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التقرير المالي

شهدت شركة المراعي عاماً آخر من األداء المالي 
القوي، مع زيادة في المبيعات وصافي الدخل من 

األنشطة التشغيلية وهامش الربح اإلجمالي.

اهتمامنا84 جوهر  المستهلك 



85 2016 السنوي  التقرير   | المراعي 



األداء المالي

لایر  مليار   14.7 2016م  عام  المراعي  شركة  مبيعات  بلغت 
السابق  العام  عن   %6.6 بنسبة  زيادة  بذلك  محققًة  سعودي، 
قوية  أداء  مستويات  على  الحفاظ  على  قدرتها  الشركة  لتؤكد 
البيئة االقتصادية في المنطقة.  التراجع الذي تشهده  في ظل 
وقد ارتفع الدخل من العمليات بنسبة 12.4% ليسجل 2.5 مليار 
لایر سعودي (مقارنة بنسبة 13.2% عام 2015م)، كما ارتفع الربح 
اإلجمالي بنسبة 10.4% عن عام 2015م، كنتيجة رئيسية لعمليات 
التي  التوسع  عمليات  وساهمت  المباشرة.  التكاليف  ضبط 
شهدتها مرافق اإلنتاج والتصنيع والتوزيع في مختلف أنحاء دول 
الخليج في زيادة مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 9.3%، باإلضافة 
إلى ارتفاع المصروفات العمومية واإلدارية بنسبة 6.6% عن عام 

2015م، األمر الذي ينسجم مع النمو اإلجمالي لمبيعات الشركة.

وتمكنت شركة المراعي من تحقيق إيرادات بلغت 3.7 مليار لایر 
واإلطفاء  واإلهالك  التمويل  مصاريف  خصم  قبل  سعودي 
والزكاة والضرائب (EBITDA)، وهو ما يمثل تحسًنا بنسبة %11.5 
(مقارنة  المبيعات،  من   %25.3 نسبته  وبما  السابق،  العام  عن 
بنسبة 24.2% عام 2015م). وقد سجل صافي الدخل نمًوا بنسبة 
المبيعات  من   %14.2 نسبته  وبما  2015م)،  عام   %14.4)  %8.6

(مقارنًة بنسبة 13.9% عام 2015م).

نتائج القطاعات

شهدت المبيعات نمًوا في مختلف قطاعات المنتجات الرئيسية، 
بنسبة  والعصائر  األلبان  منتجات  قطاع  مبيعات  ارتفعت  فقد 
بينما   ،%8.4 بنسبة  الدواجن  قطاع  مبيعات  وارتفعت   ،%5.0
حققت مبيعات قطاع المخابز أعلى نمو بنسبة 16.3%. وشهدت 
أرباح قطاع منتجات األلبان والعصائر نمًوا بنسبة 6.8% بالمقارنة 
مع عام 2015م، مدفوعًة بزيادة مبيعات منتجات األلبان طويلة 
 (%5.3 (بنسبة  الطازجة  األلبان  ومنتجات   (%14.6 (بنسبة  األجل 
والعصائر (بنسبة 1.5%) واألجبان والزبدة بنسبة (0.1%). كما ارتفع 
صافي الدخل لقطاع المخابز بنسبة 62.0% مقارنًة بالعام السابق، 
إلى رفع القدرات اإلنتاجية بعد  األمر الذي يعود بشكل رئيسي 

افتتاح المصنع الجديد في منطقة حائل. 

بنسبة  الدواجن  قطاع  في  الخسائر  ارتفعت  آخر،  صعيد  وعلى 
37.6% مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة انخفاض تكلفة الدجاج 
األسواق  المنافسة  حدة  ارتفاع  ثم  ومن  المستورد  المجمد 
األخرى  األنشطة  خسائر  وارتفعت  عام 2016م.  في  السعودية 

بنسبة 14.6% مقارنة بعام 2015م.

