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“

”

خالل عام من التحديات 
واالضطرابات التي نجمت عن 

الجائحة العاملية، رّسخت شركة 
“بلدنا” مكانتها كأحد الركائز 

األساسية لالستقاللية واالكتفاء 
الذاتي في دولة قطر، تساهم 

في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 
٢٠٣٠، عالوة على دعم أهدافها 

األساسية واملتمثلة في تحقيق 
األمن الغذائي في ظل استمرار 

حالة عدم اليقين 

الخياط معتز 
رئيــس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس االدارة 
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أظهرت شركة »بلدنا« مرونة فائقة 
في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة 
كوفيد-١٩، حيث نجحت في تحقيق نمو 
متسارع على مدار عام ٢٠٢٠، وسّجلت 
ارتفاعًا في اإليرادات واألرباح، ممهدة 

الطريق نحو مستقبل تتبوأ فيه الصدارة 
باعتبارها شركة منتجات األلبان األكثر 

نجاحًا في دولة قطر. 

وفي أعقاب نجاح االكتتاب العام األولي 
العام املاضي، نجحنا في تحقيق وعدنا 

للمساهمين حيث سّجلت إيرادات 
»بلدنا« في عام ٢٠٢٠ نموًا بنسبة 
٦٧.٦٪، ونسبة هامش صافي ربح 
بلغت ١٨.٧٪، وقد تجاوزت مستوى 
األداء حسب املؤشر العام لبورصة 

قطر وسّجلت ارتفاعًا بنسبة ٧٩٪ في 
سعر السهم، كما أعلنت عن توزيع أول 

أرباح نقدية مرحلية )بقيمة ٠.٠٢١ ريال 
قطري للسهم( في شهر أبريل. كذلك 

 MSCI تم إدراج الشركة ضمن مؤشر
لألسواق الناشئة للشركات الصغرى 

في شهر مايو، وتم إدراج الشركة 
ضمن املؤشر العام لبورصة قطر، 

ومؤشر بورصة قطر الرّيان اإلسالمي، 
ومؤشر جميع األسهم ومؤشر 

القطاعات في شهر أكتوبر. 

بحلول نهاية عام ٢٠٢٠، حافظت شركة 
»بلدنا« على قاعدة أصول قوية 

متميزة، تم تمويلها بشكل أساسي 
من خالل أموال امللكية التي سجلت 
مستويات مميزة أيضًا، وهو ما تؤكده 
نسبة صافي الدين إلى إجمالي رأس 

املال املوظف، والتي بلغت ٣٤.٥٪.

تتمتع عمليات شركة »بلدنا« باكتفاء 
ذاتي تام تقريبًا، تخدم السوق القطرية 

في غياب توفر سالسل توريد وتوزيع 
ممتدة، وهو ما يقلل بشكل كبير من 

تأثر الشركة بالصدمات واالضطرابات 
الخارجية. وفيما تواصل »بلدنا« تعزيز 

القدرة اإلنتاجية وتأمين مسارها 
املتصاعد للنمو، فإنها تركز ضمن 
أولوياتها على فرض تدابير تضمن 

سالمة املواشي، وسالمة املوظفين 
واملستهلكين، باإلضافة إلى ضمان 

سالمة البيئة التي تعمل فيها الشركة. 

وفي هذا اإلطار، فقد أحرزنا تقدمًا 
ملموسًا في مجاالت الحوكمة وإدارة 

املخاطر واالستدامة، وحرصنا على 
إرساء أسس للنمو املستقبلي 

والتوسع الجغرافي وفق نهج مسؤول، 

وبما يحقق في الوقت نفسه مصلحة 
املوظفين واملجتمع واملوارد 

الطبيعية في البيئة املحيطة. 

نواصل في شركة »بلدنا« تركيزنا على 
تطبيق أفضل املمارسات في مجال 

حوكمة الشركات وتكامل األعمال 
واملهنية، بموجب إطار عمل ينسجم 

مع األهداف االستراتيجية للشركة، 
ويعكس متطلبات اللوائح التنظيمية 
السارية، بما في ذلك اللوائح الصادرة 
عن هيئة قطر لألسواق املالية. كما 
يشتمل هيكل الحوكمة الذي تتبناه 

الشركة على مدّونة لقواعد السلوكيات 
األخالقية، ومجموعة من املجالس 

واللجان التي تحكمها مواثيق مستقلة 
بهدف تعزيز كفاءة إجراءاتها وضمان 

إرساء خطوط املساءلة بشكل واضح. 

