
 

1 | P a g e  
 

 

 
 

 

 تقرير مجلس اإلدارة
٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في   

٢٠١٢فبراير  

 
 

 

 



 

2 | P a g e  
 

 تقرير مجلس اإلدارة
 لتشغيلي والماليإستعراض أداء الشركة ا والذي يشملم ٢٠١١يسر مجلس إدارة شركة المراعي أن يضع بين أيديكم تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 

سنسعى  حيث م واألعوام القادمة٢٠١٢سائلين المولى عز وجل أن يكلل جھودنا بالتوفيق والنجاح في عام , العام خالل ھذا  واإلستثمارات الرأسمالية
 في تعزيز ستمراراإللمعدالت مجزية للعائد على اإلستثمار مع  ناا ألفضل ممارسات العمل وتحقيقنتطبيق لالمستدام من خال على النمو على المحافظة

في توفير منتجات ذات قيمة غذائية وجودة  ورسالتنا انإنطالقاً من رؤيتاألطراف ذات العالقة  كافةمصالح  بينلتوازن ل انتراعاومريادتنا في االسواق 
     .عالية وبأسعار عادلة في متناول الجميع

  الخارجية التحدياتتجاوز  -١

 النمو ھذاوواكب  .مقارنة بالعام الماضي %١٤.٧ نسبتھا زيادةب ومليون لایر ٧,٩٥١.٠ حيث بلغتم رقماَ قياسياَ ٢٠١١لعام  مبيعات المراعي سجلت
مليون لایر تمثل  ١,٩٢٤,٠ قدرھاالتشغيلية  األنشطةحققت الشركة تدفقات نقدية من كما  مليون لایر ١,٥١٧,٦ تتشغيلية بلغ رباحصافي أ تحقيق
  .المبيعاتإجمالي قيمة من % ٢٤.٢

تكرس الثقة في إستراتيجية التغيير كما أنھا  كفاءة كوادرھاووتجسد قوة عالمة المراعي التجارية  م٢٠١١م الع في األداء ھذه اإلنجازات التميزتعكس 
التنوع وسع والتطوير التي تم تنفيذھا خالل الفترة الماضية والتي أظھرت متانة مقومات شركة المراعي وقدراتھا وحيويتھا الذاتية الدافعة لھا للتو

وداعمة لقدراتھا التنافسية في كافة المنتجات الغذائية التي تقدمھا  كات الغذائيةرالش ةفي طليع الرائدة علي مكانتھابذلك حافظة والتمدد الجغرافي م
  .للمستھلك

جل بنسبة واأللبان طويلة األ% ٩.٧حيث إرتفعت مبيعات األلبان الطازجة بنسبة  العمل، قطاعاتحققت الشركة نمواَ كبيراَ في المبيعات في كافة كما 
ً  كما حقق قطاع الدواجن% . ١٧.٧والمخبوزات بنسبة % ١٩.٢وعصائر الفواكه بنسبة % ١٢.٨واألجبان والزبدة بنسبة % ١٥.٥  نمواً ملحوظا

   .%٨١حيث حقق نسبة نمو بلغت خالل ھذا العام 

 حافظت على ھذه المكانةحيث  اون الخليجيفى خمس من دول مجلس التع الطازج في طليعة أسواق العصير مكانتھا عصيرات المراعي وطدتو
 %١٩.٢نسبة نمو بلغت ب مليون لایر ٨٨٨,١مبيعاتھا محققة  تنامي أثمر ذلك عن، حيث بتكاراإلتنوع وال تھا واإلستمرار في بإلتزامھا بجود المرموقة
  .م٢٠١٠العام ب مقارنة

ً بأن المراعي ،م٢٠١١مليون لایر في العام  ٩٦٦,٤بيعات ھذا القطاع حيث بلغت م %١٧.٧منتجات المخابز نمواَ في المبيعات بلغ  حققتكما   علما
 مصنعمن خالل رفع الطاقة اإلنتاجية   لھذا القطاع  علىويجري العمل حالياَ . تقوم بتوزيع منتجات ھذا القطاع بالمملكة العربية السعودية والكويت فقط

 .                            كافة دول مجلس التعاون الخليجينتجات ھذا القطاع إلى م طرحمن  نامكنجديد بمحافظة الخرج مما سيال الشركة

مليون لایر  ٣١٩,٢ بلغت مبيعات لتحقيقالفرص المالئمة  بةاذحوبة بإبتكار وتصميم العبوات الجمص" اليوم " العالمة التجارية للدواجن  ولقد عززت
مجلس إدارة  الذي أقرهحجم اإلستثمار الكبير  من خالل والتوسع فيهالكبير بھذا القطاع  المراعي مھتماويتمثل إ %. ٨١.٢بلغت  عالية نمو بنسبةو

بمشيئة  األعوام القادمة في منه بأن ھذا القطاع سيحقق العائدات المتوقعة يقينعلى  بذلك ونحن ،مليون لایر ٤٠٠٠والبالغ  م٢٠١٠الشركة في يونيو 
  .هللا

ً على أداء منتجي المواد الغذائية ٢٠١١وما يجدر ذكره بأن عام  م قد شھد تقلبات حادة في تكلفة المواد الخام ومدخالت اإلنتاج والتي أثرت سلبا
وكنتيجة حتمية لھذا الظرف اإلقتصادي تأثرت ھوامش الربح، ولقد ساھمت زيادة دعم األعالف المستوردة في تخفيض أثر . والمشروبات بصفة عامة

  .  مواد الخام ومدخالت اإلنتاج علي منتجي األلبانالزيادة في أسعار ال

ً بعد عام ويشھد على ذلك إستمرارية وتنوع  إستثماراتھا ف ي وشركة المراعي ملتزمة بتحقيق أھداف النمو المضطرد والمستدام ألرباحھا عاما
يذاً لخططھا اإلستراتيجية المعتمدة ورؤيتھا المستقبلية م، وذلك تنف٢٠١١بليون لایر في العام المالي  ٣المشروعات الرأسمالية، والتي وصلت إلى 

ونتيجة لھذه اإلستثمارات فقد حافظت المراعي على مكانتھا المرموقة في طليعة شركات التصنيع الغذائي بالمنطقة وتمكنت من تطوير . الواضحة
قيمة غذائية وجودة عالية بما يرضي رغباتھم وعلى كافة خدماتھا للمستھلكين بدول مجلس التعاون الخليجي وتزويدھم بمنتجات ومشروبات ذات 

ً إلستراتيجيات . شرائحھم بصفة مستمرة ومتوازنة وبإستخدام أفضل ممارسات العمل والمھنية في تصنيع وتسويق الغذاء وفي نفس السياق، ووفقا
الجديدة المتاحة والمتكاملة مع مجموعة منتجاتھا وإمتدادھا   الشركة طويلة المدى، تواصل المراعي جھودھا المتوالية في إستكشاف الفرص اإلسثمارية

  .الجغرافي واإلستفادة منھا في إستمرارية تحقيق أھداف رفع معدالت النمو كل عام

على مستوى كافة  منظحماية البيئة تقوم الشركة بإستخدام أحدث التقنيات والب اإللتزام بمسئوليتھا اإلجتماعية فيما يتعلق  المراعي علىحرص ل وتأكيداً 
 الخضراء من األعالف % ١٠٠بنسبة و وفي ھذا السياق فقد قامت المراعي بإستيراد كامل إحتياجاتھا. مرافقھا بھدف المحافظة على الثروة المائية

       .  المرحلة ھذه في فقط %٢٠ بـ ستيراداإلالالزمة إلنتاج مشتقات األلبان المعدة للتصدير خارج المملكة بينما حدد القرار الرسمي نسبة 
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ً األساسية النمو المتواصل في أعمال المراعي  اھذ اإلستفادة القصوى واإلبتكار واإلدارة المثلى للموارد المتاحة لتحقيق بإلتزام الشركة بالتنوع  مقرونا
 ونحن على يقين بأن يعود ھذا  لمنتجاتھاقدرة التنافسية وال المستدامإلى مراحل متقدمة من النمو  بإذن هللا وسينقلھا من إنجاز المزيدالمراعي  مكن ھامن

  .وتلبية حاجات المستھلكين وزيادة حقوق المساھمين رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للعمالءوبكافة األطراف ذات العالقة على بالفائدة 

  .مليون لایر ٩٧,٨ن حق شراء أسھم بقيمة وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة أقرت برنامج تحفيزي لعدد من الموظفين الغير تنفيذيي

ً ننتھز  دارة الشركةإل والشكر موصولمساھمي الشركة لثقتھم في مجلس إدارة شركة المراعي  ھذه الفرصة لتقديم خالص الشكر والتقدير إلى وختاما
نشيد وال يفوتنا أن  .ف الشركة ونموھا المضطرداھدلتحقيق أ المتميزوأدائھم  الموفقهعلى جھودھم  موظف ٢٢,٠٠٠البالغ عددھم  وموظفيھا التنفيذية

