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إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٤
-۱

ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ وأﻧﺸﻄﺘﮭﺎ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ )"اﻟﺸﺮﻛﺔ"( ،ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة إﻟﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ۲
رﺟﺐ ۱٤۲٦ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۸أﻏﺴﻄﺲ ۲۰۰٥م( .وﻗﺪ ﺑﺪأت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ،ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۱۹ذي اﻟﺤﺠﺔ ۱٤۱۱ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ ۱
ﯾﻮﻟﯿﻮ ۱۹۹۱م( ،وﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ  .۱۰۱۰۰۸٤۲۲۳وﻗﺒﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،۱۹۹۱ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻸﻋﻮام ﻣﻦ  ۱۹۷٦ﺣﺘﻰ  ۱۹۹۱ﺗﺘﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ "اﻟﻤﺮاﻋﻲ".
ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ھﻮ :ﻣﺨﺮج  ،۷طﺮﯾﻖ اﻟﺪاﺋﺮي اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ،ﺣﻲ اﻹزدھﺎر ،ص.ب  ،۸٥۲٤اﻟﺮﯾﺎض  ،۱۱٤۹۲اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ )"اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ"(.
ﺗﻌﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ )ﻣﻌﺎ "اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ"( ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،وﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ودول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻰ ﻣﺼﺮ واﻷردن.
ﯾﺘﻢ إﻧﺘﺎج اﻷﻟﺒﺎن وﻋﺼﺎﺋﺮ اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ ،وﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ "اﻟﻤﺮاﻋﻲ" .و "ﺑﯿﺘﻲ" و "طﯿﺒﺔ" .ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻢ إﻧﺘﺎج
اﻟﺤﻠﯿﺐ اﻟﺨﺎم وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮫ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﺼﻨﯿﻊ اﻷﻏﺬﯾﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﻟﺒﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ودوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﺼﺮ واﻷردن .ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺤﻠﯿﺐ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪول ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﻄﻮل اﻟﺘﻮزﯾﻊ إﻟﻰ
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.
أﻣﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﻓﯿﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻌﮭﺎ واﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( ،واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة )ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك() ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻼﻣﺘﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺘﯿﻦ " ﻟﻮزﯾﻦ" و"ﺳﻔﻦ داﯾﺰ" ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ( .إن ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت
ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.
ﯾﺘﻢ إﻧﺘﺎج اﻟﺪواﺟﻦ واﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ )ھﺎدﻛﻮ( )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ( ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ "اﻟﯿﻮم" .إن
ﺷﺮﻛﺔ ھﺎدﻛﻮ ،ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،وﯾﻘﻊ ﻣﺮﻛﺰھﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﺋﻞ.
ﯾﺘﻢ اﻧﺘﺎج أﻏﺬﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻷﻏﺬﯾﺔ اﻷطﻔﺎل .ﺗﺤﺖ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ "إﻧﻔﺎﻣﯿﻞ"و"إﻧﻔﺎﻗﺮو" و"ﻧﻮرﻻك" .اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻷﻏﺬﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.
ﺗﺪار ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ )ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ وﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن( ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وﯾﺘﻢ إدارﺗﮭﺎ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت وﻛﺎﻟﺔ ﻣﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻮزﻋﯿﻦ:
-

اﻟﻜـــــــﻮﯾـﺖ :
ﻗﻄــــــــــﺮ :
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة :

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﺮاﻓﻲ إﺧﻮان ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن اﻟﻤﺤﺪودة.
ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرة.
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺴﺘﺎن اﻟﺨﻠﯿﺞ.

ﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺸﺎطﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وھﻲ /ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ  -ش.ش.و) .ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ( ،وﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وھﻲ /ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺴﻮﯾﻖ  -ش.م.م ،وﺷﺮﻛﺔ
اﻟﯿﻮم ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ش.م.م ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺗﺸﻐﻞ ﻣﺰارع أﻋﻼف ﻓﻲ اﻷرﺟﻨﺘﯿﻦ )ﻓﻮﻧﺪوﻣﻮﻧﺘﻲ( ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ .ش.م.م .وھﻲ
ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺎﺑﻀﺔ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ .ﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺸﺎطﮭﺎ وﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮﻧﺪوﻣﻮﻧﺘﻲ ﺟﻨﻮب أﻣﺮﯾﻜﺎ أس .أﯾﮫ
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﻓﻲ اﻷرﺟﻨﺘﯿﻦ.
ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺗﺸﻐﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻷﻟﺒﺎن وﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ واﻷردن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ .ش.م.م .وھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺎﺑﻀﺔ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ .ﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺸﺎطﮭﺎ وﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻵﺗﯿﺔ:
 اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻸﻟﺒﺎن واﻟﻌﺼﺎﺋﺮ اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ )ﺑﯿﺘﻲ( ﺷﺮﻛﺔ طﯿﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ۲ﺻﻔﺮ ۱٤۳٤ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ )٥دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،(۲۰۱۳ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﺗﻔﺎﻗﯿﺔ )"اﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺔ"( ﻟﻺﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻷﻏﺬﯾﺔ
اﻷطﻔﺎل اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﯿﺪ ﺟﻮﻧﺴﻮن ﺑﻘﯿﻤﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﺒﻠﻎ  ۱٥ﻣﻠﯿﻮن ﷼ .وﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۷رﺑﯿﻊ أول ۱٤۳٥ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۸ﯾﻨﺎﯾﺮ (۲۰۱٤
ﺗﻠﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﯿﺪ ﺟﻮﻧﺴﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻷﻏﺬﯾﺔ اﻷطﻔﺎل،
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻷﻏﺬﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻷﻏﺬﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

۷

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(

إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٤
-۱

ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ وأﻧﺸﻄﺘﮭﺎ – ﺗﺘﻤﮫ
ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ٥ﺟﻤﺎدى اﻷول ۱٤۳٥ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ) ٦ﻣﺎرس  (۲۰۱٤ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﺮاء أرض زراﻋﯿﺔ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ  ۹۸۳٤ﻓﺪان وذﻟﻚ
ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٤۷٫٥ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر )۱۷۸٫۱ﻣﻠﯿﻮن ﷼( ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻮﻧﺪوﻣﻮﻧﺘﻲ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻓﻲ أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ
ذ.م.م و ﻓﻮﻧﺪوﻣﻮﻧﺘﻲ أرﯾﺰوﻧﺎ ذ.م.م .و اﻟﺘﻲ أدرﺟﺖ ﻛﺸﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻷرض وﺗﺄﻣﯿﻦ إﻣﺪادات اﻷﻋﻼف اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ.
ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۱۷ﺷﻮال ۱٤۳٥ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ) ۱۳أﻏﺴﻄﺲ  (۲۰۱٤ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺪﯾﺪة وھﻲ ﻓﻮﻧﺪوﻣﻮﻧﺘﻲ ﻛﺎﻟﯿﻔﻮرﻧﯿﺎ ذ.م.م ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ و ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،وذﻟﻚ ﻟﻐﺮض اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷرض وﺗﺄﻣﯿﻦ إﻣﺪادات اﻷﻋﻼف اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔ.

۸

شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
-١

نبذة عن الشركة والشركات التابعة لھا ونشاطاتھا  -تتمة
فيما يلي بيانا ً بتفاصيل الشركات التابعة للمجموعة:
نسبة الملكية
٢٠١٤
بلد التأسيس

اسم الشركة التابعة

٢٠١٣

النشاط

العملة الوظيفية

مباشر)أ(

فعلي

مباشر)أ(

فعلي

األسھم
المصدرة

رأس المال

شركة المراعي لالستثمار المحدودة

المملكة العربية السعودية

شركة قابضة

﷼ سعودي

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

١٫٠٠٠٫٠٠٠﷼ سعودي

١٫٠٠٠

شركة المراعي ألغذية األطفال المحدودة

المملكة العربية السعودية

شركة صناعية وتجارية

﷼ سعودي

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

 ٢٠٠مليون ﷼ سعودي

٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠

شركة المدخالت الزراعية المحدودة )مدخالت(

المملكة العربية السعودية

شركة زراعية

﷼ سعودي

%٥٢

%٥٢

%٥٢

%٥٢

 ٢٥مليون ﷼ سعودي

٢٥٠

شركة حائل للتنمية الزراعية

المملكة العربية السعودية

شركة دواجن وزراعية

﷼ سعودي

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

 ٣٠٠مليون ﷼ سعودي

٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠

الشركة العالمية لخدمات المخابز المحدودة

المملكة العربية السعودية

راكدة وعديمة النشاط

﷼ سعودي

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

 ٥٠٠٫٠٠٠﷼ سعودي

٥٠٠

الشركة الدولية ألغذية األطفال

المملكة العربية السعودية

شركة صناعية

﷼ سعودي

%١٠٠

%١٠٠

%٥٠

%٥٠

 ٤١مليون ﷼ سعودي

٤١٠٫٠٠٠

الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية

المملكة العربية السعودية

شركة مخابز

﷼ سعودي

%٦٠

%٦٠

%٦٠

%٦٠

 ٧٠مليون ﷼ سعودي

٧٠٫٠٠٠

شركة نورالك المحدودة

المملكة العربية السعودية

شركة تجارية

﷼ سعودي

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

 ٣مليون ﷼ سعودي

٣٫٠٠٠

شركة المخابز الغربية المحدودة

المملكة العربية السعودية

شركة مخابز

﷼ سعودي

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

 ٢٠٠مليون ﷼ سعودي

٢٠٠٫٠٠٠

شركة أجرو تيرا أس.أيه

األرجنتين

راكده وعديمة النشاط

بيسو أرجنتيني

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

 ٤٧٥٫٨٧٥بيسو

٤٧٥٫٨٧٥

شركة فوندومونتي جنوب أمريكا أس .أيه )ب(

األرجنتين

شركة زراعية

بيسو أرجنتيني

%١٠٠

%١٠٠

-

-

شركة فوندومونتي إل ديسكانسو أس.أيه )ب(

األرجنتين

شركة زراعية

بيسو أرجنتيني

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

شركة فوندومونتي انفيرجينز أرجنتينا أس .أيه )ب(

األرجنتين

شركة زراعية

بيسو أرجنتيني

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

شركة فوندومونتي ساندوفال أس.أيه )ب(

األرجنتين

شركة زراعية

بيسو أرجنتيني

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

أرجنتيني
 ٤١٨٫٢٥٨٫٠٩٨بيسو

٤١٨٫٢٥٨٫٠٩٨

أرجنتيني
 ٨٠٫٨٩٢٫٥٨٠بيسو

٨٠٫٨٩٢٫٥٨٠

أرجنتيني
 ٦٦٫١٧٠٫٣٣٥بيسو

٦٦٫١٧٠٫٣٣٥

أرجنتيني
 ٤٫٣٨٣٫٤٣٢بيسو

٤٫٣٨٣٫٤٣٢

أرجنتيني

)أ( تعني نسبة الملكية المباشرة أنھا مملوكة عن طريق الشركة األم أو من خالل إحدى شركاتھا التابعة.

)ب( تم دمج شركة فوندومونتي إنفيرجنز أرجنتينا أس .أيه وشركة فوندومونتي ساندوفال أس .أيه في شركة فودومونتي إل ديسكانسو أس .أيه وذلك اعتبارا من تاريخ  ٧ذي الحجة  ١٤٣٥الموافق) ١أكتوبر  .(٢٠١٤وبعد اإلندماج قامت شركة
فوندومونتي إل ديسكانسو أس .أيه بتغيير إسمھا الى فوندومونتي جنوب أمريكا أس .أيه .وقد تم تقديم طلب نظامي لتغيير االسم وحاليا في انتظار االعتماد النھائي لإلسم.

٩

شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
-١

نبذة عن الشركة والشركات التابعة لھا ونشاطاتھا  -تتمة
اسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

النشاط

العملة الوظيفية

نسبة الملكية المباشرة والفعلية)أ(
٢٠١٣
٢٠١٤
فعلي
مباشر)أ(
فعلي
مباشر)أ(

شركة المراعي البحرين ش.ش.و.

مملكة البحرين

شركة مبيعات

دينار بحريني

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

شركة المراعي العالمية القابضة ش.م.م.

مملكة البحرين

شركة قابضة

دينار بحريني

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

شركة المراعي لالستثمار القابضة ش.م.م.

مملكة البحرين

شركة قابضة

دينار بحريني

%٩٩

%٩٩

%٩٩

%٩٩

الشركة الدولية لأللبان والعصائر )البحرين( القابضة
ش.م.م

مملكة البحرين

شركة قابضة

دينار بحريني

%١٠٠

%٥٢

%١٠٠

%٥٢

الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة

برمودا

شركة قابضة

دوالر أمريكي

%٥٢

%٥٢

%٥٢

%٥٢

األسھم
المصدرة

رأس المال
١٠٠٫٠٠٠

٢٫٠٠٠

دينار بحريني
٢٥٠٫٠٠٠

٢٫٥٠٠

دينار بحريني
٢٥٠٫٠٠٠

٢٫٥٠٠

دينار بحريني
٢٥٠٫٠٠٠

٢٫٥٠٠

دينار بحريني
٧٫٥٨٣٫٣٣٤

٧٫٥٨٣٫٣٣٤

دوالر أمريكي
الشركة الدولية لأللبان والعصائر )مصر( المحدودة

مصر

شركة قابضة

جنيه مصري

%١٠٠

%٥٢

%١٠٠

%٥٢

٣٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠
جنيه مصري

٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠

الشركة الدولية للمشاريع الصناعية الزراعية )بيتي(

مصر

شركة صناعية
وتجارية

جنيه مصري

%١٠٠

%٥٢

%١٠٠

%٥٢

٥٥٨٫٠٠٠٫٠٠٠
جنيه مصري

٥٥٫٨٠٠٫٠٠٠

شركة ماركلي القابضة المحدودة

جيرسي

راكدة وعديمة
النشاط

جنية إسترليني

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

-

-

المتحدون لصناعة منتجات األلبان واألجبان
والعصائر ومشتقاتھا

األردن

شركة صناعية

دينار أردني

%١٠٠

%٥٢

%١٠٠

%٥٢

٥٠٠٫٠٠٠

٥٠٠٫٠٠٠

شركة األثير الزراعية

األردن

شركة زراعية

دينار أردني

%١٠٠

%٥٢

%١٠٠

%٥٢

الشركة النموذجية للصناعات البالستيكية

األردن

شركة صناعية

دينار أردني

%١٠٠

%٥٢

%١٠٠

%٥٢

شركة الروابي لصناعة العصائر ومشتقات الحليب

األردن

شركة صناعية

دينار أردني

%١٠٠

%٥٢

%١٠٠

%٥٢

دينار أردني
٧٥٠٫٠٠٠

٧٥٠٫٠٠٠

دينار أردني
٢٥٠٫٠٠٠

٢٥٠٫٠٠٠

دينار أردني
٥٠٠٫٠٠٠
دينار أردني

)أ( تعني نسبة الملكية المباشرة أنھا مملوكة عن طريق الشركة األم أو من خالل إحدي شركاتھا التابعة.

١٠

٥٠٠٫٠٠٠

شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
-١

نبذة عن الشركة والشركات التابعة لھا ونشاطاتھا  -تتمة

نسبة الملكية
٢٠١٣
مباشر)أ(

فعلي

رأس المال

٢٠١٤
مباشر)أ(

%٥٢

%١٠٠

%٥٢

٤٩٫٦٧٥٫٣٥٢

%٩٠

%٩٠
%١٠٠

النشاط

العملة
الوظيفية

شركة طيبة لالستثمار والصناعات الغذائية

األردن

شركة صناعية

دينار أردني

%١٠٠

شركة الكواكب العربية للتجارة والتسويق ش.م.م.

سلطنة عمان

شركة مبيعات

﷼ عماني

%٩٠

%٩٠

شركة اليوم للمنتجات الغذائية ش.م.م.