ساهم تركيزنا على تجّنب املخاطر 
وإدارتها وتخفيف آثارها في دعم أداء 
الشركة خالل هذا العام، الذي اّتسم 
بالتقّلبات ومألته التحديات. ونحرص 
بشكل دوري على مراجعة وتحديث 
منهجية إدارة املخاطر املّتبعة لدينا 
بما يضمن تجّنب وتقليل أثر املخاطر 

املحتملة التي قد تتعرض لها الشركة 
أو قد تؤثر على قدرتها على تنفيذ 
استراتيجيتها وإدارة أنشطتها. كما 

قمنا بتطوير بروتوكول إلدارة الحوادث 
واألزمات، سيكون له دور هام في حال 

وقوع أية أحداث أو اضطرابات تهدد 
األهداف االستراتيجية لشركة »بلدنا«، 

أو سمعتها أو استمرارية أعمالها. 
وبفضل هذه الخطوات، فإن شركة 

»بلدنا« تتمتع حاليًا بمركز أقوى من 
أي وقت مضى، يتيح لها التعامل مع 

املخاطر املحتملة والتي قد تعيق 
مسيرة الشركة ومواصلة نموها 

وريادتها للقطاع. 

من جهة أخرى، نحن فخورون بإطالق 
جهودنا نحو تحقيق االستدامة في عام 
٢٠٢٠، ونلتزم بتطبيق كافة املتطلبات 

التنظيمية وتبني أفضل املمارسات 
املنسجمة مع ممارسات القطاع، 

وذلك لدعم جهودنا في تطوير برنامج 
 متكامل لالستدامة خالل عام ٢٠٢١. 

وسنحرص خالل هذا العام على مراجعة 
كافة القضايا األساسية بالنسبة 
لنموذج أعمال الشركة، ومختلف 
الجوانب الهامة بالنسبة ألصحاب 

املصلحة، كما سنعمل على تنفيذ 
إطار عمل وخارطة طريق مستقبلية 

تمكننا من مواصلة تطوير الشركة في 
السنوات املقبلة لتعزيز دور »بلدنا« 

كشركة مسؤولة مستدامة. 

تتبنى شركة »بلدنا« نهجًا شموليًا 
إلعادة استخدام املياه العادمة 

املعالجة، وهو ما مّثل عاماًل أساسيًا 
في تطوير أهداف االستدامة لعام ٢٠٢٠، 

والتي تجّسدها شراكة »بلدنا« مع 
شركة فيوليا لتقنيات املياه – الشركة 

الرائدة عامليًا في مجال إدارة املوارد. 
وفي إطار هذه الشراكة، نجحت »بلدنا« 
في رفع القدرة االستيعابية املخططة 
ملعالجة املياه بما أتاح إعادة استخدام 

املياه العادمة املعالجة في ري 
املحاصيل الزراعية. 

ختامًا، أود أن أعّبر عن جزيل شكري 
وامتناني لكل من ساهم بعمله 

الدؤوب في تحقيق اإلنجازات الرائعة 
لشركة »بلدنا«. ال شك في أن النجاحات 
التي سّجلتها الشركة مؤخرًا هي ثمرة 

النهج االستراتيجي والجاهزية التي 
تتبناها، إال أن هذه النجاحات ما كانت 
لتتحقق لوال الجهود الحثيثة ملجلس 

اإلدارة، والقرارات الحكيمة إلدارة 
الشركة، وشغف والتزام املوظفين 

على جميع املستويات وفي مختلف 
األقسام. كما أود أن أتقدم بجزيل 

الشكر والعرفان ملساهمينا الكرام 
على دعمهم وثقتهم. فلوالهم، ما 
كانت شركة »بلدنا« لتحقق املكانة 

التي وصلت إليها اليوم. 

في مقابل هذه الجهود وهذا اإلخالص 
والثقة، فإننا في شركة »بلدنا« 

ملتزمون التزاما راسخًا بمواصلة األداء 
املتميز وتحقيق العوائد املرتفعة 
خالل العام املقبل، فيما نسعى 

لترسيخ مكانة الشركة في صدارة 
قطاع منتجات األلبان واملشروبات في 
قطر، والعمل في الوقت نفسه على 
استكشاف فرص النمو والتوّسع عبر 

أسواق جديدة. 

