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  نشطتهاأنبذة عن الشركة والشركات التابعة لها و - 1

رجب  2بتاريخ  شركة مساهمة إلىمن شركة ذات مسئولية محدودة  تحويلها تم(، شركة مساهمة سعودية "الشركة"شركة المراعي )
(، م1991يوليو  1هـ )الموافق 1411ذي الحجة  19(. وقد بدأت الشركة عملياتها التجارية، بتاريخ م2005أغسطس  8هـ )الموافق 1426

 من لألعوام للشركة الرئيسية األنشطة تكان، م1991نشطتها في عام أ. وقبل توحيد 1010084223وتعمل بموجب السجل التجاري رقم 
 العالمة التجارية "المراعي". اسم بإستخدام تتم م1991حتى  م1977

 
 ،11492الرياض  ،8524ص ب  ،اإلزدهارحي  ،7رقم  مخرج - الدائري الشمالي طريق- الرياض في للشركهنوان المركز الرئيسي ع
 لمملكة العربية السعودية.ا

 
 تعد الشركة والشركات التابعة لها )معا "المجموعة"( من الشركات الرئيسية في إنتاج المواد الغذائية االستهالكية والمشروبات في منطقة

 مصر لىإالشرق األوسط، وتستحوذ على الحصة السوقية األكبر في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي باإلضافة 
 .واألردن

 

يتم إنتاج  كما. " و "طيبة"بيتيو "التجارية "المراعي"  اتالعالم ستخدامإب، وتصنيع المواد الغذائية الفاكهةنتاج األلبان وعصائر إم يت
ربية في المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات الع الفاكهة وعصائر ،الحليب الخام ومعالجته مع القيام بتصنيع األغذية المشتقة من األلبان

 . ومصر واألردن المتحدة
 
 مشروع ودة،المحد والعصائر لأللبان الدولية الشركة خالل من واألردن مصر فيوتصنيع المواد الغذائية وعصائر الفاكهة  لباناأل انتاج يتم

العمليات التشغيلية للشركة الدولية لأللبان والعصائر من خالل الشركات التابعة  بإدارة المجموعةتقوم  حيث .بيبسي شركة مع مشترك
 الرئيسية التالية: 

 طورةتعمليات األغذية المو االستثماريةشركة طيبة  - األردن
 (مصرية مساهمة شركة) الزراعية )بيتي( والصناعاتالشركة الدولية للمشاريع  -  مصر

 
ئية اتصنيعها والمتاجرة بها من قبل شركة المخابز الغربية المحدودة، والشركة الحديثة لصناعة المواد الغذأما منتجات المخابز فيتم 

 "لوزين" و"سفن دايز"، على التوالي.  التجاريتين العالمتين باستخدام شيبيتا،مشروع مشترك مع شركة  ،المحدودة
 

 ستخدام العالمة التجارية "اليوم". ا، بمية الزراعيةشركة حائل للتن بواسطةالدواجن والمتاجرة بها  إنتاجيتم 
 
تخدام الدولية ألغذية األطفال باس المراعي ألغذية األطفال المحدودة ويتم المتاجرة بها بواسطة الشركة شركة قبل من األطفال أغذية إنتاج يتم

 . (إيفوالك) و( نيوراالك) التجاريتين العالمتين
 
 اإلنتاج قمرافمن  حسب النطاق الجغرافي االستهالكية النهائية المنتجات توزيع ميتالبلدان التي تقوم المجموعة بممارسة عملياتها  في

تدار جميع مراكز التوزيع في دول مجلس التعاون . الطويلة للمسافات المجموعة أسطول التوزيع المحلي بواسطة مراكز إلى والتصنيع
 :يلي كما( وقطر الكويت) من كل   في اتفاقيات وكالة مبرمةو( والبحرين عمان مارات،إل)اقبل الشركات التابعة  منالخليجي 

 
 المحدودة ماراتإلا المراعي شركة - المتحدة العربية ماراتإلا

 المحدودة والتسويق للتجارة العربية الكواكب شركة - عمان سلطنة
 المحدودة البحرينالمراعي  شركة - البحرين مملكة
 شركة الخرافي إخوان لمنتجات األلبان المحدودة. - الكويت دولة
 شركة خالد للمواد الغذائية والتجارة. - طرق دولة
 
تصدير منتجات األلبان والعصائر في المناطق األخرى من خالل الشركة الدولية لأللبان  يتم بذلك السماح حال في األخرى البلدان في

 تصدير المنتجات األخرى من خالل الشركات التابعة األخرى. يتم بينماوالعصائر المحدودة، 
 

 لشركاتا خالل من" مونتيفوندوإليها مجتمعة "  يشارو. األمريكية المتحدة والياتوالمزارع أعالف في األرجنتين  وتشغل المجموعة تمتلك
 :التالية الرئيسية التابعة

 
 سي إلإل  القابضة بأمريكا الشمالية مونتيفوندو - األمريكية المتحدة الواليات
 إيهإس  الجنوبية مريكاأ فوندومونتي - األرجنتين

  
 
لتي ا فوندومنتيو المحدودةلأللبان والعصائر  الدوليةمجلس التعاون الخليجي من خالل الشركة  دول خارجتشغيل أعمال المجموعة  يتم

 البحرين. مملكة في تأسست التي لقابضة،تدار من خالل شركة المراعي لالستثمار ا
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 تتمه - أنشطتهاوات التابعة لها نبذة عن الشركة والشرك - 1

 يلي بيانا  بتفاصيل الشركات التابعة للمجموعة:فيما    

 النشاط بلد التأسيس اسم الشركة التابعة
العملة 

 الوظيفية

 نسبة الملكية

 رأس المال
 األسهم عدد

 المصدرة

استثمار تقليدي 

)آالف الرياالت 

 السعودية(

اقتراض تقليدي 

)آالف الرياالت 

 السعودية(

إيرادات الفوائد 

)آالف الرياالت 

 السعودية(
 م2016 م2017

 فعلي مباشر)أ( فعلي مباشر)أ(

 - - - 1.000 لاير سعودي 1.000.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 لاير سعودي شركة قابضة المملكة العربية السعودية شركة المراعي لالستثمار المحدودة

 - - - 20.000.000 سعودي لاير 200.000.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 لاير سعودي شركة صناعية ةالسعودي المملكة العربية شركة المراعي ألغذية األطفال المحدودة

 الزراعي لإلنتاج المراعي شركة

 والحيواني
 المملكة العربية السعودية

 منتجاتشركة 

 حيوانية وزراعية
 - - - 1.000 لاير سعودي 1.000.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 لاير سعودي

 - - - 1.000 لاير سعودي 1.000.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 لاير سعودي إنشاءات شركة المملكة العربية السعودية لإلنشاءات المراعي شركة

 الصيانة لعمليات المراعي شركة

 والتشغيل
 المملكة العربية السعودية

 صيانة شركة

 وتشغيل
 - - - 1.000 لاير سعودي 1.000.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 لاير سعودي

شركة المدخالت الزراعية المحدودة 

 )مدخالت(
 - - - 250 لاير سعودي 25.000.000 ٪52 ٪52 ٪52 ٪52 لاير سعودي شركة زراعية المملكة العربية السعودية

 ةالسعودي العربية المملكة الزراعية للتنمية حائل شركة
 منتجاتشركة 

 ودواجن زراعية
 - 971.851 - 30.000.000 سعودي لاير 300.000.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 سعودي لاير

 ةالسعودي العربية المملكة والحيواني الزراعي لإلنتاج حائل شركة
 منتجاتشركة 

 ودواجن زراعية
 - - - 1.000 لاير سعودي 1.000.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 سعودي لاير

 - - - 500 سعودي لاير 500.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 سعودي لاير راكدة شركة ةالسعودي العربية المملكة المحدودة العالمية المخابز خدمات شركة

 - - - 410.000 لاير سعودي 41.000.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 لاير سعودي راكدةشركة  المملكة العربية السعودية الشركة الدولية ألغذية األطفال

 - 42.892 - 70.000 لاير سعودي 70.000.000 ٪60 ٪60 ٪60 ٪60 لاير سعودي شركة مخابز المملكة العربية السعودية الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية

 - - - 3.000 لاير سعودي 3.000.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 لاير سعودي شركة تجارية المملكة العربية السعودية المحدودة شركة نورالك

 - 39.131 - 200.000 لاير سعودي 200.000.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 لاير سعودي شركة مخابز المملكة العربية السعودية شركة المخابز الغربية المحدودة

 - - - 475.875 أرجنتيني بيسو 475.875 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 بيسو أرجنتيني راكدة شركة األرجنتين شركة أجرو تيرا أس.أيه

 الجنوبية أمريكاشركة فوندومونتي 

 أس.أيه
 - 193.782 - 854.296.598 بيسو أرجنتيني 854.296.598 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 بيسو أرجنتيني زراعية شركة األرجنتين

 شركاتها التابعة. إحدى عن طريق الشركة أو مباشرة تعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة         أ( )
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 تتمه – وأنشطتهاعة لها نبذة عن الشركة والشركات التاب - 1
 

 النشاط بلد التأسيس اسم الشركة التابعة
العملة 

 الوظيفية

 نسبة الملكية

 رأس المال
 األسهم عدد

 المصدرة

استثمار تقليدي 

)آالف الرياالت 

 السعودية(

اقتراض تقليدي 

)آالف الرياالت 

 السعودية(

إيرادات الفوائد 

)آالف الرياالت 

 السعودية(

 م2016 م2017

 فعلي مباشر)أ( فعلي مباشر)أ(

 - - - 2.000 بحريني دينار 100.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 بحريني دينار تجارية شركة البحرين مملكة المراعي البحرين  شركة

 - - - 2.500 دينار بحريني 250.000 ٪99 ٪99 ٪99 ٪99 دينار بحريني قابضة شركة البحرين مملكة .م.م.شالقابضة لالستثمار  المراعي شركة

 البحرين والعصائر لأللبان الدولية الشركة

 .م.مش القابضة
 - - - 2.500 دينار بحريني 250.000 ٪52 ٪100 ٪52 ٪100 دينار بحريني قابضة شركة البحرين مملكة

 الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة 
 آيالند فيرجن

 البريطانية
 - 56.701 - 7.583.334 أمريكي دوالر 7.583.334 ٪52 ٪52 ٪52 ٪52 دوالر أمريكي شركة قابضة

الشركة الدولية لأللبان والعصائر )مصر( 

 المحدودة
 ٪52 ٪100 ٪52 ٪100 جنيه مصري شركة قابضة مصر

جنيه  1.101.750.000

 - - - 110.175.000 مصري

الزراعية الصناعية  الشركة الدولية للمشاريع

 )بيتي( 
 مصر

شركة صناعية 

 وتجارية
 ٪52 ٪100 ٪52 ٪100 جنيه مصري

 

جنيه  1.453.250.000

 مصري
145.325.000 - 231.296 - 

 - - - - - ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 جنية إسترليني راكدة شركة جيرسي شركة ماركلي القابضة المحدودة 

 - - - 500.000 دينار أردني 500.000 ٪52 ٪100 ٪52 ٪100 دينار أردني راكدة شركة األردن المتحدون لصناعة منتجات األلبان

 األردن شركة األثير الزراعية  
شركة منتجات 

 حيوانية وزراعية
 - - - 750.000 دينار أردني 750.000 ٪52 ٪100 ٪52 ٪100 دينار أردني

 - - - 250.000 دينار أردني 250.000 ٪52 ٪100 ٪52 ٪100 دينار أردني راكدة شركة األردن الشركة النموذجية للصناعات البالستيكية

شركة الروابي لصناعة العصائر ومشتقات 

  الحليب
 - - - 500.000 دينار أردني 500.000 ٪52 ٪100 ٪52 ٪100 دينار أردني صناعيةشركة  األردن