سلطنة عمان

شركة مبيعات

﷼ عماني

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

بلد التأسيس

اسم الشركة التابعة

فعلي

األسھم
المصدرة
٤٩٫٦٧٥٫٣٥٢

دينار أردني
١٥٠٫٠٠٠

١٥٠٫٠٠٠

﷼ عماني
٢٠٫٠٠٠

٢٠٫٠٠٠

﷼ عماني
شركة فوندو مونتي انفيرجينيز أس .إل

أسبانيا

شركة قابضة

يورو

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

١٣٫٠٠٠٫٠٠٠

١٣٫٠٠٠٫٠٠٠

شركة المراعي اإلماراتية ش.م.م.

اإلمارات العربية المتحدة

شركة مبيعات

درھم
إماراتي

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

%١٠٠

الشركة الدولية لأللبان والعصائر )دبي( المحدودة

يورو
٣٠٠٫٠٠٠
درھم إماراتي
)غير مدفوع(

٣٠٠

اإلمارات العربية المتحدة

شركة قابضة

دوالر
أمريكي

%١٠٠

%٥٢

%١٠٠

%٥٢

٢٢٫٠٤٢٫١٨٣

٢٢٫٠٤٢٫١٨٣

دوالر أمريكي

شركة فوندومونتي القابضة أمريكا الشمالية ذ.م.م

الواليات المتحدة األمريكية

شركة قابضة

دوالر
أمريكي

%١٠٠

%١٠٠

-

-

 ٥٠٠٫٠٠٠دوالر
أمريكي

٥٠٫٠٠٠

شركة فوندومونتي في أريزونا

الواليات المتحدة األمريكية

شركة زراعية

دوالر
أمريكي

%١٠٠

%١٠٠

-

-

 ٥٠٠٫٠٠٠دوالر
أمريكي

٥٠٫٠٠٠

شركة فوندومونتي في كاليفورنيا

الواليات المتحدة األمريكية

شركة زراعية

دوالر
أمريكي

%١٠٠

%١٠٠

-

-

-

-

)أ( تعني نسبة الملكية المباشرة أنھا مملوكة عن طريق الشركة األم أو من خالل إحدي شركاتھا التابعة.

١١

شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
أسس إعداد وتوحيد وعرض القوائم المالية الموحدة

-٢
أ(

تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ االستحقاق ووفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية )فيما عدا األدوات المالية المشتقة
واالستثمارات المتاحة للبيع حيث يتم قياسھا بالقيمة العادلة( ،وطبقا ً لمعايير المحاسبة المتعارف عليھا في المملكة العربية
السعودية والصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ب ( تشتمل ھذه القوائم المالية الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال )"الشركة"( وشركاتھا التابعة "المجموعة"
المذكورة في اإليضاح ) .(١الشركة التابعة ھي التي يكون للمجموعة القدرة علي التحكم في السياسات المالية والتشغيلية لتلك
الشركة وكذلك السيطرة علي نسبة مساھمة أكثر من نصف صافي موجودات الشركة او حقوق التصويت بشكل مباشر أو
غير مباشر وذلك مقابل الحصول علي منافع إقتصادية .يتم توحيد الشركة التابعة إعتبارا من تاريخ سيطرة المجموعة علي
الشركة التابعة و لحين التوقف عن ممارسة تلك السيطرة ويتم استخدام طريقة الشراء للمحاسبة عن االستحواذ علي الشركات
التابعة .يتم قياس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة للموجودات التي تم الحصول عليھا أو المطلوبات المتكبدة أو المقدرة في
تاريخ االستحواذ .تسجل زيادة تكلفة االستحواذ عن القيمة العادلة لصافي أصول الشركة المستحوذ عليھا كشھرة في القوائم
المالية الموحدة .يتم استبعاد كل من االرصدة واالرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة.
يتم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقھا مع السياسات المتبعة من قبل الشركة .تعد
الشركة والشركات التابعة لھا قوائمھا المالية لنفس السنة المالية .تمثل حقوق الملكية غير المسيطرة الحصة في الربح أو
الخسارة وصافي الموجودات غير المملوكة من قبل المجموعة ،ويتم إظھارھا كبند مستقل في قائمة الدخل الموحدة وضمن
حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة.
ج(

يقتضي إعداد القوائم المالية الموحدة ،طبقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية ،استخدام
التقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على أرصدة بعض الموجودات والمطلوبات المسجلة ،واإلفصاح عن بعض الموجودات
والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة .إن أية تقديرات أو افتراضات تؤثر على الموجودات
والمطلوبات يمكن أن تؤثر ايضاً على مبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنھا لنفس الفترة المعروضة .وبالرغم من
إعداد ھذه التقديرات واالفتراضات وفقا ً لمعرفة اإلدارة لألحداث والعمليات الجارية ،فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف عن
ھذه التقديرات.

د(

تم عرض ھذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي .يتم تقريب المبالغ الظاھرة في ھذه القوائم المالية الموحدة ألقرب ألف.
السياسات المحاسبية الھامة
تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة أدناه بشكل مستمر لجميع الفترات المعروضة في ھذه القوائم المالية الموحدة .وعند
الضرورة ،يتم تجميع أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتماشى مع عرض تصنيف العام الحالي.

-٣

أ (

النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمة من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدي ة
معروفة ،وتستحق خالل ثالثة أشھر أو أقل.

ب(

المدينون التجاريون
تظھر الذمم المدينة التجارية بالمبلغ األصلي للفاتورة ناقصا مخصص االنخفاض أو مخصص المبيعات المرتجعة المقدرة .يتم
تكوين مخصص االنخفاض للذمم المدينة عندما يكون ھنالك دليل موضوعي على ان المجموع ة ل ن يك ون بمق دورھا تحص يل
أية مب الغ وفق ا لسياس ة ال ذمم المدين ة ع ن ت اريخ اس تحقاقھا .ي تم حس اب مخص ص المبيع ات المرتجع ة عل ي أس اس المنتج ات
المنتھية الصالحية المتوقع إرجاعھ ا ،وذل ك تماش يا م ع سياس ة المجموع ة الس تبدال المنتج ات .تش طب ال ديون المعدوم ة عن د
تكبدھا.

ج ( تقييم المخزون
يقيد المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحق ق ،أيھم ا أق ل .تح دد التكلف ة عل ى أس اس المتوس ط الم رجح .تش تمل التكلف ة
على كافة المصاريف الصناعية المباش رة وتك اليف النق ل والتس ليم وفق اً لمس توى النش اط الع ادي .يتك ون ص افي القيم ة القابل ة
للتحقق من سعر البيع التقديري ناقصا ً تكاليف اإلنتاج اإلضافية حتى اإلكتمال ،وحصه مالئم ة م ن مص اريف البي ع والتوزي ع.
يجنب مخصص ،عند الضرورة ،مقابل أي مخزون متقادم أو بطيء الحركة أو تالف.

١٢

شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
-٣

السياسات المحاسبية الھامة  -تتمة
د(
-

االستثمارات
االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
الشركات الزميلة ھي تلك الشركات التي تم ارس عليھ ا المجموع ة ت أثيرا كبي را ،وال يك ون لھ ا رقاب ة عل ى السياس ات المالي ة
والتش غيلية ،وع ادة م ا تك ون حص تھا المس اھمة فيھ ا ب ين  ٪٢٠و ٪٥٠م ن حق وق التص ويت .المش اريع المش تركة ھ ي تل ك
الشركات التي يكون للمجموعة سيطرة مشتركة معھا على مشاريعھا ،والتي قد أنشئت من قبل ترتيبات تعاقدي ة والت ي تتطل ب
موافقة باإلجماع على القرارات المالية والتشغيلية االستراتيجية.
ي تم محاس بة االس تثمارات ف ي الش ركات الزميل ة والمش اريع المش تركة وفق ا ً لطريق ة حق وق الملكي ة .ويس جل االس تثمار ف ي
الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة وتعدل التكلفة بع د ذل ك ب التغيرات الت ي تط رأ
على حص ة المجموع ة ف ي ص افي موج ودات الش ركات الزميل ة والمش اريع المش تركة لم ا بع د الش راء ناقص ا ً االنخف اض ف ي
القيم ة .عن دما تتج اوز حص ة المجموع ة ف ي الخس ائر ملكيتھ ا ف ي أي ش ركة زميل ة بم ا ف ي ذل ك أي ه ذم م مدين ة أخ ري غي ر
مضمونه ،فإن المجموعة ال تتحمل أي خسائر أخرى باستثناء الحاالت التي تتكبد فيھا المجموع ة التزام ات قانوني ة أو ض منية
أو القيام بمدفوعات نيابة عن الشركة الزميلة.

 االستثمارات المتاحة للبيعتقاس وتسجل االستثمارات المتاحة للبيع والت ي ي تم ت داولھا ف ي س وق تج اري نش ط ف ي قائم ة المرك ز الم الي الموح دة بالقيم ة
العادلة والتي يتم تحديدھا طبقا ألسعار السوق ف ي نھاي ة ي وم عم ل ت اريخ الق وائم المالي ة الموح ده ،وت درج األرب اح والخس ائر
غي ر المحقق ة ض من حق وق الملكي ة مباش رةً .وعن د اس تبعاد االس تثمارات أو انخف اض قيمتھ ا ،ي تم إثب ات ال ربح أو الخس ارة
المتراكمة  -المدرجة سابقا ً ضمن حقوق الملكية  -في قائمة الدخل الموحدة .وفي حال عدم وجود س وق لت داول االس تثمارات،
فإن التكلفة تعتبر أفضل طريقة مالئمة وموضوعية وموثوق بھا لقياس القيمة العادلة لھذه االستثمارات.
ھـ ( الممتلكات واآلالت والمعدات
تظھر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلف ة ناقص ا ً االس تھالك المت راكم وخس ائر االنخف اض ف ي القيم ة المتراكم ة ،وتتض من
تكلفة إقتناء االصل تكلفة الشراء وكاف ة التك اليف المباش رة الت ي ي تم إنفاقھ ا عل ى األص ل للوص ول ب ه ال ي الحال ة الت ي تجعل ه
ص الحا لالس تخدام .وي تم رس ملة تك اليف التموي ل المتعلق ة بإنش اء األص ول خ الل الفت رة الالزم ة الس تكمال وتجھي ز األص ل
للغرض المعد له.
يتم رسملة التكاليف الالحقة التي تنفق على األصل إذا ترتب عليھا منافع اقتصادية مس تقبلية تزي د م ن األداء المعي اري المق در
لألصل أو العمر اإلنتاجي المقدر له .باقي المصروفات األخرى يتم إثباتھا عند تكبدھا.
تستھلك التكلفة مخصوما منھا القيمة التخريدية بطريقة القسط الثابت باستخدام األعمار اإلنتاجية التالية:
 ٥إلى ٣٣
المباني
 ١إلى ٢٠
اآلالت والمكائن والمعدات
 ٦إلى ٨
السيارات وشاحنات النقل
األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ال تستھلك.

سنة
سنة
سنوات

المشاريع تحت التنفيذ في نھاية العام تتضمن بعض األصول التي تم الحصول عليھا ولكنھ ا ليس ت ج اھزة لإلس تخدام للغ رض
المعدة من أجله .يتم نقل ھذه األصول إل ى فئ ة األص ول ذات الص لة ،وي تم اس تھالكھا عن دما تك ون متاح ة لالس تخدام للغ رض
المعدة من أجله.يتم مراجعة وتعديل القيمة التخريدية ،واألعمار االنتاجية لألصول وطريقة االھالك ومؤشرات اإلنخفاض ف ي
نھاية كل سنه مالية وتعديلھا بأثر رجعي عند اللزوم.
و ( الموجودات الحيوية
تظھر الموجودات الحيوي ة بتكلف ة الش راء أو تكلف ة التربي ة حت ى ت اريخ اإلنت اج التج اري ،ناقص ا ً االس تھالك المت راكم وخس ائر
انخفاض القيمة المتراكمة .تحدد تكلفة صغار الموجودات الحيوية بتكلفة التربية وفقاً للفئة العمرية كم ا انھ ا ال تس تھلك .تس تھلك
االبقار المنتجة علي أربع دورات حلب بينما تستھلك الموجودات الحيوية االخرى بطريقة القسط الثابت إلى القيمة التقديرية
المتبقية لھا على اساس فترات اإلنتاج التجاري لھا والتي تتراوح ما بين  ٣٦أسبوع إلى  ٧٠سنة طبقا ً لما ھو ملخص أدناه:
األبقار
األشجار
الدواجن

٤
 ٢٢إلى ٧٠
 ٢٤إلى ٣٦
١٣

دورات حلب
سنة
أسبوع

شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
-٣السياسات المحاسبية الھامة  -تتمة
ز(

االنخفاض في قيمة األصول الغير متداولة
يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتھا وذل ك عن دما تش ير األح داث أو التغي رات ف ي الظ روف
إلى عدم إمكانية استرداد قيمتھا الدفترية .وفي حالة وجود مثل ھذا الدليل وزيادة القيمة الدفتري ة لألص ل ع ن القيم ة المق درة القابل ة
لالسترداد والتي تتمثل في القيمة العادلة مخصوما منھا تكلفة البيع أو القيمة المستخدمة أيھما أكبر ،عندئ ذ تخف ض الموج ودات إل ى
القيمة القابلة لالسترداد لھا .يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة كمصروف في قائمة الدخل الموحدة.
يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة التي تم تخفيضھا ما عدا الموجودات غير الملموسة في نھاية كل سنة مالية للتأكد من
امكانية الغاء ھذا التخفيض ،يتم على إثرھا عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة ،بالتالي يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى
القيمة المعدلة القابلة لالسترداد على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتھا عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدھا
فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في قيمة األصل في السنوات السابقة .يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض في قيمة
األصل كأرباح في قائمة الدخل الموحدة مباشرة .ال يتم عكس خسارة االنخفاض للموجودات غير الملموسة.

ح ( الموجودات غير الملموسة  -الشھرة
تمثل الشھرة الفرق بين تكلفة األعمال المستحوذ عليھا وحصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموج ودات الت ي يمك ن تحدي دھا
والمطلوبات وااللتزامات المحتملة للشركة المستحوذ عليھا بتاريخ االستحواذ .يتم مراجعة الش ھرة الناتج ة ع ن عملي ات االس تحواذ
مره واحدة في السنة أو أكثر للتأكد من وجود انخفاض في قيمتھا وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إل ى إمكاني ة
انخفاض قيمتھا.
ط ( الدائنون التجاريون والمبالغ المستحقة الدفع
يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ المستحقة الدفع مستقبالً عن البضاعة أو الخدمات المستلمة سواء قدمت أم ل م تق دم بھ ا ف واتير م ن
قبل الموردين.
ي ( الزكاة وضريبة الدخل األجنبية
تقوم المجموعة بإحتساب الزكاة وفقا لألنظمة الزكوية التي تص درھا مص لحة الزك اة وال دخل ف ي المملك ة العربي ة الس عودية .وي تم
احتساب الضريبة على الدخل للشركات األجنبية في القوائم المالية الموحدة طبقاً لألنظمة الضريبية في البلدان التي تعم ل فيھ ا .ي تم
معالجة التسويات الناتجة عن الربط الزكوي والضريبة األجنبية النھائية خالل السنة التي يتم فيھا إصدار مثل ھذه الربوط.
يتم تطبيق ضريبة االستقطاع طبقا لألنظمة الضريبية التي تصدرھا مصلحة الزكاة والدخل السعودية ،ان وجدت.
ك ( الضرائب المؤجلة
بالنسبة للشركات التابعة في الخارج ،يجنب مخصص للضريبة المؤجلة بإستخدام طريقة المطلوب ات وذل ك لكاف ة الف روق المؤقت ة،
بتاريخ إعداد القوائم المالية ،بين األوعية الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمتھا الدفترية.
تقاس الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة بإستخدام المعدالت الضريبية التي يتوقع تطبيقھا في الفترة الت ي تتحق ق فيھ ا تل ك
الموجودات المؤجلة أو تسدد فيھا تلك المطلوبات المؤجل ة وذل ك وفق اً لألنظم ة الموج ودة ف ي البل دان المعني ة بت اريخ إع داد الق وائم
المالية.
تحسب الموجودات الضريبية المؤجلة لكافة الفروق المؤقتة القابلة لالستقطاع ويتم ترحي ل الموج ودات الض ريبية غي ر المس تخدمة
والخسائر الضريبية غير المستخدمة بالقدر الذي يمكن أن تتوفر فيه أرباح خاضعة للضريبة يمكن استخدامھا لق اء الف روق المؤقت ة
القابلة لالستقطاع والموجودات الضريبية غير المستخدمة المرحلة والخسائر الضريبية غير المستخدمة المرحلة.
يتم مراجعة القيمة ألية موجودات ضريبية مؤجلة بتاريخ إعداد القوائم المالية وتخفض بالق در ال ذي ل م يع د في ه إمكاني ة الس تعمالھا
بشكل جزئي أو كلي وذلك لعدم وجود أرباح كافية خاضعة للضريبة.