نجحنا في تحقيق وعدنا 
للمساهمين حيث سّجلت شركة 

“بلدنا” معدل نمو سنوي في 

اإليرادات بلغ ٦٧.٦٪، ونسبة 

هامش صافي ربح ١٨.٧٪ في 
عام ٢٠٢٠
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يســرني أن أضع بين أيديكم التقرير الســنوي األول 
لشــركة بلدنا ش.م.ع.ق. ســجلت الشــركة خالل 
العــام املالــي ٢٠٢٠ أداًء تشــغيليًا قويًا وواصلت 

نجاحهــا التجــاري وحققــت نتائج ماليــة متميزة، وهو 
مــا يعكــس إخالص جميع العاملين في الشــركة، 

ودعــم مجلــس إدارتها، ســعيًا لخدمــة عمالئنا وتعزيز 
قيمة حقوق املســاهمين.

 مرونة النشاط التجاري ومواصلة 
ابتكار وتطوير املنتجات

أظهرت شــركة بلدنا مرونة وتميزًا ملحوظين على 
مســتوى عملياتها وأداء العاملين في مواجهة 

التحديــات التــي فرضتها جائحة كوفيد-١٩، وواصلت 
بنجــاح خدمة العمالء واملســتهلكين عبر توفير 

منتجاتها بال انقطاع. وقد تبّنت الشــركة إجراءات 
فاعلة لضمان اســتمرارية األعمال من جهة، وحماية 

املوظفين والعمالء واملســتهلكين وأصحاب 
املصلحــة مــن جهــة أخرى. وعلى الرغم من التحديات 

التــي واجههــا قطــاع األعمال خالل عام ٢٠٢٠، فقد 
حافظــت شــركة »بلدنا« علــى التزامها نحو التطوير 

املســتمر لعملياتهــا ومجموعة منتجاتها. 

شهد عام ٢٠٢٠ تقدًما ملحوًظا 
في مسيرة »بلدنا« ونموها 

لتصبح شركة رائدة في قطاع 
منتجات األلبان واملشروبات 
في قطر. نعتز بنجاحنا في 
تحقيق األهداف التي قمنا 

بعرضها على مستثمري 
الشركة خالل االكتتاب العام 

األولي في شهر ديسمبر 
٢٠١٩، وهو إنجاز يمهد ملواصلة 

نمو الشركة على املدى 
القصير واملتوسط. 

“

”

تقرير الرئيس 
التنفيذي 

مالكولم جوردن
الرئيــس التنفيذي
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بقيــت إدارة محفظــة املنتجات ضمن 
أهم األولويات، حيث واصلت شــركة 

بلدنــا تركيزها علــى طرح منتجات 
مبتكــرة ذات قيمــة متميزة. أطلقت 
الشــركة في عام ٢٠٢٠ برنامج رؤى 

املســتهلك، والذي يتيــح لنا -باإلضافة 
إلــى برنامج تطويــر املنتجات الجديدة 
– استكشــاف وتحديد وجهات الســوق 

وتفضيــالت املســتهلكين والعمالء 
بشــكل أســرع وأكثر كفاءة، وهو ما 

أثمــر عــن طرح ٩٦ منتــج جديد بنجاح، 
باإلضافــة إلى وقف تســويق ١٨ منتج 

بهــدف تحســين أرباح »بلدنا«. وقد 
نمــت محفظة منتجات الشــركة إجمااًل 

بنســبة ٤٠.٧٪ خالل عام ٢٠٢٠. 

نتائج مالية متميزة تؤكد 
مسار النمو القوي وارتفاع 

مستوى الربحية
حققــت شــركة بلدنــا في عام ٢٠٢٠ نموًا 

ملموســًا على صعيــد حجم املبيعات 
واإليــرادات وصافي األربــاح. بلغ إجمالي 

اإليــرادات في عــام ٢٠٢٠ ما قيمته 
٨١٤.٨ مليــون ريــال قطري، مقارنة 

بإجمالــي إيــرادات قدره ٤٨٦.٢ مليون 
ريــال قطــري في عام ٢٠١٩. وبلغت 

األربــاح قبل اقتطــاع الفائدة والضريبة 
واالســتهالك واإلطفاء ٣٢٢.٥ مليون 

ريــال قطــري في نهايــة العام بهامش 
نســبته ٣٩.٦٪. وفي املقابل، ســّجلت 

الشــركة نمــوًا قويــًا في صافي الربح 
مقارنــة بالعام املاضي بنســبة ١٥٢.١٪ 

حيــث بلغــت قيمــة صافــي الربح    ١٥٢.١ 
مليــون ريــال قطــري، بما يعادل هامش 

صافي ربح بنســبة ١٨.٧٪. 