التوزيع الجغرافي للمبيعات

شهدت المبيعات في المملكة العربية السعودية أعلى معدالت 
النمو (مسجلة 494.7 مليون لایر سعودي أو نمًوا بنسبة %5.6 
األخرى  الخليج  دول  وتبعها  2015م)،  عام   %8.5 بنسبة  مقارنًة 
(حيث سجلت 216.3 مليون لایر سعودي أو 5.9% مقارنًة بنسبة 
العام السابق) والدول األخرى (سجلت 193.1 مليون  10.3% في 
أو 14.4% مقارنًة بنسبة 13.5% عام 2015م). وقد  لایر سعودي 
سجلت كل من اإلمارات العربية المتحدة ومصر وقطر والمملكة 

العربية السعودية أعلى معدالت النمو في المبيعات السنوية. 

التدفق النقدي والمركز المالي

لایر  مليار   4.4 التشغيلية  األنشطة  من  النقدي  التدفق  بلغ 
انخفض  وبذلك  المبيعات  من   %29.3 يمثل  ما  وهو  سعودي، 
الستالم  ذلك  ويرجع  السابق.  بالعام  مقارنًة   %10.9 بنسبة 
نتيجة  سعودي  لایر  مليون   790.0 بقيمة  تأمينية  مطالبة 
نمو  حالة  وفي  جدة.  في  عام 2014م  وقعت  التي  الحريق  حادثة 
المطالبة  أثر استالم  ( أي بعد استبعاد  المعيارية  بالمثل  المثل 
التأمينية في العام السابق)، كان معدل نمو التدفق النقدي من 
األنشطة التشغيلية سيشهد زيادة بنسبة 6.1% مقارنة بالعام 
السابق، وذلك نتيجة لزيادة األرباح وتدفق النقد. ووصل إجمالي 
بما  االستثمارية،  األنشطة  في  المستخدمة  النقدية  التدفقات 
في ذلك األصول الحيوية، إلى 4.9 مليار لایر سعودي. وارتبطت 
االستثمارات الرئيسية لشركة المراعي بالتوسع في رفع القدرات 
اإلنتاجية في مرافق اإلنتاج والتصنيع والمزارع والتوزيع واالنتشار 

الجغرافي، بما يتماشى مع خطة االستثمار االستراتيجية.

وخالل عام 2016م، تمكنت المراعي من الحفاظ على تمويل وافر 
ومتنوع وتنافسي، على الرغم من ظروف السوق غير المالئمة. 
الفائدة  لسعر  (وفًقا  الثابت/المتغير  الفائدة  سعر  ارتفع  وقد 
السائد بين المصارف السعودية خالل 6 أشهر) من 0.95% إلى 

 .%2.16
صورة  في  سعودي  لایر  مليار  تأمين 2.8  في  المراعي  ونجحت 
البنوك، و0.2 مليار لایر  بنكية لمدة 10 سنوات من  تسهيالت 
سعودي لمدة 12 عاًما من صندوق التنمية الزراعية، كما وقعت 
الشركة أول اتفاقية تسهيالت تأمينية لتمويل الصادرات بقيمة 
حقوق  رفع  في  ونجحت  عاًما،  لمدة 12  سعودي  لایر  مليار   0.1
الملكية بقيمة 55 مليون دوالر أمرييك في المشروع المشترك 
"الشركة الدولية لأللبان والعصائر" في جمهورية مصر العربية. 
ضعف   2.7 إلى  للشركة  المالي  الرفع  قيمة  إجمالي  وصل  وقد 
التمويل  مصاريف  خصم  قبل  األرباح  إلى  الدين  نسبة  لصافي 

واإلهالك واإلطفاء والزكاة والضرائب. 
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إدارة المخاطر