١٤

شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
 - ٣السياسات المحاسبية الھامة  -تتمة
ل ( األدوات المالية المشتقة وتغطية المخاطر
تبرم عقود الصرف األجنبي اآلجلة لتغطية مخاطر التغيرات في أسعار الصرف عند القيام بالشراء والمصاريف األخرى للمجموعة.
تبرم عقود مقايضات أسعار العموالت لتغطية مخاطر التغيرات في أسعار العموالت على قروض المجموعة.
تبرم العقود اآلجلة لشراء البضاعة لتغطية المخاطر الناجمة عن التغيرات في أسعار البضاعة المستخدمة من قبل المجموعة.
يتوقع بأن تكون كافة عمليات التغطية فعالة وذلك ما بين  %٨٠إلى  ،%١٢٥وي تم تقويمھ ا بص ورة مس تمرة .تعتب ر كاف ة عملي ات
التغطية كتغطي ة مخ اطر الت دفقات النقدي ة ،وي تم إثب ات األرب اح أو الخس ائر بالقيم ة الس وقية وتقي د ك أدوات مالي ة مش تقة ف ي قائم ة
المركز الم الي الموح دة وترح ل إل ى االحتياطي ات األخ رى ض من حق وق الملكي ة .وعن د اس تحقاق أو انتھ اء س ريان أدوات تغطي ة
المخ اطر ،يع اد تص نيف األرب اح أو الخس ائر ذات العالق ة المدرج ة ض من االحتياطي ات األخ رى إل ى قائم ة ال دخل الموح دة ،أو
الموجودات المعنية المشتراة الخاضعة لتغطية المخاطر.
م(

مخصص مكافأة نھاية الخدمة
تستحق مكافأة نھاية الخدمة لكافة الموظفين العاملين وفقا ً ألنظمة العمل والعمال المتبعة ف ي الش ركة وش ركاتھا التابع ة ،عن د انتھ اء
عقود خدماتھم .يتم احتساب االلتزام بالقيم ة الحالي ة للمزاي ا الت ي يس تحقھا الموظ ف عن د ترك ه العم ل بت اريخ قائم ة المرك ز الم الي
الموحدة.

ن ( االحتياطي النظامي
طبقا ً للنظام األساسي للشركة ونظ ام الش ركات بالمملك ة العربي ة الس عودية ،يج ب عل ى الش ركة أن تح ول  %١٠م ن ص افي دخ ل
السنة إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ مجموع ھذا االحتياطي نصف رأس المال .علما بأن االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع
للمساھمين.
س ( الصكوك
تصنف المجموعة الصكوك المصدرة ضمن المطلوبات المالية أو حقوق الملكية ،وذلك وفقا للشروط التعاقدية للصكوك .تصنف
الصكوك التي لھا تاريخ استحقاق ثابت وتواريخ ثابتة لتوزيع عوائد األرباح كالتزامات للشركة .أما الصكوك التي ليس لھا تاريخ
استحقاق محدد )الصكوك الدائمة( وتواريخ غير محددة لتوزيع عوائد األرباح تصنف ضمن حقوق الملكية .تسجل التوزيعات
ضمن حقوق الملكية.
ع ( أسھم الخزينة
يتم إثبات أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة المشتراه )أسھم الخزينة( بغرض استخدامھا ضمن برنامج اشتراك الموظفين في
أسھم الشركة بتكلفة الشراء )متضمنة أي تكاليف مباشرة( ويتم خصمھا من حقوق الملكية العائدة لحملة األسھم ،وذلك حتى يتم
التعرف على حالة أسھم الخزينة اما استبعادھا او إعادة اصدارھا او التخلص منھا .وأية أرباح او خسائر تنتج بعد االستبعاد يتم
اثباتھا اما عالوة اصدار او خصم.
ف ( الدفعات المحسوبة على أساس األسھم
يس تلم موظف و المجموع ة مكاف أة عل ى ش كل دفع ات محس وبة عل ى أس اس األس ھم بموج ب برن امج إش راك الم وظفين ف ي أس ھم
المجموعة ،وبموجبه يقدم الموظفين خدماتھم لقاء خيار شراء أدوات حقوق الملكية بسعر مح دد س لفاً )مع امالت مس ددة عل ى ش كل
أسھم(.
يتم إثبات تكلف ة المع امالت المس ددة عل ى ش كل أس ھم م ع الزي ادة المقابل ة لھ ا ف ي االحتياطي ات األخ رى أثن اء فت رة الوف اء بش روط
الخدم ة .إن المص روف المت راكم الم درج لق اء المع امالت المس ددة عل ى ش كل أس ھم بت اريخ إع داد ك ل الق وائم المالي ة حت ى ت اريخ
االستحقاق يمثل المدى الذي انتھت إليه فترة االستحقاق وأفضل تق ديرات المجموع ة لع دد أدوات حق وق الملكي ة الت ي ستس تحق ف ي
نھاية المط اف .يمث ل ال دخل أو المص روف الظ اھر ف ي قائم ة ال دخل الموح دة الحرك ة ف ي المص روف المت راكم الم درج ف ي بداي ة
ونھاية السنة ،ويتم إدراجه في تكاليف الموظفين.
وفي حالة تعديل شروط المعامالت المسددة على شكل أسھم ،فإن الحد األدنى للمصاريف المدرجة يمثل المصروف وكأن الش روط
لم يطرأ عليھا أي تعديل وذلك في حالة الوفاء بالش روط األص لية للمكاف أة .ي تم إدراج مص روف إض افي لق اء أي تع ديل ي ؤدي إل ى
زيادة القيمة العادلة للمعامالت المسددة على شكل أسھم ،أو يعود بالمنفعة على الموظفين وحسبما يتم قياسه بتاريخ التعديل.

١٥

شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
 - ٣السياسات المحاسبية الھامة  -تتمة
ف ( الدفعات المحسوبة على أساس األسھم  -تتمة
ً
وفي حالة إنھاء المكافأة المسددة على شكل أسھم ،فإنه يتم اعتبارھا بأنھا مستحقة بتاريخ اإلنتھاء من تقديم الخدمة ويتم ف ورا إثب ات
أي مصروف لم يتم إثباته لقاء المكافأة .يشمل ذلك أي مكافأة يوجد فيھا شروط أخرى غير شروط االس تحقاق وھ ي ض من س يطرة
أي من المنشأة أو الموظفين ولم يتم الوفاء بھا .وفي حالة تبديل المكافأة الجديدة بالمكافأة التي ت م إنھاؤھ ا ،وت م تخصيص ھا كمكاف أة
بديلة بتاريخ منحھا ،فإنه يتم اعتبار المكافآت التي تم إنھاؤھا والمكافآت الجديدة كتع ديل للمكاف أة األص لية طبق ا ً لم ا ورد ف ي القف رة
السابقة.
ص ( ترجمة العمالت األجنبية
ً
يتم تحويل وقيد المعامالت بالعمالت األجنبية في السنة المالية لرياالت سعودية بأسعار التحويل الثابتة التي يتم تحديدھا دوريا إلظھ ار
متوس ط األس عار الس ائدة ف ي الس وق أو األس عار اآلجل ة إذا كان ت المع امالت مغط اة .وبت اريخ قائم ة المرك ز الم الي ،ي تم تحوي ل
الموجودات والمطلوبات المسجلة بالعمالت األجنبية إلى رياالت سعودية بأسعار التحويل الس ائدة ف ي ذل ك الت اريخ أو بأس عار الش راء
اآلجلة إذا كانت مغطاة .تحمل فروق التحويل الناتجة عن ذلك إلى قائمة الدخل الموحدة ،حسبما ھو مالئم.
إن العم الت الوظيفي ة للش ركات التابع ة األجنبي ة مبين ة ف ي اإليض اح ) .(١وبت اريخ إع داد الق وائم المالي ة الموح دة ،تح ول موج ودات
ومطلوبات الشركات التابعة إلى الريال السعودي وھي العملة التي ي تم بھ ا ع رض الق وائم المالي ة للش ركة بس عر التحوي ل الس ائد بت اريخ
إعداد قائمة المركز المالي ،وتحول قوائم الدخل لھذه الشركات التابعة بإستخدام المتوس ط الم رجح ألس عار التحوي ل خ الل الس نة .تح ول
عناصر حقوق الملكية ،فيما عدا األرباح المبقاه ،بسعر التحويل السائد بتاريخ نشوء كل عنصر .تدرج تسويات ترجمة العمالت األجنبي ة
المتعلقة بھذه العناصر كبند مستقل ضمن حقوق الملكية.
ق ( إثبات اإليرادات
يتم بيع المنتجات ،بشكل رئيسي ،على أساس البيع أو اإلرجاع .يتم إثبات اإليرادات عند تسليم المنتجات للعمالء م ن قب ل المجموع ة
أو موزعيھا ،وذلك عند انتقال المنافع والمخاطر المتعلقة بھا ،مع تكوين مخصص الحتم ال إع ادة المنتج ات منتھي ة الص الحية .ي تم
إجراء تعديالت بشأن المرتجعات الفعلية المعلومة.
يتم إثبات اإليرادات الناتجة عن محصول القمح المضمون بيعه للحكومة عند اكتمال الحصاد ،وي تم تأجي ل ال ربح ع ن الكمي ات غي ر
المسلمة لحين تسليمھا إلى الحكومة.
ر(

اإلعانات الحكومية
يتم إثبات اإلعان ات الحكومي ة عن د وج ود قناع ة معقول ة ل دى الش ركة بأن ه س يتم اس تالم اإلعان ة م ن الدول ة .وعن دما تتعل ق اإلعان ة
الحكومية ببند من بنود التكاليف ،فإنه يتم إثباتھا كإيرادات على مدى الفترة وذلك لمقابلة اإلعانة بص ورة منتظم ة م ع التك اليف الت ي
سيتم التعويض عنھا.

ش ( مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية
تشتمل مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تعتبر بشكل خ اص
جزءاً من تكلفة المبيعات طبق اً لمع ايير المحاس بة المتع ارف عليھ ا ف ي المملك ة العربي ة الس عودية .ي تم التوزي ع ب ين تكلف ة المبيع ات
ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية ،عند الضرورة ،وفق أسس مماثلة .تقوم المجموعة بتحمي ل الم دفوعات
المتعلقة باالتفاقيات طويلة األجل المبرمة مع العمالء والموزعين على مصاريف البيع والتوزيع.
ت ( استرداد التكاليف
تظھر تكاليف االسترداد المتعلقة بإدارة مزارع االعالف كتخفيض ضمن بند المصاريف العمومية واإلدارية.
ث ( اإليجارات التشغيلية
تحمل اإليجارات المتعلقة بعقود اإليجارات التشغيلية على قائمة الدخل الموحدة على مدى فترات عقود اإليجار.
خ ( تكاليف التمويل
يتم رسملة تكاليف التمويل المتعلقة مباشرة بإنشاء أصل ما وذلك عند اكتمال كافة األنش طة إلع داد األص ل للغ رض ال ذي أنش ئ م ن
اجله ،وعدا ذلك تحمل ھذه التكاليف على قائمة الدخل الموحدة.
ح(

المعلومات القطاعية
يعتبر القطاع جزء أساسي من المجموعة يقوم ببيع وتقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع أعم ال( أو يق وم ببي ع وتق ديم منتج ات أو
خدمات في بيئة اقتصادية معينة )قطاع جغرافي( ،والذي عادةً ما يكون معرضاً لمخاطر وعوائد مختلفة عن القطاعات األخرى.
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شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
 -٤تجميع األعمال التي تتم على عدة مراحل :
في  ٧ربيع االول  ١٤٣٥ھـ الموافق ) ٨يناير  (٢٠١٤أكملت الشركة االستحواذ على أسھم الشركة الدولية ألغذية األطفال والتي تحتفظ
بھا ميد جونسون ،بقيمة متفق عليھا تساوي  ١٥مليون ﷼ سعودي .وتشمل ھذه القوائم المالية الموحدة نتائج أعمال الشركة الدولية
ألغذية األطفال من  ٩يناير  ،٢٠١٤حيث أن الشركة بدأت بإدارة الشركة الدولية ألغذية األطفال من ذلك التاريخ .وإذا كان جمع األعمال
قد وقع في بداية العام ،فإن صافي إيرادات التشغيل سيصبح أعلى بنسبة  ٠٫١مليون ﷼ سعودي والدخل الصافي للمجموعة سيصبح
أعلى بنسبة  ٠٫١مليون ﷼ سعودي.
بعد ھذا االستحواذ ،فإن األساس من الشركة الدولية ألغذية األطفال يبقى لمواجھة الفرص المتاحة في سوق منتجات أغذية األطفال في
دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي .ھذا االستحواذ سيعمل على توفير قدر كبير من المرونة في عملية التسويق واالستفادة بشكل
كامل من العمليات والنظم القائمة .والشھرة الناتجة عن التعامالت ستكون مدعومة بسبب إمكانات السوق القوية في ھذه الفئة من
المنتجات ،بما في ذلك القدرة على توسيع مدى ونطاق المنتجات الحالية وتقديم منتجات أو عالمات تجارية جديدة دون ضخ استثمارات
كبيرة ،باإلضافة الى الخبرة في تسويق منتجات تغذية األطفال والخبرة الالزمة لتشغيل منشأة لتصنيع تغذية األطفال.
نتج عن إعادة قياس القيمة العادلة لحصة المجموعة في الشركة الدولية ألغذية األطفال والتي تبلغ  %٥٠تحقيق مكاسب لمرة واحدة بلغت
٢٠٫٩مليون ﷼ سعودي.
وكانت القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات الشركة الدولية ألغذية األطفال كما في تاريخ االستحواذ على النحو التالي:
القيمة العادلة عند
االستحواذ
كما في  ٨يناير
٢٠١٤
بآالف الرياالت
السعودية

الشھرة الناتجة عن عملية االستحواذ:
الموجودات المستحوذ عليھا:
النقد وما في حكمه
المدينون التجاريون والمدفوعات المقدمة
المخزون

١٫٨٥٦
٥٫٦٠٥
٦٫٩٥٧
١٤٫٤١٨

المطلوبات المستحوذ عليھا:
الدائنون والمستحقات
مستحق إلى شركة المراعي

٥٫٢٩٧
٢٠٫٨٨٢
٢٦٫١٧٩
٣٠٫٠٣٢
٤١٫٧٩٣

اجمالي تكلفة االستحواذ
الشھرة
اجمالي تكلفة االستحواذ
المقابل المدفوع
إعادة قياس القيمة العادلة للحصص المملوكة مسبقا
اإلجمالي
التدفقات النقدية الناتجة عن عملية االستحواذ
صافي النقدية المستحوذ عليھا من الشركة التابعة
النقية المدفوعة
صافي التدفقات النقدية الخارجة

١٥٫٠١٦
١٥٫٠١٦
٣٠٫٠٣٢
١٫٨٥٦
)(١٥٫٠١٦
)(١٣٫١٦٠

 -٥النقد وما في حكمه

نقد في الصندوق
نقد لدى البنك
إيداعات بنكية
اإلجمالي

١٧

٢٠١٤
بآالف الــرياالت
السعوديــــة

٢٠١٣
بآالف الــرياالت
السعوديــــة

٣٦٢٫٣٦٦
١١٧٫٩٥٩
٣١٦٫٤٦٢
٧٩٦٫٧٨٧

٢٥٤٫٩٢٥
١٠١٫١٦٤
١٫٤٥٤٫٤٢٧
١٫٨١٠٫٥١٦

شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(
 -٦مدينون ومصاريف مدفوعة مقدما ً