ومــن دواعي ســرورنا واعتزازنــا أننا نجحنا 
فــي ترســيخ وتعزيــز مركز الريادة الذي 
تتمتع به شــركة بلدنا في األســواق 
املســتهدفة. فباإلضافــة إلى تطوير 

املنتجات واالبتكار املســتمر لتحســين 
فئــات املنتجــات القائمة، ركزت 

الشــركة على دخــول فئات منتجات 
جديــدة كأحد العوامل الرئيســية لدعم 

نموهــا. وشــمل ذلك علــى وجه التحديد 
فئــات املنتجات التــي تتمتع بهامش 

ربــح مرتفع، مثــل األجبان املعالجة 
وكريمــة الخفــق وكريمة الطبخ 

والعصائــر طويلة األجــل، والتي مّثلت 
عوامــل هامــة عززت نمو اإليرادات 

وارتفــاع هوامــش الربح خالل عام ٢٠٢٠. 

ســاهمت جهود شــركة »بلدنا« لتوسيع 
تواجدها في األســواق دعم نموها. 

ونجحــت الشــركة في تعزيــز تغطيتها 
في ســوق قطــاع التجزئة، كما طّورت 

مســتوى خدمــة العمالء وواصلت 
جهود تحســين عرض وإبــراز منتجاتها 

فــي منافــذ البيع. من جهة أخرى، 
ســاهم التعاون الوثيق بين الشــركة 
وعمالئهــا االســتراتيجيين في دعم 
نمــو أعمالها املتســارع في قطاع 

الخدمــات الغذائيــة، حيث نجحت في 
تقديــم منتجــات مبتكرة ومصمّمة 

خصيًصــا لتلبيــة احتياجــات هذا القطاع، 
كمــا عــززت انتشــار منتجاتها في قنوات 

البيع. 

وباإلضافــة إلــى نمو اإليرادات، واصلت 
الشــركة تركيزها علــى تعزيز نمو 

هامــش الربــح من خالل تحســين كفاءة 
سلســلة القيمة وجني املكاســب 

الناجمــة عن ذلك. كما ســاهمت 
االســتثمارات في رفــع القدرة اإلنتاجية 
للمــزارع ومنشــآت التصنيــع في تحقيق 
مكاســب مادية ملموســة. ارتفع إنتاج 

الحليــب من قطيع األبقار بنســبة 
١٤.٩٪، فيمــا انخفضــت تكاليف التحويل 

لعمليــات التصنيــع بنســبة ١٣٪. وترافق 
النمو املتســارع لعمليات شــركة 

»بلدنــا« مــع توظيفهــا الناجح لقوتها 
الشــرائية، مما ســاهم في خفض 

تكاليــف املدخالت بنســبة ٥.٤٪. كما 
أثر التوســع في نطاق أعمال الشــركة 

بشــكل إيجابي على أنشــطة التوزيع 
في الســوق، حيــث انخفضت تكلفة 
التوزيــع للتــر الحليب الواحد بنســبة 

  .٪١.٩

شــهد عام ٢٠٢٠ تقدًمــا ملحوًظا في 
مســيرة »بلدنا« ونموها لتصبح شــركة 

رائــدة في قطــاع منتجات األلبان 
واملشــروبات في قطر. نعتــز بنجاحنا 

فــي تحقيق األهــداف التي قمنا 
بعرضها على مســتثمري الشــركة 
خــالل االكتتــاب العام األولي في 

شــهر ديســمبر ٢٠١٩، وهو إنجاز يمهد 
ملواصلــة نمو الشــركة على املدى 

القصير واملتوســط. 

 نظرة مستقبلية   2021
تدخل شــركة »بلدنا« عام ٢٠٢١ 

واثقــة بقدرتها علــى مواصلة النمو، 
والتركيــز علــى قطاعات األعمال 

الرئيســية الناجحــة، وتطوير مجموعة 
منتجــات »بلدنا« فــي قطاع منتجات 
األلبــان والعصائر بشــكل يعزز القيمة 

التراكميــة للمنتجــات من خالل 
توظيــف االبتكار والخبرات. كما تســعى 
الشــركة ملواصلة استكشــاف الفرص 
التــي تتيــح لها دخــول فئات املنتجات 

الجديــدة التي يــرى فريق العمل 
إمكانيــة تحقيــق األرباح من خاللها 
ضمــن إمكانيات الشــركة املتاحة. 