 األغذية عملياتو االستثمارية طيبة شركة

 طورةتالم
 - - - 49.675.352 دينار أردني 49.675.352 ٪52 ٪100 ٪52 ٪100 دينار أردني شركة صناعية األردن

 شركاتها التابعة. إحدى عن طريق الشركة أومباشرة تعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة       )أ( 
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 تتمه - وأنشطتهاا نبذة عن الشركة والشركات التابعة له - 1

 العملة الوظيفية النشاط بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

 نسبة الملكية

 رأس المال
 األسهم عدد

 المصدرة

استثمار تقليدي 

)آالف الرياالت 

 السعودية(

اقتراض تقليدي 

)آالف الرياالت 

 السعودية(

إيرادات الفوائد 

)آالف الرياالت 

 السعودية(

 م2016 م2017

 فعلي مباشر)أ( فعلي مباشر)أ(

العربية للتجارة شركة الكواكب 

 والتسويق ش.م.م.
 - - - 150.000 لاير عماني 150.000 ٪90 ٪90 ٪90 ٪90 لاير عماني تجاريةشركة  سلطنة عمان

 شركة اليوم لمنتجات األغذية
 سلطنة عمان

 شركة تجارية

 
 - - - 20.000 عماني لاير 20.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 لاير عماني

 جينز أس. إنفرشركة فوندومونتي 

 إل  
 - - - 55.943.365 يورو 55.943.365 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 يورو شركة قابضة أسبانيا

٪100 سوداني جنيه زراعية شركة السودان المحدودة للتطوير حائل شركة  - - - 100 جنيه سوداني 100.000 100٪ 100٪ 100٪ 

 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 درهم إماراتي تجاريةشركة  المتحدةاإلمارات العربية  شركة المراعي اإلماراتية ش.م.م.
درهم إماراتي  300.000

 - - - 300 (مدفوع غير)

الشركة الدولية لأللبان والعصائر 

 )دبي( المحدودة
 ٪52 ٪100 ٪52 ٪100 دوالر أمريكي شركة قابضة اإلمارات العربية المتحدة

 دوالر 22.042.183

 أمريكي
22.042.183 - - - 

 كاأمريشركة فوندومونتي القابضة 

 المحدودة الشمالية
 - - - 50.000 دوالر أمريكي 500.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 دوالر أمريكي شركة قابضة الواليات المتحدة األمريكية

فوندومونتي أريزونا  شركة

 المحدودة
 - - - 50.000 دوالر أمريكي 500.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 دوالر أمريكي شركة زراعية الواليات المتحدة األمريكية

كاليفورنيا  فوندومونتي شركة

 المحدودة
 - - - - - ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 أمريكي دوالر زراعية شركة األمريكية المتحدة الواليات

 شركاتها التابعة. ىحدإ عن طريق الشركة أومباشرة )أ( تعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة 
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 القوائم الماليةأسس إعداد  - 2

 المطبقة المحاسبية المعايير    2-1

في المملكة المعتمد ولية" "التقارير المالية األ 34لمعيار المحاسبة الدولي رقم  وفقا   الموحدةالموجزة  األوليةإعداد هذه القوائم المالية  تم 

 بإعداد وعرض قامت المجموعة .و المعايير و االصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين السعوديةالعربية 

م وفقا  للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية 2016ديسمبر  31القوائم المالية النظامية حتى ومن ضمنها السنة المنتهية 

 لها عالقة لتياتطلبات نظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة سعودية للمحاسبين القانونيين ومالسعودية الصادرة عن الهيئة ال

موجزة األولية اللح )"معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين"( في هذه القوائم المالية طإن مصبإعداد وعرض القوائم المالية. 

 .قبل تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية يعود لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الموحدة

وعرض القوائم المالية وفقا  للمعايير الدولية للتقارير  م، تلزم اللوائح المطبقة المجموعة بإعداد2017يناير  1التي تبدأ في الية للفترات الم 

لبات قامت كجزء من المتط ة السعودية للمحاسبين القانونيينالمالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية واإلصدارات الصادرة من الهيئ

 عداد هذه القوائم المالية.المجموعة بإ
  
م ينبغي على المجموعة تطبيق نموذج التكلفة لقياس الممتلكات 2016أكتوبر  16بتاريخ  قرارهاوفقا  لتعميم هيئة السوق المالية من خالل  

والموجودات غير الملموسة عند تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية لفترة الثالث سنوات  واالستثمارات العقاريةواآلالت والمعدات 

 التي تبدأ من تاريخ تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية.
  
"التقارير المالية األولية" لجزء  34تم إعدادها وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم  الموحدةاألولية الموجزة  وحيث أن هذه القوائم المالية 

. 1ي لمن الفترة المشمولة في أول قوائم مالية وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية. وعليه فقد تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير الما

 الموحدةلموجزة األولية ا القوائم المالية إعدادالمتبعة في  السياسات تلك نفس ائم المالية هيهذه القو في إعداد السياسات المحاسبية المتبعة)

م. قامت المجموعة بتطبيق نفس السياسات المحاسبية بصورة ثابتة لجميع الفترات 2017مارس  31للمجموعة للفترة المنتهية في 

 .(المعروضة، إذا كانت هذه السياسات سارية

 30و م2016ديسمبر  31 الملكية كما فيحقوق على  االنتقال إلى المعايير الدولية للتقارير المالية تأثير تطبيق كيفيةيوجد شرح عن   

المنتهية  لفترة الثالثة والستة أشهرو م2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في  والدخل الشامل للمجموعة م2016يناير  1و م2016 يونيو

 لسنويةا التغيرات الهامة في السياسات المحاسبية عن تلك المستخدمة في القوائم الماليةك طبيعة أثر م بما في ذل2016يونيو  30في 

 .21في إيضاح والتي يتم عرضها م 2016ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في 

 وفقا  لمعايير الهيئةالمعدة جنبا  إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية  الموحدةاألولية الموجزة  القوائم الماليةهذه يجب قراءة  

م 2017مارس  31م والقوائم المالية للمجموعة للربع المنتهي في 2016ديسمبر  31السعودية للمحاسبين القانونيين للسنة المنتهية في 

 ى القوائم المالية األولية.طبقة علير الدولية للتقارير المالية المالمعدة وفقا  للمعاي

 المالية القوائم إعداد 2-2

ائمة المركز ق في الواردةعلى أساس مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا البنود الهامة التالية  الموحدةاألولية الموجزة  إعداد هذه القوائم المالية تم 

 :الموحدة الموجزة المالي

  العادلة بالقيمة المشتقة المالية األدوات اسيقيتم. 

 العادلة بالقيمة للبيع المتاحة االستثمارات سايتم قي. 

 حسب لمستحقةا المبالغ طريقةلتزامات المنافع المحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام اإل بمستحقاتاالعتراف  يتم 

 .الوحدة

 العادلة.تم تقييمها بالقيمة ي التي يتوفر لها سوق الحيوية الموجودات 
 

 القوائم المالية توحيد أساس - 3

على قائمة المركز المالي الموجزة الموحدة، قائمة األرباح والخسائر الموجزة الموحدة،  الموحدةاألولية الموجزة  تشتمل هذه القوائم المالية 3-1

ك النقدية الموجزة الموحدة وكذل وقائمة التدفقاتقائمة الدخل الشامل الموجزة الموحدة، قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموجزة الموحدة 

اتها وشرك الشركةعلى موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الموجزة الموحدة للمجموعة، حيث تشتمل  اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

ي الت الشركاتالتابعة هي  اتالشرك(. الشركة وشركاتها التابعة يشار إليها مجتمعة بالمجموعة. 1) رقمفي اإليضاح هو مبين  كماالتابعة 

على  القدرةوبالشركة  مشاركتهاالمختلفة نتيجة  العوائدلها الحق في  يكونالمجموعة على الشركة عندما  تسيطرعليها المجموعة.  تسيطر

التابعة  اتشركال على المجموعةمن تاريخ سيطرة  اعتبارا  التابعة  اتمن خالل تحكمها بالشركة. يتم توحيد الشرك تلك العوائدالتأثير على 

 لسيطرةا انتقال عند العمليات تجميعالمجموعة باستخدام طريقة الشراء للمحاسبة عن  تقومة. التوقف عن ممارسة تلك السيطر ولحين

 باإلضافة حواذاالست تكلفةالتي تم الحصول عليها. تسجل زيادة المحددة قياس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة للموجودات  يتم. للمجموعة

 ماليالمركز ال قائمةفي  كشهرة عليها والمستحوذ المحددة الموجودات قيمة صافي عن المسيطرة غير الملكية لحقوق العادلة القيمة إلى

واذ. عليها في تاريخ االستح المستحوذتقاس حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة حصتها من صافي موجودات الشركة  الموحدة. الموجزة

من قبل المجموعة، ويتم إظهارها كبند مستقل في قائمة  المسيطر عليهاالحصة في الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غير يتم عرض 

يتم استبعاد كل من المعامالت  الموحدة. الموجزة الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموجزةر أو الخسائ األرباح

ت يتم تعديل السياسات المحاسبية للشركا لخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة.رباح واوكذلك االرصدة واأل

. تعد الشركة والشركات التابعة لها قوائمها المالية لنفس مجموعةالتابعة عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قبل ال

 .التقرير فترات
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 العرض وعملة الوظيفية العملة - 4

قريب . يتم توكذلك عملة العرض للشركةالعملة الوظيفية  يبالريال السعودي، وه الموحدةاألولية الموجزة  تم عرض هذه القوائم المالية 

 ذلك. خالف يذكر مالم ،المبالغ الظاهرة في هذه القوائم المالية ألقرب ألف جميع

 

  السياسات المحاسبية الهامة - 5

 تطبيقها يتم التي لم الصادرة والمعايير والتعديالت الجديدة المعايير    (أ

 

 والتفسيرات المعايير على والتعديالت الجديدة المعايير   
 

 م:2017يناير  1قامت المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الدولية التالية والمطبقة بتاريخ    

 

 (7 الدولي المحاسبة معيار على)تعديالت  اإلفصاح مبادرة( 1
 

 والتي لتمويلا أنشاااطة عن الناشااائة المطلوبات في التغيرات تقييم من المالية القوائم مساااتخدمي تمكن التي االفصااااحات التعديالت تتطلب

 التغيرات الناشئة عن التغيرات في التدفقات النقدية وغير النقدية.  من كال   تشمل
 

 ااألنشطة التمويلية للمجموعة، كما هو موضح في قائمة التدفقات النقدية الموجزة الموحدة، تمثل تغيرات في التدفقات النقدية فقط، ما عد

 فقات النقدية من األنشطة التشغيلية.دالت ضمنالتكلفة المدفوعة للتمويل والتي تمثل تغير غير نقدي موضح 

 (12 الدولي المحاسبة معيار على)تعديالت  المحققة غير للخسائر المؤجلة الضريبية الموجودات إثبات( 2
 

 .العادلة يمةبالق قياسها تم التي الدين أدوات علىللخسائر غير المحققة  المؤجلة ة عن الموجودات الضريبيةيالتعديالت المحاسب توضح
 

 .لموحدةااألولية الموجزة  ولذا فال يوجد لها تأثير على القوائم الماليةال تحتفظ المجموعة بأية أدوات ديون يتم قياسها بالقيمة العادلة 

 

الـ   تقارير المـ   الية  ارـ   معيتعديالت على  (2016 – 2014 للتقارير المالية )دورة السنوية للمعايير الدولية التعديالت( 3

 "اإلفصاح عن الحقوق في المنشآت األخرى" 12رقم 
 

رض على الحقوق التي يتم تبويبها كمحتفظ بها لغ ،الحقوق في المنشااآت األخرى علىاإلفصاااح  متطلباتحيث تنطبق التعديالت توضااح 

 للمجموعة. الموحدةاألولية الموجزة البيع. ال يؤثر التعديل على القوائم المالية 

 

 المطبقة غير الصادرة المعايير  
 

م مع السااااااماح بالتطبيق 2018يناير  1المطبقة على الساااااانوات التي تبدأ بعد فيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير 

 المبكر ولكن لم تقم المجموعة بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية.
 