    .بدول مجلس التعاون الخليجي لكافة المستھلكين بعمالئنا األوفياء الذين أكدوا أن منتجات المراعي ال تزال ھي الخيار األفضل

  م٢٠١١عرض مفصل ألنشطة الشركة األساسية للعام  -٢

  للمراعي المتواصل النمو

م في مواصلة نمو معدالت مبيعاتھا ٢٠٠٦لمواصلة النمو الملحوظ حيث نجحت الشركة منذ العام  المالية مالءتھا ءةكفالمراعي يجسد األداء المالي ل
لمحافظة على جودة منتجاتھا المدعومة ببرامج اإلستثمارات الضخمة والتى اب الشركة قدرةويعود ذلك إلى  %.٢٣.٦ بلغالسنوية بمتوسط سنوي 

الموارد البشرية إستقطاب وباإلضافة إلى اإلستثمار في القطاعات الجديدة  التوزيع والتسويق مرافقاألساسية لإلنتاج و لبنىا تضخھا الشركة في

  .المميزة

ً مبلغ م٢٠١١العام  قد بلغت مبيعات الشركة فيف   .لایر مليون ١,٥١٧,٦ قدرهواً مبلغ التشغيلية حقق صافي األرباح كما لایر مليون ٧,٩٥١,٠ قدرهو ا

 :للخمس سنوات الماضية كاةونسبة الدخل قبل المصاريف البنكية والز والجدول أدناه يوضح النمو في المبيعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 ديسمبر ٣١السنة المنتھية في 
 )بماليين الرياالت(المبيعات حسب فئة المنتجات 

2010 %التغير  2011

 البان طازجة 3,475.7 3,168.7 9.7%

 البان طويلة األجل 761.1 658.9 15.5%

 العصائر 888.1 745.1 19.2%

 أجبان وزبدة 1,446.6 1,282.4 12.8%

 مخبوزات 966.4 821.2 17.7%

 منتجات ألبان أخرى 21.2 30.7 (30.9%)

 اإلجمالي 7,559.2 6,707.1 12.7%

 )ھادكو(الدواجن  319.2 176.1 81.3%

 اعالف ومحاصيل زراعية 72.6 47.7 52.2%

 إجمالي المبيعات  7,951.0 6,930.9 14.7%
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   %.١٤,٧نمو مبيعات الشركة الكلية بنسبة معدالت نمو أسھمت في  بالشركة حققت جميع األنشطة الرئيسيةو

  :والذي يعكس االثر اإليجابي لمبادرات الشركة في التنوع نوع المنتجتحليل المبيعات حسب سم البياني أدناه يوضح روال

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الطازجة بان األل

َ واللبن والحليب والزبادي  والمعدةبشركة المراعي وتشمل المنتجات قصيرة األجل  الرئيسةوھي المنتجات الرائدة  من حليب األبقار المنتج محليا
جة والتي تشكل الفئة األكبر من المبيعات من منتجات األلبان الطاز ت قيمةوبلغ. الطبيعي والزبادي بالفواكه والقشطة باإلضافة لمنتجات األلبان المحالة

  .المبيعات قيمة من إجمالي% ٤٣.٧وتمثل ھذه النسبة  مقارنة بالعام السابق% ٩.٧ تمليون لایر أي بنسبة زيادة بلغ ٣,٤٧٥.٧  مبلغاً قدره المنتجات

ً جديدة من تم طرحفقد  بأفضل الخيارات بدول مجلس التعاون الخليجي للمستھلك لتزويد متناميوإستجابة للطلب ال المراعي  "فيتال"منتجات  أصنافا
وقد فاق نجاح ھذه  ،كما شھدت األسواق منتجات جديدة من الحليب المحلى والمانجو .والزبادي بالفواكه الطبيعي تشمل اللبن والحليب والزباديل

  .المنتجات كل التوقعات متجاوزة الحصص السوقية المتوقعة لھا

  األلبان طويلة األجل 

وأدى . والقشطة طويلة الصالحيةوكريمة الطبخ  ذه المنتجات الحليب طويل األجل وكريمة الخفق والقشطة طويلة األجل والحليب المركزوتشمل ھ
مليون  ٧٦١.١م محققة ٢٠١٠مقارنة بالعام % ١٥.٥بنسبة  المبيعاتالتسويق والتوزيع إلى نمو  وإستمرارنا في تطوير منظوماتتطوير ھذه المنتجات 

    .م مما يعكس كفاءة التسويق والتوزيع لھذه المنتجات٢٠١١في العام لایر 

  

  

  

%43.7, البان طازجة

%9.6, البان طويلة األجل

%11.2, العصائر

%18.2, أجبان وزبدة

%12.3, مخبوزات

%4.0, الدواجن
%0.9, أعالف ومحاصيل زراعية

%0.3, منتجات البان أخرى

المبيعات حسب نوع المنتج
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    الطازجة العصائر

بإدخال  والتنوع الذي تمثلفي منتجاتھا  المستمر واإلبتكار المميز ھاالعالية وطعم تھالجود وذلك نظراَ  عصائر المراعيعلى الزيادة في الطلب  إستمرت
مبيعاتھا بنسبة  ساھم في زيادةمما  أربع أحجام مختلفةب متاحة حالياً للمستھلكين نكھة ١٢الـ  لتتكامل مع )والليمون الرمان ـ الكيوي ( نكھتين إضافيتين 

  .في كافة دول مجلس التعاون الطازجة في طليعة أسواق العصائر وترسيخ مكانتھامليون لایر  ٨٨٨,١لتصل إلى %  ١٩.٢

  األجبان والزبدة

المعلبة وجبنة المربعات وجبنة الشيدر المطبوخة در يعلى الجبنة القابلة للدھن وشرائح الجبنة وجبنة المثلثات وجبنة الش وتشمل منتجات ھذه المجموعة
  ).زبدة الزيت النباتي("زبدة نباتية " ذه المجموعة أضافت المراعي لھوقد  .والحلوم والفيتا والموزاريال والزبدة والسمن

لتصل إلى % ١٢.٨مما يعكس تفضيل المستھلك لھا حيث إرتفعت المبيعات بنسبة  م٢٠١١قوتھا في العام  وحافظت مبيعات ھذه المجموعة على
مع ذوق ورغبات  لتتالئموتم تعزيز مكانة ھذه المنتجات وتطويرھا بتحديث تركيبة بعضھا وتحسين تصاميم عبواتھا  .مليون لایر  ١,٤٤٦.٦
  .المستھلكين

  المخابز

والمعمول ورقائق والكعك والمشتملة على المعجنات والكيك والبسكويت والخبز  "لوزين "تحت العالمة التجارية  لمخابزمبيعات منتجات ا إرتفعت
تم التوسع في قنوات توزيع لوزين وسفن دايز  حيث والمشتملة على الكيك والفطائر" سفن دايز " العالمة التجارية كما إرتفعت مبيعاتنا تحت  السمبوسة
عالوة على اإلستفادة من أحدث التقنيات بمصنع المخابز أدي ھذا التوسع في التوزيع قد و .افة دول مجلس التعاون الخليجيكم لتشمل ٢٠١١في العام 

مقارنة بالعام % ١٧.٧مليون لایر بنسبة زيادة بلغت  ٩٦٦,٤بلغت حيث  م٢٠١١في العام  عاليةمستويات   بالخرج إلى نمو مبيعات المخبوزات إلى
  .  الماضي

  الدواجن

في ) ھادكو ( م العام الثاني الكامل لدخول المراعي في صناعة الدواجن منذ نجاح صفقة اإلستحواذ على شركة حائل للتنمية الزراعية ٢٠١١عام  يمثل
أجنحة وأفخاذ (  لقطعاالدجاج المبرد الكامل وعبوات  حيث تشمل )اليوم(العالمة التجارية  من خاللمنتجات الدواجن  ويتم تسويق. م٢٠٠٩العام 

ويعتبر . محكمة ومانعة للتسرب بالستيكية أجزاء الدجاج بأطباقتطوير وتحديث عبوات  ففي ھذا العام تم). وأجزاء مشكلة وصدور فيليه  وأرجل كاملة
   .ھذا التطوير ھو األھم في صناعة الدواجن المحلية

لتصل  مبيعات منتجات الدواجننمو ھائل في عن تحقيق   الجذابةالتوزيع والعبوات قنوات  تطويرتمخض التركيز على جودة منتجات دجاج اليوم وو
 . م٢٠١٠العام ب مقارنة %٨١.٢بنسبة زيادة قدرھا و مليون لایر ٣١٩,٢إلى 