لقــد أثبتــت »بلدنا« حرصهــا على تعزيز 
الكفــاءة عبر مختلف مراحل سلســلة 

القيمــة، وضبطها الصــارم للتكاليف 
بهــدف تعزيز الربحيــة واملرونة املالية. 

وتتطلــع الشــركة ملواصلة جهودها 
فــي هذا الصــدد. كما تدرك »بلدنا« 

تمامــًا وتعتز بدورها ومســاهمتها في 
دعــم برنامج األمــن الغذائي الوطني، 
وذلــك إلــى جانــب تركيزها على خلق 

وتعزيــز القيمة املتحققة ملســاهميها. 

يســتمر التزام »بلدنا« نحو االســتثمار 
فــي تطويــر الكفاءات واملواهب، 

وتتطلع مســتقباًل ملشــاركة أحدث 
مســتجدات برنامج االســتدامة الذي 
يتــم تنفيذه على نطاق الشــركة. 
كمــا تواصل الشــركة تقييم فرص 
التوســع الجغرافي مســتفيدة من 

قاعــدة أصولهــا القائمة لتطوير أنشــطة 
التصديــر، باإلضافة إلى مشــاركة 

الخبــرات واملعــارف ونقلها لنموذج 
العمــل التجاري فــي منطقة جنوب 

شــرق آســيا وما حولها. نتوقع العديد 
مــن التطــورات في عام ٢٠٢١، حيث 
تواصل شــركة »بلدنا« اســتعداداتها 

لتلبيــة الطلــب الكبيــر املتوقع خالل 
بطولــة كأس العالــم فيفــا – قطر ٢٠٢٢، 

التــي ستشــهد الدولة خاللها زيادة 
ملموســة في أعداد الزوار.  

 
إن التقــدم امللمــوس الذي أحرزناه 

فــي مختلــف مجــاالت القطاع ما هو 
إال ثمــرة الجهــود الحثيثــة التي بذلها 
جميــع أفــراد عائلــة »بلدنا«، بما في 

ذلــك مجلس إدارة الشــركة املتميز، 
وفريقهــا اإلداري املتمــّرس، وموظفيها 

املخلصيــن. كمــا أن هذه الجهود 
مجتمعــة مــا كانــت لتتحقق لوال دعم 
وثقــة ووالء عمالئنا ومســاهمينا. لذا 

اســمحوا لي أن أعّبر عن عميق شــكري 
وتقديــري لجميع الشــركاء الذين لعبوا 

دورًا أساســيًا في هذا النجاح
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كلمة املدير 
املالي التنفيذي 

ســّجلت شــركة »بلدنا« نموًا في حجم إيراداتها 
الســنوية بلــغ   ٦٧.٦٪، حيــث بلــغ إجمالي اإليرادات 

٨١٤.٨ مليــون ريــال قطــري للفترة من ٢ ديســمبر 
٢٠١٩ وحتى ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠.  واصلت الشــركة 

التوســع فــي مجموعة منتجاتهــا بفضل جهود 
البحــث والتطويــر املتميــزة، مما أدى إلى زيادة 

عــدد منتجاتهــا مــن ١٥٧ إلــى ٢٣٥ منتج خالل الفترة 
املذكــورة. ومّثلــت إيرادات منتجــات الحليب الطازج 
والحليــب طويــل األجل ومنتجات األجبان املســاهم 

األبرز في نمو إيرادات الشــركة. 

شهد عام ٢٠٢٠ مرور أول سنة 
مالية كاملة   لـ »بلدنا« كشركة 

مدرجة في بورصة قطر. وعلى 
الرغم من التحديات العديدة 
املرتبطة بجائحة كوفيد-١٩، 

فقد نجحت الشركة في تحقيق 
األهداف التشغيلية واملالية التي 

حددتها خالل مرحلة االكتتاب 
العام األولي. ولم تقتصر إنجازات 

الشركة على تأكيد مكانتها الرائدة 
في السوق من خالل التوسع 

في مجموعة منتجاتها وتسجيل 
نمو في اإليرادات وصافي األرباح، 
حيث أولت أهمية قصوى لجهود 
تعزيز الكفاءة في مختلف مراحل 

سلسلة القيمة، بما أتاح رفع 
هوامش الربح وإدارة رأس املال 
العامل بالشكل األمثل، وهو ما 
ساهم في إرساء قاعدة متينة 

تدعم استمرار النمو والربحية. 