 اإليرادات من العقود مع العمالء 15الدولي للتقرير المالي  المعيار( 1

 
 إرشادات. ويحل هذا المعيار محل مبلغ وتوقيت اإلعتراف باإليراداتإطار مفاهيم شامل لتحديد  15المعيار الدولي للتقرير المالي  ينشئ

"عقود االنشااااءات" والتفساااير  11"اإليرادات" ومعيار المحاسااابة الدولي  18وتشااامل معيار المحاسااابة الدولي  الحالي اإليرادات إثبات

 الء العميل". "برامج و 13الدولي 

 
ومن غير المتوقع أن يكون للمعيار أثر م 2018يناير  1للفترات السااانوية التي تبدأ من أو بعد  15المعيار الدولي للتقرير المالي  يساااري

 هام على سياسة المجموعة في اإلعتراف باإليرادات.

 المالية األدوات 9 المالي للتقرير الدولي المعيار( 2

 
 المعيار إناألدوات المالية.  9النهائية من المعيار الدولي للتقرير المالي  ةم النسخ2014مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو  أصدر

 .لها المبكر بالتطبيق السماح معم 2018 يناير 1 بعد أو من تبدأ التي السنوية للفترات مفعوله ييسر 9 المالي للتقرير الدولي
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 تتمه -السياسات المحاسبية الهامة  - 5

 تتمه -ر الصادرة ولم يتم تطبيقها المعايير الجديدة والتعديالت والمعايي    (أ

 

 الموجودات المالية – التصنيف
 

تي يتم إدارة األعمال ال جنموذتصااانيف وطريقة قياس جديدة للموجودات المالية تعكس فئات  (9المعيار الدولي للتقرير المالي ) يتضااامن

 وخصائص تدفقاتها النقدية. الموجودات من خالله
 

 كلفةبالت تقاس التي المالية الموجودات: وهي المالية للموجودات رئيسااية تصاانيف فئات ثالثة (9 المالي للتقرير الدولي المعيار) يتضاامن

 ارمعي فئات يساااتبعد المعيار هذا. الخساااائر أو األرباح خالل من العادلة والقيمة اآلخر الشاااامل الدخل خالل من العادلة والقيمة المطفأة،

 .للبيع والمتاحة المدينة والذمم والقروض االستحقاق، تاريخ حتى بها لمحتفظا للموجودات المالية الحالية 39 الدولي المحاسبة

 
 ضامن األسااساية هي لموجودات ماليةاألداة  فيها يكون التي العقود في المدمجة المشاتقات فإن، 9 المالي للتقرير الدولي المعيار بموجب

 .تصنيفها بغرض ككل المختلطة المالية األداة تقييم يتم ذلك، من وبدال  . تقسيمها يتم ال المعيار نطاق

 الموجودات المالية وموجودات العقود –في القيمة  االنخفاض

 االئتمانية"الخسااااااارة  بنموذج 39 الدولي المحاساااااابة معيار في" المتكبدة"الخسااااااارة  نموذج 9المعيار الدولي للتقرير المالي  يسااااااتبدل

". وهذا يتطلب تقديرا  كبيرا  بشاااااأن كيفية تأثير التغيرات في العوامل االقتصاااااادية على نماذج الخساااااارة االئتمانية المتوقعة المساااااتقبلية

 المتوقعة والتي سيتم تحديدها على أساس االحتمال المرجح.

 
 الدخل خالل نم العادلة القيمة أو المطفأة بالتكلفة تقاس التي المالية الموجودات على القيمة في لالنخفاض الجديد النموذج تطبيق ساااااايتم

 .العقود موجودات على وكذلك الملكية حقوق أدوات في االستثمارات عدا ما اآلخر الشامل

 
 :التالية األسس حدوفقا  أل الخسارة مخصصات قياس سيتم، 9 المالي للتقرير الدولي المعيار بموجب

 
 والمحتملة الساااداد في التعثر أحداث عن المتوقعة االئتمانية الخساااارة هذه تنتج. شاااهرا   12 مدى على المتوقعة االئتمانية الخساااارة -

 .التقرير تاريخ بعد شهرا   12 خالل

 في لةالمحتم التعثر أحداث جميع عن تنتج التي المتوقعة اإلئتمانية الخسااااااارة هي. العمر مدى على المتوقعة االئتمانية الخسااااااارة -

 .المالية لألداة المتوقع العمر مدار على السداد

 
شااكل كبير في ب الماليةإذا زادت المخاطر اإلئتمانية للموجودات  القياسللخسااارة اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر، يتم تطبيق  بالنساابة

شااااااهرا  إذا لم تزيد هذه المخاطر  12الخساااااااارة االئتمانية المتوقعة على مدى  قياس ويطبقتاريخ التقرير منذ اإلعتراف األولي لها، 

يجوز للمنشااأة تحديد عدم زيادة المخاطر اإلئتمانية بشااكل كبير في حالة أن تكون األداة معرضااة لمخاطر إئتمانية  .االئتمانية بشااكل كبير

المتوقعة على مدى العمر يتم تطبيقه على الدوام للذمم المدينة التجارية  أن قياس خساااااااائر اإلئتمان إال. منخفضاااااااة في تاريخ التقرير

للمنشأة إختيار تطبيق هذه السياسة أيضا  للذمم المدينة التجارية وموجودات العقد  يجوزوموجودات العقد بدون أي مكونات تمويل هامة. 

 .هامة تمويل مكوناتب

 

 المطلوبات المالية – التصنيف
 

 .المالية المطلوبات تصنيف بهدف 39 الدولي المحاسبة معيار في الحالية بالمتطلبات كبير بشكل 9 المالي للتقرير الدولي المعيار يحتفظ

 

 باحاألر خالل من العادلة بالقيمة المصاانفة للمطلوبات العادلة القيمة في التغيرات جميع فإن 39 الدولي المحاساابة معيار وبموجب أنه إال

 القيمة في التغيرات هذه عرض 9 المالي للتقرير الدولي المعيار بموجب يتم بينما الخسااائر أو األرباح في بها عترافاال يتم الخسااائر أو

 :يلي كما العادلة

 

 .خراآل الشامل الدخل في عرضه يتم للمطلوبات االئتمانية المخاطر في بالتغيرات المتعلق العادلة القيمة في التغير مبلغ -

 

 .الخسائر أو األرباح في عرضه يتم العادلة القيمة في التغير من المتبقي المبلغ -
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 تتمه -السياسات المحاسبية الهامة  - 5

 تتمه -عايير الصادرة ولم يتم تطبيقها المعايير الجديدة والتعديالت والم    (أ

 
 التحوط عن المحاسبة

 

سااتمرار في تطبيق متطلبات محاساابة لالمحاساابية ال تهامبدئيا  إختيار سااياساا 9لتقرير المالي للمجموعة عند تطبيق المعيار الدولي ل يجوز

 . 9بدال  من المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  39معيار المحاسبة الدولي  في الواردةالتحوط 

 

 إدارة واساااتراتيجيات أهداف مع تتماشاااى التحوط محاسااابة عالقات من التأكد المجموعة من 9 المالي للتقرير الدولي المعيار سااايتطلب

ية ونظرة نوعية أكثر نهج وتطبيق المجموعة في المخاطر ية لتقييم مسااااااتقبل عال قدمكما  .التحوط ف لدولي المعيار ي مالي للتقرير ا  9 ال

 الجديد، النموذج وبموجب. التحوط عن للمحاساابة االختياري االسااتمرار عدم ويمنع التحوط لعالقة التوازن بإعادة تتعلق جديدة متطلبات

 نصااارع تحوط تتضااامن التي تلك وبالتحديد التحوط، عن للمحاسااابة مؤهلة ساااتكون المخاطر دارةإل اساااتراتيجيات أكثر أن المحتمل من

 (. األجنبية العمالت مخاطر عدا)ما  المالي غير للبند مخاطر

 
ف المبالغ المتراكمة في احتياطي ينصاااااات يتم إعادة ، فيما يتعلق بجميع تحوطات التدفقات النقدية،39معيار المحاساااااابة الدولي  بموجب

وط لها حيث أن التدفقات النقدية المتوقعة المتح الفترةتحوط التدفقات النقدية إلى األرباح أو الخسااااااائر كتعديل إعادة تصاااااانيف في نفس 

، وفيما يتعلق بتحوطات التدفقات النقدية لمخاطر 9الخساااااااائر. إال انه وبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  تؤثر على األرباح أو

العمالت األجنبية المرتبطة بتوقع مشااااااتريات الموجودات غير المالية، فإن المبالغ المتراكمة في احتياطي تحوط التدفقات النقدية وتكلفة 

 وضاَ عن ذلك مباشرة في التكلفة األولية للموجودات غير المالية عند اثباتها.احتياطي التحوط سيتم إدراجها ع

 

 االفصاحات

جديدة شاملة خاصة فيما يتعلق بالمحاسبة عن التحوط ومخاطر االئتمان والخسائر  افصاحات 9المعيار الدولي للتقرير المالي  سيتطلب

 االئتمانية المتوقعة. 

 

 التحول

 :يلي ما باستثناء رجعي بأثر 9 المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق من الناتجة المحاسبية السياسات في التغيراتيتم تطبيق  عادة

في  غيراتبالتالمجموعة االسااتفادة من اإلعفاء الذي يساامح لها بعدم تعديل معلومات المقارنة للفترات السااابقة فيما يتعلق  خطط -

 لماليةا يتم اإلعتراف بالفروقات في القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات ادةع(. اإلنخفاض)يشااامل  والقياس التصااانيف

 م.2018يناير  1كما في  حتياطياتواإل المبقاةالناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي في األرباح 

 في لمتوقعا التغير تطبيق إختيار للمجموعة يجوز أنه. إال مسااااااتقبلي بأثر عادة الجديدة التحوط محاساااااابة متطلبات تطبيق يجب -

 .رجعي بأثر اآلجل نقاط عن المحاسبة
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 تتمه  –ر الصادرة ولم يتم تطبيقها المعايير الجديدة والتعديالت والمعايي    (أ

 يجار إلعقود ا 16الدولي للتقرير المالية  المعيار( 3

 
 باألصاال باالعتراف المسااتأجر قومي .جارياإل عقود وحيد للمحاساابة عن نموذج نيللمسااتأجر 16المعيار الدولي للتقرير المالي  يقدم

ستخدام في حقه مثلي الذي االستخدام بحق المتعلق سداد التزامه مثلي الذي جارياإل التزام إلى باإلضافة الصلة ذو األصل ا  دفعات ب

 قةيطر المنخفضاااااة. تبقى مةيالق ذات للموجودات جارياإل وعقود األجل رةيقصااااا جارياإل لعقود ةيارياخت إعفاءات توجد .جارياإل

 لييتمو جاريإ عقود إلى جارياإل عقود فيتصااان في المؤجرون ساااتمري أي – الحالي اريللمع المؤجرمشاااابهة من المتبعة المحاسااابة

 .لييتشغ جاريإ وعقودأ

 

عقود االيجار،  17محل التوجيهات الحالية لعقود االيجار بما في ذلك معيار المحاساااابة الدولي  16المعيار الدولي للتقرير المالي  يحل

 التشااغيلي اإليجار عقود15 الدولية التفساايرات لجنة وتفسااير ،تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجارل 4والتفسااير الدولي 

 . اإليجار لعقد القانوني الشكل تأخذ التي المعامالت جوهر تقويم 27 الدولية التفسيرات لجنة وتفسير الحوافز،

 