  األعالف والمحاصيل الزراعية

شھدت حيث  .مليون لایر ٧٢,٦غت ھذه المبيعات وبل. وتشمل مبيعات المحاصيل الزراعية والبساتين متضمنة التمور وزيت الزيتون والعنب والقمح 
     .وذلك من خالل مزارع النخيل بمشروع الشركة بحائل )ميرة( منتجات التمور تحت العالمة التجارية للمراعي طرح أسواق المملكة

  

  تكاليف التشغيل -٣

باشرة على المبيعات بنسبة زيادة من ماد الوعلى نسبة تكلفة الم ةسلبي اراً تكاليف المواد الخام ومدخالت اإلنتاج أث في اإلرتفاع الملحوظترتب على 
 الداخلة في الصناعات الغذائية  مدخالت اإلنتاجو المواد الخام ر ھذه الظاھرة كافةاثآ توطال. في ھذا العام %٤٣.٢م إلى ٢٠١٠في العام % ٤١.٧

  .والعصائر بئة والتغليف وعناصر ومكونات مشتقات األلبانلتعتكاليف األعالف وا الزيادة فيشمل تو وقد تأثرت المراعي تبعاً لذلك

ومن بين العوامل الرئيسة التي يعزى إليھا ھذا اإلرتفاع التوسع , % ١٦كما إرتفعت مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات العمومية واإلدارية بنسبة 
خول في قطاعات لتغييرات الناتجة عن التنوع في منتجات المراعي بالدفي توزيع منتجات المخبوزات لتغطي كافة دول مجلس التعاون الخليجي وا

تجھيز القواعد والمالءة اإلقتصادية المالئمة للنمو األساسية للشركة لمواكبة التطورات السريعة والمتالحقة في مجال األعمال و جديدة وتعزيز البنى
اآلالت والمعدات لم تصل إلى معدالت اإلنتاج القياسية نظراً لكونھا مازالت في مراحل كما أن نسبة من إستثماراتنا في البنى التحتية و .المستقبلي

    .اإلنشاء والتنفيذ

ً مع  ،وفي نفس السياق المكافآت ھامة في سياسات فقد قامت المراعي بإجراء تغييرات  سياسات المكافآت والتعويضات السائدة في المنطقةوتماشيا
     .ھذا العام مع منح مكافآة أداء نھاية العام لكافة الموظفين المستوفين لشروط األداء المطلوبةمن والتعويضات في النصف األول 



 

6 | P a g e  
 

  اإلستھالك واألصول المستبعدة -٤

ويمثل اإلرتفاع في صافي األصول الحيوية النمو في ھذه . تشمل األصول الحيوية قطيع األبقار وقطيع الدواجن واألعالف والمحاصيل الزراعية
علماَ بأن . صول وذلك حسب تصنيفھا وتقييمھا كأصول ثابتة بموجب سياسة الشركة المحاسبية وطبقاَ لمعايير الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين األ

  . السياسة المحاسبية موضحة بالقوائم المالية

 وذلك بسبب اإلستثمارات المستمرة في الزراعة واإلنتاج مليون لایر ٨٧,٨وقد إرتفع إستھالك األصول الثابتة واألصول التي تم إستبعادھا بنحو 
 .التوزيعو البيع ومرافق

  

 .كما يمكن عرض تكاليف التشغيل حسب طبيعة اإلنفاق

 

  

   والمشاريع المشتركة الحصة في نتائج الشركات الزميلة -٥

) مشروع مشترك مع ببسيكو(ركة األلبان والعصائر العالمية شكل من  االوراق الماليةوالمشاريع المشتركة و كات الزميلةالشرتشمل اإلستثمارات في و
  .والمساھمة المحدودة في شركة تأصيل الدواجن) مشروع مشترك مع ميد جونسون ( ألغذية األطفال الدولية والشركة 

 التوزيعات الختامي الرصيد
 الحصة من نتائج

 الشركات الزميلة اإلفتتاحي الرصيد المقدم المال رأس 
 السنة

 شركة األلبان والعصائر العالمية 513.5 - (24.0) - 489.5

 شركة تأصيل الدواجن 32.8 - 5.1 (3.1) 34.7

 ألغذية األطفال الدوليةالشركة  16.2 17.5 (23.4) - 10.3

 م.م.شركة المراعي ذ 0.2 - - - 0.2
 المجموع 562.7 17.5 (42.3) (3.1) 534.7

  

  

  

  

  

 ديسمبر ٣١السنة المنتھية في 
 )بماليين الرياالت(تكلفة التشغيل 

2010 %من المبيعات  %التغير %من المبيعات 2011
 تكلفة مواد مباشرة 3,433.4 43.2% 2,891.3 41.7% 18.7%
 تكلفة مبيعات أخرى 1,521.0 19.1% 1,303.7 18.8% 16.7%
 مصاريف بيع وتوزيع 1,213.2 15.3% 1,046.0 15.1% 16.0%
 مصاريف عامة وإدارية 265.7 3.3% 229.2 3.3% 15.9%
17.6% 78.9% 5,470.2 80.9%  إجمالي تكاليف التشغيل 6,433.4

 ديسمبر ٣١ة في السنة المنتھي
 )بماليين الرياالت(تكاليف التشغيل 

2010 %من المبيعات  %التغير %من المبيعات 2011
 تكلفة مواد مباشرة 3,433.4 43.2% 2,891.3 41.7% 18.7%
 تكلفة رواتب الموظفين 1,383.4 17.4% 1,078.8 15.7% 27.0%
 مصاريف تشغيلية 623.8 7.8% 640.1 9.1% 0.9%-
 مصاريف تسويق 397.3 5.0% 351.7 5.1% 13.0%
 تأمين 22.6 0.3% 23.4 0.3% 3.6%-
 اإلستھالك واإلطفاء 572.8 7.2% 485.0 7.0% 18.1%
 إجمالي تكاليف التشغيل 6,433.4 80.9% 5,470.2 78.9% 17.6%
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  اإلنخفاض في قيمة اإلستثمار في األوراق المالية -٦

لایر سعودي للسھم بالقيمة العادلة وذلك على أساس  ١٠ة قدرھا يمليون سھم بقيمة إسم ٣٥في أسھم شركة زين البالغ عددھا  المراعي ستثمارايقاس 
ً سعودي رياالً  ٥.٥٥م والبالغة ٢٠١١ديسمبر  ٣١بتاريخ ) تداول ( سعودية األسعار المتداولة لألسھم في سوق األسھم ال المساھمون أقر وقد . للسھم ا

ووافقوا على رھن أسھمھم في شركة زين لصالح ونيابة عن  ،المؤسسون بتمديد فترة سداد القرض المقدم لشركة زين في المملكة العربية السعودية
  .م وذلك لتمكين شركة زين في المملكة العربية السعودية من إعادة تمويل قروضھا الحالية٢٠١٢ يوليو ٢٧ الدائنين من الفئة الممتازة ولغاية

وترى اإلدارة وجوب إثبات ھذا ) غير مؤقت ( وقد شھدت القيمة العادلة لإلستثمار في شركة زين إنخفاضاً ملحوظاً ومستمراً عن التكلفة لفترة طويلة 
لایر سعودي تم إدراجھا في اإلحتياطيات األخرى ضمن حقوق المساھمين بالقوائم المالية الموحدة  ١٦٠,٢ئر محققة قدرھا اإلنخفاض  والذي يمثل خسا

   .للشركة

  النظامية اتالمدفوع -٧

  :م٢٠١١الجدول أدناه يبين تسديد الدفعات للجھات الحكومية خالل العام 

 

  

  

  

  

  الزكاة -٨

ً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخليتم حساب الزكاة على أساس صافي الدخل الم م تم إحتساب ٢٠١١وخالل عام . عدل أو وعاء الزكاة أيھما أكبر طبقا
  .الزكاة على أساس صافي الدخل المعدل

ً لذلك٢٠١٠قدمت شركة المراعي إقراراتھا الزكوية عن جميع السنوات حتى عام و وتمت الموافقة على الربوط . م وسددت اإللتزامات الزكوية وفقا
و  م٢٠٠٨و  م٢٠٠٧بينما ال تزال اإلقرارات الزكوية لألعوام  ،م٢٠٠٦زكوية التي أجرتھا مصلحة الزكاة والدخل عن جميع السنوات حتى عام ال

  .مصلحة الزكاة والدخلقيد المراجعة من قبل  م٢٠٠٩

ً لم وسددت اإلل٢٠٠٨ديسمبر  ٣١قدمت شركة ھادكو إقراراتھا الزكوية عن جميع السنوات حتى كما  وتمت الموافقة على . لكذتزامات الزكوية وفقا
م فإن اإلقرارات الزكوية لشركة ھادكو يتم ٢٠٠٩وإعتباراً من العام . م٢٠٠٢ديسمبر  ٣١الربوط الزكوية التي أجرتھا مصلحة الزكاة والدخل حتى 