الديون  لتسهيالت  االستحقاق  موعد  تمديد  العام  خالل  تم 
الراهنة من 3.8 سنوات إلى 4.4 سنوات، بما يمكن الشركة من 
االستفادة من منحنيات أسعار الفائدة طويلة األمد. وفي ظل 
التعرض  إدارة  الفائدة، تم العمل على  توقعات زيادة معدالت 
إلى  بالنسبة  أما  وإيجابية.  قوية  نتائج  لتحقيق  بفعالية  للفائدة 
وبشكل  التضخم،  من  مرتفعة  معدالت  تواجه  التي  الدول 
خاص األرجنتين ومصر، فقد تم التعاون عن كثب وبشكل بناء 
بين فرق الشؤون المالية المحلية وفريق الشؤون المالية في 
الشركة للحد من أثر انخفاض قيمة العملة على التدفق النقدي 
برنامج  تطوير  على  العمل  الشركة  واصلت  وقد  للمجموعة. 
وجود  مع  والسكر  الصويا  وفول  الذرة  من  لكل  السلع  تحوط 
إطار عمل للتعامل مع المخاطر، وذلك لمواجهة التحديات التي 
تفرضها األسعار المتقلبة. وشارك فريق الشؤون المالية في 
الحالية  التأمين  لسياسات  شاملة  إصالح  عملية  في  الشركة 
لضمان التغطية األمثل بما يتناسب مع المخاطر المتغيرة التي 

تواجه شركة المراعي. 

التي  الفرص  من  االستفادة  2016م  عام  في  الشركة  واصلت 
التكيف  بهدف  وذلك  المالية،  األوضاع  تحسين  إمكانية  تتيح 
إدارة  وتتم  المنطقة.  تواجهها  التي  االقتصادية  التحديات  مع 
المالي اإلجمالي للشركة في نطاق ثالثة أضعاف صافي  الرفع 
نسبة الدين إلى األرباح قبل خصم مصاريف التمويل واإلهالك 
استثمار  سجل  بينما  أقصى،  بحد  والضرائب  والزكاة  واإلطفاء 
رأس المال وفًقا للخطة االستراتيجية رقًما قياسًيا بلغ 4.5 مليار 

لایر سعودي. 

ونظًرا لمتطلبات استثمار رأس المال المرتفعة لشركة المراعي، 
تمويل  مصادر  ضمان  للشركة  الرئيسية  األهداف  أحد  تضمن 
طويلة األمد وموثوقة ومتنوعة وفعالة. ومن األهداف المهمة 
التي  كذلك تعزيز المرونة إلدارة المخاطر المتعددة والتحديات 
تواجهها الشركة. وقد تم في عام 2016م تحقيق هذين الهدفين 
اللذين سيجسدان كذلك جوانب رئيسية للسياسة المالية في 

العام القادم. 

التمويل القائم

من  العديد  لدى  طيبة  إئتمانية  بسمعة  المراعي  شركة  تتمتع 
وغير  الحكومية  اإلقراض  ومؤسسات  المالية  المؤسسات 
الحكومية، باإلضافة إلى مستثمري األصول ذات الدخل الثابت. 
ويعتمد الوضع الذي تتمتع به شركة المراعي على إمكانية التنبؤ 
بالتدفقات النقدية التشغيلية اإليجابية للشركة واستراتيجيتها 

الواضحة فيما يتعلق بتحقيق النمو المستدام.

وقد بلغ التمويل القائم 11,435.5 مليون لایر سعودي بنهاية عام 
2016م، وجاء في صورة تسهيالت مرابحة بنكية تتفق مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية وتمويل حكومي وصكوك من مستثمري 
األصول ذات الدخل الثابت. وتم تنفيذ كافة الشروط التعاقدية 
والضمانات الواردة في اتفاقيات التمويل بناًء على شروط تجارية 
والتي  اإلنتاج،  وخطوط  األصول  بعض  رهن  تشمل  اعتيادية 
بلغت قيمتها 1,219.5 مليون لایر سعودي لمصلحة مؤسسات 
التمويل الحكومية. أما التسهيالت التمويلية الممنوحة من قبل 
عن  ضمانها  تم  فقد  المالية  المؤسسات  من  وغيرها  البنوك 
المجموعة.  تصدرها  التي  المضمونة  اإلذنية  السندات  طريق 
نهاية  في  القائم  التمويل  هيكل  التالي  الجدول  في  نستعرض 

عام 2016م:
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تصنيف التمويل القائم بناًء على أجل التمويل 
(بالمليون لایر سعودي)