 تطبق التي للمنشاااآت المبكر بالتطبيق الساااماح معم 2019 يناير 1 بعد أو من تبدأ التي السااانوية للفترات مفعوله يسااار المعيار هذا إن

 .16 المالي للتقرير الدولي للمعيار األولي التطبيق تاريخ قبل أو في العمالء مع العقود من االيراد 15 المالي للتقرير الدولي المعيار

 

 إيجار عقد يتضمن الترتيب كان إذا ما تحديد
 

 :إما إختيار، 16 المالي للتقرير الدولي المعيار إلى التحول عند للمجموعة يجوز

 
 أو عقودها، لكافة اإليجار لعقد 16 المالي للتقرير الدولي المعيار تعريف تطبيق -
 .إيجار على يحتويالعقد يمثل إيجار أو  كان إذا ما تقييم إعادة وعدم عملية وسيلة تطبيق -
 

 التحول
 

 :نهج باستخدامالمعيار  تطبيقللمجموعة كمستأجر إما  يجوز
 

 أو رجعي، أثرب -
 .إختيارية عملية بطرق معدل رجعي أثرب -
 
 16الخيار باستتتتمرار على جميق عقود اإليجار. وتخطط المجموعة حالياط تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  بتطبيق المستتتتأجر قومي

 .بتطبيقه تقومس الذي تحولال نهج بعد المجموعة تحدد لمم. 2019يناير  1مبدئياط في 
 
عقتد تتأجير  في وستتتتتتتيط مؤجرفيهتا مؤجراط بخالف  تكونلعقود اإليجتار التي  تعتديالتإجراء أي  كمؤجريتطلت  من المجموعتة  ال
 .الباطنب
 

 م(2016 –م 2014( التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية )دورة 4
 

"التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية"، تم إلغاء شتتترط مضتتتي الوقت ل عفاء  1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -
 م.2018يناير  1تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى، المعيار قابل للتطبيق للفترات التي تبدأ في أو بعد عند 

والمشتتروعات المشتتتركة"، يحق للمشتتاريق المشتتتركة  الزميلة"اإلستتتثمارات في الشتتركات  28معيار المحاستتبة الدولي رقم  -
أو المشاريق المشتركة على أساس القيمة  الزميلةالرأسمالية أو أي منشأة أخرى مماثلة إختيار قياس إستثماراتها في الشركات 

 .على حدة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يحق تطبيق هذا المعيار على أساس كل استثمار
 

المطبقة على منشآتها التابعة و شآت المستثمرة بخالف المنشآت اإلستثمارية، اإلستمرار في تطبيق محاسبة القيمة العادلةيحق للمن
. يحق تطبيق هذا المعيار بشكل منفصل على كل استثمار في شركة استثماري أو مشروع مشترك استثمارية زميلة منشأةبواسطة 
م مق الستتتتتماح بالتطبيق 2018يناير  1هذا المعيار على الفترات التي تبدأ في أو بعد أو في مشتتتتتروع مشتتتتتترك. يتم تطبيق  زميلة
 المبكر.
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 تتمه  –المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة ولم يتم تطبيقها  (أ

 
 أخرى تعديالت( 5

 

ها يكون أن يتوقع ال لم تطبق بعد، كما أدناه الواردة المعدلة أو الجديدة المعايير ية القوائم على جوهري تاثير ل مال ية الموج ال زة األول

 .مجموعةلل الموحدة

 

 (.2 التقارير المالية الدولية رقم معيارتعديالت على ) سهمال أساس المدفوعات المحسوبة على وقياس تصنيف -
 رللتقري الدولي المعيار على)التعديالت  المشتتتترك المشتتتروع أو الزميلة وشتتتركته ما مستتتثمر بين الموجودات مستتتاهمة أو بيق -

 (.28 رقم الدولي المحاسبة ومعيار 10 رقم المالي
"عقود التأمين"  4المالية الدولية رقم  معيار التقارير"األدوات المالية" مق تطبيق  9تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم  -

بخصتتتتتتتوا تأثيرات تعدد  القطاعستتتتتتتتجابة لمالح ات (، تتمثل التعديالت في اال4المالية الدولية  )تعديالت معيار التقارير
 تواريخ التطبيق.

ال في يتم تحويل الموجودات المملوكة إ ال –( 40)تعديالت على معيار المحاستتتتتبة الدولي رقم  االستتتتتتثمارات العقاريةتحويل  -
 فقط ال غير. وجود دليل على تغير فعلي في االستخدام

وضتتتتت التفستتتتير  –"المعامالت بالعملة األجنبية والمقدمات المدفوعة"  22تفستتتتيرات لجنة معايير التقارير المالية الدولية رقم  -
 تاريخ المعاملة المستخدم لتحديد سعر الصرف.

  النقد وما في حكمه( ب

من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل  هحكم، يتكون النقد وما في الموجزة إعداد قائمة التدفقات النقدية ألغراض

ابات السحب كما يتضمن حسخالل ثالثة أشهر أو أقل.  أصلية إستحقاقولها فترة  معروفةعلى المكشوف القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية  والسحب

 والتي من المتوقع تغيرها من سحب على المكشوف إلى حسابات جارية. على المكشوف والتي تمثل جزء ال يتجزأ من إدارة المجموعة للنقدية

 

 المخزون  ج( 

 مصرفات افةكيقيد المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجح. تشتمل التكلفة على 

سعر البيع  . يتكون صافي القيمة القابلة للتحقق منوالمناولة النقل تكاليف إلى باإلضافة النشاط من العادي المستوى أساس على المباشرة التصنيع

ل البيع والتوزيع. يجنب مخصص، عند الضرورة، مقاب مصاريفمالئمة من  ةكتمال، وحصالاإلضافية حتى ا التصنيعالتقديري ناقصا  تكاليف 

 أي مخزون متقادم أو بطيئ الحركة أو تالف.

  االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ( د

. التأثير الكبير هو قدرة المجموعة على المشاركة في القرارات كبيرا   ا  الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس عليها المجموعة تأثير

 ة على هذه السياسات. المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكنها ال تُعد سيطرة أو سيطرة مشترك

المشترك هو ترتيب مشترك يكون بموجبه الحق لألطراف التي لديها سيطرة مشتركة في صافي موجودات الترتيب المشترك. السيطرة  روعالمش

من األطراف  جماعإلباقائمة عندما تتطلب القرارات المتعلقة باألنشطة موافقة  تكونوالمشتركة هي ترتيب تعاقدي مسيطر عليه بشكل مشترك 

 المشاركة بالسيطرة.

ريقة باستخدام ط الموحدةاألولية الموجزة  إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة في هذه القوائم المالية يتم

الموحدة وتعدل  الموجزةائمة المركز المالي حقوق الملكية والتي بموجبها يسجل االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك بالتكلفة في ق

 تجاوزتالتكلفة بعد ذلك بحيث تسجل حصة المجموعة في األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة أو المشروع المشترك. عندما 

 طويلة كيةمل أي تشمل)التي  المشترك لمشروعا أو الزميلة الشركة في ملكيتها المشترك المشروع أو الزميلة الشركةحصة المجموعة في خسائر 

 في تهاحص بتسجيل المجموعة تقوم ال( المشترك المشروع أو الزميلة الشركة في المجموعة استثمار صافي من جزء   مضمونها في تشكل األجل

 الشركة عن يابةن بمدفوعات قامت أو تعاقدية أو قانونية التزامات المجموعة فيه تتكبد الذي بالقدر فقط اإلضافية الخسائر تسجل. أخرى خسائر أي

 حصتها جيلتس المجموعة تستأنف أرباح، بتسجيل الحقة فترة في المشترك المشروع أو الزميلة الشركة قامت وإذا. المشترك المشروع أو الزميلة

 .المسجلة غير الخسائر من حصتهامع  األرباح من حصتها تتعادل عندما فقط األرباح هذه من

ه يالمحاسبة عن استثمار المجموعة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية اعتبارا  من التاريخ الذي تصبح ف تمت

 يالشركة المستثمر فيها شركة زميلة أو مشروعا  مشتركا . وعند االستحواذ على االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك، تسجل أ

 زيادة في تكلفة االستثمار عن حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة المستثمر فيها كشهرة وتدرج

أو  ةفي القيمة الدفترية لالستثمار. تسجل أي زيادة في حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة الزميل

ستحواذ على التي يتم فيها اال الفترةالمشروع المشترك عن تكلفة االستثمار بعد إعادة التقييم مباشرة في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة في 

 االستثمار.

 في تعاملال هذا عن الناتجة والخسائر األرباح تسجل للمجموعة، مشترك مشروع أو زميلة شركة مع المجموعة شركات إحدى تتعامل ماعند

 .وعةبالمجم تتعلق ال التي المشترك المشروع أو الزميلة الشركة في ملكيتها بقدر فقط للمجموعة الموحدةاألولية الموجزة  المالية القوائم
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 الممتلكات واآلالت والمعدات    (هـ

من تكلفة تتضاا .، إن وجدتلالنخفاض في القيمة خسااائر المتراكمةالناقصااا  االسااتهالك المتراكم وتظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة 
في القيمة.  االسااتهالك المتراكم وخسااائر االنخفاض ناقصااا   بالتكلفةالمثمرة  النباتات ظهرتاألصاال.  بإقتناءالتكاليف المتعلقة  كافةصاال األ اقتناء

 بنود من بند اداساااتبع عند خساااائر أو أرباح أي تساااجيل يتم. نضاااجها يتم حتى النباتات نموأو  القتناء همباشااار العائدة النفقات التكلفة تتضااامن
 .الموحدةالموجزة  الخسائر أو األرباح قائمة في والمعدات واآلالت الممتلكات

 ل موثوق.بشك ، ويمكن قياسهاللمجموعة المستقبلية االقتصادية المنافع في زيادة عليها بيترت عندما فقط الالحقة النفقات رسملة يتم

لغرض ل الموجوداتالالزمة السااااتكمال وتجهيز  الفترةخالل  مؤهلة موجوداترسااااملة تكاليف التمويل المتعلقة بالقروض لتمويل إنشاااااء  يتم
 له. ةالمعد

 :يلي كما للموجودات المقدرة اإلنتاجية األعمار مدى على الثابت القسط بطريقة المقدرة المتبقية القيمة ناقصا   التكلفة تستهلك
 

 سنة 33إلى  5 المباني

 سنة  20إلى  1 اآلالت والمكائن والمعدات

 سنوات  10 إلى 6 السيارات وشاحنات النقل

 ةسن 70 إلى 2 المثمرة النباتات

  األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ال تستهلك.