“

”
سيف اهلل خان

املدير املالــي التنفيذي
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بلغــت قيمة األربــاح قبل اقتطاع 
الفائــدة والضريبة واالســتهالك واإلطفاء 

)EBITDA( خــالل الفتــرة ٣٢٢.٥ مليون 
ريــال قطــري فيما بلغــت قيمة صافي 
الربــح ١٥٢.١ مليون ريــال قطري لتؤكد 

الربحية املرتفعة التي ســّجلتها شــركة 
»بلدنــا«، حيــث بلــغ هامش الربح قبل 

اقتطــاع الفائدة والضريبة واالســتهالك 
واإلطفــاء ٣٩.٦٪ وهامــش صافي الربح 
١٨.٧٪. وتمثل هذه الهوامش شــاهدًا 
علــى التفوق التشــغيلي والتخطيط 

املالي االســتراتيجي للشــركة، خاصة 
عنــد األخــذ باالعتبــار ما طرأ خالل العام 

مــن نفقات غيــر متوقعة ارتبطت 
بجائحة كوفيد-١٩ بشــكل مباشــر 

وغير مباشــر، عــالوة على الجهود 
التــي بذلتها شــركة »بلدنا« لضمان 

تطبيــق اعلــى معايير الصحة والســالمة 
لحمايــة املســتهلكين واملوظفين 
واملوّردين على حد ســواء. ويضاف 

إلــى هذه العوامــل االقتطاع املخطط 
لــه مــن التعويضات مــن قبل الهيئات 

املعنّيــة بقيمــة ١٠٣.٨ مليون ريال 
قطــري – ]بلغــت قيمــة التعويضات من 

تاريخ تأســيس الشــركة وحتى تاريخ 
صــدور التقريــر ١٦٤.٤ مليون ريال قطري 
مقارنــة بـــ ٢٦٨.٢ مليــون ريال قطري عن 

الفتــرة املماثلــة من العام املاضي[. 
ارتفعــت األرباح قبــل اقتطاع الفائدة 

والضريبة واالســتهالك واإلطفاء بنســبة 
٣٧.٤٪ كمــا ارتفــع صافي الربح بنســبة 

١٥٢.١٪ مقارنــة بالفتــرة املماثلة من 
العــام املاضي، وقد جــاء ذلك نتيجة 

عوامــل متعــددة تمّثلت بارتفاع 
الحصة الســوقية لشــركة »بلدنا«، 

وطــرح منتجــات جديدة، وارتفاع معدل 
إنتــاج الحليب، وتدابيــر تعزيز الكفاءة 

املطّبقــة، باإلضافــة إلى إجراءات ضبط 
التكاليف.

يؤكد األداء التجاري واملالي 
لشركة »بلدنا« خالل عام 

2020 أبرز مالمح األداء 
االستثماري، متمثاًل بما يلي: 

الشــركة الرائدة في قطاع  	
منتجــات األلبان وقطاع 

املشــروبات في قطر
إثبات قدرة الشــركة على  	

تحديــد فــرص النمو وتنفيذ 
االســتراتيجيات بنجاح

 التميــز فــي مجــال ابتكار وتطوير  	
املنتجات

منشــآت متطورة تســاهم في  	
تعزيــز الكفاءة وخفــض التكاليف 

لتشغيلية ا
سلســلة قيمة متكاملة  	

تتيــح التحكم الكامــل بمختلف 
مراحلهــا من قبل اإلدارة

 أداء مالــي متميز ومركز  	
مالي قوي

دعم اســتراتيجي من قبل  	
املساهمين

تدفقات نقدية قوية ومركز 
مالي صلب

فــي أعقاب نجــاح الطرح العام األولي 
للشــركة بقيمة ١,٤٢٥,٧٥٠,٠٠٠ ريال 

قطــري )تمثل ما نســبته ٧٥٪ من 
أســهم رأس املال املصدر للشــركة(، 

بلغــت قيمــة إجمالــي  حقوق امللكية 
)بمــا في ذلــك األرباح املحتجزة 

واالحتياطــي القانوني واحتياطي 
االســتحواذ( مــا قيمته  ٢,٢٤١.٣ مليون 

ريال قطري.