 .توحيدھا ضمن اإلقرار الزكوي للمجموعة

   الدخلصافي  -٩

نسبة صافي الدخل بالنسبة  نخفضتوإ  م٢٠١١مليون لایر في العام  ١,١٣٩.٥م إلى ٢٠١٠مليون لایر في العام  ١,٢٨٥.٤الدخل من  نخفض صافيإ
لایر باإلضافة إلى إرتفاع تكاليف  ١٦٠,٢وتمثل الخسارة في إنخفاض قيمة اإلستثمار في شركة زين بمبلغ  % .١٤.٣إلى % ١٨.٥للمبيعات من 

  .لمية في أسعار المواد الخام ومدخالت اإلنتاج األسباب الرئيسة في إنخفاض صافي الدخلالمبيعات المترتب على الزيادات العا

  التدفقات النقدية - ١٠

 م٢٠١٠في العام  لایر مليون ١,٩٦٥.٠ مقارنة بمبلغ مليون لایر ١,٩٢٤.٠ وقدره مبلغ م٢٠١١في العام  التشغيلية األنشطةالتدفقات النقدية من  حققت
ة بمبلغ الداخلي استثمارات المراعي  امجفي تمويل بر والقروض وقد أسھمت التدفقات النقدية التشغيلية. من إجمالي المبيعات% ٢٤.٢ بنسبة تعادلو

   .وتوزيع األرباح للمساھمين إضافة إلىمليون لایر  ٣,٣٣٧.٥

  

ديسمبر٣١السنة المنتھية في
 )اليين الرياالتبم(المدفوعات النظامية 

2010 2011
 الرسوم الجمركية  92.6 57.6
 الزكاة  33.2 21.3
 المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية  25.5 20.9
 رسوم حكومية  38.7 30.5
 أخرى  3.7 4.2

 إجمالي المدفوعات النظامية 193.8 134.5



 

8 | P a g e  
 

  

وما يدعم ذلك من تقنيات متقدمة  والتوزيعوالجودة  اإلنتاج إدارة أعمالھا لما لديھا من ميزات نسبية في لتوسيع وتطوير وتكرس المراعي جھودھا
لإلستثمار المستمر بھدف تأمين إحتياجات األسواق المستقبلية المتنامية والمحافظة على مكانتھا  وخبرات تراكمية تؤھلھا  كاملةومعرفة علمية وعملية مت

من حيث فئات اإلنتاج واإلنتشار ل التنوع في قطاعات العمل الجديدة وذلك بالتوازي مع تموي في طليعة ھذه األسواق بدول مجلس التعاون الخليجي
  .الجغرافي

قيمة  ويعزى اإلرتفاع في. بزيادة اإلستثمار في المخزون بالنسبة لألصول المتداولة والمطلوبات المتداولة التحسن في إدارة رأس المال العامل يتوازنو
رأس المال العامل  وكنسبة من المبيعات فقد تحسن صافي . المالزم ألسعار المواد واإلرتفاع للتضخم متجاوزةً النمو المتواصل للمبيعات  إلى المخزون

  %.١٠.١ إلى ٩,٥ من

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 ديسمبر ٣١السنة المنتھية في 
 )بماليين الرياالت(السيولة النقدية 

2010 2011

1,965.0 
 

 السيولة النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية 1,924.0

(2,188.7) 
 

 السيولة النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية (3,237.5)

(43.3) 
 

 األنشطة التمويلية) المستخدمة في/ (السيولة النقدية الواردة من  1,344.7

(266.9) 
 

 النقص في النقد/ الزيادة  31.2

507.7 
 

 رصيد النقد في بداية اول السنة 240.8

240.8 
 

 ھاية السنةرصيد النقد في ن 272.0
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 ديسمبر٣١السنة المنتھية في 
 )بماليين الرياالت(السيولة النقدية من األنشطة التشغيلية 

2010 2011
 صافي الدخل 1,139.5 1,285.4

 اإلستھالك واإلطفاء 572.8 485.0

 خسائر اإلنخفاض في القيمة العادلة لإلستثمار 160.2 -

 بنكيةمصاريف  135.0 120.6

 الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة 42.3 5.9

 التغير في مكافأة نھاية الخدمة 38.4 40.3

 حصة شركاء األقلية في صافي دخل شركات تابعة 7.4 21.5

 صافي التغيرات في رأس المال العامل (171.6) 6.3

 صافي السيولة النقدية التشغيلية 1,924.0 1,965.0

 ديسمبر ٣١لمنتھية في السنة ا
 )بماليين الرياالت(السيولة النقدية اإلستثمارية 

2010 2011 

 مصاريف رأس مالية (3,054.7) (2,237.2)

 عوائد بيع موجودات ثابتة 147.2 133.0

 إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة (17.5) (85.5)

 تراةشراء شركات تابعة، صافي النقدية المش (315.6) -

 صافي النقد من عمليات اإلستحواذ على شركات تابعة 3.1 1.0

 صافي السيولة النقدية اإلستثمارية (3,237.5) (2,188.7)

              

االستثمارات الرأسمالية 
 )بماليين الرياالت(

2010     2011   

 أخرى اإلجمالي اإلجمالي
األعالف

والمحاصيل 
 الزراعية

 بوزاتالمخ الدواجن
االلبان 
 والعصائر

 إحالل (61.2) (3.1) (2.5) (6.2) - (73.1) (121.0)

 مشاريع رأسمالية جديدة (1,156.9) (221.0) (1,215.4) (92.1) (296.2) (2,981.6) (2,116.2)

 اإلجمالي (1,218.1) (224.1) (1,218.0) (98.4) (296.2) (3,054.7) (2,237.2)

 إلتزامات رأسمالية (610.3) (56.1) (1,181.9) (21.5) (60.7) (1,930.6) (1,547.1)
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   للمستقبل المتفائلةالنظرة  - ١١

بليون لایر في سلسلة مسيرتھا المتواصلة لوضع وإرساء القواعد المتينة إلنفاذ إستراتيجياتھا  ٣م قامت المراعي بإستثمار أكثر من ٢٠١١خالل العام 
  :وتم توزيع ھذه اإلستثمارات على أنشطة الشركة المتنوعة ونوجزھا في اآلتي .م وبالمعدالت المستھدفةالمعتمدة لتحقيق النمو المستدا

  الدواجن

 ات الجودة لمنتجات الدواجن إلى أفضل يتم توجيه اإلستثمارات الرأسمالية لتطوير وحدات اإلنتاج والمرافق المتكاملة بغرض رفع مستو
 .المعايير

  م بمشيئة هللا٢٠١٢الوحدات اإلنتاجية والمرافق المتكاملة خالل النصف الثاني من العام الحالي سيتم تشغيل وإستالم ھذه. 

  

  ) شراكة مع شركة ميد جونسون لألغذية  –الشركة الدولية ألغذية األطفال ( أغذية األطفال 

 نع األول من نوعه في ھذا المجال على مستوى إلى إنشاء مصنع بمنطقة الخرج وھو المصاإلستثمارات الرأسمالية في أغذية األطفال  ھدفت
 .المنطقة

  م٢٠١٢وسيبدأ اإلنتاج التجاري لھذا المصنع في النصف الثاني من العام الحالي.  

  

  الزراعة والصناعات التحويلية والتوزيع

  صائر والجبن والزبدة والمخبوزات األلبان والع( تھدف المراعي إلى تحقيق النمو المستدام عاماً بعد عام في قطاعات منتجاتھا األساسية .(
 .طلب المستھلك وإرضاء رغباتهومواكبة  للتوسع في خطوط اإلنتاج وتحديثھاوھذا الھدف يتطلب ضخ المزيد من اإلستثمارات 

  وذلك بغرض رفع وتأميناً لمتطلبات النمو المستدام تقوم المراعي بتطوير قدرات العمليات الزراعية والصناعات التحويلية وقنوات التوزيع
 .في ھذا المضماركفاءاتھا وطاقاتھا اإلنتاجية مستخدمة أحدث التقنيات العالمية 

  بارزة في مسيرة المراعي بإكمال تشغيل وإستالم مشاريع الدواجن المتكاملة ومصنع أغذية األطفال  نقطة تحولم ٢٠١٢وسيمثل العام
ً  إسم المراعي ستعطيوالتي  ً  زخما        .وتمددھا عالمتھالتوھج وقوة دافعة  إضافيا
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  التمويل - ١٢

من تحقيق أھدافھا  حصول على تسھيالت إئتمانية إضافية لتمويل اإلستثمارات أعاله لتتمكنال ھا منتمكينفي لشركة المراعي التدفقات النقدية  أسھمت

  .لرائدة في طليعة األسواق بدول مجلس التعاون الخليجيالطلب المتنامي من المستھلكين لمنتجاتھا وللمحافظة على مكانتھا ا ولمقابلة