تم ولكنها غير جاهزة لالساااتخدام المعدة ألجله، وي إقتنائهاالتي تم  الموجوداتبعض  الفترةتحت التنفيذ في نهاية  الرأساااماليةتشااامل المشااااريع 
 جاهزة لالستخدام.  تصبح عندماذات الصلة ويتم استهالكها  الموجوداتإلى فئات  الموجوداتتحويل هذه 

 عند قبلي،مسااتبأثر  لمالية وتعد ةالقيمة في نهاية كل ساان في اإلنخفاضومؤشاارات  للموجوداتنتاجية واألعمار اإل المتبقيةيتم مراجعة القيمة 
 .الحاجة
 

 الموجودات الحيوية     (و

 .موثوق بشكل قياسها يمكن ال العادلة القيمة كانت إذا إال البيع تكلفة ناقصا   العادلة بالقيمة الحيوية الموجودات تظهر

 تم التي يةالحيو الموجودات تظهر كمابتكلفة الشراء  شتراةكانت القيمة العادلة ال يمكن قياسها بشكل موثوق تظهر الموجودات الحيوية الم وإذا
لمتراكمة ا(، ناقصااااااا  االسااااااتهالك المتراكم والخسااااااارة القيمة في الزيادةاإلنتاج التجاري )يطلق عليها  يتمالتربية حتى  بتكلفة داخليا تربيتها

لصااااااغار ال هذه ا أنالنمو وفقا  للفئة العمرية. كما  أو. تحدد تكلفة صااااااغار الموجودات الحيوية بتكلفة التربية ، إن وجدتلالنخفاض في القيمة
 ه:افترات طبقا  لما هو ملخص أدن علىتستهلك. تستهلك الموجودات الحيوية بطريقة القسط الثابت إلى القيم التقديرية المتبقية لها 

 

 حلبدورات   4 األبقار

 أسبوع  36 الدواجن

 غير الملموسة والشهرة الموجودات  ز( 

 الملموسة غير الموجودات

شهرة عدا ما الملموسة غير الموجودات قياس يتم وجدت. يتم  ، إنالقيمة في لالنخفاض المتراكمة والخسائر المتراكم اإلطفاء ناقصا   بالتكلفة ال
 سنوات. 4سط الثابت على مدى العمر االقتصادي موجودات غير الملموسة عى أساس القإطفاء ال

ياس قيتم رساااملة النفقات الالحقة فقط عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع اإلقتصاااادية المساااتقبلية المرتبطة بالنفقات إلى المجموعة، ويمكن 
 النفقات بشكل موثوق.

بأثر  لودات غير الملموساااة وأعمارها اإلنتاجية ومؤشااارات االنخفاض في القيمة في نهاية كل سااانه مالية وتعدمراجعة القيم المتبقية للموج يتم
 .الضرورة عند مستقبلي،
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 تتمه -والشهرة  لموجودات غير الملموسةا (ز

 الشهرة

اض في تاريخ االستحواذ على العمليات ناقصا  الخسائر المتراكمة لالنخف نشأتهاقيد الشهرة الناتجة عن االستحواذ على العمليات بالتكلفة عند  يتم
 في القيمة، ان وجدت.

( لنقدل المنتجة الوحدات مجموعة)أو  للنقد المنتجة الوحدات من وحدة لكل الشااهرة تخصاايص يتم الشااهرة، قيمة في االنخفاض فحص وألغراض
 تفيد من دمج األعمال.تس أن يتوقع التي

ى االنخفاض عند وجود مؤشر عل أكثرفي قيمتها بشكل سنوي أو  النخفاضا لتحديد لها الشهرة تخصيصفحص الوحدة المنتجة للنقد التي تم  يتم
في القيمة أوال   االنخفاض خسااارة تخصاايصفي قيمة الوحدة. وإذا كانت القيمة القابلة لالسااترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من قيمتها الدفترية، يتم 

 الدفترية لقيمةا أساس على والتناسب ةبالنسب الوحدة في األخرى األصول علىومن ثم  لوحدةل تخصيصها تملتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة 
شرة في قائمة األرباح أو الخسائر  .الوحدة في أصل لكل شهرة مبا سجل أي خسارة انخفاض في قيمة ال الموحدة. ال يتم عكس خسارة  الموجزةت

 االنخفاض في القيمة المسجلة للشهرة في الفترات الالحقة.

 .االستبعاد عن الناتجة الخسارة أو الربح تحديد عند الشهرة على العائد المبلغ يدرجاستبعاد الوحدة المنتجة للنقد ذات الصلة،  وعند
 

 المخصصات (ح

سابقة قد ينتج عنها  يتم قانوني حالي أو مستقبلي يمكن تقديره بشكل موثوق، أو  إلتزامتكوين المخصص إذا كان لدى الشركة أحداث أو عمليات 
 .اإللتزام تعديلل إقتصاديةأنه هنالك احتمالية أن ينتج عنه تدفقات خارجة لمنافع 

 

 الزكاة وضريبة الدخل األجنبية (ط

 خصصمالعربية السعودية. ويتم احتساب  بالمملكةوالدخل  للزكاة العامة الهيئةوفقا لألنظمة الزكوية التي تصدرها احتساب مخصص الزكاة  يتم
الدخل للشااركات األجنبية في القوائم المالية طبقا  لألنظمة الضااريبية في البلدان التي تعمل فيها. يتم معالجة التسااويات الناتجة عن  علىالضااريبة 

 .  النهائي الربطالتي يتم فيها إصدار  المالية الفترةالربط الزكوي والضريبة األجنبية النهائية خالل 
 
 المؤجلة   ةبيالضر (ي

وما  الموحدة األولية الموجزة المؤجلة للفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في القوائم المالية ةبيالضاااااارب االعتراف يتم
وقات الضاااريبية المؤجلة لكافة الفر المطلوباتب االعتراف يتم .للضاااريبة ةعالخاضااا األرباحها من أوعية ضاااريبية مساااتخدمة عند احتسااااب ليقاب

توفر فيه أرباح القدر الذي يمكن أن تب لالستقطاعالمؤقتة القابلة  الفروفاتالضريبية المؤجلة لكافة  الموجوداتب االعتراف يتمالضريبية المؤقتة. 
ذا والمطلوبات الضاااريبية المؤجلة إ الموجوداتب عترافااليتم  ال. خاضاااعة للضاااريبة يمكن اساااتخدامها لقاء الفروق المؤقتة القابلة لالساااتقطاع

شأت الفروقات المؤقتة عن االعتراف األولي بالموجودات والمطلوبات )بخالف ما تم في  سواء  على  دمجن  باحاألراألعمال( في معاملة ال تؤثر 
 األولي عترافاال عن المؤقتة الفروقات نشأت إذا المؤجلة الضريبية المطلوباتب االعتراف يتملذلك، ال  إضافة. المحاسبية األرباح أو الضريبية
 .بالشهرة

 الشاااركاتوالمؤقتة الخاضاااعة للضاااريبة المرتبطة باالساااتثمارات في الشاااركات التابعة  للفروقاتالضاااريبية المؤجلة  المطلوباتب االعتراف يتم
س عدم قيامها بعك واحتمالحالة مقدرة المجموعة على التحكم في عكس الفروقات المؤقتة  في إالوالحصااااص في المشاااااريع المشااااتركة  ميلةزال

الضريبية المؤجلة الناشئة عن الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع المرتبطة باالستثمارات  الموجوداتالفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور. 
 والتي لضااريبيةا الفروقات مزايا اسااتخدام لقاء للضااريبة خاضااعة كافية أرباح فيه تتوفر أن نيمك الذيوالحصااص يتم االعتراف بها فقط بالقدر 

 .المنظور المستقبل في عكسها يتم أن يتوقع

وفر أرباح كافية ت المحتمل من فيهمراجعة القيمة الدفترية للموجودات الضااريبية المؤجلة في نهاية كل فترة مالية وتخفض بالقدر الذي لم يعد  يتم
 خاضعة للضريبة يسمح باسترداد جميع األصول أو جزء منها.

الضريبية التي يتوقع استخدامها في فترة تسديد المطلوبات أو تحقق الموجودات  للمعدالتالموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة وفقا   تقاس
قياس الموجودات والمطلوبات الضاااريبية المؤجلة  إنالمالية.  الفترةفي نهاية الضاااريبية )واألنظمة الضاااريبية( التي أقرت  معدالتأسااااس  على

لموجوداتها  ريةالدفتالقيمة  تعديلالمالية السااااااترداد أو  الفترةالطريقة التي تتوقعها المجموعة في نهاية  على المترتبةة يالضااااااريب اآلثاريعكس 
 .جموعةالم تتوقعها التي الطريقة على المترتبة يةالضريب اآلثارإن قياس الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة يعكس  .ومطلوباتها
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 المالية األدوات (ك

 

 المشتقة غير المالية األدوات )أ(

 

 المالية غير المشتقة الموجودات  (1  

مالية بكافة الموجودات ال االعترافالبداية  فيبالموجودات المالية في تاريخ إصاااادارها. يتم  باالعترافالبداية  فيالمجموعة  تقوم 

 طرفا  في األحكام التعاقدية لألداة.  المجموعة فيهتصبح  الذيو المتاجرةاألخرى في تاريخ 

 

استالم  قوقح تحويلبالمجموعة باستبعاد األصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو إذا قامت  تقوم 

ألصاااال المالي. ا والمنافع المرتبطة بملكيةالتدفقات النقدية التعاقدية لألصاااال المالي في المعاملة التي يتم فيها انتقال جميع مخاطر 

 .منفصل التزام أو كأصل عليه اإلبقاء أو بإنشاءه المجموعة قامت الذي المحول المالي األصل في ملكية أيب االعتراف يتم

  

المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي األولية الموحدة فقط  عرضويُ  المالية والمطلوبات الموجودات مبالغ بين مقاصة إجراء تمي 

على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسديد االلتزام  للتسوية إماعندما يكون لدى المجموعة حق قانوني بمقاصة المبالغ والنية 

 في وقت واحد.

 

 :التالية المشتقة غير المالية الموجودات المجموعة لدى 

 

 المدينة والذمم القروض 

 المدينة األخرى والقروض للشركات الزميلة. والذممتتمثل القروض والذمم المدينة للمجموعة في الذمم المدينة التجارية 

 

 افاالعتر يتم .ةمدرجة في ساااوق نشاااط غيرو تحديدها يمكنمالية ذات دفعات ثابتة أو  موجوداتبوالذمم المدينة  القروض تتمثل

 القروض تقاساالعتراف األولي،  وبعدالموجودات في األصااااال بالقيمة العادلة زائدا  أي تكاليف معامالت مباشااااارة.  هذهب األولي

 .القيمة في لالنخفاض خسائر أي ناقصا   الفعلية الفائدة طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة األخرى المدينة والذمم

 
 للبيع المتاحة المالية الموجودات         

بالقيمة العادلة زائدا  أي تكاليف معامالت مباشااارة. وبعد االعتراف األولي، يتم  مبدئيا  االساااتثمارات المصااانفة كمتاحة للبيع  تقاس

قياساااااها بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بأي تغيرات فيها )بخالف خساااااائر االنخفاض في القيمة( في قائمة الدخل الشاااااامل اآلخر 

 سااااتبعادا وعند. الملكية حقوق في أخرى احتياطيات بند تحت العادلة قيمةال احتياطيالمتراكم في  التغير ويظهرالموحدة  الموجزة

 .دةالموح الموجزة الخسائر أو األرباح قائمة على الملكية حقوق في المتراكمة الخسائر أو األرباح تصنيف يعاد الموجودات، هذه

 

 المشتقة غير المالية المطلوبات (2      

 

 المتاجرة والذي تصبح فيه المجموعة طرفا  في األحكام التعاقدية لألداة.  بتاريخاالعتراف األولي بالمطلوبات المالية  يتم

  

 بالغم بين مقاصااااااة إجراء يتمالتعاقدية أو إلغاءها أو إنتهاءها.  التزامتهاب الوفاءالمجموعة باسااااااتبعاد المطلوبات المالية عند  تقوم

 لاادى يكون عناادمااا فقط الموحاادة الموجزة المااالي المركز قااائمااة في الصاااااااافي المبلغ ويُعرض الماااليااة والمطلوبااات الموجودات

 على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسديد االلتزام في وقت واحد. للتسوية إما والنية المبالغ بمقاصة قانوني حق المجموعة

 

 القيمةباالعتراف األولي بهذه المطلوبات المالية  يتمالمجموعة المطلوبات المالية غير المشتقة إلى الفئات المالية األخرى.  تصنف

 طريقة باسااتخدام المطفأة بالتكلفة المالية المطلوبات هذه تقاس األولي، االعتراف وبعد. مباشاارة معامالت تكاليف أي زائدا   العادلة

 .الفعلية الفائدة

 

 .أخرى دائنة ذمم و تجارية دائنة وذمم بنكية قروض من بالمجموعة الخاصة المشتقة غير المالية المطلوبات تتكون
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 المحاسبة عن التحوطوالمالية المشتقة  األدوات    )ب(