بلغت قيمة األرباح قبل اقتطاع 
الفائدة والضريبة واالستهالك 

واإلطفاء )EBITDA( في عام ٢٠٢٠ 
  ٣٢٢.٥ مليون ريال قطري
بلغت قيمة إجمالي صافي الربح 

 لعام ٢٠٢٠
١٥٢.١ مليون ريال قطري

تم استخدام عائدات الطرح العام األولي 
لتسوية تسهيالت قرض بنكي بشكل 
جزئي، مما ساعد الشركة في تحسين 

نسبة صافي الدين إلى إجمالي رأس 
املال املوظف لتصل إلى ٣٤.٥٪ بتاريخ 
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. ومع تسجيل الشركة 

لتدفقات نقدية تشغيلية قوية فإنها لم 
تعد بحاجة للحصول على ديون إضافية 

لتمويل التدفقات النقدية الخارجة، 
والتي تضمنت نفقات رأسمالية بقيمة 

٢٢٠.٨ مليون ريال قطري، وتسويات 
لقروض بنكية بقيمة  ١,٤١٤.٠ مليون 

ريال قطري، وتوزيع أرباح نقدية مرحلية 
بقيمة ٣٢.٠ مليون ريال قطري من أصل 

التوزيعات النقدية املعلن عنها بقيمة 
٤٠ مليون ريال قطري، حيث تم تمويل 

جميع هذه املبالغ بواســطة التدفق 
النقدي التشــغيلي.

نهج قوي إلدارة املخاطر
على الرغم من عدم تأثر عمليات تأمين 

املواد الخام وسالسل التوريد خالل 
الجائحة، فقد ارتأت إدارة شركة »بلدنا« 

اتخاذ بعض التدابير االستراتيجية والوقائية، 
حيث قررت رفع مستويات املخزون 
لجميع املواد األساسية بما يغطي 

فترة ستة أشهر. كما حرصت الشركة 
في ذروة الجائحة على استمرار عمليات 

اإلنتاج والتوزيع وتسليم الطلبات، مع 
التركيز في الوقت نفسه على االلتزام 
بتعليمات الصحة والسالمة املطّبقة. 

بقيت تكلفة الفائدة منخفضة خالل عام 

٢٠٢٠، حيث تمّكنت الشركة من تأمين 
أسعار فائدة أقل من األسعار السابقة 
من أحد شركائها املصرفيين. وأّكدت 

الشركة مركزها القوي باعتبارها الشركة 
الرائدة في السوق املحلية، فيما ال تزال 

الصادرات إلى األسواق العاملية في 
حدها األدنى. ونتيجة لذلك، وباستثناء 

الدوالر األمريكي وارتباط سعر صرف الريال 
القطري به، فقد كان تعرض الشركة 
ملخاطر تقلبات سعر صرف العمالت 

األجنبية هامشيًا.

على صعيد حوكمة الشركات، طّورت 
شركة »بلدنا« سجل مخاطر شامل 

ونّفذت مجموعة من املبادرات ذات 
الصلة والتي هدفت لتقليل أثر املخاطر 
املحددة. وتضمنت هذه الخطوات وضع 

سياسات وإجراءات مكتوبة تتماشى مع 
اللوائح التنظيمية املحلية ومع أفضل 

املمارسات في القطاع. 

عام 2020 )من تاريخ التأســيس(مؤشــرات األداء الرئيسية
 نســبة الربــح قبــل اقتطاع الفائدة والضريبة واالســتهالك واإلطفاء 

 ٣٩.٦٪إلى اإليرادات

 ١٨.٧٪نســبة صافي الربح إلى اإليرادات
 ٦.٨٪نســبة العائد علــى حقوق امللكية

٣٤.٥٪نســبة صافــي الديــن إلى رأس املال املوظف
 ٠.٠٨٢ ريال قطري ربحية الســهم
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مبادرات رفع الكفاءة
تســتخدم شــركة »بلدنا« أحدث 

تقنيــات حلب األبقار ومنشــآت تصنيع 
متطــورة، تم تصميمها لتســاهم 

فــي رفــع الكفاءة عبــر مختلف خطوط 
اإلنتــاج. وقــد أدت هذه الجهود إلى 

انخفــاض كلفــة املبيعات لكل وحدة 
)دون احتســاب التعويــض من قبل 
الســلطات املعنية( بنســبة ١٢.٧٪ 

مقارنــة بالعام املاضــي. إننا حريصون 
علــى مراقبة توجهات الطلب باســتمرار 
ومتابعــة متطلبــات اإلنتــاج لنتمكن من 

رفــع كفــاءة إنتاج الحليــب بناًء عليه. 
كمــا ندعــم النمــو الطبيعي لقطيع 

املواشــي في مزارع الشــركة ورفع 
مســتوى إنتــاج الحليب عن طريق 

تحســين ظروف معيشــة األبقار وتوفير 
املطاعيــم الالزمــة، باإلضافة إلى إجراء 

الفحوصــات الصحيــة الدورية وفحص 
األعــالف للتحقــق مــن جودتها، وهو ما 
ســاهم فــي رفع معــدل إنتاج الحليب 

اليومــي لــكل بقــرة لتصل إلى ٣٦.٦ لتر 
مقارنــًة بـــ ٣١.٨ لتــر في العام املاضي. 