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

مدينون تجاريون  :أطراف ثالثة
 :جھات ذات عالقة )إيضاح (٢٩
ناقصاً  :مخصص اإلنخفاض في الذمم المدينة التجارية )إيضاح أ (
ناقصاً  :مخصص المبيعات المرتجعة
صافي المدينين التجاريون
مبالغ مدفوعة مقدما ً )إيضاح ب(
مدينون آخرون
مطالبات التأمين الجزئية )إيضاح (٢١
اإلجمالي

٢٠١٤
بآالف الــرياالت
السعوديــــة

٢٠١٣
بآالف الــرياالت
السعوديــــة

٧١٧٫٦٩٥
٧٤٫٩٩٣

٦٣٢٫١٢٩
٧٩٫٣٧٥

٧٩٢٫٦٨٨
)(٤٩٫٦٦٥
)(١٥٫٦٧٧

٧١١٫٥٠٤
)(٤٥٫٤١٥
)(٢٦٫٩٥٨

٧٢٧٫٣٤٦

٦٣٩٫١٣١

٣٤٥٫٧٦٩
٥٧٫٣٩١
٢١٣٫٩٥٤
١٫٣٤٤٫٤٦٠

٢٧٤٫٦٨٥
٦٤٫٢٧٠
٩٧٨٫٠٨٦

أ ( كانت الحركة في مخصص اإلنخفاض في الذمم المدينة التجارية المجنب من كما يلي:

مخصص االنخفاض في الذمم المدينة التجارية
الرصيد في  ١يناير
مخصص مكون خالل السنة
الرصيد في  ٣١ديسمبر
المدينون التجاريون
لغاية  ٣أشھر
أكثر من  ٣أشھر
اإلجمالي

٢٠١٤
بآالف الــرياالت
السعوديــــة

٢٠١٣
بآالف الــرياالت
السعوديــــة

٤٥٫٤١٥
٤٫٢٥٠
٤٩٫٦٦٥

٣٨٫٩٣٩
٦٫٤٧٦
٤٥٫٤١٥

٧٤٣٫٠٢٣
٤٩٫٦٦٥
٧٩٢٫٦٨٨

٦٦٦٫٠٨٩
٤٥٫٤١٥
٧١١٫٥٠٤

ب ( يتوقع " بناء علي الخبرة السابقة مع العمالء" تحصيل كامل مبالغ الذمم المدينة الغير مخفضة .ليس من سياسة المجموعة الحصول
علي ضمانات من العمالء.
ج ( تم حساب مخصص المبيعات المرتجعة على أساس المنتجات المنتھية الصالحية والمتوقع إرجاعھا وبما يتفق مع سياسة اإلرجاع
الخاصة بالمجموعة.
د ( خالل عام  ٢٠١٤قامت الشركة التابعة باألرجنتين بإجراء عقد ايجار تشغيلي ألرض زراعية لمدة  ٤٠عام .قامت الشركة التابعة
بدفع دفعة مقدمة من االيجار طويل االجل قدرھا  ١١٤٫٢مليون ﷼ سعودي صنفت تحت الموجودات الغير متداولة.
 -٧المخزون

مواد خام
بضاعة تامة الصنع
قطع غيار
بضاعة قيد التصنيع
ناقصا :مخصص االنخفاض في قيمة المخزون
ناقصا :خسائر ناتجة عن الحريق )إيضاح ( ٢١
اإلجمالي

١٨

٢٠١٤
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

٢٠١٣
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

٢٫١١٧٫٣٧٧
٣٤٧٫٤٠١
٢٤٠٫١٩١
٢٠٥٫٤٩٧
)(١٠١٫٩٢٠
)(٣٩٫٤٩٦
٢٫٧٦٩٫٠٥٠

١٫٩٦٩٫١٩٥
٢٥٦٫٥٤٤
٢٤٠٫٠٣٦
١٩٠٫٢٢٨
)(١١٠٫٦٨٨
٢٫٥٤٥٫٣١٥

شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

 -٨االستثمارات
تتكون االستثمارات من استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة واستثمارات متاحة للبيع كاآلتي:

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٤
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

٢٠١٣
بآالف الــرياالت
السعوديــــــــة

االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
)إيضاح أ(

شركة المزارعون المتحدون القابضة
شركة تأصيل الدواجن )عروق(
الشركة الدولية ألغذية األطفال
شركة المراعي ذ.م.م.

%٣٣٫٠
%٢١٫٥
%٥٠٫٠

%٣٣٫٠
%٢١٫٥
%٥٠٫٠
%٥٠٫٠

١٣٣٫١٨١
٢٩٫٣٣١
٢٠٤

٢٠٣٫٩٥٠
٣٣٫٨٨٣
١٣٫٣٣٥
٢٠٤

١٦٢٫٧١٦

٢٥١٫٣٧٢

االستثمارات المتاحة للبيع )إيضاح ب(
استثمارات أسھم في شركة زين
شركة جنات لالستثمار الزراعي
الشركة الوطنية للسياحة
الشركة الوطنية للبذور والخدمات الزراعية
الشركة المتحدة لمزارع األلبان

%٢٫١
%١٠٫٠
%١٫١
%٧٫٠
%٨٫٣

المجموع

أ ( تتكون االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة من اآلتي:

%٢٫١
%١٠٫٠
%١٫١
%٧٫٠
%٨٫٣

١٤٨٫١٠٠
٧٫٠٠٠
٤٫٥٠٠
٢٫٠٦٤
٦٠٠

٢١٣٫٥٣٩
٧٫٠٠٠
٤٫٥٠٠
٢٫٠٦٤
٦٠٠

١٦٢٫٢٦٤

٢٢٧٫٧٠٣

٣٢٤٫٩٨٠

٤٧٩٫٠٧٥

٢٠١٤
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

٢٠١٣
بآالف الــرياالت
السعوديــــــــة

شركة المزارعون المتحدون القابضة
٢٠٣٫٩٥٠

-

الرصيد االفتتاحي

٣٫٣٠٠

٢٠٥٫٦٧٦

سداد قروض

)(٦٩٫١٦٩

-

الحصة في نتائج السنة

)(٤٫٩٠٠

)(١٫٧٢٦

١٣٣٫١٨١

٢٠٣٫٩٥٠

رأس المال المصدر*

الرصيد الختامي
*رأس المال المصدر يشمل قروض بقيمة  ٢٠٥٫٣مليون ﷼ في ٢٠١٣
شركة تأصيل الدواجن )عروق(
الرصيد االفتتاحي
الحصة في نتائج السنة
التوزيعات
الرصيد الختامي

٣٣٫٨٨٣
)(٣٫٣٠٢
)(١٫٢٥٠
٢٩٫٣٣١

١٩

٣٦٫٨٨٦
)(٦٣٧
)(٢٫٣٦٦
٣٣٫٨٨٣

شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
 -٨االستثمارات – تتمة
٢٠١٤
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
الشركة الدولية ألغذية األطفال
الرصيد اإلفتتاحي
رأس المال المصدر
الحصة في نتائج السنة*
إعادة قياس القيمة لحقوق الملكية المملوكة بالفعل ،بالصافي
التحويل الى شركة تابعة موحدة )إيضاح رقم (٤
الرصيد الختامي

١٣٫٣٣٥
٤٤
١٫٦٣٧
)(١٥٫٠١٦
-

٢٠١٣
بآالف الــرياالت
السعوديــــــــة
١١٫٦٧٩
٢٩٫٢٦٠
)(٢٧٫٦٠٤
١٣٫٣٣٥

*الحصة في نتائج الشركة حتى الثامن من يناير ) ٢٠١٤تاريخ االستحواذ(
شركة المراعي ذ.م.م.
الرصيد اإلفتتاحي
الرصيد الختامي

٢٠٤
٢٠٤

٢٠٤
٢٠٤

تم إظھار كافة االستثمارات المتاحة للبيع األخرى في األوراق المالية بالتكلفة ناقصاً االنخفاض في القيمة.
ب( تقاس استثمارات األسھم في شركة زين البالغ عددھا  ٢٣مليون سھم بالقيمة العادلة وذلك على أساس األسعار المتداولة لألسھم
في سوق األسھم السعودية )تداول( .نتج عن ھذا التقييم خسائر غير محققة قدرھا  ٦٥٫٤مليون ﷼ سعودي للسنة المنتھية في
 ٣١ديسمبر  .٢٠١٤بلغ الرصيد الختامي للقيمة العادلة  ١٥٥٫٧مليون ﷼ سعودي كما في  ٣١ديسمبر  ،٢٠١٤وقد تم إدراجھا
في االحتياطيات األخرى ضمن حقوق الملكية .قامت شركة المراعي برھن األسھم المملوكة في شركة زين لصالح البنك
السعودي الفرنسي وذلك ضمانا للقرض الممنوح لشركة زين.
تم إظھار كافة االستثمارات المتاحة للبيع األخرى في األوراق المالية بالتكلفة ناقصاً االنخفاض في القيمة.

٢٠

شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
 -٩الممتلكات واآلالت والمعدات
إيضاح
التكلفة:
في بداية السنة
إضافات خالل السنة
تحويالت خالل السنة
إستبعادات خالل السنة
خسائر ناتجة عن الحريق
فروق ترجمة عمالت أجنبية

٢١

في نھاية السنة
اإلستھالك المتراكم:
في بداية السنة
االستھالكات المحملة على السنة
إستبعادات خالل السنة
خسائر ناتجة عن الحريق
فروق ترجمة عمالت اجنبية
في نھاية السنة
صافي القيمة الدفترية:
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٣

أ(

٢١

األراضي والمباني
بآالف الرياالت
السعودية

اآلالت والمكائن
والمعدات
بآالف الرياالت
السعودية

السيارات
بآالف الرياالت
السعودية

األعمال الرأسمالية
تحت التنفيذ )أ(
بآالف الرياالت
السعودية

اإلجمــالي
٢٠١٤
بآالف الرياالت
السعودية

اإلجمــالي
٢٠١٣
بآالف الرياالت
السعودية

٧٫٨٥١٫٧٠٧
١٨٠٫١٤١
)(٢٠٫٩٦٢
)(٨٠٫٦١٦
)(١٧٢٫٦٣٦
٧٫٧٥٧٫٦٣٤

٩٫١٠٥٫٧٩٨
٣٣٫٣٦٧
)(١٤٢٫٠١٤
)(٣٢٠٫٧٦٥
)(١٤٫٨٩٣
٨٫٦٦١٫٤٩٣

١٫٨٥٥٫٨٤٤
٢٫٦٢٨
)(١٤١٫٨٧٨
)(١٫٧٧١
١٫٧١٤٫٨٢٣

١٫٨١٨٫١٠٤
٢٫٧٦٩٫١٨٤
)(٢١٦٫١٣٦
)(١٫٢٥٨
٤٫٣٦٩٫٨٩٤

٢٠٫٦٣١٫٤٥٣
٢٫٧٦٩٫١٨٤
)(٣٠٤٫٨٥٤
)(٤٠١٫٣٨١
)(١٩٠٫٥٥٨
٢٢٫٥٠٣٫٨٤٤

)(٦١٫٣٦٦
٢٠٫٦٣١٫٤٥٣

١٫٠٣٤٫٢٣٥
٢١١٫٠٩٨
)(١٧٫٤٧٥
)(٤٧٫٤٩٦
)(٦٫٠٣٤
١٫١٧٤٫٣٢٨

٣٫٦٩٤٫٧٥٠
٨١٩٫٠١٧
)(١٢٧٫٢٢٨
)(١٧٩٫٤٢٧
)(١٫٩٥٦
٤٫٢٠٥٫١٥٦

٨٧٤٫٤٥٦
١٩٣٫٧٠٥
)(١١٩٫٥٣٥
)(٦٢٠
٩٤٨٫٠٠٦

-

٥٫٦٠٣٫٤٤١
١٫٢٢٣٫٨٢٠
)(٢٦٤٫٢٣٨
)(٢٢٦٫٩٢٣
)(٨٫٦١٠
٦٫٣٢٧٫٤٩٠

٤٫٨٠٧٫٢١٧
١٫١٥٣٫٤٦٦
)(٣٣٩٫٤٨٩
)(١٧٫٧٥٣
٥٫٦٠٣٫٤٤١

٤٫٤٥٦٫٣٣٧

٧٦٦٫٨١٧

٤٫٣٦٩٫٨٩٤

١٦٫١٧٦٫٣٥٤

٥٫٤١١٫٠٤٨

٩٨١٫٣٨٨

١٫٨١٨٫١٠٤

٦٫٥٨٣٫٣٠٦
٦٫٨١٧٫٤٧٢

تشتمل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ على تكاليف تمويل مرسملة خالل السنة قدرھا  ٢٩٫٣مليون ﷼ سعودي ) ٤٥٫١ :٢٠١٣مليون ﷼ سعودي(.

٢١

١٨٫٢٢٣٫٠٥٣
٢٫٨٤٤٫٠١١
)(٣٧٤٫٢٤٥

١٥٫٠٢٨٫٠١٢

شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
 -١٠الموجودات الحيوية
األبقار
بآالف
الرياالت
السعودية

صغار األبقار
بآالف
الرياالت
السعودية

الدجاج
بآالف
الرياالت
السعودية

صيصان
بآالف
الرياالت
السعودية

أشجار
مثمرة
بآالف
الرياالت
السعودية

أشجار غير
مثمرة
بآالف
الرياالت
السعودية

اإلجمــالي
٢٠١٤
بآالف
الرياالت
السعودية

اإلجمــالي
٢٠١٣
بآالف
الرياالت
السعودية

التكلفة :
في بداية السنة
اإلضافات خالل السنة
الزيادة في القيمة
تحويالت خالل السنة
استبعادات خالل السنة
فروق ترجمة عمالت اجنبية
في نھاية السنة
االستھالك المتراكم:
في بداية السنة
االستھالكات المحملة على السنة
استبعادات خالل السنة
فروق ترجمة عمالت اجنبية
في نھاية السنة

٨٧٠٫٦٥٩
٤٥٣
٣٠٢٫٥٥٨
)(٢٢٦٫٨٩٣
٣٩
٩٤٦٫٨١٦

٣٤٨٫٩٥٤
٦٫٢٣٠
٤٣٩٫٣٠٩
)(٣٠٢٫٥٥٨
)(٩٢٫٣١٥
)(٦٨
٣٩٩٫٥٥٢

٤٢٫١٢٩
٩٤٫٥١١
)(٦٨٫٨٩٨
٦٧٫٧٤٢

٣٣٫٢١٧
٧٢٫٢٥٣
)(٩٤٫٥١١
)(٢٫٦٩٥
٨٫٢٦٤

٤١٫١٠٣
٥٫٥٣٢
٤٦٫٦٣٥

٦٫٨٠٧
١٫٢٨٣
)(٥٫٥٣٢
٢٫٥٥٨

١٫٣٤٢٫٨٦٩
٧٩٫٧٦٦
٤٣٩٫٧٦٢
)(٣٩٠٫٨٠١
)(٢٩
١٫٤٧١٫٥٦٧

١٫١٩٨٫٣٢٤
٧٩٫٦٤٤
٣٩٣٫١١٨
)(٣٢٧٫٩٩٨
)(٢١٩
١٫٣٤٢٫٨٦٩

٣٢٢٫٦٩٣
١٥١٫٧١٩
)(١١٣٫٦٥٣
٢٢
٣٦٠٫٧٨١

-

٢١٫٢٣٧
٧٧٫٤٨٦
)(٦٥٫٣١٩
٣٣٫٤٠٤

-

٦٫٥٨٩
٨٨١
٧٫٤٧٠

-

٣٥٠٫٥١٩
٢٣٠٫٠٨٦
)(١٧٨٫٩٧٢
٢٢
٤٠١٫٦٥٥

٢٩٧٫٢٩٥
١٧٧٫١٥٤
)(١٢٣٫٧٢٨
)(٢٠٢
٣٥٠٫٥١٩

صافي القيمة الدفترية:
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٣

٥٨٦٫٠٣٥
٥٤٧٫٩٦٦

٣٩٩٫٥٥٢
٣٤٨٫٩٥٤

٣٤٫٣٣٨
٢٠٫٨٩٢

٢٢

٨٫٢٦٤
٣٣٫٢١٧

٣٩٫١٦٥
٣٤٫٥١٤

٢٫٥٥٨
٦٫٨٠٧

١٫٠٦٩٫٩١٢
٩٩٢٫٣٥٠

شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
 -١١الموجودات غير الملموسة  -الشھرة
نشأت الشھرة نتيجة لالستحواذ على شركة المخابز الغربية المحدودة ،خالل عام  ،٢٠٠٧وشركة ھادكو خالل عام  ٢٠٠٩وشركة
فوندومونتي خالل عام  ،٢٠١١والشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة في عام ٢٠١٢والشركة الدولية ألغذية األطفال
عام٢٠١٤
٢٠١٤
بآالف الرياالت
السعوديــــة
٥٤٨٫٦٣٦
٢٤٤٫٨٣٢
٤٨٧٫١٠٩
٢٧٫٧٩٥
٤١٫٧٩٣
١٫٣٥٠٫١٦٥