 

تكبدها.  الموحدة عندالموجزة المشتقات بالقيمة العادلة وتسجل أي تكاليف معامالت متعلقة بها في قائمة األرباح أو الخسائر  تقاس

 كأداةات المشااتق تصاانيفاالعتراف األولي، يسااجل أي تغيير في القيمة العادلة في قائمة األرباح أو الخسااائر الموحدة. وعند  وبعد

 الموحدة ويظهرالموجزة يسااااجل الجزء الفعلي من التغيرات في القيمة العادلة للمشااااتقات في قائمة الدخل الشااااامل اآلخر  ،تحوط

 .الملكية حقوق في أخرى احتياطيات بند تحت التحوطالتغير المتراكم في احتياطي 

يها التدفقات تؤثر ف التي الفترةالموحدة في  الموجزةتصنيف المبلغ المتراكم في حقوق الملكية على قائمة األرباح أو الخسائر  يعاد

 ائر.على األرباح أو الخس به التحوط تم الذيعلى األرباح أو الخسائر أو عند تأثير البند  بها التحوطتم  التيالنقدية المتوقعة 

أداة  هاءانتتم  أو ،التحوطالضوابط ذات الصلة بمحاسبة  ستوفيي التحوط عدي ولم ،التحوط معاملةحدوث  توقعيعد ممكنا   لم وإذا

وإذا لم يعد  .مستقبلي بأثر حوطالتإلغاء التصنيف، يتم عندئِذ التوقف عن محاسبة  تمإنهاءها او استخدامها، أو  أو أو بيعها التحوط

 .الموحدة ةالموجز الخسائر أو األرباح قائمة على الملكية حقوق في المتراكم المبلغيعاد تصنيف  ،التحوطممكنا  توقع حدوث معاملة 

 القيمة في االنخفاض (ل

 

 المشتقة غير المالية الموجودات    (أ)

في تاريخ كل قائمة مركز مالي تقييم الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر لتحديد ما  يتم

إذا كان هناك أي دليل موضوعي يشير إلى االنخفاض في قيمتها. ويحدث االنخفاض في قيمة الموجودات المالية إذا توفر الدليل 

 التدفقات على أثرت الخسارة ثاحدأ وأن المالية، بالموجودات األولي ترافاالع بعد أكثر أو حدث وقوععن  الناتجالموضوعي 

 .موثوق بشكل قياسه يمكن والذي الموجودات لتلك المقدرة المستقبلية النقدية

جانب  نمالسداد  فيالتأخر  أويشمل الدليل الموضوعي الذي يشير إلى االنخفاض في قيمة الموجودات المالية ما يلي: التعثر  قد

ال تأخذها المجموعة باالعتبار، مؤشرات على دخول المدين أو المصدر  بفتراتالمدين، إعادة هيكلة المبلغ المستحق للمجموعة 

مرحلة اإلفالس، تغيرات سلبية في موقف السداد للمقترضين أو المصدرين في المجموعة، ظروف اقتصادية ترتبط بالتعثر في 

يعد االنخفاض الهام أو الدائم في وراق الملكية األالستثمار في ا باإلضافة إلىأو عدم وجود سوق نشطة لألوراق المالية. السداد 

 .قيمتها العادلة ودون تكلفتها دليال  موضوعيا  على االنخفاض في قيمتها

 

 والذمم المدينة القروض (1      

 جميع متقيمن األصل المحدد والمستوى الجماعي.  كل  على  والذمم المدينةالمجموعة الدليل على االنخفاض في قيمة القروض  تقيم

ييمها بشكل ض قيمتها يتم تقينة الهامة الفردية التي لم تنخفالمد الذمم جميعالذمم المدينة الهامة الفردية لالنخفاض المحدد في القيمة. 

 لالنخفاض يجماع بشكل تقييمها يتم الهامة غير الفرديةالمدينة  الذممجماعي ألي انخفاض في القيمة تم تكبده ولكنه غير محدد بعد.  

 .متماثلة مخاطر خصائص مع بمقارنتها قيمتها في

خسارة االنخفاض في القيمة المتعلقة بالموجودات المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة بالفرق بين قيمتها الدفترية والقيمة  تحتسب

باح أو الخسائر في قائمة األر الخسائرالنقدية المستقبلية المقدرة المخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي. تسجل  للتدفقاتالحالية 

 في اضاالنخف خسارة مبلغ في نقصا  وعندما تتسبب األحداث الالحقة  .المدينة لذمملحدة وتنعكس في حساب مخصص األولية المو

 .الخسائر أو األرباح خالل من القيمة في االنخفاض خسارة في النقص عكس يتم القيمة،

 

 للبيع المتاحةالمالية  الموجودات (2       

 احتياطي يف المتراكمة الخسائر تصنيف إعادة طريق عن للبيع المتاحة المالية الموجودات قيمة في االنخفاض بخسائر االعتراف يتم

 خصم)بعد  االستحواذ تكلفة بين الفرق تصنيفه المعاد المبلغ يمثل. الموحدة الموجزة الخسائر أو األرباح قائمة على العادلة القيمة

 األرباح قائمة في سابقا   تسجيلها تم القيمة في انخفاض خسارة أي ناقصا  ( الحالية العادلة والقيمة األساسي المبلغ وإطفاء تسديد أي

 زيادةال هذه وأن القيمة منخفضة للبيع المتاحة المالية للموجودات العادلة القيمة زيادة الحقا   تم وإذا. (الموحدة الموجزة الخسائر أو

 القيمة يف االنخفاض خسارة عكس عندئذِ  يتم القيمة، في االنخفاض بخسارة االعتراف بعد وقع بحدث موضوعيا   تتعلق أن يمكن

 .اآلخر الشامل الدخل خالل من عكسها يتم وإال الخسائر أو األرباح خالل من

 

 

 



 المراعي شركة
 شركة مساهمة سعودية

 تتمه -الموجزة الموحدة  األولية إيضاحات حول القوائم المالية
 م2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

21 
 

 

 هتتم -السياسات المحاسبية الهامة  - 5

 تتمه - القيمة في االنخفاض (ل

 المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات في االستثمارات   (3 

 ردادلالست القابلة القيمة بمقارنة المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات في االستثمارات قيمة في االنخفاض خسارة تقاس

 إذا عكسها مويت الموحدة األولية الخسائر أو األرباح قائمة في القيمة في االنخفاض خسارة تسجل. الدفترية قيمتها مع لالستثمارات

 .لالسترداد القابلة القيمة لتحديد المستخدمة التقديرات في تغير أي هناك كان

 

 في قيمة الموجودات غير المالية  االنخفاض    (ب)

الموجودات الحيوية والمخزون والموجودات الضريبية  عدا ما) المالية غير الموجودات مراجعةفي تاريخ كل قائمة مركز مالي  يتم

إذا كان هناك أي ظروف تشير إلى حدوث خسارة االنخفاض في القيمة أو عكس خسارة االنخفاض في القيمة.  ماالمؤجلة( لتحديد 

 عكس أو ةالقيم في االنخفاض خسارة مقدار لتحديد الموجودات لهذه لالسترداد القابلة القيمة تقدير يتم المؤشر، هذا وجود حالة وفي

 .تدوج إن القيمة، في االنخفاض خسارة

 للنقد المنتجة دةللوح لالسترداد القابلة القيمة بتقدير المجموعة تقوم الفردية، للموجودات لالسترداد القابلة القيمة تقدير تعذر عندو

وحدات على ال المشتركةموجودات الإمكانية تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع، يتم توزيع  وعند .الموجودات إليها تنتمي التي

يتم توزيعها على المجموعة األصغر من الوحدات المنتجة للنقد والتي يمكن تحديد أساس  ذلكبخالف د، أو الفردية المنتجة للنق

 غير الملموسة غير الموجودات وكذاتوزيع معقول وثابت لها. الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير محددة المدة 

 يمةق في االنخفاض على مؤشر هناك كان وكلما األقل على سنويا   قيمتها في لالنخفاض فحصها يتم بعد لالستخدام المتاحة

 .الموجودات

يد االستخدام، تقييم القيمة ق وعندالقابلة لالسترداد هي القيمة العادلة ناقصا  تكاليف البيع والقيمة قيد االستخدام أيهما أعلى.  القيمة

لسوق الحالية الضريبة يعكس تقييمات ا قبليتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم 

 يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية لها.  لمللقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المحددة للموجودات التي 

قيمة الدفترية تخفيض ال يتمتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات )أو الوحدة المنتجة للنقد( إلى ما دون قيمتها الدفترية،  إذا

 قائمة في مباشرة القيمة في االنخفاض بخسارة االعتراف يتمللموجودات )أو الوحدة المنتجة للنقد( إلى قيمتها القابلة لالسترداد. 

 يف االنخفاض خسارة وتعامل تقييمها، المعاد بالقيمة الصلة ذات الموجودات قيد تم إذا إال الموحدة الموجزة الخسائر أو األرباح

 كتخفيض ناتج عن إعادة التقييم. الحالة هذه في القيمة

 لىإالدفترية للموجودات )أو الوحدة المنتجة للنقد(  القيمةزيادة  يتميتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة في وقت الحق،  وعندما

ها ال تتجاوز القيمة الدفترية التي تمت زيادتها القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديد بحيثالمعدل لقيمتها القابلة لالسترداد  التقدير

 عكسب االعتراف يتمفي سنوات سابقة.  فيما لو تم االعتراف بخسارة االنخفاض في قيمة الموجودات )أو الوحدة المنتجة للنقد(

 يمةبالق الصلة ذات الموجودات قيد تم إذا إال الموحدة الموجزة الخسائر أو األرباح قائمة في مباشرة القيمة في االنخفاض خسارة

 .التقييم إعادة عن ناتجة كزيادة الحالة هذه في القيمة في االنخفاض خسارة وتعامل تقييمها، المعاد

 

 للموظفينكافأة نهاية الخدمة م (م

نتهاء ابع في الشركة وشركاتها التابعة، عند العمل المت  وأحكام نظام  لشروطتستحق مكافأة نهاية الخدمة لكافة الموظفين العاملين وفقا  

 عقود خدماتهم. 

 الفترات في ظفينللمو تستحق التي المستقبلية المنافع قيمة تقدير طريق عن المحددة المنافع بخطط المتعلق المجموعة التزام احتساب يتم

 .الحالية القيمة إلى للوصول القيمة وتخصم والمستقبلية الحالية

وضع  يتم الوفاء بهذه االلتزامات المستقبلية. بغرض لتكاليفلالتي تستخدم عند تحديد العناصر الرئيسية  االفتراضات المجموعة تضع

مة االعتيادية الخد تكلفةفي المجموعة وتشمل تلك االفتراضات التي تستخدم لتحديد  االكتواريهذه االفتراضات بعد استشارة الخبير 

 المبالغ طريقةالمؤهل باحتساب التزام المنافع المحددة وذلك باستخدام  االكتواري يقوموكذلك عناصر التمويل المتعلقة بالمطلوبات. 

