاما      " تداول"وتسجيل الشركة في القائمة الرسمية وإدراج أسهمها في السوق المالية           

لمسئولية الكاملة عنها، ولن تتحمل     ويتحمل المكتتبون الذين يتعاملون في تلك األنشطة المحظورة من التداول ا          
 .الشركة أي مسئولية قانونية في هذه الحالة
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 صباحا حتى الساعة    ٨:٣٠ المستندات التالية للفحص في المركز الرئيسي لشركة المراعي من الساعة            توفرست
 . مساءا قبل أسبوع من فترة االكتتاب وخالل فترة االكتتاب٥

 .نظام األ ساسي للشركةال 
 .قرار الشركاء بتحويل شركة المراعي من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة 
 )م١٣/٦/٢٠٠٥الموافق  (  هـ   ٦/٥/١٤٢٦تاريخ   و ٧٧٣رقم  وزير التجارة والصناعة    معالي  قرار   

 .لى شركة مساهمةإبالموافقة على تحويل الشركة 
 .األسهمموافقة هيئة السوق المالية لطرح  
 .م٢٠٠٤ و م٢٠٠٣م و٢٠٠٢ ديسمبر ٣١لقوائم المالية المدققة لألعوام المنتهية في ا 
 .ات توريد األعالف مع األطراف ذات العالقةاتفاقيأهم  
 .البيع مع األطراف ذات العالقةتوريد وال اتتفاقيأهم إ 
 . واليمن ولبنانمصر في ليمتد هولدينجزاتفاقية استخدام العالمة التجارية مع شركة ماركلي  
القوة النسبية لعالمة المراعي التجارية مقارنة بمنافسيها الرئيسيين باإلضافة إلى مكانة المراعي             دراسة   

 . Conquest AMRB  المعدة من قبلمقارنة بمنافسيها
 IMES Consultingتقرير عن سوق األلبان معد من قبل  
 .مركز معلومات األلبان الكنديتقرير  
 .أريزونا الجزء التكافلي، قسم الخدمات الحيوانيةجامعة تقرير  
 .زارة الزراعة األمريكية، خدمات الزراعة األجنبيةو تقرير  
 . ضمن نشرة اإلصدارهم على نشر إفادتConquest AMRBخطية من  ةموافق 
 . ضمن نشرة اإلصدارأجزاء من تقريرهمعلى نشر  IMES Consultingخطية من  ةموافق 
 ضمن تقريرهمعلى نشر   ) عضو جرانت ثورنتون الدولية   (كتب الدار لتدقيق الحسابات     مخطية من    ةموافق 

 .نشرة اإلصدار
 باالشتراك مع بيكر آند ماكينزي      ، تركي الشبيكي  مكتب المستشارون القانونيون  خطاب الرأي القانوني من      

 .ليمتد
 .تقرير التقييم المعد من قبل المستشار المالي 
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