2015م2016مأجل التمويل
 153.4 146.9القروض قصيرة األجل 

 1,668.0 1,171.9الجزء المتداول من القروض طويلة األجل 
 9,343.4 10,134.7القروض طويلة األجل 

 11,164.8 11,453.5اإلجمالي

تصنيف استحقاق التمويل القائم بناًء على 
فترة االستحقاق (بالمليون لایر سعودي)

2015م2016مفترة االستحقاق 

 1,821.4 1,318.8أقل من عام واحد 
 1,423.4 2,442.2من عام إلى عامين 

 5,833.6 5,134.5من عامين إلى خمسة أعوام
 2,086.4 2,558.0أكثر من خمسة أعوام

 11,164.8 11,453.5اإلجمالي

التمويل المتاح 

المستقبلية  االستثمارات  لتمويل  المتزايدة  الحاجة  إطار  في 
إدارة أي زيادات في  الخزينة على  إدارة  المراعي، تعمل  لشركة 
النقد وتواصل توفير الحلول التمويلية الالزمة لكافة االحتياجات 
االستثمارية  العروض  تقديم  إلى  باإلضافة  التشغيلية، 
لتسهيالت التمويل االقتصادية من حيث التكلفة. وقد وصل 
حجم تسهيالت المرابحة المصرفية والتمويل الحكومي المتاح 
نهاية  في  سعودي  لایر  مليون   6,050.8 إلى  المستخدم  غير 
عام 2016م. وحصلت المجموعة كذلك على تسهيالت إضافية 
مليون   351.1 بقيمة  السعودي  الصناعية  التنمية  صندوق  من 
سنوات.  خمس  من  أكثر  بعد  استحقاق  بتاريخ  سعودي  لایر 
ومستويات  المتاح  التمويل  التالي  الشكل  في  ونستعرض 

االستخدام لعام 2016م واألعوام القادمة:

88

الجهات المانحة

مبلغ 
التمويل 
الرئيسي 

فترة 
التمويل

طريقة 
السداد

الرصيد
 بداية العام  

اإلضافات 
خالل العام 

المدفوع 
خالل العام 

الرصيد نهاية 
العام 

تاريخ إنتهاء
االستحقاق 

بنوك ومؤسسات مالية 
من عام إلى 10  11,876.2(مرابحات إسالمية)

أعوام 
ربع سنوية ونصف 

من 2017م 5,796.3(1,834.6) 1,992.5 5,638.4سنوية وسنوية
حتى 2027م

التسهيالت البنكية للشركات 
من عام إلى  385.1التابعة األجنبية

سبعة أعوام  
ربع سنوية ونصف 

من 2017م 385.1- 214.3 170.8سنوية وسنوية
إلى 2023م

صندوق التنمية الصناعية 
من عام إلى  1,570.5السعودي 

من 2017 1,198.5(286.4) 29.3 1,455.6نصف سنوية تسعة أعوام  
حتى 2023

من 2017م  173.6- 173.6-سنوية 12 عاًما  190.5صندوق التنمية الزراعية 
حتى 2027م

مارس 2019م 1,000.0-- 1,000.0المبلغ اإلجمالي7 أعوام 1,000.0صكوك - الشريحة األولى 

مارس 2020م 787.0-- 787.0المبلغ اإلجمالي7 أعوام 787.0صكوك - الشريحة الثانية - 1

مارس 2018م 513.0-- 513.0المبلغ اإلجمالي5 أعوام  513.0صكوك - الشريحة الثانية - 2

سبتمبر 2022م 1,600.0-- 1,600.0المبلغ اإلجمالي7 أعوام 1,600.0صكوك - الشريحة الثالثة 

  11,453.5(2,121.0) 2,409.7 11,164.8   17,922.2اإلجمالي

التمويل القائم في نهاية عام 2016م (بالمليون لایر سعودي)
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التمويل المتاح والمستخدم
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تاريخ اإلستحقاق
بعد

المتاحالمستخدم

 2022م

1,3511,319
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