  .الوحدة حسب المستحقة

آلخر مباشرة في قائمة الدخل الشامل ا االكتواريةاالعتراف بإعادة تقييم التزامات المنافع المحددة التي تتكون من األرباح والخسائر  يتم

الفائدة الصافي على التزامات المنافع المحددة للفترة عن طريق تطبيق معدل الخصم الذي  مصروفالموحدة. تحدد المجموعة  الموجزة

ت المنافع صافي التزاما علىاألخذ باالعتبار أي تغير يطرأ بعد السنوية  الفترةعند بداية  ةدالمحدقياس التزامات المنافع  فييستخدم 

 لمتعلقةا األخرى مصاريفوال الصافي الفائدة بمصروف االعتراف يتمنتيجة المساهمات والمدفوعات لاللتزامات.  الفترةالمحددة خالل 

 .الموحدة الموجزة الخسائر أو األرباح قائمة في المحددة المنافع بخطط
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 النظامي االحتياطي (ن

من صافي  ٪10يبلغ  بإحتياطياالعتراف  الشركةنظام الشركات بالمملكة العربية السعودية، يتعين على و وفقا  للنظام األساسي للشركة

 من رأس المال. ٪30يبلغ هذا االحتياطي وفقا  للنظام األساسي للشركة، سوف تتوقف الشركة عن تجنيب االحتياطي عندما  .الفترةربح 

 

 الصكوك (س

للشروط التعاقدية للصكوك. الصكوك التي  وفقا  تصنف المجموعة الصكوك المصدرة ضمن المطلوبات المالية أو حقوق الملكية، وذلك 

 . كالتزاماتلها تاريخ استحقاق ثابت وتواريخ ثابتة لتوزيع عوائد األرباح تصنف 

ية. لتوزيع عوائد األرباح تصنف ضمن حقوق الملك ثابتة)الصكوك الدائمة( وتواريخ غير  ثابتالتي ليس لها تاريخ استحقاق  الصكوك

 لملكية.تسجل التوزيعات ضمن حقوق ا

 

 أسهم الخزينة (ع

ن خيارات الموظفي برنامجعاد شراؤها )أسهم الخزينة( بغرض استخدامها ضمن التي يُ  باألسهميتم إثبات أدوات حقوق الملكية الخاصة 

 أرباح لكوكذ توزيعاتالو معامالت، تكاليف ألي وتعدل الملكية" بالتكلفة ويتم خصمها من حقوق إيسوب" الشركةفي أسهم  لإلشتراك

الموحدة عند شراء أو بيع أو إصدار الموجزة يتم اثبات أي أرباح أو خسائر في قائمة األرباح أو الخسائر  ال .الصكوك هذه بيع خسائر أو

صدار في حالة إعادة اإل والتعويضللمجموعة. يتم اثبات أي فروقات بين القيمة الدفترية  باألسهمأو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة 

 كعالوة أسهم.

 

 على أساس األسهمالمحسوبة الدفعات  (ف

كة في أسهم الشر لإلشتراكأساس األسهم ضمن برنامج خيارات الموظفين  علىموظفي المجموعة على مكافآت في شكل دفعات  يحصل

 بدفع يقوم الحق هذا ممارسة من الموظف يتمكن لكي(. "الخيار") الشركة أسهم شراء خيار حق المجموعة موظفي يمنح حيث" إيسوب"

 .االستحقاق شروط مع ويتوافق كعوض خدماته وتقديم مسبقا   محدد سعر

ألخرى في ا اإلحتياطياتالموحدة ويتم بالمقابل زيادة الموجزة  الخسائر أو األرباحاالعتراف بتكلفة البرنامج، كمصروف في قائمة  يتم

 التي من خاللها يتم الوفاء بشروط الخدمة. الفترةحقوق الملكية على مدى 

متمثلة خرى )الألاإلدارة بعمل تحوط اقتصادي وذلك من خالل شراء أسهم خزينة عند بداية البرنامج. ووفقا  لذلك، فان االحتياطيات ا قامت

لخيارات ك سواء تم اكتساب الموظفين لتلك امدة البرنامج. وذل نتهاءافي المصروف التراكمي للدفعات( يتم تحويلها إلى األرباح المبقاة عند 

 أم ال.

 البرنامج ترةف يهإل انتهت الذي المدى يعكس البرنامج انتهاء تاريخ حتى مالي، تقرير كل إعداد تاريخ عند به المعترف المتراكم المصروف

 .البرنامج نهاية في اكتسبت التي الخيارات لعدد المجموعة تقديرات وأفضل

حالة تعديل شروط البرنامج، فإن الحد األدنى للمصاريف المعترف بها يساوي القيمة العادلة لخيارات األسهم في تاريخ المنح ومع  وفي

بأي مصروف إضافي لقاء أي تعديل يؤدي إلى زيادة القيمة العادلة للخيارات أو يعود بالمنفعة على الموظفين  اإلعترافذلك فإنه يتم 

 وحسبما يتم قياسه بتاريخ التعديل.

ث حيية بالمصاريف المتبق اإلعترافحالة إنهاء البرنامج، يتم معالجة الخيارات كما لو كانت مكتسبة في تاريخ اإلنهاء، ويتم فورا   وفي

رنامج جديد لكن، في حالة وضع بتشتمل تلك المزايا غير المكتسبة والخاضعة للتحكم من قبل الشركة أو الموظف والتي لم تستحق بعد. و

م تكبديل لبرنامج تم إنهاؤه، وتم تحديده كبرنامج بديل في تاريخ منح البرنامج الجديد، فإن البرنامج الذي تم إنهاؤه والبرنامج الجديد ي

 تها كما لو كان تعديل البرنامج األصلي كما ورد في الفقرة السابقة.معالج

 

 األجنبية بالعمالت المعامالت تحويل  (ص

تم تحديدها تحويل ثابتة والتي ي أسعار أساس علىالمالية وتسجل بالريال السعودي  الفترةتحويل المعامالت بالعمالت األجنبية خالل  يتم

دوريا  إلظهار متوسط األسعار السائدة في السوق أو األسعار اآلجلة إذا كانت المعامالت مغطاة. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات 

يل التحو أسعار أساس علىالموحدة وتسجل بالريال السعودي الموجزة المدرجة بالعمالت األجنبية بتاريخ إعداد قائمة المركز المالي 

 قائمة لىع التحويل عن ناتجة فروقات أي إضافة أو تحميل يتمالتاريخ أو بأسعار الشراء اآلجلة إذا كانت المعامالت مغطاة.  بذلكالسائدة 

 .مالئما   ذلك كان كلما الموحدة،الموجزة  الخسائر أو األرباح
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 تتمه – تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية  (ص

في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي ترجمة الموجودات  يتم(. 1اإليضاح رقم ) فيعرض العمالت الوظيفية للشركات التابعة األجنبية  تم 

السائدة  التحويل أسعارأساس  علىوالمطلوبات لهذه الشركات التابعة إلى الريال السعودي، وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة 

 ىعلالموحدة الخاصة بهذه الشركات الموجزة الموحدة. ويتم ترجمة قائمة األرباح أو الخسائر الموجزة في تاريخ قائمة المركز المالي 

يتم ترجمة عناصر حقوق الملكية ما عدا األرباح المبقاة على أسعار التحويل السائدة في  .للفترة التحويل سعارأل المرجح متوسطالأساس 

نفصل في تسجيلها كبند م يتم الملكيةالتعديالت على ترجمة العمالت الناتجة المتعلقة بهذه العناصر لحقوق  . أماتاريخ نشأة كل عنصر

 حقوق الملكية.

 

 اإليرادات ب االعتراف (ق

 التجاري خصموال بعد خصم المرتجعاتصافي بالالعادلة للمقابل المستلم أو المستحق لقاء البضاعة المباعة  القيمةاإليرادات في  تتمثل

 .اإلرجاع أو البيع أساس على رئيسي بشكل المنتجات، بيع يتم. والحسومات

وعند احتمالية استرداد المقابل المالي وإمكانية تقدير  ،ليللعم بالملكيةالمتعلقة الهامة اإليرادات عند انتقال المنافع والمخاطر  تتحقق

ق. ل موثوبشكإمكانية قياس مبلغ اإليرادات التكاليف ذات الصلة والمنتجات بشكل موثوق وعدم استمرار مشاركة اإلدارة في المنتجات و

 بعد خصم المردودات والخصم التجاري وخصم الكمية. اإليراداتويتم تسجيل 

 .الصالحية المنتهية المنتجات من المتوقع المرتجع أساس على المرتجعةاحتساب مخصص المبيعات  يتم

 

 الحكومية   المنح (ر

 ة. بأنه سيتم استالمها من الدولبها و المتعلقه بالشروط مجموعةال بالتزاممعقول  تأكيديكون هناك  حتىالحكومية  المنحيتم إثبات  ال

ات التي تعترف بها المجموعة الفترمدى  علىمنتظمة  بصورةالموحدة في قائمة األرباح أو الخسائر اثبات اإلعانات الحكومية  يتم

رطها األساسي التي يكون ش الحكومية المنح اثبات يتم وبالتحديد،وذلك لمقابلة اإلعانة مع التكاليف التي سيتم التعويض عنها.   كمصروف

إنشاء أو اقتناء موجودات غير متداولة، كإيرادات مؤجلة في قائمة المركز المالي الموحدة ويتم تحويلها إلى  إوقيام المجموعة بشراء 

 .بها علقةالمتقائمة األرباح أو الخسائر الموحدة بصورة منتظمة ومنطقية على مدى األعمار اإلنتاجية للموجودات 

 

 العمومية واإلدارية   مصاريفوالالبيع والتوزيع  مصاريف (ش

 خاص جزء   شرة التي ال تعتبر بشكلالعمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المبا مصاريفوالالبيع والتوزيع  مصاريفتشتمل 

 علىة، العمومية واإلدارية، عند الضرور مصاريفوالالبيع والتوزيع  مصاريفومن تكلفة المبيعات. يتم التوزيع بين تكلفة المبيعات 

مع  المتعلقة باالتفاقيات طويلة األجل المبرمةالمبيعات(  بحسومات)ما عدا تلك المتعلقة . تقوم المجموعة بتحميل المدفوعات ثابت أساس

 البيع والتوزيع.  مصاريفالعمالء والموزعين على 

 

  االيجار عقود (ت

صنيفها للمجموعة يتم ت والمنافع المرتبطة بالملكيةتنتقل كافة مخاطر  أساسها علىبها بموجب عقود اإليجار والتي  المحتفظ الموجودات

قيمتها العادلة والقيمة الحالية من الحد األدنى  على األقل بمبلغ يعادل مبدئيا فيالموجودات المؤجرة  يتم قياس. تمويلي إيجار كعقود

 .اتالموجود على المنطبقة المحاسبية للسياسة وفقا   الموجودات تحتسباالعتراف األولي،  وبعدلمدفوعات عقود االيجار، أيهما أقل. 

ز المالي قائمة المرك في والتي ال يتم االعتراف بها كعقود إيجار تشغيليمن خالل عقود اإليجار األخرى الموجودات المحتفظ بها  تصنف

 فترة دىم على الموحدة الخسائر أو األرباح قائمة على التشغيلي االيجار بعقود المتعلقة االيجار دفعاتالموحدة للمجموعة. يتم تحميل 

 .االيجار عقود
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 هتتم -السياسات المحاسبية الهامة  - 5

 التمويل لفة(   تك ث

صبح ت حتىالمنسوبة مباشرة القتناء أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة )وهي موجودات بحاجة لفترة كبيرة من الوقت  التمويل تكلفة

 خداملالست جاهزة الموجودات هذه تصبح حتى الموجودات هذه تكلفة إلى اضافتها يتملالستخدام أو البيع المعدة له(  جاهزةهذه الموجودات 

 األرباح مةقائ إلى تحويله ويتم الموحدة الموجزة اآلخر الشامل الدخل قائمة في المشتقات من الفعلي الجزء اثبات يتم .له المعدة البيع أو

غير المت تمويلالذي يستخدم فيه معدل ال بالقدرعلى األرباح أو الخسائر،  ةعند تأثير الموجودات المؤهل الموحدة الموجزة الخسائر أو

يل وبالقدر الذي يستخدم فيه معدل التمو)فعالة لمخاطر أسعار الفائدة  قديةتدفقات ن غطيةلتمويل الموجودات المؤهلة والتحوط بها في ت

 رسملتهامت ، تكاليف التمويل التي ت(الثابت لتمويل الموجودات المؤهلة والتحوط بها في تغطية تدفقات نقدية فعالة لمخاطر أسعار الفائدة

 تعكس معدل الفائدة الذي تمت تغطيته.