شركة المخابز الغربية المحدودة
شركة حائل للتنمية الزراعية المحدودة )ھادكو(
الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة
شركة فوندومونتي
الشركة الدولية ألغذية األطفال المحدودة )إيضاح رقم (٤
اإلجمالي

٢٠١٣
بآالف الرياالت
السعوديــــة
٥٤٨٫٦٣٦
٢٤٤٫٨٣٢
٤٨٨٫٨٦٣
٢٧٫٧٩٥
١٫٣١٠٫١٢٦

تمثل شركة المخابز الغربية المحدودة جزءاً من قطاع منتجات المخابز ،بينما تمثل شركة ھادكو جزءاً من قطاع األعالف
والمحاصيل الزراعية ،وقطاع الدواجن .تمثل شركة فوندومونتي جزءاً من قطاع األعالف والمحاصيل الزراعية .وأخيراً تصنف
الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة ضمن قطاع األلبان والعصائر.
يتم إجراء إختبار بشكل سنوي للموجودات للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتھا وذلك بمقارنة القيمة الدفترية لكل وحدة مدرة للنقدية
مع القيمة القابلة لإلسترداد والتي يتم تحديدھا على أساس المعلومات المستخدمة في إحتساب القيمة الحالية التي تستخدم التدفقات
النقدية المتوقعة المبنية على توقعات مالية معتمدة من اإلدارة العليا لمدة خمس سنوات .يتراوح معدل الخصم المستخدم في إحتساب
التدفقات النقدية المتوقعة ما بين  %٨٫٥١و %١٤٫٠٧لكل وحدة مدرة للنقدية .تم إحتساب القيمة المتبقية في نھاية فترة التوقعات
بإستخدام مكرر الربحية الذي ينطبق على صافي دخل السنة األخيرة من فترة التوقعات .تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لشركة
فوندومونتي على أساس المعلومات المستخدمة في احتساب القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع.
اإلفتراضات األساسية المستخدمة في حساب القيمة الحالية
إستندت اإلدارة في توقعاتھا بشأن نمو المبيعات وإجمالي الھامش على األداء السابق وتوقعاتھا بشأن التطورات التي تحدث في
السوق .تعكس معدالت الخصم توقعات اإلدارة للمخاطر المحددة المتعلقة بالقطاع .إستندت التقديرات المتعلقة بالتضخم في أسعار
المواد على المعلومات المنشورة وحركة أسعار المواد الخام خالل الفترات السابقة والتي تم إستخدامھا كمؤشرات على حركة
األسعار المستقبلية .إستندت معدالت النمو على متوسط معدالت الصناعة.
يتأثر إحتساب القيمة الحالية تأثراً كبير باإلفتراضات المتعلقة بمعدل نمو المبيعات والتضخم في تكلفة المبيعات المستخدمة في
إستنباط التدفقات النقدية لما بعد الموازنة لمدة  ٥سنوات ،ومكرر الربحية الذي ينطبق على صافي دخل السنة األخيرة من فترة
التوقعات.
الحساسية تجاه التغيرات في اإلفتراضات  -شركة المخابز الغربية المحدودة
فيما يتعلق بتقدير القيمة الحالية ،تعتقد اإلدارة بعدم وجود تغيرات محتملة معقولة في أي من اإلفتراضات األساسية أعاله يمكن أن
تؤدي إلى زيادة القيمة الدفترية للوحدة بشكل جوھري عن القيمة القابلة لإلسترداد لھا .وفيما يلي االفتراضات المترتبة على
التغيرات في االفتراضات األساسية - :

أ ( اإلفتراضات المتعلقة بنمو المبيعات

يبلغ معدل النمو للمبيعات في فترة التوقعات بمعدل سنوي مركب قدره  .%١٢٫٤١وفي حالة بقاء اإلفتراضات األخرى كما ھي،
وإنخفاض نسبة ھذا النمو إلى  ،%٨٫٥٢فإن القيمة الحالية ستعادل القيمة الدفترية الحالية.

ب ( تكلفة المبيعات

تم تقدير تكلفة المبيعات خالل فترة التوقعات بمعدل قدره  %٤٢٫٧٧من المبيعات .وفي حالة بقاء كافة االفتراضات األخرى كما
ھي ،وزيادة ھذه النسبة إلى  ،%٦٥٫٢٦فإن القيمة الحالية ستعادل القيمة الدفترية الحالية.

ج ( مكرر القيمة النھائية
يبلغ المكرر الذي ينطبق على صافي دخل السنة األخيرة من فترة التوقعات من أجل تحديد القيمة النھائية  ١٥٫٣٧وفي حالة بقاء
كافة اإلفتراضات األخرى كما ھي ،وإنخفاض ھذه النسبة إلى  ١٫٠٨فإن القيمة الحالية ستعادل القيمة الدفترية الحالية.

٢٣

شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

 -١١الموجودات غير الملموسة  -الشھرة  -تتمة
الحساسية تجاه التغيرات في اإلفتراضات  -شركة حائل للتنمية الزراعية )ھادكو(
فيما يتعلق بتقدير القيمة الحالية ،تعتقد اإلدارة بعدم وجود تغيرات محتملة معقولة في أي من اإلفتراضات األساسية أعاله يمكن أن
تؤدي إلى زيادة القيمة الدفترية للوحدة بشكل جوھري عن القيمة القابلة لإلسترداد لھا .وفيما يلي اآلثار المترتبة على التغيرات في
اإلفتراضات األساسية - :

أ ( اإلفتراضات المتعلقة بنمو المبيعات

يبلغ معدل النمو في فترة التوقعات بمعدل سنوي مركب قدره  .%٢١.٢٦وفي حالة بقاء اإلفتراضات األخرى كما ھي ،وإنخفاض
ھذه النسبة إلى  ،%٢٥٫٧٦فإن القيمة الحالية ستعادل القيمة الدفترية الحالية.

ب ( تكلفة المبيعات
تم تقدير تكلفة المبيعات خالل فترة التوقعات بمعدل قدره  %٤٧٫٩٨من المبيعات .وفي حالة بقاء كافة االفتراضات األخرى كما
ھي ،وزيادة ھذا النسبة إلى  ،%٧١٫٢٣فإن القيمة الحالية ستعادل القيمة الدفترية الحالية.

ج ( مكرر القيمة النھائية
يبلغ المكرر الذي ينطبق على صافي دخل السنة األخيرة من فترة التوقعات من أجل تحديد القيمة النھائية  ٢١٫٥٢وفي حالة بقاء
كافة اإلفتراضات األخرى كما ھي ،وإنخفاض ھذا المكرر إلى  ١٨٫٧٤فإن القيمة الحالية ستعادل القيمة الدفترية الحالية.
الحساسية تجاه التغيرات في اإلفتراضات  -الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة
فيما يتعلق بتقدير القيمة الحالية ،تعتقد اإلدارة بعدم وجود تغيرات محتملة معقولة في أي من اإلفتراضات األساسية أعاله يمكن أن
تؤدي إلى زيادة القيمة الدفترية للوحدة بشكل جوھري عن القيمة القابلة لإلسترداد لھا .وفيما يلي اآلثار المترتبة على التغيرات في
اإلفتراضات األساسية - :

أ ( اإلفتراضات المتعلقة بنمو المبيعات

يبلغ معدل النمو في فترة التوقعات بمعدل سنوي مركب قدره  .%١٤٫١٤وفي حالة بقاء اإلفتراضات األخرى كما ھي ،وإنخفاض
ھذه النسبة إلى  ،%١٢٫٥٢فإن القيمة الحالية ستعادل القيمة الدفترية الحالية.

ب ( تكلفة المبيعات
تم تقدير تكلفة المبيعات خالل فترة التوقعات بمعدل قدره  %٦٢٫٨٢من المبيعات .وفي حالة بقاء كافة االفتراضات األخرى كما
ھي ،وزيادة ھذه النسبة إلى  ،%٧٥٫٩٦فإن القيمة الحالية ستعادل القيمة الدفترية الحالية.

ج ( مكرر القيمة النھائية
يبلغ المكرر الذي ينطبق على صافي دخل السنة األخيرة من فترة التوقعات من أجل تحديد القيمة النھائية ٢٣٫٢٢وفي حالة بقاء
كافة اإلفتراضات األخرى كما ھي ،وإنخفاض ھذا المكرر إلى  ٤٫٩٧فإن القيمة الحالية ستعادل القيمة الدفترية الحالية.
االفتراضات األساسية المستخدمة في احتساب القيمة العادلة  -لشركة فوندومونتي
ً
تم قياس القيمة القابلة لالسترداد على اساس القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع .تعرف القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع بأنھا "المبالغ
الممكن الحصول عليھا من بيع موجودات ما أو وحدة مدره للنقدية بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادله ،ناقصاً تكاليف
االستبعاد".
قامت اإلدارة بمراجعة داخلية للقيمة الدفترية لشركة فوندومونتي وموجوداتھا وبناءاً على السعر الحالي للحبوب ،تبين بأن القيمة
السوقية لھذه الموجودات تعادل على األقل قيمتھا الدفترية.

٢٤

شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
 -١٢القروض ألجل

تسھيالت بنكية إسالمية )مرابحة(
صندوق التنمية الصناعي السعودي
تسھيالت بنكية مقدمة لشركات تابعة خارجية
صندوق التنمية الزراعية

)أ(
)ب(
)ج(

صكوك

)د(

اإلجمالي
قروض قصيرة األجل
الجزء المتداول من قروض طويلة االجل
قروض طويلة األجل

٢٠١٤
بآالف الــرياالت
السعوديــــة
٥٫٦٠٢٫١٨٠
١٫٣٩٣٫٨٥٣
١١٨٫٧٠٤
-

٢٠١٣
بآالف الــرياالت
السعوديــــة
٥٫٨٥١٫٠٢٠
١٫٤٣١٫٢٠٢
١٧٥٫٤٦٢
٧٨٤

٧٫١١٤٫٧٣٧
٢٫٣٠٠٫٠٠٠

٧٫٤٥٨٫٤٦٨
٢٫٣٠٠٫٠٠٠

٩٫٤١٤٫٧٣٧
١١٥٫٥٣٠
١٫٥٦٢٫١٨١
٧٫٧٣٧٫٠٢٦

٩٫٧٥٨٫٤٦٨
١٦٩٫١٠٠
١٫٤٠٩٫٠٦٦
٨٫١٨٠٫٣٠٢

٩٫٤١٤٫٧٣٧

٩٫٧٥٨٫٤٦٨

أ ( التسھيالت البنكية اإلسالمية )مرابحة( مضمونة بسندات إذنية صادرة من المجموعة .التسھيالت البنكية ) مرابحة ( والتي
تستحق في فترة اقل من عامين ھي في الغالب ذات طبيعة متجددة .خالل عام  ٢٠١٤حصلت المجموعة على ضمانات بقيمة
 ٢٫٥٠٠مليون ﷼ سعودي كتسھيالت بنكية إسالمية )مرابحة( ،تستحق خالل فترة اكثر من  ٥سنوات ) ١٫٧٥٢ :٢٠١٣مليون
﷼ سعودي تستحق خالل فترة اكثر من  ٥سنوات( .التسھيالت البنكية اإلسالمية )مرابحة( الغير مستخدمة والمتاحة لالستخدام
كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٤بلغت  ٤٫٢٧٥٫٢مليون ﷼ سعودي ) ١٫٣١٤٫٣ :٢٠١٣مليون ﷼ سعودي(.
ب ( بلغ اجمالي األصول المرھونة لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي مقابل القروض الممنوحة للمجموعة كما في ٣١
ديسمبر  ٢٠١٤مبلغ  ١٫٣٩٣مليون ﷼ سعودي ) ١٫٤٣١٫٢مليون ﷼ سعودي في  ٣١ديسمبر .(٢٠١٣في  ٣١ديسمبر كان
لدى المجموعة تسھيالت مقدمة من صندوق التنمية الصناعي الغير مستخدمة و المتاحة لالستخدام بلغت  ٦٦٠٫٥مليون ﷼
سعودي تستحق خالل فترة أكثر من  ٥سنوات في الغالب ) ٦٠٧٫٧ :٢٠١٣مليون ﷼ سعودي(.
ج ( تتمثل التسھيالت البنكية المقدمة للشركات التابعة الخارجية في القروض التي حصلت عليھا في الخارج من بنوك أجنبية.
د( بتاريخ  ١٤ربيع الثاني  ١٤٣٣ھـ )الموافق  ٧مارس  ٢٠١٢م( ،قامت الشركة بإصدار اإلصدار األول  -المجموعة األولى  -من
الصكوك بقيمة  ١٫٠٠٠مليون ﷼ سعودي ،بقيمة أسمية قدرھا  ١مليون ﷼ سعودي لكل منھا ،بدون خصم أو عالوة .يحمل
اإلصدار معدل عائد وفقا ً للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية )سايبور( زائداً ھامش محدد سلفاً يستحق
السداد الحقا في نھاية كل نصف سنه .تستحق الصكوك السداد بالقيمة األسمية بتاريخ انتھاءھا في  ٣٠جمادى الثاني  ١٤٤٠ھـ
)الموافق  ٧مارس ٢٠١٩م(.
بتاريخ  ١٩جمادي األولي  ١٤٣٤ھـ )الموافق  ٣١مارس  ٢٠١٢م( ،قامت الشركة بإصدار اإلصدار الثانى  -المجموعة الثانية
 من الصكوك بقيمة  ٧٨٧مليون ﷼ سعودي ،بقيمة أسمية قدرھا  ١مليون ﷼ سعودي لكل منھا ،بدون خصم أو عالوة.يحمل اإلصدار معدل عائد وفقاً للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية )سايبور( زائداً ھامش محدد سلفاً
يستحق السداد الحقا في نھاية كل نصف سنه .تستحق الصكوك السداد بالقيمة األسمية بتاريخ انتھاءھا في  ٧شعبان ١٤٤١ھـ
)الموافق  ٣١مارس .(٢٠٢٠
بتاريخ  ١٩جمادي األولي ١٤٣٤ھـ )الموافق  ٣١مارس  ،(٢٠١٣قامت الشركة بإصدار اإلصدار الثاني  -المجموعة الثالثة من
الصكوك بقيمة  ٥١٣مليون ﷼ سعودي ،بقيمة أسمية قدرھا  ١مليون ﷼ سعودي لكل منھا ،بدون خصم أو عالوة .يحمل
اإلصدار معدل عائد وفقا ً للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية )سايبور( زائداً ھامش محدد سلفاً يستحق
السداد الحقا في نھاية كل نصف سنه .تستحق الصكوك السداد بالقيمة األسمية بتاريخ انتھاءھا في  ١٥رجب ١٤٣٩ھـ )الموافق
 ٣١مارس  ٢٠١٨م(.
وطبقا ً لشروط ترتيبات الصكوك يحق للشركة دمج موجوداتھا مع موجودات الصكوك .تتكون موجودات الصكوك من حصة
حامليھا في معامالت المضاربه وحصة حامليھا في معامالت المرابحة ،وكذلك أية مبالغ مستحقة لحساب الصكوك واالحتياطي
الذي احتفظت به الشركة من حساب الصكوك.
٢٥

شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
 -١٢القروض ألجل  -تتمة
ھـ( تواريخ استحقاق المطلوبات المالية:

أقل من سنة
من سنة إلى سنتين
من سنتين إلى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

تسھيالت متاحة في
٢٠١٤
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
١٫٦٩٨٫٧١٢
٤٫٧٥٤٫٧٠٨
٥٫٠١٥٫٨٠٠
٢٫٨٨١٫٢١٨

اإلجمالي

١٤٫٣٥٠٫٤٣٨

القروض ألجل القائمة
٢٠١٣
٢٠١٤
بآالف الــرياالت
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
السعوديـــــة
١٫٥٧٨٫١٦٦
١٫٦٧٧٫٧١١
١٫٧٨٧٫٨٠٣
١٫٥٧٥٫٩٧٥
٣٫٢٣٠٫٦٥٠
٣٫٩٣٠٫٦٨٧
٣٫١٦١٫٨٤٩
٢٫٢٣٠٫٣٦٤
٩٫٤١٤٫٧٣٧

٩٫٧٥٨٫٤٦٨

٢٠١٤
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
١٫٢٤٧٫٣٧٠
٣٦٫٠٨١
٧٢٩٫٣٤٧
٩٤٫٥١٧
٢٫١٠٧٫٣١٥

٢٠١٣
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
١٫٢٢٥٫٣٩٢
٤٥٫٤٤٥
٦٤٤٫٤٥٥
٧٣٫٢٩٩
١٫٩٨٨٫٥٩١

 -١٣الدائنون التجاريون والمبالغ المستحقة الدفع

دائنون تجاريون  :أطراف ثالثه
 :جھات ذات عالقة )إيضاح (٢٩
دائنون آخرون ومستحقات
مخصص الزكاة وضريبة الدخل األجنبية )إيضاح (٢٢
اإلجمالي

 - ١٤رأس المال
يبلغ رأس مال الشركة  ٦٫٠٠٠مليون ﷼ سعودي كما في  ٣١ديسمبر  ٦٫٠٠٠ :٢٠١٣) ٢٠١٤مليون ﷼ سعودي( ،ويتكون من
 ٦٠٠مليون سھم ) ٦٠٠ :٢٠١٣مليون سھم( مصدر ومدفوع بالكامل ،قيمة كل سھم  ١٠﷼ سعودي.
 -١٥الصكوك الدائمة

صكوك دائمة

٢٠١٤
بآالف الـرياالت
السعوديــة

٢٠١٣
بآالف الـرياالت
السعوديـــة

١٫٧٠٠٫٠٠٠

١٫٧٠٠٫٠٠٠

-

بتاريخ  ٢٤ذو القعدة ١٤٣٤ھـ )الموافق  ٣٠سبتمبر٢٠١٣م( ،قامت الشركة بإصدار اإلصدار األول من الصكوك الدائمة بقيمة
 ١٫٧٠٠مليون ﷼ سعودي ،بقيمة اسمية قدرھا  ١مليون ﷼ سعودي لكل منھا ،بدون خصم أو عالوة .يحمل اإلصدار معدل
عائد وفقا ً للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية )سايبور( زائداً ھامش محدد سلفا ً.

-

يحق للشركة وفقا لتقديرھا الخاص إعادة شراء الصكوك الدائمة كليا أو جزئيا ،وربما تؤجل الشركة دفع أو توزيع األرباح كليا
أو جزئيا .ال تخضع الشركة ألية قيود على عدد المرات التي ربما تأجل فيھا ھذه الدفعات ،وال تعتبر مثل ھذه التأجيالت تعثراً
عن السداد.

-

في حالة تصفية الشركة فإن الصكوك الدائمة تصنف على أنھا ذات أولوية على جميع االلتزامات األخرى واألسھم العادية
للشركة .ھذه الصكوك ال تمنح حاملھا حق التصويت .ومع ذلك ،يشارك حاملي الصكوك في موجودات الصكوك.

-

وطبقاً لشروط ترتيبات الصكوك ،يحق للشركة دمج موجوداتھا مع موجودات الصكوك .تتكون موجودات الصكوك من حصة
حامليھا في معامالت المضاربة وحصة حامليھا في معامالت المرابحة ،وكذلك أية مبالغ مستحقة لحساب الصكوك واالحتياطي
الذي احتفظت به الشركة من حساب الصكوك.

٢٦

شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
 -١٦برنامج اشتراك الموظفين في أسھم الشركة
تمنح الشركة بعض موظفيھا )الموظفون المؤھلون( خيار )الخيار( إلمتالك األسھم )أسھم مقيدة "أسھم خزينة"( وحوافز محسوبه
على أساس األداء ،مما ينتج عنه توافق أكثر بين مصالح المساھمين وھؤالء الموظفين .يتوقف منح الخيار علي تحقيق أو تجاوز
األداء السنوي المستھدف المقرر من قبل الشركة طبقا للبرنامج البالغ مدته خمس سنوات .يتوقف ممارسة الخيار علي أسھم الشركة
التي يستمر في إدراجھا في سوق األسھم السعودي )تداول(.
في حالة عدم منح األسھم المقيدة للموظفين المؤھلين خالل الفترة المالية التي خصصت لھا ،فإنه يتم ترحيلھا للفترة المالية الالحقة.
في حالة زيادة رأس المال أو تجزئة السھم أو توزيعات أرباح )على شكل أسھم( ،يتم تعديل عدد األسھم المقيدة وسعر تنفيذ الخيار
بالتبعية.
تم تعديل عدد خيارات األسھم وسعر الممارسة للفترة السابقة بأثر رجعي وذلك إلظھار أثر األسھم المجانية المصدرة.
تم منح المجموعة األولي في ذو القعدة ١٤٣٢ھـ )الموافق أكتوبر  . (٢٠١١لن يزيد عدد األسھم المقيدة عن  ٢٫٨٦٩٫٣٥٠سھم.
تم منح المجموعة الثانية في رجب ١٤٣٤ھـ )الموافق يونيو  . (٢٠١٣لن يزيد عدد األسھم المقيدة عن  ١٫٢٣٧٫٥٠٠سھم.
يظھر الجدول أدناه عدد خيارات األسھم والتغيرات عليھا خالل السنة:
٢٠١٤
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
٣٫٤٥٩٫٩٩٠
١٤٢٫١٧٠
)(٤١٢٫٩٣٥
٣٫١٨٩٫٢٢٥

قائمة كما في  ١يناير
ممنوحة خالل السنة
مسحوبة خالل السنة
قائمة في  ٣١ديسمبر

٢٠١٣
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
٢٫٧٤١٫٧٤٠
١٫٠٠٨٫٠٠٠
)(٢٨٩٫٧٥٠
٣٫٤٥٩٫٩٩٠

تم تقدير القيمة العادلة للخيار في تاريخ المنح باستخدام طريقة تسعير )بالك شولز ميرتون( ،مع األخذ بعين االعتبار شروط وأحكام
خيار منح األسھم ،وقد بلغ قيمة االصدار األول  ١٣٫٥﷼ سعودي واالصدار الثاني  ٢٣٫٩﷼ سعودي
يظھر الجدول أدناه المدخالت على الطريقة المستخدمة في تحديد القيمة العادلة للخيارات للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر:
مجموعة أولى

%٢٫٥
%٢٠٫٩٥
%٥٫٠
٢٫٤٢
٨٩٫٥٠
٨٨٫٢٥

نسبة عائد السھم )(%
نسبة التغير المتوقع )(%
معدل الفائدة الخالي من المخاطر )(%
العمر التعاقدي لخيارات األسھم )بالسنوات(
المتوسط المرجح لسعر السھم )﷼ سعودي(
سعر الخيار في تاريخ المنح )﷼ سعودي(

مجموعة ثانية

%١٫٥
%١٧٫٩٧
%٥٫٠
٢٫٧٥
٨٣٫٢٥
٦٤٫٨٤

بعد األخذ في اإلعتبار اصدار االسھم المجانية ،بلغ سعر المنح للمجموعة االولي والثانية ما قيمته  ٣٤٫٠٧﷼ سعودي،
 ٤٣٫٢٣﷼ سعودي على التوالي.
خالل عام  ٢٠١٤قام االدارة بتقديم خطة جديدة والتي أثرت بدورھا على المجموعة األولى في يناير  .٢٠١٤تم تقديم ھذه
الخطة لھيئة سوق المال بما يتوافق مع متطلباتھا .ويتم تطبيق ھذه الخطة بعد سنة من تاريخ انتھاء المجموعة االولى .وقد
صممت ھذه الخطة وفقا لمتطلبات المعايير المحاسبية المطبقة ،وأدى التعديل الناتج من تطبيق نموذج تسعير )شولز ميرتون(
على نتائج المجموعة األولى الى زيادة في القيمة العادلة بمقدار  ٠٫٦٧﷼.
تم تحديد العمر المتوقع لخيارات األسھم على أساس البيانات التاريخية والتوقعات الحالية ،وال تعتبر بالضرورة مؤشراً عن
طرق الممارسة التي يمكن أن تحدث .يعكس التغير المتوقع االفتراض بأن التغير التاريخي على مدى فترة تعادل فترة الخيارات
يعتبر مؤشراً على التوجھات المستقبلية وال يمثل بالضرورة النتيجة الفعلية أيضا ً.
٢٧

شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
 -١٧المعلومات القطاعية
يتكون النشاط الرئيسي للمجموعة من قطاعات تشتمل على صناعة منتجات األلبان وعصائر الفاكھة واإلتجار بھا ،وذلك باستخدام
العالمات التجارية "المراعي" ،و "بيتي" و "طيبة" ،وصناعة منتجات المخابز واالتجار بھا ،وذلك باستخدام العالمات التجارية
"لوزين و "سفن دايز" ،ومنتجات الدواجن باستخدام العالمة التجارية "اليوم" ،ومنتجات األعالف والمحاصيل الزراعية وغيرھا.
تشمل األنشطة القطاعية األخرى االستثمار في شركة زين وفي أغذية األطفال .فيما يلي بياناً بالمعلومات المالية المختارة كما في ٣١
ديسمبر  ٢٠١٤و ٣١ديسمبر  ٢٠١٣وللسنوات المنتھية في تلك التواريخ لكل قطاع من قطاعات األعمال:
األنشطة القطاعية

األلبان وعصائر
الفاكھة

منتجات المخابز

منتجات الدواجن

األخرى

اإلجمالي

بآالف الـرياالت

بآالف الـرياالت

بآالف الـرياالت

بآالف الـرياالت

بآالف الـرياالت

السعوديــــة

السعوديــــة

السعوديــــة

السعوديــــة

السعوديــــة

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤
المبيعات

٩٫٩٤٢٫٧٥٧

١٫٥٣٢٫٩٠٦

١٫٠٢٢٫٧٦١

٥١٤٫٢٦٣

١٣٫٠١٢٫٦٨٧

مبيعات األطراف الثالثة

٩٫٩٠١٫٨٩٨

١٫٥٣٢٫٩٠٦

١٫٠٢٢٫٧٦١

١٤٨٫٠٠٠

١٢٫٦٠٥٫٥٦٥

استھالك

)(٩١٣٫٠١٠

)(١٦١٫٠٣٤

)(٢٩٨٫٠٨٦

)(٨١٫٧٧٦

)(١٫٤٥٣٫٩٠٦

-

-

)(٣٫٣٠٢

)(٤٫٨٥٦

)(٨٫١٥٨

الحصة في نتائج الشركات الزميلة
والمشاريع المشتركة

الدخل)/الخسارة( قبل حقوق الملكية

٢٫٠٠٩٫١٨٨

١٦٨٫٣٤٧

)(٣٩٧٫٣١٧

)(٩٦٫٣٠٩

١٫٦٨٣٫٩٠٩

غير المسيطرة

٢٠٤

-

٢٩٫٣٣١

١٣٣٫١٨١

١٦٢٫٧١٦

٢٫٥٣٢٫٤٢٦

١٦٢٫٦٤٢

٥٢٠٫٧٤٨

٢٢٨٫٠٩٩

٣٫٤٤٣٫٩١٥

الموجودات غير المتداولة

١١٫٣٣٠٫١٨٤

١٫٤٩٩٫٤١٣

٤٫٦٨٢٫٢٩١

١٫٥٢٥٫٤٥٥

١٩٫٠٣٧٫٣٤٣

إجمالي الموجودات

١٤٫٩٤٣٫٩٣٠

١٫٨١٥٫٦٥٠

٥٫٢٢٩٫٨٢٩

١٫٩٥٩٫٥٠٦

٢٣٫٩٤٨٫٩١٥

الحصة في صافي موجودات الشركات
الزميلة والمشاريع المشتركة
إضافات للموجودات غير المتداولة

 ٣١ديسمبر ٢٠١٣
المبيعات

٨٫٨٦٨٫١٨٥

١٫٤٤٥٫١١٦

٧٩٢٫٣٣٢

٤٣٥٫١٠٣

١١٫٥٤٠٫٧٣٦

مبيعات األطراف الثالثة

٨٫٨٣٥٫٨٠٧

١٫٤٤٥٫١١٦

٧٩٢٫٣٣٢

١٤٥٫٩٢٧

١١٫٢١٩٫١٨٢

)(٩٣٠٫٠٥٠

)(١٣٦٫٧٠٩

)(١٧٤٫٥٧٨

)(٨٩٫٢٨٣

)(١٫٣٣٠٫٦٢٠

-

-

)(٦٣٧

)(٢٩٫٣٣٠

)(٢٩٫٩٦٧

استھالك
الحصة في نتائج الشركات الزميلة
والمشاريع المشتركة

الدخل)/الخسارة( قبل حقوق الملكية

١٫٧٠٥٫٢٩٣

١٣٩٫٣٨٧

)(٣٣٨٫٦٢٦

)(٥٫٦٨٢

١٫٥٠٠٫٣٧٢

غير المسيطرة
الحصة في صافي موجودات الشركات

٢٠٤

-

٣٣٫٨٨٣

٢١٧٫٢٨٥

٢٥١٫٣٧٢

الزميلة والمشاريع المشتركة
إضافات للموجودات غير المتداولة

٢٫٠٨٩٫٦٢٢

١٧٢٫٠٧٣

١٫٠٧٤٫٨٦١

٢٧٢٫٩٩٥

٣٫٦٠٩٫٥٥١

الموجودات غير المتداولة

٨٫٩٩٠٫٤٩١

١٫٧٨٣٫٦٥٥

٤٫٤٤٧٫٠٣٦

٢٫٦٠١٫٩٤٥

١٧٫٨٢٣٫١٢٧

إجمالي الموجودات

١٣٫٢٥٥٫٢٤١

٢٫٠٢١٫٦٠٠

٤٫٩٣٧٫٦٢١

٢٫٩٥٦٫٩١٠

٢٣٫١٧١٫٣٧٢

٢٨

شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
 -١٧المعلومات القطاعية  -تتمة
تتركز النشاطات الرئيسية والموجودات التشغيلية للمجموعة ،بشكل أساسي ،في دول مجلس التعاون الخليجي .فيما يلي بياناً
بالمعلومات المالية المختارة كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٤و ٣١ديسمبر  ٢٠١٣للسنوات المنتھية في تلك التواريخ ،لكل قطاع من
القطاعات الجغرافية:
٢٠١٤
بآالف الـرياالت
السعوديــة