تمكنــت شــركة »بلدنا« من توفير 
تشــكيلة املنتجــات األمثل وذلك من 
خــالل املراجعة املســتمرة ملجموعة 

املنتجــات ومواصلــة طرح منتجات 
جديــدة، مما يدعــم رفع هوامش الربح 

وتســارع وتيــرة النمو، وهو ما أثمر 
بالتالــي إلى ارتفاع نســبة الهامش 

الكلــي مقابل تكاليــف اإلنتاج بمعدل 
٨٠٪ تقريبــًا مقارنــة بالعــام املاضي. من 

جهــة أخرى، ســاهم التركيز املتواصل 
على الشــراكات والحلول اللوجســتية 

فــي تعزيز وصول منتجات شــركة 

»بلدنــا« إلى قاعدة مســتهلكين 
متناميــة، وذلك عبر شــبكة التوزيع 

التي توّســعت لتغطي ســوق التجزئة 
وقطــاع الفنــادق واملطاعم واملقاهي 

فــي دولــة قطر، وهو ما أدى إلى 
انخفــاض كلفــة البيــع لكل وحدة نظرًا 

الرتفــاع حجم املبيعات. 

أداء سعر السهم وعائدات 
املساهمين

الحظ املســتثمرون األداء القوي الذي 
حققتــه شــركة »بلدنا« خالل عام ٢٠٢٠، 
كما شــهد املســتثمرون في االكتتاب 

العــام األولي للشــركة، وغيرهم من 
املســتثمرين الذين قاموا بشــراء 

أســهم الشــركة في السوق الثانوية، 
األداء املتميز لســعر ســهم »بلدنا«. 

ســجل ســعر الســهم بتاريخ ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٠ ارتفاعــًا بنســبة ٧٩٪ مقارنة 

بســعره في مرحلــة االكتتاب العام 
األولــي، مما يعكــس تفوق أدائه على 

مؤشــر بورصة قطر الذي نما بنســبة 
 .٪١
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ملواصلة التوســع في حجــم مبيعاتها. 
مــن املتوقع أن يســاهم نمو حجم 

اإلنتــاج فــي خفض معــدل تكلفة اإلنتاج 
لــكل وحــدة من خالل مبدأ وفورات 

الحجم. 

وتواصــل الشــركة تركيزها على 
التوســع االســتراتيجي وعقد الشراكات 

االســتراتيجية باعتبارهــا عوامل 
أساســية لدعــم النمو طويل االجل. 

فــي هذا اإلطار، تقــوم »بلدنا« حاليًا 
بالتعــاون مع شــريكها في ماليزيا 

شــركة فيلكــرا بيرهــارد، بتقييم الخطط 
املاليــة والتصاميــم إلقامة مزرعة 

أعــالف وألبــان متكاملة باإلضافة إلى 
مصنــع متطــور لتصنيــع منتجات األلبان. 

ومــن املتوقــع أن تضم املزرعة عند 
اســتكمال العمل باملشــروع ١٠,٠٠٠ رأس 

مــن األبقــار الحلوب التي ســتنتج ما 
يزيــد علــى ١٠٠ مليون لتــر من الحليب 

الطازج ســنويًا، وهو ما سيســاهم 
فــي رفع مســتويات األمن الغذائي 

واالكتفــاء الذاتي مــن منتجات األلبان 
في ماليزيا. 

وبفضــل مركزهــا املالي القوي 
وإمكانيــات توليــد التدفقات النقدية، 
فإن شــركة »بلدنــا« تتمتع باملرونة 

املاليــة الالزمة لتنفيذ مشــاريع كبرى 
واالســتفادة الفورية من أي فرص 
متاحــة تــرى اإلدارة أنها قد تحقق 

قيمــة تراكميــة هامة للشــركة. تخطط 
إدارة شــركة »بلدنا« لالســتفادة من 

القاعــدة املالية الراســخة التي نجحت 
في إرســائها خالل عام ٢٠٢٠، ومواصلة 

استكشــاف الفــرص املتاحة لتنويع 
املنتجات والتوســع املســتقبلي، سعيًا 

لتحقيــق نمــو ملموس في اإليرادات 
والربحيــة خــالل العام املقبل. 
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