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

ة في المملكة العربية السعودية والمتمثلة في وتستفيد المراعي من الحصول على التمويل الالزم لبرامجھا اإلستثمارية من مؤسسات التمويل الحكومي
في حالة صندوق التنمية الصناعية تتضمن تكاليف التمويل الخاص  تكاليف التمويل صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الزراعية حيث أن

في ھذين  وال تطبق سياسة العموالت .ويل بدون فائدةويتميز التمويل من صندوق التنمية الزراعية بأنه تم فقط بالتقييم المبدئي وتكاليف المتابعة
 امن التسھيالت اإلئتمانية المالية المقدمة من البنوك التجارية كم أجدى للشركةوالجدير بالذكر أن التمويل من صندوق التنمية الصناعية . الصندوقين

  .أنھا ال تتعرض لمخاطر معدالت العمولة

 البنوكمليون لایر من تسھيالت   ١,٨٠٠شاريع الشركة المستقبلية فقد قامت الشركة بتأمين مبلغ إضافي قدره ونظراً للحاجة المتنامية لتمويل م 
مليون لایر من صندوق التنمية الصناعية مع  ٢٣٨وكذلك مبلغاَ إضافياَ قدره  ثالث إلى خمس سنوات منمع فترة سماح للسداد  )مرابحة ( اإلسالمية 

  .فترة سماح للسداد بعد خمس سنوات

كما كان لدى  .مليون لایر ٢,٤٣٥.٥ وقدره م مبلغ٢٠١١ديسمبر  ٣١في  المتاحة وغير المستخدمة) مرابحة ( البنكية اإلسالمية  تسھيالتالو بلغت 
 إرتفعت ومن ناحية أخرى فقد .مليون لایر ٣٩٨,٤بمبلغ  صندوق التنمية الصناعية نتسھيالت متاحة وغير مستخدمة م الشركة في نفس التاريخ 

  .العمولة معدالت إلرتفاعوھذا يعود بشكل رئيسي  مليون لایر ١٣٥إلى  مليون لایر ١٢٠,٦الرسوم البنكية من 

  

  

  

 ديسمبر ٣١السنة المنتھية في 
 )بماليين الرياالت(السيولة النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 

2010 2011

 الزيادة في القروض 2,077.5 470.5

 
 القروض من مؤسسات مالية حكومية 

 قروض مسددة (127.9) (116.1)

 قروض إضافية 475.6 94.5

 
 )مرابحة(تسھيالت بنكية إسالمية 

 قروض مسددة (418.0) (433.6)

 قروض إضافية 2,147.8 925.7

  

 توزيعات أرباح مدفوعة (515.6) (454.9)

 توزيعات نقدية لمالك الحقوق األقلية - (0.9)

 مصاريف بنكية (89.2) (80.3)

 شراء أسھم خزينة (97.8) -

 مصاريف مؤجلة (30.3) 8.2

 حقوق األقلية بأسھم الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية المحدودة - 14.0

 صافي السيولة النقدية للنشاطات التمويلية 1,344.7 (43.3)
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كمصدر محتمل للتمويل في إصدار صكوك  م على٢٠١١ نوفمبر ١٩يخ للشركة في إجتماعھا المنعقد بتار غير العاديةوافقت الجمعية العمومية وقد 
  .صكوكال من ھذه م لم يتم إصدار أي٢٠١١ديسمبر  ٣١وحتى تاريخ وللعلم فأنه . المستقبل

  سياسة توزيع األرباح - ١٣

ً للمادة  جميع المصروفات العمومية والتكاليف توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم  ،من النظام األساسي لشركة المراعي)  ٤٤( طبقا
  : األخرى على الوجه اآلتي

من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف ھذا التجنيب متى بلغ اإلحتياطي المذكور %) ١٠(يجنب   .أ 
  .نصف رأس المال

  .لھذه األسھم األسھم الممتازة تلك النسب من األرباح المقررة ييوزع على حامل  .ب 

  .ويجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة تجنيب نسبة متساوية من األرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى  .ج 

  .من رأس المال المدفوع%) ٥(يوزع من الباقي بعد ذلك أن وجد دفعة أولى للمساھمين تعادل   .د 

  .الباقي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة من%) ٥(يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن   .ه 

 .يوزع الباقي بعد ذلك على المساھمين كحصة إضافية في األرباح  .و 

  

.يجوز للشركة بعد إستيفاء الضوابط الموضوعة من الجھات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنويةكما   

م على المساھمين ٢٠١٠توزيع األرباح الخاصة بعام  م على٢٠١١إبريل  ٣يخ وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة في إجتماعھا المنعقد بتارو
  . )مليون سھم ٢٣٠على اساس (  لایر لكل سھم ٢.٢٥مليون لایر وذلك بواقع  ٥١٧,٥بمبلغ 

على اساس ( لایر لكل سھم ٢.٢٥م فقد أوصى المجلس الجمعية العامة بالموافقة على توزيع أرباح للمساھمين بواقع ٢٠١١وفيما يتعلق بالعام المالي 
   .مليون لایر ٥١٧,٥بمبلغ   )مليون سھم ٢٣٠

والتي تعتير جزءاَ ال يتجزأ من ھذه الخطة  للعديد من اإلستثمارات الضخمةوفي ھذا السياق فإن الخطة الخمسية الطموحة لشركة المراعي والمتضمنة 
  .عالية للمساھمين صرف األرباح السنوية ال سياسة تؤدي إلى إعادة النظر فيربما 

مليون لایر وذلك بإصدار سھم واحد منحة مجانية  ٤,٠٠٠مليون لایر إلى  ٢,٣٠٠أوصي مجلس إدارة شركة المراعي بزيادة رأسمال الشركة من كما 
ً  ١,٣٥٣لكل  تصويت على الموافقة على منح وسيتم عقد إجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة لل. قائمة يتم تمويلھا من إحتياطيلت الشركة سھما

وستكون أحقية األسھم المجانية . وسيتم تحديد موعد إنعقاد ھذه الجمعية بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجھات الرسمية . األسھم المجانية
  .الممنوحة للمساھمين المقيدين بنھاية دوام تداول يوم إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية
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  وإفصاح بيانات األعضاء جتماعات مجلس اإلدارةإ - ١٤

  : إجتماعات تميز معظمھا بحضور األعضاء، ويوضح الجدول أدناه التفاصيل المتعلقة بذلك خمسةعقد المجلس خالل العام  

  .وتنص لوائح الشركة على أن ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة يتم بنظام التصويت التراكمي بإجتماع الجمعية العامة

  

  

  

  

 

 

 المجموع
 اإلجتماع األول اإلجتماع الثاني اإلجتماع الثالث اإلجتماع الرابع الخامس اإلجتماع

 ضاء والشركات المساھمة أسماء األع التصنيف
2011/12/06 2011/09/27 2011/06/21 2011/04/03 2011/01/25 

 سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير 

 ( رئيس مجلس اإلدارة )  غير تنفيذي √ √ √ √ √ 5

 شركة اسمنت اليمامة، شركة الدرع العربي للتأمين  

5 
 دالعزيز المھناعبدالرحمن بن عب

 ( العضو المنتدب )  تنفيذي √ √ √ √ √
   

4 √ √ - √ √ 

 ناصر بن محمد المطوع/ المھندس

 شركة الدرع العربي للتأمين مستقل
      

 غير تنفيذي √ √ √ √ √ 5

سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود 
 الكبير

 )زين(تنقلة شركة االتصاالت الم

4 √ √ √ √ - 

 ابراھيم بن محمد العيسى

 غير تنفيذي
البنك السعودي الفرنسي، مجموعة صافوال، شركة 

 طيبة القابضة، شركة اسمنت ينبع
    

 مستقل √ √ √ - √ 4

 موسى بن عمران العمران 

 مجموعة صافوال، البنك السعودي الفرنسي

4 √ √ √ - √ 

 بدالرؤوف بن محمد مناعع. د

غير تنفيذي    
، شركة مجموعة صافوال، البنك السعودي لإلستثمار

 ھرفي لألغذية
    

4 √ - √ √ √ 

 سليمان بن عبدالقادر المھيدب

غير تنفيذي    
البنك السعودي البريطاني، الشركة العربية لألنابيب، 

 يةمجموعة صافوال، شركة التصنيع الوطن
    

 مستقل √ √ √ √ √ 5
 ابراھيم بن حسن المدھون

شركة البحر األحمر، شركة ھرفي لألغذية، 
 مجموعة فتيحي القابضة

    



 

14 | P a g e  
 

  

 ملكية أعضاء مجلس اإلدارة التغير في -١٥

 عدد األسھم أدوات الدين
نسبة  أعضاء مجلس اإلدارة

 التغير
 01.01.2011 التغيرات 31.12.2011 نسبة التغير 01.01.2011 التغيرات 31.12.2011

 االمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير  66,000,000 - 66,000,000 - - - - -