٢٠١٣
بآالف الـرياالت
السعوديـــة

المبيعات
المملكة العربية السعودية

٨٫١٠٠٫٨٩٨

٧٫٢٧٦٫٧٨٢

دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

٣٫٣٢١٫٢٥٨

٢٫٨٧٤٫٢٠١

دول أخرى

١٫١٨٣٫٤٠٩

١٫٠٦٨٫١٩٩

اإلجمالي

١٢٫٦٠٥٫٥٦٥

١١٫٢١٩٫١٨٢

الموجودات غير المتداولة
المملكة العربية السعودية

١٦٫٩٢٢٫٢٣٧

١٥٫٩٦٦٫١٧١

دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

٣٥٩٫٩٤٤

٣٢٩٫٨١٠

دول أخرى

١٫٧٥٥٫١٦٢

١٫٥٢٧٫١٤٦

اإلجمالي

١٩٫٠٣٧٫٣٤٣

١٧٫٨٢٣٫١٢٧

 -١٨تكلفة المبيعات

تكاليف المواد المباشرة المستھلكة
إعانات حكومية
تكاليف موظفين
دفعات محسوبة على أساس األسھم
إستھالك ممتلكات وآالت ومعدات
إستھالك موجودات حيوية
زيادة في قيمة الموجودات الحيوية
خسائر بيع موجودات حيوية
اصالح وصيانة
الھاتف والكھرباء
اللقاحات واألدوية
صناديق تحميل بالستيكية مستھلكة
االيجار
مصاريف أخرى
اإلجمالي

٢٩

٢٠١٤
بآالف الــرياالت
السعوديــــة
٥٫٤٨٣٫٥٤٨
)(٣٥٤٫١٤٩
١٫٠٨٨٫٩٢٥
٥٫٤٤٩
٩٨٤٫١٧٢
٢٣٠٫٠٨٦
)(٤٣٩٫٧٦٢
٥٧٫٥٩٠
٣٥٢٫٢٥٣
١٧٢٫٦٥٨
١٢٢٫٧٥١
٧٧٫٠٠٤
٤٨٫٦١٤
٢٤١٫٣٩١

٢٠١٣
بآالف الــرياالت
السعوديــــة
٤٫٩٩٥٫٣٩٠
)(٢٥٠٫٩٦٨
٩٤٣٫٥٠١
٤٫٢٨٢
٩٣٣٫٠٩٩
١٧٧٫١٥٤
)(٣٩٣٫١١٨
٤٦٫٩٦٢
٢٩٧٫٠٩٣
١٤٢٫٦٥٦
١١٩٫٦٣٦
٥٢٫٥٢٥
٣٣٫٩٧٦
١٥٤٫٢٦٢

٨٫٠٧٠٫٥٣٠

٧٫٢٥٦٫٤٥٠

شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
 -١٩مصاريف البيع والتوزيع

تكاليف موظفين
دفعات محسوبة على أساس األسھم
تسويق
إستھالك ممتلكات وآالت ومعدات
اصالح وصيانة
الھاتف والكھرباء
صناديق تحميل بالستيكية مستھلكة
ايجار
مصاريف أخرى
اإلجمالي

٢٠١٤
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
١٫١٥٧٫٥٣٥
٢٫٩٠٠
٦٧١٫٩٩٣
١٩٧٫٨٥١
١٠١٫١٧٠
١٦٫١٧٣
٤٫٢٥٦
٣٢٫٦١٩
٦١٫٧٢٣

٢٠١٣
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
٩٧١٫١٤٨
٢٫٤٤٤
٥٥٢٫٨٧١
١٨١٫٣٦٤
٧٩٫٥٣٦
١٥٫٧٦٩
٨٫٢٤٤
٣٣٫٤٣٠
٢٥٫٦٦٠

٢٫٢٤٦٫٢٢٠

١٫٨٧٠٫٤٦٦

٢٠١٤
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
٢٣٦٫٨٧٢
٢٫٣٣٨
٢٥٫٩١٥
٤١٫٧٩٧
٣٣٫٨٤٩
)(١٠٫٠٧٧
٤٫٣٩٢
٢٫٤٥٠
١٫١٦٥
٣٣٨٫٧٠١

٢٠١٣
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
١٨٧٫٨٠٩
١٫٨٠٦
١٦٫٠٥٨
٣٩٫٠٠٣
٢٤٫٦٦٨
)(٩٫٩٢٦
٤٫٨١٠
١٫٧٣٦
٢٩٫٦٩٦
٢٩٥٫٦٦٠

 -٢٠المصاريف العمومية واإلدارية

تكاليف موظفين
دفعات محسوبة على أساس األسھم
تأمين
إستھالك ممتلكات وآالت ومعدات
اصالح وصيانة
أرباح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
الھاتف والكھرباء
ايجار

مصاريف أخرى
اإلجمالي

 -٢١إيرادات أخرى

إعادة قياس القيمة العادلة لحقوق الملكية المملوكة بالفعل )إيضاح (٤
خسائر ناتجة عن الحريق )ايضاح أ (
مطالبة التأمين الجزئية )ايضاح أ (
اإلجمالي

٣٠

٢٠١٤
بآالف الرياالت
السعودية

٢٠١٣
بآالف الرياالت
السعودية

٢٠٫٨٩٧
)(٢١٣٫٩٥٤
٢١٣٫٩٥٤
٢٠٫٨٩٧

-

شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
 – ٢١إيرادات أخرى  -تتمه
)أ( في  ١٥ذو الحجة ١٤٣٥ھـ ) ٩أكتوبر  (٢٠١٤وقع حادث حريق في أحد مصانع شركة المخابز الغربية في جدة .ونتج عن
الحريق تلف لبعض اصول المصنع المذكور وأحد المصانع المجاورة له حيث تبلغ قيمتھا الدفترية مبلغ  ٢١٣٫٩مليون ﷼
سعودي .وكذلك خسائر في األرباح )يشار إليھا مجتمعة بإسم"الخسائر"(.وھذه الخسائر مغطاة بوثيقة التأمين على المخاطر
ووثيقة التأمين على األرباح )يشار إليھا مجتمعة بـ "وثائق التأمين"(.
اقرت شركة التأمين بھذا الحادث وأكدت انه في ضوء المعاينات والتحقيقات التي أجرتھا ،ان الخسائر عن المخاطر واالرباح
مغطاة في وثيقة التأمين .تم تعيين جھة متخصصة لتقييم وتسوية الخسائر وكذلك محقق شرعي من قبل شركة التأمين وذلك لتحديد
مسؤولية شركة التأمين في تغطية ھذه الخسائر.
في تاريخ  ٣١ديسمبر ٢٠١٤قامت المجموعة بإثبات تسجيل مطالبة التعويض الجزئية المساوية لقيمة األصول التالفة .في حين أن
المجموعة تقوم حاليا بإجراء تقييم تفصيلي عن الخسائر ،وذلك بغرض تقديم مطالبة تأمينية كاملة بموجب وثائق التأمين.
 -٢٢الزكاة وضريبة الدخل األجنبية
أ ( تحسب الزكاة على أساس صافي الدخل المعدل أو وعاء الزكاة ،أيھما أكبر طبقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل السعودية ,وخالل
عامي  ٢٠١٤و  ،٢٠١٣تم إحتساب الزكاة المحملة على أساس صافي الدخل المعدل .يحسب مخصص ضريبة الدخل على
الشركات األجنبية على أساس الربوط الضريبية المقدرة التي يتم إجراؤھا طبقا ً لألنظمة الضريبية في البلدان التي تعمل فيھا.
٢٠١٤
بآالف الــرياالت
السعوديـــة
٤٥٫٧٦٣
١٢٫٧٢٠
١٢٫٥٨٦

الزكاة
ضريبة دخل األجنبية
ضريبة مؤجلة

٧١٫٠٦٩

٢٠١٣
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
٣٢٫٩٩٤
٥٫٠٧٣
٣٫٩١٨
٤١٫٩٨٥

ب ( مخصص الزكاة
الرصيد في  ١يناير
المحمل
المدفوع
الرصيد في  ٣١ديسمبر

٦٦٫٥٥٢
٤٥٫٧٦٣
)(٣٤٫٠٥٤

٦٧٫٦٩٩
٣٢٫٩٩٤
)(٣٤٫١٤١

٧٨٫٢٦١

٦٦٫٥٥٢

قدمت الشركة إقراراتھا الزكوية عن جميع السنوات حتى عام  ٢٠١٣وسددت االلتزامات الزكوية وفقاً لذلك .تمت الموافقة على
الربوط الزكوية التي أجرتھا مصلحة الزكاة والدخل عن جميع السنوات حتى عام  ،٢٠٠٦بينما ال تزال اإلقرارات الزكوية
لألعوام من  ٢٠٠٧إلى  ٢٠١٣قيد المراجعة من قبل مصلحة الزكاة والدخل.
قدمت شركة ھادكو إقراراتھا الزكوية عن جميع السنوات حتى  ٣١ديسمبر  ،٢٠٠٨وسددت االلتزامات الزكوية وفقا ً لذلك .وقد
تمت الموافقة على الربوط الزكوية التي أجرتھا مصلحة الزكاة والدخل حتى  ٣١ديسمبر  ،٢٠٠٢بينما ال تزال اإلقرارات الزكوية
لألعوام من  ٢٠٠٣إلى  ٢٠٠٨قيد المراجعة من قبل مصلحة الزكاة والدخل .وإعتباراً من العام  ٢٠٠٩فصاعداً ،فإنه غير
مطلوب من شركة ھادكو تقديم إقراراتھا الزكوية ألنه يتم توحيد نتائجھا في اإلقرار الزكوي للمجموعة.

٣١

شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
 -٢٢الزكاة وضريبة الدخل األجنبية  -تتمة
ج( مخصص ضريبة الدخل األجنبية
٢٠١٤
بآالف الــرياالت
السعوديـــة
الرصيد في  ١يناير
المحمل
المدفوع
الرصيد في  ٣١ديسمبر

٦٫٧٤٧
١٢٫٧٢٠
)(٣٫٢١١
١٦٫٢٥٦

٢٠١٣
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
٤٫٥٣٩
٥٫٠٧٣
)(٢٫٨٦٥
٦٫٧٤٧

قدمت الشركات األجنبية التابعة إقراراتھا الضريبية عن جميع السنوات حتى عام  ٢٠١٣وسددت االلتزامات الضريبية وفقاً لذلك.
تم تقديم جميع االقرارات الضريبية ،بعض الربوط النھائية مازالت معلقة .أقدم إقرار ضريبي لم يتم الربط النھائي عليه كان لعام
 ،٢٠٠٨بينما كان اخر ربط نھائي لعام .٢٠١١
د ( الضريبة المؤجلة
تبلغ المطلوبات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة الناتجة عن اآلالت والمعدات مبلغ ٨٤٫٤مليون
﷼ سعودي .تشمل  ٤٨مليون ﷼ سعودي عن إعادة تقييم ألراضي بقيمة  ٢٣٩مليون ﷼ تمت في فترة دمج األعمال مع
الشركات التابعة في االرجنتين .وتعد ھذه الفروقات ھي الفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية لألراضي لغرض التقارير المالية
والقيمة المقدرة لھا لغرض الضريبة.
تبلغ الموجودات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالخسائر الضريبية الغير مرحلة  ٠٫١مليون ﷼ سعودي الخاصة بشركاتھا التابعة في
االرجنتين .تعتقد اإلدارة ان األرباح الضريبية المستقبلية يمكن ان تستخدم لمواجھة أي موجودات ضريبية مؤجلة يمكن ان تتحقق.
-٢٣ربحية السھم
٢٠١٤
بآالف الــرياالت

٢٠١٣
بآالف الــرياالت

السعوديــــة

السعوديـــــة

١٫٧٥٤٫٩٧٨

١٫٥٤٢٫٣٥٧

)(٥١٫٦٤٤

)(١٣٫٠١٢

الدخل من العمليات الرئيسية – العائد على المساھمين

١٫٧٠٣٫٣٣٤

١٫٥٢٩٫٣٤٥

صافي دخل السنة

١٫٦٧٤٫٣٣٩

١٫٥٠٢٫٢٠٧

ناقصا :الربح العائد لحملة الصكوك الدائمة

)(٥١٫٦٤٤

)(١٣٫٠١٢

صافي دخل السنة – العائد على المساھمين

١٫٦٢٢٫٦٩٥

١٫٤٨٩٫١٩٥

المتوسط المرجح لعدد األسھم باآلالف للربحية األساسية للسھم

٥٩٥٫٨٩٣

٥٩٦٫٢٨٠

المتوسط المرجح لعدد األسھم باآلالف للربحية المخفضة للسھم

٦٠٠٫٠٠٠

٦٠٠٫٠٠٠

الدخل من العمليات الرئيسية
ناقصا :الربح العائد لحملة الصكوك الدائمة

تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسھم بأثر رجعي لكي يعكس تأثير أسھم المنحة وتعديلھا لألخذ في االعتبار أسھم الخزينة الداخلة ضمن
برنامج مشاركة الموظفين في أسھم الشركة.

٣٢

شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
 -٢٤استھالك واستبعاد الموجودات
٢٠١٤
بآالف الــرياالت
السعوديــــة

٢٠١٣
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

أ ( االستھالك
الممتلكات واآلالت والمعدات
إستھالك الممتلكات و اآلالت و المعدات
الموجودات الحيوية
إستھالك موجودات حيوية
الزيادة في قيمة الموجودات الحيوية

١٫٢٢٣٫٨٢٠

١٫١٥٣٫٤٦٦

٢٣٠٫٠٨٦
)(٤٣٩٫٧٦٢

١٧٧٫١٥٤
)(٣٩٣٫١١٨

صافي الزيادة في قيمة الموجودات الحيوية
اإلجمالي

)(٢٠٩٫٦٧٦
١٫٠١٤٫١٤٤

)(٢١٥٫٩٦٤
٩٣٧٫٥٠٢

ب( أرباح)/خسائر( بيع الموجودات
الممتلكات واآلالت والمعدات
متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات المباعة
أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات
الموجودات الحيوية
متحصالت من بيع الموجودات الحيوية
صافي القيمة الدفترية للموجودات الحيوية المباعة
خسائر بيع الموجودات الحيوية
اإلجمالي

٥٠٫٦٩٣
)(٤٠٫٦١٦

)(٤٤٫٦٨٢
)(٣٤٫٧٥٦

١٠٫٠٧٧

٩٫٩٢٦

١٥٤٫٢٣٩
)(٢١١٫٨٢٩

)(١٥٧٫٣٠٨
)(٢٠٤٫٢٧٠

)(٥٧٫٥٩٠
)(٤٧٫٥١٣

)(٤٦٫٩٦٢
)(٣٧٫٠٣٦

 -٢٥األھداف والسياسات المتعلقة بإدارة المخاطر المالية
تشتمل األدوات المالية الظاھرة في قائمة المركز المالي الموحدة على النقد وما في حكمه ،والمدينين التجاريين ،والمدينين اآلخرين،
واألدوات المالية المشتقة ،واالستثمارات في األوراق المالية ،والقروض ،والدائنين التجاريين ،والدائنين األخرين ،والمطلوبات
األخرى.
مخاطر أسعار العموالت
مخاطر أسعار العموالت ھي المخاطر المتعلقة بآثار التقلبات في أسعار العموالت السائدة بالسوق على المركز المالي للمجموعة
والتدفقات النقدية .حيث أن التسھيالت البنكية اإلسالمية )مرابحة( والتسھيالت البنكية األخرى والصكوك البالغ قدرھا ٨٫١٦٤٫٥
مليون ﷼ سعودي كما في  ٣١ديسمبر  ٨٫٤٣١٫٣ :٢٠١٣) ٢٠١٤مليون ﷼ سعودي( تقدر كأعباء مالية وفقا ً لمعدالت العمولة
السائدة في السوق.

