تقرير اإلدارة

التقرير االستراتيجي

المراجعة التشغيلية

الحــــوكـمــــة

القـــــوائـــــم المـــــاليـــــة

نستمر بالوفاء
في عام شهد تحديات وصعوبات لم يسبق لها مثيل في ذاكرة التاريخ ،حدّدت شركة المراعي أولوياتها في مجال واحد:
االستمرار في الوفاء  .فبعد سنوات من التخطيط بعناية واالستثمار المدروس في أعمال الشركة وجودة منتجاتها،
عاما ّ
نجحنا في تحقيق عائد ملموس على المكانة المتميزة التي قمنا بترسيخها على مدار أكثر من ً 40
تمثل تاريخ الشركة.

تحقيق الوفرة
في المنتجات

التزامنا نحو
الجودة

المرونة

المسؤولية
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التقرير السنوي

لشركة المراعي

2020م

بشكل أو بآخر ،كان عام 2020م ً
عاما للنمو والتطور بالنسبة لشركة المراعي ،حصدت خالله الشركة ،باإلضافة إلى المساهمين
والمستهلكين ،ثمار االستثمارات واإلنجازات التاريخية .ولعب التخطيط االستراتيجي المسبق دورًا أساسيًا في نجاح الجهود اللوجيستية
واإلنتاجية في مواقع العمل ،والتي نجحت في حماية سلسلة التوريد واإلنتاج والتوزيع.
ً
انطالقا من مرحلة النمو والتطور هذه ،نسعى لمواصلة البناء واإلنجاز خالل السنوات المقبلة .حيث تحرص الشركة على التكيّف لمواكبة
النمو المستقبلي على الصعيدين المالي وغير المالي ،وذلك من خالل تعزيز سرعة االستجابة ،وتحسين مستويات التدفق النقدي،
ومواصلة إيجاد طرق مبتكرة لتحسين كفاءة سلسلة التوريد بما يتيح إدارة التكاليف.

لم تشهد شركة المراعي أي حاالت نقص في المنتجات حتى عندما بلغت الجائحة ذروتها ،حيث
ركزت جهودها في ضمان وفرة المنتجات للمستهلكين .وعلى الصعيد التشغيلي ،واصلت شركة
المراعي التزامها الدائم بتوفير كميات تتجاوز الطلب ،وهو أمر أثبت أهميته البالغة.

إال أن التركيز على االستمرار في الوفاء بتوفير منتجاتنا وتلبية طلب المستهلكين لم يكن يعني
التهاون في التزامنا نحو الجودة .فالجودة هي المفهوم األساسي المحرّك لعملياتنا ،بدءً ا من
مرحلة تأمين أجود المكوّ نات من جميع أنحاء العالم ،وصو ً
ل إلى تصنيع منتجاتنا المفضلة لدى
الجمهور ،وتوصيلها للمستهلكين والعمالء.

ّ
أساسا ترتكز عليه قيم شركة المراعي ،وهي جزء ال يتجزأ من منظومة القيم
ً
شكلت المرونة
ّ
التي نؤمن بها والتي تدفع التزامنا الدائم والراسخ نحو المستهلكين .مثل عام 2020م اختبارًا صعبًا
لمدى االكتفاء الذاتي الذي تتمتع به الشركة .ونحن نرى أننا نجحنا في اجتياز هذا االختبار.

شعورنا بالمسؤولية تجاه الحفاظ على ريادتنا في قطاعات األغذية والمشروبات الهامة .كان
االعتراف بشركة المراعي كأول شركة في العالم تحصل على “ شهادة الجاهزية لمواجهة األوبئة”
من قبل المعهد األمرييك “أيه آي بي إنترناشونال” دلي ً
ل واضحً ا على قدرتنا على تلبية الطلب
االستهاليك من خالل ضمان الجاهزية واالستعداد لمواجهة الظروف الطارئة .ومن جهة أخرى،
فإن موظفينا هم العامل األساسي لنجاح عملياتنا ،وقد حرصنا على الوفاء بمسؤوليتنا تجاه رعاية
وضمان صحتهم وسالمتهم.
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