 عبدالرحمن بن عبدالعزيز المھنا  970,000 (159,000) 811,000 (16.4%) - - - -

 ناصر بن محمد المطوع  363,612 (33,069) 330,543 (9.1%) - - - -

- - - - - 2,000,000 - 2,000,000 
االمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود  

 الكبير

 ابراھيم بن محمد العيسى  2,000 1,000 3,000 50.0% - - - -

 موسى بن عمران العمران  2,296,508 (286,234) 2,010,274 (12.5%) - - - -

 عبدالرؤوف بن محمد مناع  2,000 - 2,000 - - - - -

 سليمان بن عبدالقادر المھيدب  2,000 - 2,000 - - - - -

 ابراھيم بن حسن المدھون  2,000 - 2,000 - - - - -

 المجموع 71,638,120 (477,303) 71,160,817 (0.7%) - - - -

 

 التغير في ملكية كبار التنفيذيين - ١٦

 ھمعدد األس أدوات الدين
نسبة  كبار التنفيذيين

 التغير
 2011.01.01 التغيرات 2011.12.31 نسبة التغير 2011.01.01 التغيرات 2011.12.31

 عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي 2,000 - 2,000 - - - - -

 عبدهللا بن محمد العبدالكريم 100 - 100 - - - - -

 ردريتجورجيس شو 45,000 10,000 55,000 22.2% - - - -

 آندرو ماكي 32,158 (24,819) 7,339 (77.2) - - - -

 عبدهللا بن ناصر البدر 60 - 60 - - - - -

 المجموع 79,318 (14,819) 64,499 (18.7%) - - - -

  

  

  

 عدد األسھم أدوات الدين
نسبة  الزوجة واألوالد القصر

 التغير
 2011.01.01 التغيرات 2011.12.31 نسبة التغير 2011.01.01 التغيرات 2011.12.31

- - - - 1.7% 1,446,805 23,525 1,423,280 
زوجة االمير سلطان بن محمد بن 

 سعود الكبير

- - - - - 11,000 - 11,000 
وجة عبدالرحمن بن عبدالعزيز ز  

 المھنا

- - - - - 5,000 - 5,000 
عبدالرحمن بن عبدالعزيز  لما بنت
 المھنا

 زوجة موسى بن عمران العمران  106,000 - 106,000 - - - - -

 المجموع 1,545,280 23,525 1,568,805 1.5%    
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  التعامالت مع األطراف ذوي العالقة - ١٧

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١األطراف ذات العالقة وذلك خالل العامين المنتھيين في أعمالھا العادية عقدت المجموعة المعامالت الھامة التالية مع ب قيامھاخالل 
  :أرصدتھا مع ٢٠١٠ديسمبر  ٣١و 

مجموعة صافوال              349,557              317,550
شركة األلبان والعصائر العالمية                88,017                57,226

الشركة الدولية ألغذية األطفال                  6,936                      -
إجمالي المبيعات              444,510              374,776

مشتريات

مجموعة صافوال
شركة صافوال ألنظمة التغليف المحدودة                54,777                46,708
الشركة المتحدة للسكر              117,143                56,758

103,466              171,920              

مزارع الكبير لألعالف                49,762                43,715
مزرعة التوضيحية لألعالف                  2,927                  8,757

إيجار مزرعة التوضيحية لأللبان                     813                     750
53,222                53,502                

شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني                45,648                37,011
شركة تأصيل الدواجن (عروق)                  5,765                  2,349

مركز توزيع الشارقة (اجار ارض)                     168                     157
39,517                51,581                

إجمالي المشتريات              277,003              196,205

2010 2011 طبيعة الصفقة (بماليين الرياالت)

مبيعات

  

 

 الكيان العالقة

 مجموعة صافوال مساھم رئيسي

 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ملكية مشتركة

 مزارع األعالف المدارة ملكية مشتركة

 شركة األلبان والعصائر العالمية استثمار في شركة زميلة

 )عروق(شركة تأصيل الدواجن  ة زميلةاستثمار في شرك

 الشركة الدولية ألغذية األطفال استثمار في مشروع مشترك

 مركز توزيع الشارقة ملكية مشتركة

  

  .الجمعية العمومية بصفة سنوية للموافقة عليھامجلس إدارة الشركة و وتقدم إلى التكلفة السائدةوشروط الدفع  تمثل االسعار
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  للمبيعات والتحليل الجغرافي قطاعيةالتقارير ال - ١٨

العالمة ومنتجات المخابز تحت ، "ي المراع"  العالمة التجاريةيتضمن نشاط وأعمال المجموعة تصنيع وبيع منتجات األلبان وعصائر الفواكه تحت 
تحت أنشطة  " زين"و  األطفال تثمار في أغذيةوتم إدراج اإلس ،"اليوم"  العالمة التجاريةمنتجات الدواجن تحت و ،"سفن دايز"و " لوزين" التجارية
 :مصنفة على أساس القطاعات اإلنتاجية م٢٠١٠و  م٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنتين المنتھيتين في  المختارة وفيما يلي المعلومات المالية. أخرى

 المجموع
أنشطة 
 أخرى

اعالف 
ومحاصيل 
 زراعية

منتجات 
 الدواجن

منتجات 
 المخابز

منتجات 
األلبان 
ر وعصائ
 الفواكه

 بماليين الرياالت

   
2011 

 المبيعات 6,606.2 1,037.0 319.2 321.5 - 8,284.0

 مبيعات طرف ثالث 6,592.8 996.4 319.2 72.6 - 7,951.0

 االستھالك (331.0) (90.3) (39.0) (58.7) - (519.1)

ركات مشتركةالحصة في نتائج شركات زميلة وش (24.0) - 5.1 - (23.4) (42.3)  

 خسائر اإلنخفاض في القيمة العادلة لإلستثمار - - - - (160.2) (160.2)

 صافي الدخل قبل حقوق األقلية 1,204.7 118.0 (33.5) 52.7 (195.0) 1,146.9

 الحصة في صافي موجودات شركات زميلة وشركات مشتركة 489.7 - 34.7 - 10.3 534.7

ولةإضافات إلى الموجودات غير المتدا 1,562.0 242.5 1,184.3 502.2 313.7 3,804.6  

 الموجودات غير المتداولة 7,050.7 1,741.7 1,770.0 1,475.0 1,030.2 13,067.5

 إجمالي الموجودات 9,064.8 1,920.1 1,938.0 1,697.0 1,034.0 15,653.8

 إجمالي اإللتزامات (7,676.4) (281.5) (187.1) (202.7) (528.5) (8,876.2)

على صافي الموجودات التشغيليةالعائد  20.3% 15.0% (4.4%) 4.1% - 12.7%  

 العائد على صافي الموجودات 18.8% 7.6% (2.9%) 3.9% - 10.5%

   
2010 

 المبيعات 5,910.1 873.0 176.1 245.3 - 7,204.5

 مبيعات طرف ثالث 5,885.9 821.2 176.1 47.7 - 6,930.9

 االستھالك (278.9) (76.5) (23.7) (45.9) - (425.0)

ركات مشتركةوش الحصة في نتائج شركات زميلة (6.4) - 4.7 - (4.2) (5.9)  

 صافي الدخل قبل حقوق األقلية 1,198.7 116.9 (10.5) 17.3 (15.3) 1,307.0

ركات مشتركةوش الحصة في صافي موجودات شركات زميلة 513.7 - 32.8 - 16.2 562.7  

متداولةإضافات إلى الموجودات غير ال 1,633.3 411.0 261.5 - 344.7 2,650.5  

 الموجودات غير المتداولة 6,304.3 1,620.2 621.8 1,047.6 817.0 10,410.8

 إجمالي الموجودات 8,070.4 1,787.0 688.7 1,204.1 821.0 12,571.2

 إجمالي اإللتزامات (5,395.4) (273.4) (69.6) (121.7) (525.7) (6,385.8)

افي الموجودات التشغيليةالعائد على ص 21.8% 13.5% (4.4%) 1.8% - 17.1%  

 العائد على صافي الموجودات 20.2% 8.5% (2.0%) 1.7% - 14.1%
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وفيما يلي بعض المعلومات المالية مصنفة على أساس القطاعات . وتتمركز معظم أنشطة المجموعة وأصولھا العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي
  .م٢٠١١و  م٢٠١٠ديسمبر  ٣١الجغرافية كما في 

 المبيعات األصول غير المتداولة
 بماليين الرياالت

2010 2011 2010 2011 

 المملكة العربية السعودية 5,656.4 4,935.3 12,003.3 9,763.9

 دول مجلس التعاون 2,198.5 1,932.0 169.9 126.5

 دول أخرى 96.1 63.6 894.3 520.4

 المجموع 7,951.0 6,930.9 13,067.5 10,410.8
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  الشركات التابعة  - ١٩

