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 التقري�ر االسرتاتيجي   I   تقري�ر مجلس اإلدارة   I   القوائم المالية

مجموعة صافوال هي أكرب مساهم في شركة المراعي، المراعي
والتي ُتعد من رواد شركات تصنيع وتسوي�ق المنتجات 

الغذائية في الشرق األوسط، حيث تبلغ ملكية صافوال في 
شركة المراعي %34.52 .

نبذة عن شركة المراعي
ت�أسست »المراعي« في العام 1977، وُتعد اليوم أكرب شركة 

ألبان مت�كاملة رأسيًا في العالم، تشمل خطوطها اإلنتاجية 
الرئيسة: األلبان والعصائر والمخبوزات والدواجن وأغذية 

األطفال الرضع. ويقع المقر الرئيسي للشركة في الرياض، 
وتغطي منتجاتها وشبكة توزيعها دول مجلس التعاون 

الخليجي ومصر واألردن، وتضع منتجاتها في متناول أكرث من 
42 مليون مستهلكًا. وتشكل بذلك )المراعي( إحدى أقوى 

العالمات التجارية وأشهرها في المملكة العرب�ية السعودية 
والشرق األوسط.

أبرز اإلنجازات المالية واالسرتاتيجية
عادت شركة المراعي إلى النمو في العام 2019 بعد ت�أثر 

أدائها سلبًا في السنة السابقة بسبب التحديات التي واجهها 
االقتصاد الكلي والعوامل الديموغرافية غري المواتية. 
وقد حافظت »المراعي« على حصتها األكرب من السوق 

في غالبية شرائح منتجاتها، حيث سجلت األلبان والدواجن 
والمخبوزات والمواد الغذائية نموًا قويًا في النصف الثاني 

من العام 2019، وارتفعت إي�رادات جميع خطوط المنتجات 
مقارنًة بما كانت عليه في العام 2018. وقد حققت إي�رادات 

األلبان والعصائر نمًوا بنسبة 2.9%، بينما نمت إي�رادات 
المخبوزات بنسبة 6.6% والدواجن بنسبة 18%. وجاء النمو 

في قطاع الدواجن نتيجة مواصلة )المراعي( العمل على 

تحسي منتجاتها الجديدة المبت�كرة، وقامت أيضًا بتوسيع فئات 
منتجاتها الخاصة في شريحة الخدمات الغذائية.

الجدير بالذكر أن سوق المملكة العرب�ية السعودية استمر 
األفضل أداًء لنمو إي�رادات شركة المراعي في العام 2019، 

تلته أسواق مصر والكويت. كما سجلت األردن واإلمارات 
وسلطنة عمان أيضًا نموًا في اإليرادات.

من جهة أخرى، نمت اإليرادات للعام 2019 بنسبة 5.9% مقارنًة 
بما كانت عليه في العام 2018، غري أن األرباح التشغيلية 

شهدت تراجعًا بسيًطا بفعل ارتفاع ت�كاليف العلف والعمالة 
وزيادة اإلنفاق على التسوي�ق. ومن الناحية اإليجابية، نمت 

التدفقات النقدية الصافية إلى أكرث من الضعف مقارنًة 
بالعام 2018 نتيجة تركيز »المراعي« على االستغالل األمثل 
لألصول بعد مرحلة من االست�ثمارات الكبرية والنمو القوي.

كذلك حافظت »المراعي« أيضًا على قوة عالمتها  التجارية، 
وتم اختيارها مرة أخرى العالمة األشهر وفًقا لمؤشر 

يوغوف براند إندكس YouGov BrandIndex. كذلك اختارتها 
مجلة براند فايننس Brand Finance سابع أفضل عالمة تجارية 

لأللبان في العالم في عام 2019. وحلت »المراعي« أيضًا 
ضمن قائمة فوربس Forbes ألكرب 2000 شركة عالمية في عام 

2019: »قائمة أفضل الشركات العالمية تقديرًا«.
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نسبة ملكية مجموعة صافوال

االست�ثمارات في قطاع األغذية
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