٣٣

شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
 -٢٥األھداف والسياسات المتعلقة بإدارة المخاطر المالية – تتمة
مخاطر أسعار العموالت  -تتمة
تتمثل سياسة المجموعة بشأن إدارة األعباء المالية في الحصول على قروض بعمولة ثابتة ومتغيرة على أن تكون  %٥٠إلى %٦٠
من القروض بعمولة ثابتة .يعكس الجدول أدناه مدى تأثر الدخل بالتغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العموالت ،مع بقاء كافة
البنود القابلة للتغيير األخرى ثابتة .ال يوجد لمخاطر أسعار العموالت أي أثر مباشر على حقوق الملكية بالشركة.
الزيادة /النقص في
نقاط األساس المتعلقة
بأسعار العموالت

األثر على دخل
السنة
بآالف الرياالت
السعوديـــة

٢٠١٤
﷼ سعودي
﷼ سعودي

٣٠ +
٣٠ -

)(٢٤٫٤٩٤
٢٤٫٤٩٤

٢٠١٣
﷼ سعودي
﷼ سعودي

٣٠ +
٣٠ -

)(٢٥٫٢٩٤
٢٥٫٢٩٤

مخاطر العمالت األجنبية
تمثل مخاطر العمالت األجنبية المخاطر الناجمة عن قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي .قامت المجموعة
بمعامالت بالدوالر األمريكي والجنيه اإلسترليني واليورو .أما المعامالت بالعمالت األجنبية األخرى فكانت غير جوھرية.
فيما يلي بياناً باتفاقيات الشراء اآلجلة للعمالت األجنبية المھمة -:
٢٠١٤
دوالر أمريكي )باآلالف(
يورو )باآلالف(
جنيه إسترليني )باآلالف(

٦٥٥٫٠٠٠
٢٤٢٫٨٥١
٣٤٫٠٠٠

٢٠١٣
٧١٥٫٥٠٠
٢٣١٫٥٠٠
٧٫٨٠٠

تستخدم المجموعة عقود الصرف األجنبي اآلجلة لتقليل مخاطر الصرف األجنبي الھامة .تعتقد اإلدارة بأن مخاطر العمالت المتعلقة
بمشتريات المخزون والمصاريف الرأسمالية كانت مدارة بصورة مالئمة وذلك بإبرام إتفاقيات آجلة لشراء العمالت األجنبية .تكمن
سياسة المجموعة في إبرام عقود آجلة وذلك حسب المخاطر الناجمة عن خطط المجموعة /اإللتزامات مع الموردين .إن إتفاقيات
الشراء اآلجلة مضمونة بسندات إذنية صادرة من المجموعة .وحيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدوالر
األمريكي ،فإن مخاطر التقلبات في اسعار الصرف لم تكن ھامة.
يعكس التحليل أدناه األثر على الدخل نتيجة للتغيرات المحتملة المعقولة في سعر صرف الريال السعودي مقابل اليورو  -مع بقاء
كافة البنود القابلة للتغيير األخرى ثابتة  -على القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الخاضعة لمخاطر العمالت بتاريخ إعداد
القوائم المالية الموحدة:
الزيادة /النقص في
في سعر صرف اليورو
إلى الريال السعودي

األثر على دخل السنة
بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٤
٢٠١٣

٣٤

%١٠ +
%١٠ -

)(١٣٫٠٩٣
١٣٫٠٩٣

%١٠ +
%١٠ -

)(١١٫٦٣٨
١١٫٦٣٨

شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
 -٢٥األھداف والسياسات المتعلقة بإدارة المخاطر المالية – تتمة
مخاطر أسعار السلع
ھي المخاطر التي ترتبط بالتغيرات في أسعار بعض السلع والتي تتعرض لھا المجموعة من تأثير غير مرغوب فيه علي تكاليف
المجموعة وتدفقاتھا النقدية .تنشأ ھذه المخاطر في أسعار السلع األساسية من المشتريات المتوقعة لبعض السلع من المواد الخام التي
تستخدمھا المجموعة والتي يتم إدارتھا والتخفيف من الدخول في عقود المشتقات المالية للسلع.
مخاطر اإلئتمان
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية .تقوم المجموعة
بالحد من مخاطر اإلئتمان وذلك بالتعامل فقط مع جھات أخرى موثوقة وذات مصداقية عالية .تتمثل سياسة المجموعة في إخضاع
كافة العمالء الذين يودون التعامل معھا على أساس البيع باألجل إلى إجراءات التحقق من اإلئتمان .تستحق الذمم المدينة التجارية
واألخرى بشكل رئيسي من عمالء محليين وجھات ذات عالقة ،ويتم إظھارھا بالقيمة البيعية المقدرة لھا .تقوم المجموعة بالحد من
مخاطر اإلئتمان وذلك بوضع حدود إئتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة بصورة مستمرة .يتم مراقبة األرصدة المدينة،
وكانت نتائج تعرض المجموعة لمخاطر الديون المعدومة غير جوھرية .يشكل أكبر خمس عمالء  %٢٧تقريباً من الذمم المدينة
القائمة كما في  ٣١ديسمبر .(%٢٩ : ٢٠١٣) ٢٠١٤
وفيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان الناجمة عن الموجودات المالية األخرى للمجموعة والتي تتكون من النقدية وشبه النقدية،
واإلستثمارات في األوراق المالية ،تنشأ مخاطر اإلئتمان نتيجة إلخفاق الطرف المقابل وبمخاطر يعادل حدھا األقصى القيمة
الدفترية لھذه األدوات .تودع النقدية واألرصدة لدى البنوك لدى بنوك محلية وعالمية ذات تصنيف إئتماني جيد.
مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجھھا منشأة ما في توفير األموال للوفاء باإللتزامات المتعلقة باألدوات المالية .يمكن أن
تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لھا .تتم إدارة مخاطر السيولة
وذلك بمراقبتھا بصورة منتظمة لضمان توفر األموال الالزمة والتسھيالت البنكية للوفاء باإللتزامات المستقبلية للمجموعة .تنص
شروط المبيعات الخاصة بالمجموعة بأن يتم سداد المبالغ نقداً عند تسليم البضاعة أو على أساس البيع باألجل .يبلغ متوسط عدد أيام
المبيعات القائمة  ٢٢يوما ً خالل عام  ٢٢ :٢٠١٣) ٢٠١٤يوماً( .تسدد الذمم الدائنة التجارية على أساس الشراء باألجل ،وبلغ
متوسط عدد أيام الذمم الدائنة القائمة  ٥٧يوما ً خالل عام  ٦٧ :٢٠١٣) ٢٠١٤يوما ً(.
األدوات المالية
-٢٦
القيمة العادلة
القيمة العادلة ھي القيمة التي يتم بموجبھا تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك بشروط تعامل
عادلة .وحيث أنه يتم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ،فإنه يمكن أن تنتج فروقات بين القيمة
الدفترية والقيمة العادلة .إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بصورة جوھرية عن قيمتھا في قائمة المركز المالي.
تغطية المخاطر )التحوط(
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤م ،كان لدى المجموعة العديد من أدوات التحوط التي كانت مخصصة لتقليل مخاطر التدفقات النقدية
وتغطية التقلبات الناشئة عن أسعار العموالت وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار السلع التي تخضع جميعھا لتقلبات
األسعار في السوق .طبقا لسياسة المجموعة ال تستخدم المشتقات المالية ألغراض التداول والمضاربة.
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤م ،كان لدى المجموعة  ٢٢عقد مقايضة أسعار عموالت بمبالغ إسمية قدرھا  ٣٫٣٠٠مليون ﷼ سعودي.
وفي  ٣١ديسمبر ٢٠١٣م ،كان لدى المجموعة  ٢٢عقد مقايضة أسعار عموالت بمبالغ إسمية قدرھا  ٣٫٣٠٠مليون ﷼ سعودي.
وبموجب عقود مقايضة أسعار العموالت ھذه ،تستلم المجموعة عمولة بسعر عائم وفقاً لمعدالت العمولة )سايبور( أو )اليبور(،
وفي المقابل تدفع عمولة بسعر ثابت وفقا لشروط معينة .تستخدم ھذه المقايضات لتغطية المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار
عموالت القروض اإلسالمية للمجموعة.
دخلت المجموعة في استراتجيات تحوط من خالل استخدام مشتقات مالية متنوعة لتغطية التزامات الشركة الحالية من العمالت
االجنبية والمعامالت المستقبلية المحتمل حدوثھا بشكل كبير.
دخلت المجموعة بعمليات تحوط لتقلبات انواع معينة من السلع بإستخدام مشتقات السلع المالية .ھذه المشتقات صممت لتتوافق مع
التواريخ المتوقعة لشراء تلك السلع .كما انه ال يوجد فرق بين مؤشر السلع االساسي ومؤشر التحوط.
٣٥

شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
-٢٦

األدوات المالية  -تتمة
تظھر جميع المشتقات المالية في قائمة المركز المالي الموحدة الموحدة بالقيمة العادلة .تعتبر كافة عمليات تغطية المخاطر ذات
فعالية عالية .وقد تم إدراج صافي االنخفاض في القيمة العادلة البالغ ٨٧٫٩مليون ﷼ سعودي ضمن اإلحتياطيات األخرى في
قائمة حقوق الملكية )٢٠١٣م  :صافي الزيادة  ٠٫٩مليون ﷼ سعودي(.

-٢٧

التعھدات واإللتزامات المحتملة
أ ( بلغت االلتزامات المحتملة بموجب اإلعتمادات المستندية  ١٧٨.٥مليون ﷼ سعودي كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
)٢٠١٣م  ١٦٠٫٦ :مليون ﷼ سعودي(.
ب ( بلغت االلتزامات المحتملة بموجب خطابات الضمان  ١،٢١٤.٧مليون ﷼ سعودي كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤م )٢٠١٣م:
 ١٫٠٦٥مليون ﷼ سعودي(.
ج ( لدى الشركة إلتزامات رأسمالية بمبلغ  ١،٩٦٦.٩﷼ سعودي كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤م تتعلق بمشاريع تحت التنفيذ
)٢٠١٣م ١،٧٤٧.٨ :مليون ﷼ سعودي( .تتعلق معظم االلتزامات الرأسمالية بمرافق إنتاج جديدة وتطوير مراكز
المبيعات ،وأسطول التوزيع ،والثالجات ،وأجھزة أنظمة المعلومات.

د(

تنتھي االلتزامات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية على النحو التالي -:

٢٠١٤
بآالف الرياالت
السعوديـــة

خالل سنة واحدة
من سنتين إلى خمس سنوات
بعد خمس سنوات )إيضاح ھـ(
اإلجمالي

١٠١٫٦٣٩
٨٥٫٧٧٢
٩٣٨
١٨٨٫٣٤٩

٢٠١٣
بآالف الرياالت
السعوديـــة
٨٩٫٠٤٨
٩٦٫٧٧٠
٦٧٫٣٢٩
٢٥٣٫١٤٧

ھـ( خالل  ٢٠١٤دخلت الشركة التابعة في األرجنتين في اتفاقية لعقد تأجير تشغيلي لألراضي الزراعية لمدة  ٤٠عاما .وقد
قامت الشركة التابعة بتقديم دفعة مقدمة من اإليجارات للسنوات العشرين األولى ،والبالغة  ١١٤٫١مليون ﷼ سعودي .وقد
تم عرضھا تحت مجموعة األصول غير المتداولة .اما عن االلتزامات المستقبلية الناشئة عن ھذا العقد فقد بلغت ٩٩٫٥
مليون ﷼ سعودي )المدرجة في ايضاح د أعاله(.
 -٢٨مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
تبلغ مكافأة ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة  ٦٫٥مليون ﷼ سعودي للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
)٢٠١٣م ٦٫٦ :مليون ﷼ سعودي(,

٣٦

شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
 -٢٩المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا
كان لدى المجموعة األرصدة والمعامالت الھامة التالية المذكورة أدناه مع الجھات ذات العالقة الرئيسية خالل السنتين المنتھيتين
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤م و  ٣١ديسمبر ٢٠١٣م وذلك من خالل دورة أعمالھا العادية:
مبلغ العملية
طبيعة المعاملة

الرصيد في  ٣١ديسمبر

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٣

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

السعودية

السعودية

السعودية

السعودية

مبيعات إلى :
العزيزية بندة المتحدة
الشركة الدولية ألغذية األطفال المحدودة

٤٢١٫٧٧١

٤٢٢٫٤٣٩

٧٤٫٢٦٦

٦٨٫٥٧٨

-

٤٫٥٠١

-

٢٫٣٧٣

٤٢١٫٧٧١

٤٢٦٫٩٤٠

٧٤٫٢٦٦

٧٠٫٩٥١

مشتريات من :
شركة صافوال ألنظمة التغليف المحدودة

١٦٦٫٧٤٥

١١٧٫٩٠٥

)(٢٦٫٢١٨

)(٣٤٫٩٥٨

الشركة المتحدة للسكر

١٠٥٫٢٢٨

٨٨٫٤٦٦

)(٧٫٦٢٢

)(٨٫٨٧١

شركة عافية العالمية

٣٫٧٧٦

٩٫٦٣٣

)(٧٨

)(١٫٦١٦

الشركة الدولية ألغذية األطفال المحدودة

١٫٨٦٠

١٩٫٨٧٦

-

-

مزارع الكبير – لألعالف

٣٤٫٩٠٦

٤٥٫٤٧٩

)(٢٫١٦٣

٦٫١١٧

٣١٢٫٥١٥

٢٨١٫٣٥٩

)(٣٦٫٠٨١

)(٣٩٫٣٢٨

خدمات الى :
مزارع الكبير  -لألعالف

٨٦٤

٨٦٤

-

-

٨٦٤

٨٦٤

-

-

خدمات من:
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني )إيضاح أ(

٦٦٫٠٢٥

٥٣٫٨٩٣

٢١٤٫٠٣٨

٢٩٦

مزارع التوضيحية

٢٫٥٦٤

٨١٣

)(٥

١٫٧٤٦

١٧٣

١٧٣

-

-

-

-

٦٤٨

٢٦٥

٦٨٫٧٦٢

٥٤٫٨٧٩

٢١٫٤٦٨١

٢٫٣٠٧

عبدالعزيز المھنا )ايجار أرض(
شركة المزارعون المتحدون القابضة

٣٧

شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
- ٢٩المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا-تتمه
توزيعات مستلمه :

شركة تأصيل للدواجن
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مدفوعات صكوك :
شركة إسمنت اليمامة
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شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
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)أ( إن رصيد الطرف ذو العالقة والمتمثل في شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٤تتضمن مبالغ مدينة قدرھا
 ٢١٤مليون متعلقة بمطالبات التأمين الجزئية ) إيضاح .(٢١

تتم أسعار وشروط سداد ھذه المعامالت وفق شروط التعامل مع األطراف األخرى .غير الشركات التابعة والزميلة ،تشتمل الجھات على ما
يلي:
العـالقة
اسم المنشأة
ملكية مشتركة
العزيزية بندة المتحدة
ملكية مشتركة
مجموعة صافوال
ملكية مشتركة
الشركة المتحدة للسكر
ملكية مشتركة
شركة عافية الدولية
إدارة مشتركة
شركة إسمنت اليمامة
إدارة مشتركة
شركة الدرع العربي للتامين التعاوني
إدارة مشتركة
المزارع المدارة
إدارة مشتركة
عبدالعزيز المھنا
 -٣٠توزيعات األرباح المصادق عليھا والمدفوعة
بتاريخ  ٢جمادى األولى ١٤٣٥ھـ )الموافق  ٢أبريل ٢٠١٤م( ،صادقت الجمعية العامة الغير عادية على توزيع أرباح قدرھا ٦٠٠
مليون ﷼ سعودي )بواقع  ١﷼ سعودي للسھم ( للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٣م ،وتم دفعھا في  ٩جمادى األولى
١٤٣٥ھـ )الموافق  ٩أبريل ٢٠١٤م(.
 -٣١األرباح المقترح توزيعھا
أقر مجلس اإلدارة التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح قدرھا  ٦٠٠مليون ﷼ سعودي للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
)بواقع  ١﷼ سعودي للسھم على اساس  ٦٠٠مليون سھم(.
 -٣٢األحداث الالحقة
تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة ھامة منذ نھاية السنة والتي قد تؤثر على المركز المالي للمجموعة الظاھر في ھذه القوائم
المالية الموحدة.
 -٣٣اعتماد القوائم المالية الموحدة
اعتمدت القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  ٢٧ربيع أول ١٤٣٦ھـ )الموافق  ١٨يناير .(٢٠١٥
٣٨