عدد 
 الحصص

رأس مال 
 المساھمة

ملكية المستفيد 
 أوجه النشاط المباشر

الدولة المحل 
 لعملياتھا الرئيس

 اسم الشركة بلد المنشأ
2010 2011 

          
100,000  

س .ر 
١,٠٠٠,٠٠٠  

 ال يوجد   شركة قابضة   100% 100%
المملكة العربية  

 السعودية 
شركة المراعي  

 لإلستثمار المحدودة 

   
20,000,000  

200,000,00
س.ر 0  

شركة صناعية  100% 100%
 وتجارية

المملكة العربية 
 السعودية

المملكة العربية 
 السعودية

شركة المراعي  
ألغذية األطفال 

 المحدودة 
   

30,000,000  
300,000,00

س.ر 0  
100% 100% 

شركة / دواجن 
 زراعة

المملكة العربية 
 السعودية

المملكة العربية 
 السعودية

شركة حائل للتنمية  
 الزراعية 

   
200,000  

س .ر
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 شركة مخابز 100% 100%
المملكة العربية 

 السعودية
المملكة العربية 

 السعودية
شركة المخابز  

 الغربية المحدودة 

   
500  

500,000 
س.ر  

 ال يوجد شركة قابضة 100% 100%
المملكة العربية 

 السعودية

الشركة العالمية  
لخدمات المخابز 

 المحدودة 

   
70,000  

70,000,000 
س.ر  

 شركة مخابز 60% 60%
المملكة العربية 

 السعودية
المملكة العربية 

 السعودية
الشركة الحديثة  

 لصناعة المواد الغذائية 

                250  
25,000,000 

س.ر  
 شركة زراعية 52% 52%

المملكة العربية 
 السعودية

المملكة العربية 
 السعودية

شركة المدخالت  
 -الزراعية المحدودة 

 مدخالت 

   
27,475,914  

27,475,914 
بيسو 
 أرجنتيني

 االرجنتين االرجنتين شركة زراعية 100% 0%
شركة فوندومونتي  

 أيه .سإل ديسكانسو أ

   
17,849,997  

17,849,997 
بيسو 
 أرجنتيني

 االرجنتين االرجنتين شركة زراعية 100% 0%
شركة فوندومونتي  

انفيرجينز أرجنتينا 
 أيه .أس

   
4,383,432  

4,383,432 
بيسو 
 أرجنتيني

 االرجنتين االرجنتين شركة زراعية 100% 0%
شركة فوندومونتي  

 أيه .ساندوفال أس

   
475,875  

475,875 
بيسو 
 أرجنتيني

راكده وعديمة  100% 0%
 النشاط

ليس لھا أي 
 عمليات

 االرجنتين
شركة أجرو تيرا  

 أيه .أس

   
ب.د 100,000  1,000  مملكة البحرين مملكة البحرين شركة مبيعات 100% 100% 

شركة المراعي  
 و .ش.البحرين ش

   
ب.د 250,000  2,500  مملكة البحرين مملكة البحرين شركة قابضة 100% 100% 

شركة المراعي  
العالمية القابضة 

 . م.م.ش

   
ب.د 250,000  2,500  شركة قابضة 99% 99% 

ليس لھا أي 
 عمليات

 مملكة البحرين
شركة المراعي  

لإلستثمار القابضة 
 م .م.ش

                  -   
   

-   
راكده وعديمة  100% 100%

 النشاط
 جيرسي جيرسي

شركة ماركلي  
 القابضة المحدودة  

   
55,190,353  

 55,190,353 
  دوالر أمريكي

 لوكسمبورج ال يوجد شركة قابضة 100% 0%
شركة بلو يوالن  

 أيه .أس

   
ع.ر 150,000  150,000  سلطنة عمان عمانسلطنة  شركة مبيعات 90% 90% 

شركة الكواكب 
العربية للتجارة 
 .م.م.والتسويق ش

   
 سلطنة عمان سلطنة عمان شركة مبيعات %100 %100  ٢٠,٠٠٠ع .ر  20,000

شركة اليوم للمنتجات 
 .م.م.الغذائية ش

   
10,970,317  

10,970,317 
 أسبانيا ال يوجد شركة قابضة %100 %0 يورو

تي شركة فوندو مون
 إل.انفيرجينيز أس
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   إدارة المخاطر - ٢٠

وتتم إدارة المخاطر في أعمالنا التشغيلية بصورة مستمرة حيث يتم تعريف وتحديد المخاطر . تعتبر المخاطر جزءاَ ال يتجزأ من العمليات التجارية 
  . ھا للحد من أي نتائج سلبية قد تترتب عليھائتجنبھا أو إحتوالوتقييم إحتمال حدوثھا وتقدير النتائج المترتبة عليھا ومن ثم إتخاذ الخطوات الالزمة 

ويعتمد أسلوبنا في إدارة المخاطر على فاعلية المستوى والتنوع في أنشطتنا . نقوم بتصنيف المخاطر إلى مخاطر تشغيلية ومخاطر ماليةوبصفة عامة 
  .لمخاطر داخل كل وحدة من وحدات العمل التشغيليةمع المسئوليات المحددة بدقة إلدارة االتنسيق المركزي  في توازنمع 

في كافة أصناف والسياسات واإلجراءات والتقارير  والضبط الداخلية رقابةوال اآلليات الالزمة إلدارة المخاطر وتشمل المراجعةوتستخدم الشركة 
بما في ذلك مخاطر تقلبات العمالت ( اطبة والمخاطر المالية المخاطر ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر المخاطر التشغيلية في عمليات الشركة ق

  .ومخاطر الدعاوى القضائيةومخاطر المشتريات ومخاطر التأمين ) ومخاطر معدالت الفوائد على القروض 

  .المالية الموحدةالمدرجة بالقوائم  ) ٢٣(  رقم  المعلومات اإلضافية المتعلقة بإدارة المخاطر المالية بالمالحظةويمكن اإلطالع على 

  حوكمة الشركات - ٢١

عليھا في حوكمة نصوص الم القواعدليشمل  لتزام يمتدوھذا اإل. تلتزم المراعي بالمحافظة على أفضل معايير مقاييس الجودة واألداء في كافة أنشطتھا 
سياسة شاملة في تطبيق ولدى الشركة . ع تعامالتھافي جمي لقواعد المدرجة بحوكمة الشركاتتطبيق أفضل ابالشركات حيث أن الشركة ملتزمة تماماَ 

ويقوم . والموظفين للتقيد بھا بغرض حماية مصالح الشركة وكافة األطراف ذات العالقة للمدراءحوكمة الشركات وذلك بوضع النظم واللوائح  قواعد
قواعد حوكمة الشركات مع المراجعة ب اإللتزام لتكريستمرمجلس إدارة الشركة بمساعدة اللجان الفرعية مثل لجنة المراجعة والمخاطر بالدعم المس

  .المستمرة لھا ومراقبة التطبيق الفعلي لھا

  

  لجنة المراجعة والمخاطر - ٢٢

رة وتتكون اللجنة من أربعة أشخاص يتمتعون بالخب. قواعد حوكمة الشركات بتمثل لجنة المراجعة والمخاطر جزءاَ ھاماَ في إلتزام المراعي تجاه التقيد 
  .م٢٠١١إجتماعات لھذه اللجنة خالل العام  خمسةوتم عقد  ،وھم من غير التنفيذيين وترفع ھذه اللجنة تقاريرھا لمجلس اإلدارةالالزمة 

  :وأعضاء اللجنة ھم

 رئيس اللجنة -الطريقي   بن سليمان عبدالرحمن. د. 
 محمد بن حسن اخوان. د. 
 فراج بن منصور ابوثنين/ االستاذ. 
 يمان بن ناصر الھتالنسل/ االستاذ. 

من أجل  وتحرص اللجنة على إجراء المراجعات الدقيقة لألمور المتعلقة بالمخاطر المالية والحوكمة في الشركة وتقوم برقابة وضبط أنشطة المراجعة
  .ونزاھة القوائم المالية للشركةالتأكد من سالمة أنظمة الرقابة الداخلية والمحافظة على أصول الشركة 

تقوم من خاللھا بمراقبة الضوابط واألنشطة المعتمدة بالشركة إلدارة المخاطر  حيث إدارة المراجعة الداخلية بشركة المراعي بمھنية عالية تعملو
 َ المراجعة  والمعتمدة من لجنة م٢٠١١يناير  ١من قبل إدارة المراجعة الداخلية المؤرخة في  للخطة المرسومة المحددة سلفاَ ألنشطة أعمالھا وذلك وفقا

وفي ھذا السياق يقوم . الداخلية رقابةمحاور أساسية ھي حوكمة الشركات وإدارة المخاطر وال ةوتتمركز توجھات المراجعة الداخلية في ثالث. والمخاطر
وفي . ت المراقبة الداخليةعن كفاءة وفاعلية اإللتزام بقواعد حوكمة الشركات وإدارة المخاطر وإجراءاالمراجعة الداخلية بإعداد تقرير سنوي  مدير
 م أ كد التقرير على أن ھذه األنشطة والضوابط والتي تم إختبارھا قد تم تصميمھا لتحقيق األھداف المحددة من قبل إدارة الشركة وأن ھذه٢٠١١العام 

  . م٢٠١١نشودة قد تم تحقيقھا خالل العام مأن األھداف الب لتأكدالضوابط تعمل بكفاءة وفاعلية كافية 

خالل المراجعة الداخلية برفع تقاريره إلى لجنة المراجعة والمخاطر مباشرة موضحاَ فيھا نتائج الخطة السنوية للمراقبة الداخلية أربع مرات  مديريقوم و
وتمارس لجنة  . مع تلخيص لرأي المراجعة الخاص بالعام السابق وذلك في أول إجتماع للجنة المراجعة والمخاطر والذي يعقد في شھر يناير ،العام
وربطھا  من قواعد حوكمة الشركات وبالتحديد اإلشراف على أنشطة المراجعة الداخلية ١٤ مادةجعة والمخاطر مسئولياتھا بموجب نص الاالمر
ما يتم عكس فاعلية وكفاءة ك .وفاعليتھا في التطبيق الفعلي لألنشطة والمھام المحددة من قبل مجلس اإلدارة امراجعة الضوابط الداخلية للتأكد من كفاءتھب

  ). مؤشر ١٣(مؤشرات األداء الرئيسية  لإلدارات  وتحتوي كافة تقارير المراقبة الداخلية على الشھرية بطاقات النتائج المراقبة الداخلية من خالل تقارير
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. المراجعة الداخلية ولجنة المراجعة والمخاطر قبلمن  للتطبيق الفعلي والمرصودة خطط العمل المتفق عليھا الداخلية  رقابةوتتضمن جميع تقارير ال
على مجلس اإلدارة بعد أول إجتماع  عرضهومن ناحية أخرى تقوم لجنة المراجعة والمخاطر بإستعراض التقرير السنوي للمراجعة الداخلية ومن ثم 

               .جديد للجنة المراجعة والمخاطر لكل عام

 

  تلجنة المكافآت والترشيحا - ٢٣

وقد تم عقد  .على توصية مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية العامة للشركة اَ تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وفقاَ لمتطلبات ھيئة السوق المالية وبناء تم
  .م٢٠١١إجتماعين لھذه اللجنة خالل العام 

  :وأعضاء ھذه اللجنة ھم 

 رئيس اللجنة –مير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ألا. 
 عبدالرحمن بن عبدالعزيز المھنا/ ستاذألا. 
 موسى بن عمران العمران/ ستاذألا. 
 عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي/ ستاذألا.  

والغرض   .عضاء مجلس اإلدارة وشاغلى الوظائف العليا بالشركةأ والتعويض وصالحيات ومكافآتفي التوظيف  رشيحاتوتنظر لجنة المكافآت والت
حقق مصالح المساھمين وأن المكافآت ية ھو التأكد من مقدرة أعضاء مجلس اإلدارة في اإلشراف على شئون الشركة بمنظور من إنشاء ھذه اللجن

  .مع الدور الذي يقومون به  وائمةالمدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وشاغلي الوظائف العليا مت

  

 خمسة من  كبار التنفيذيين
مضاف إليھم الرئيس التنفيذي 

 ماليوالمدير ال

غير التنفيذيين  أعضاء المجلس
 مستقلين/ 

 أعضاء المجلس
 التنفيذيين

 البيان

  الرواتب والتعويضات 1,386,000 - 6,416,971

 البدالت 546,000 288,000 882,000

 المكافآت الدورية والسنوية 1,200,000 1,600,000 10,689,042

 الخطط التحفيزية - - -

 تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شھري أو سنوي 260,000 1,360,000 490,000

 المجموع 3,392,000 3,248,000 18,478,013
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  الموجودات واإللتزامات ونتائج األعمال باإلضافة إلى المؤشرات الرئيسية المالية للخمس سنوات الماضية - ٢٤

 ديسمبر ٣١السنة المنتھية في 
 

2007 2008 2009 2010 2011 
األداء التشغيلي

 إجمالي المبيعات 7,951 6,931 5,869 5,030 3,770
 تكلفة المبيعات (4,954) (4,195) (3,503) (3,031) (2,276)
 الربح اإلجمالي 2,997 2,736 2,366 1,999 1,494
 يعمصاريف البيع والتوز (1,213) (1,046) (887) (751) (570)
 المصاريف اإلدارية والعمومية   (266) (230) (200) (187) (143)

 الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة (42) (6) (2) - -
 خسائر اإلنخفاض في القيمة العادلة لإلستثمار (160) - - - -

 يةتكلفة التمويل والرسوم البنك (135) (121) (148) (125) (95)
 الدخل قبل الزكاة 1,180 1,333 1,129 936 686
 الزكاة (33) (26) (29) (25) (18)
 حقوق األقلية (7) (22) (3) (1) (1)
 صافي الدخل 1,140 1,285 1,097 910 667

  
 المركز المالي

 صافي رأس المال العامل 802 660 711 837 561
 ممتلكات، وآالت ومعدات 10,508 7,867 6,282 4,704 3,553
 موجودات حيوية 818 770 735 639 488

 صافي الموجودات التشغيلية 12,128 9,296 7,728 6,180 4,602
 الشھرة - أصول غير ملموسة  825 793 793 549 549
 اليةاإلستثمارات والموجودات الم 907 981 995 529 471

 صافي الموجودات  13,860 11,071 9,517 7,258 5,622
  

 صافي القروض 6,749 4,679 3,951 3,499 2,463
 مكافأة نھاية الخدمة 243 206 166 128 105

 صافي الضرائب المؤجلة 89 89
 مجموع حقوق الملكية 6,778 6,185 5,400 3,631 3,054
 صافي رأس المال العامل 13,860 11,071 9,517 7,258 5,622
 إجمالي الموجودات  15,652 12,571 10,987 8,181 6,336
 إجمالي اإللتزامات 8,874 6,386 5,587 4,550 3,282

  
 التدفقات النقدية

 نشطة التشغيليةاأل السيولة النقدية من 1,924 2,005 1,802 1,016 740
 اإلستثمارية السيولة النقدية المستخدمة في األنشطة 3,237 2,189 1,711 1,572 1,488
 األرباح الموزعة 516 455 380 270 199

 المؤشرات الرئيسية
 العائد على المبيعات 14.3% 18.5% 18.7% 18.1% 17.7%
 *المساھمين  العائد على حقوق 17.7% 22.6% 26.9% 27.2% 24.0%
 *صافي الموجودات التشغيلية  العائد على 12.3% 17.1% 18.7% 19.7% 19.8%
 *العائد على صافي الموجودات  10.5% 14.1% 15.8% 16.5% 17.5%
 المساھمين نسبة القروض إلى حقوق 99.6% 75.6% 73.2% 96.4% 80.6%

 نسبة التداول 91.8% 115.0% 151.5% 136.5% 161.6%
 معدل نمو المبيعات 14.7% 18.1% 16.7% 33.4% 36.7%
 **نسبة األرباح الموزعة  45.3% 40.3% 41.9% 41.7% 40.5%

 )بالماليين ( االسھم المصدرة  230 230 115 109 109
 *** باللایر –ربحية السھم  4.95 5.59 4.97 4.18 3.06

 التوزيعات المقترحة 516 518 - - -
  .الفترة وآخر الفترة أول أرصدة معدل على بناءً  األعوام بقية إحتساب وتم). ھادكو على لإلستحواذ كنتيجة( الربعي المعدل على ٢٠٠٩ عام إحتساب تم* 

  .قترحةالم التوزيعات على بناءً  ٢٠١١ وعام السابق للعام األرباح صافي إحتساب تم** 
 .سھم مليون ٢٣٠ أساس على إحتسابھا تم*** 
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  الغير عادية إجتماع الجمعية العامة - ٢٥

عادية المقرر عقده بمشيئة هللا في تمام الساعة السابعة الغير المراعي دعوة المساھمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة  مجلس إدارة شركة يسر
   .قاعة اللؤلؤة بمدينة الرياض" ليداي إن اإلزدھار والھ" في فندق  م٢٠١٢ أبريل ٢ھـ الموافق ١٤٣٣ جمادى األول ١٠االثنين مساء يوم 

  إقرار - ٢٦

  :يقر مجلس اإلدارة بما يلي

 أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح. 
 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفاعلية. 
 شأن قدرة المصدر على مواصلة نشاطهنه اليوجد أي شك يذكر بأ.  

  

    مجلس اإلدارة

  م٢٠١٢فبراير  ٢٥

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




































