 من صمهاخ يتم المؤهلة الموجودات على تكاليفهااالستثمارات المكتسبة من االستثمارات المؤقتة للقروض المحددة التي تعتمد  إيرادات

  .للرسملة المؤهلة التمويل تكاليف

 .تكبدها عندالموحدة  الموجزةاثبات جميع تكاليف التمويل األخرى في قائمة األرباح أو الخسائر  يتم

 

 القطاعية   التقارير(     خ

 إليراداتا ذلك في بما مصاريف وتتكبد إيرادات على تحصل خاللها من التي بأنشطتها يرتبط المجموعة في عنصر هو التشغيل قطاع

يتم مراجعة كافة النتائج التشغيلية لقطاعات التشغيل بصورة  .المجموعة في أخرى عناصر أي مع بالمعامالت المتعلقة مصاريفوال

قرارات بشأن الموارد التي يتم توزيعها على القطاعات وتقييم  التخاذالقرار التشغيلي الرئيسي في المجموعة  صانعمنتظمة بواسطة 

نتائج القطاع المرفوعة لصانع القرار التشغيلي الرئيسي في المجموعة على بنود  تشتمل .المنفصلة المالية معلوماتها تتوفر والتيأداءها 

 .معقول أساس على توزيعها مكنيمنسوبة مباشرة إلى القطاع وكذلك تلك التي 
 
 

 والتقديرات األحكام استخدام - 6
 

 ىوالمعايير واالصاااااادارات األخر في المملكة العربية السااااااعوديةالمعتمدة  إعداد هذه القوائم المالية وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية إن

 تطبيق في تؤثر والتي بدورها وافتراضاااات وتقديرات أحكام اساااتخدام اإلدارة منيتطلب  ،المعتمدة من الهيئة الساااعودية للمحاسااابين القانونيين

وكذلك اإلفصاااحات عن بعض األصااول وااللتزامات المحتملة في تاريخ  .والمطلوبات للموجودات المبينة المبالغ على المحاساابية السااياسااات

 اقائمة المركز المالي الموجزة الموحدة. تؤثر التقديرات واإلفتراضاااات في أرصااادة األصاااول واإللتزامات وكذلك المبالغ التي تم التقرير عنه

ألحداث أو الظروف أساااااس أفضاااال معلومات متاحة لإلدارة عن ا . وعلى الرغم من أنه تم إعداد تلك التقديرات علىمصاااااريفيرادات واللإل

 .التقديرات هذه عن الفعلية النتائج تختلف قدف الحالية

نوية يتم س هي نفسها المطبقة في أول قوائم مالية الموحدةاألولية الموجزة يتوقع أن تكون األحكام والتقديرات المطبقة في هذه القوائم المالية 

 وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية. إعداده

 .مستقبليبالتعديالت على التقديرات بأثر  اإلعترافالهامة بصورة مستمرة. يتم  اإلفتراضاتمراجعة  يتم

 

 األحكام 6-1
 

 ةلماليا القوائم في المساااجلة المبالغ على جوهريأثر  ذات المحاسااابية الساااياساااات تطبيق عنديلي األحكام الهامة التي قامت بها المجموعة  فيما

 مدرجة في اإليضاحات التالية: الموحدةاألولية الموجزة 
 

 الحيوية للموجودات متاحة ليسااااات المدرجة األساااااعار أن المجموعة قدرت –بالقيمة العادلة  ت: الموجودات الحيوية ليسااااا9 اإليضااااااح 

ورة عليها بصاااا اإلعتماد يمكنالعادلة ال  للقيمة البديلة القياساااااتوأن  األرجنتين في المحاصاااايل باسااااتثناء المجموعة بواسااااطة المملوكة

 واضحة.

  

 ةالمؤكد غير والتقديرات االفتراضات 6-2

 30 في منتهيةال في الفترة هامة تعديالت في تتسااابب والتي جوهريةال مخاطرال ذات المؤكدة غير والتقديرات الرئيساااية االفتراضاااات يلي فيما

 :م2017يونيو 

 الهامة. اإلكتوارية اإلفتراضاتمكافأة نهاية الخدمة:  إلتزامات: قياس 13 اإليضاح 

 مكن التي ي الموجودات الضاااريبية المؤجلة مقابلإذا كانت هناك أرباح ضاااريبية مساااتقبلية متاحة  فيما- المؤجلة الضاااريبة: 14 اإليضااااح

  .تحققها
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  الممتلكات واآلالت والمعدات -7
  

 األراضي والمباني 

اآلالت والمكائن  

 والمعدات

  

 السيارات

األعمال الرأسمالية  

 تحت التنفيذ

  

 مثمرة أشجار

  

 مثمرة غير أشجار

  

 اإلجمــالي

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

              التكلفة:

 29.311.527  65.883  101.075  5.167.775  2.547.348  11.297.763  10.131.683 االفتتاحي الرصيد

 1.635.469  27.186  -  1.608.283  -  -  - الفترةإضافات خالل 

 -  (90.016)  90.016  (1.582.030)  78.381  657.367  846.282 تحويالت خالل الفترة

 (117.292)  -  -  (98)  (32.277)  (68.135)  (16.782) ستبعادات خالل الفترةا

 -  -  -  -  (2.560)  (27.821)  30.381 إعادة تصنيف

 (7.567)  (6)  5  5.466  (2.019)  (8.725)  (2.288) فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 30.822.137  3.047  191.096  5.199.396  2.588.873  11.850.449  10.989.276 الختامي الرصيد

              ستهالك المتراكم: الا

 8.166.934  -  51.361  -  1.176.362  5.270.103  1.669.108 االفتتاحي الرصيد

 748.807  -  26.433  -  128.262  444.021  150.091 فترةالمحمل لل االستهالك

 (90.674)  -  -  -  (25.825)  (60.665)  (4.184) ستبعادات خالل الفترةا

 -  -  -  -  (659)  (761)  1.420 إعادة تصنيف

 (6.870)  -  288  -  (1.618)  (3.372)  (2.168) جنبيةأفروق ترجمة عمالت 

 8.818.197  -  78.082  -  1.276.522  5.649.326  1.814.267 الختامي الرصيد

              صافي القيمة الدفترية:

 22.003.940  3.047  113.014  5.199.396  1.312.351  6.201.123  9.175.009 )غير مدققه( م2017يونيو  30في 

 21.144.593  65.883  49.714  5.167.775  1.370.986  6.027.660  8.462.575 )مدققه( م2016 ديسمبر 31 في

 18.642.287  37.368  41.047  3.924.912  1.337.500  5.471.120  7.830.340 )مدققه(م 2016يناير  1في 

              

  .(مليون لاير سعودي 35.9م: 2016يناير  1، مليون لاير سعودي 53.9م: 2016 ديسمبر 31) مليون لاير سعودي 39قدرها و الفترة خاللمرسملة التمويل التشتمل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ على تكاليف  7-1
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 والشهرة الملموسة غير الموجودات -8

  

        م2017يونيو  30  

 (مدققه)غير 

  م2016 ديسمبر 31 

 (مدققه)
 م2016 يناير 1 

 (مدققه)

 بآالف الــرياالت  

 السعوديـــــة

 بآالف الــرياالت 

 السعوديـــــة

 بآالف الــرياالت 

 السعوديـــــة

 132.200  109.374  99.837  (1-8 رقم)اإليضاح  البرامج تراخيص

 1.009.077  930.725  933.648  (2-8 رقم)اإليضاح  الشهرة

  1.033.485  1.040.099  1.141.277 

 

 البرامج تراخيص   8-1

  

 البرامج تراخيص

 تحت البرامج تراخيص 

 * التنفيذ

  

 اإلجمالي

 الرياالت بآالف 

 ةالسعودي

 الرياالت بآالف 

 ةالسعودي

 الرياالت بآالف 

 ةالسعودي

      التكلفة

 204.773  34.753  170.020 اإلفتتاحي الرصيد 

 14.770  14.770  - الفترةخالل  إضافات 

 -  (34.608)  34.608 الفترةخالل  تحويالت 

 (30.931)  -  (30.931) الفترةخالل  استبعادات 

 206  -  206 فروق ترجمة عمالت أجنبية     

 188.818  14.915  173.903 الختامي الرصيد 

      

      المتراكم اإلطفاء

 95.399  -  95.399 اإلفتتاحي الرصيد 

 24.406  -  24.406 الفترةخالل  اإلطفاء 

 (30.915)  -  (30.915) الفترةخالل  استبعادات     

 91  -  91 فروق ترجمة عمالت أجنبية     

 88.981  -  88.981 الختامي الرصيد 

      

      الدفترية القيمة صافي

 99.837  14.915  84.922 (مدققه)غير  م2017يونيو  30 في 

 109.374  34.753  74.621 (دققه)م م2016ديسمبر  31في      

 132.200  81.864  50.336 (دققه)م م2016 يناير 1 في 
   
  .التركيب تحت برامج تتضمن التنفيذ تحت البرامج تراخيص*   

 الشهرة 8-2

 وشركةم 2009 في الزراعية للتنمية حائل وشركةم 2007 في المحدودةالمخابز الغربية  شركةستحواذ على اإل خالل الشهرة من نشأت

 م:2012في  المحدودة العالمية والعصائر األلبان

 م2017يونيو  30  
 (مدققه)غير 

 م2016 ديسمبر 31 
 (مدققه)

   م 2016 يناير 1 

 (مدققه)

 بآالف الــرياالت  

 السعوديـــــة

 بآالف الــرياالت 

 السعوديـــــة

 بآالف الــرياالت 

 السعوديـــــة

 548.636  548.636  548.636  المحدودة الغربية المخابز شركة

 244.832  244.832  244.832  الزراعية للتنمية حائل شركة

 215.609  137.257  140.180  المحدودة العالمية والعصائر األلبان شركة

  933.648  930.725  1.009.077 
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  الموجودات الحيوية -9

 .النباتاتوالدجاج و األبقارالموجودات الحيوية للمجموعة من  تتكون

في األرجنتين يتم قياسها بالتكلفة ناقصا  االستهالك المتراكم وخسائر  المحاصيلباستثناء  المجموعةالموجودات الحيوية مملوكة بواسطة  كافة

 .بها لوثوقا يمكن ال ابأنه واضحة بصورة تقييمها تم العادلة للقيمة بديلة قياسات وأيحيث ال تتوفر أسعار سوق متداولة إن وجدت.  اإلنخفاض،
 

 
 .سعودي لاير مليون 279.6 حيوية موجودات اإلضافات تتضمن* 

  

 األبقار قطيع

 

 أمهات الصيصان

 الدواجن منتجات

 األخرى

 

 اإلجمــالي المحاصيل

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

 بآالف 

 الرياالت السعودية

      التكلفة:

 1.867.841 2.983 55.598 82.494 1.726.766 اإلفتتاحي  الرصيد

 848.785 55.181 473.997 39.888 279.719 * ضافات خالل الفترةاإل

 (509.831) (22.690) (487.141) - - تحويالت خالل الفترة

 (313.109) - - (37.403) (275.706) ستبعادات خالل الفترةا

 (83) - - - (83) فروق ترجمة عمالت اجنبية

 1.893.603 35.474 42.454 84.979 1.730.696 الختامي الرصيد

      االستهالك المتراكم:

 537.835 - - 26.932 510.903 اإلفتتاحي الرصيد

 139.183 - - 41.534 97.649 للفترةالمحمل  االستهالك

 (135.675) - - (35.513) (100.162) ستبعادات خالل الفترةا

 (11) - - - (11) فروق ترجمة عمالت اجنبية

 541.332 - - 32.953 508.379 الختامي الرصيد

      الدفترية:صافي القيمة 

 1.352.271 35.474 42.454 52.026 1.222.317 (مدققه)غير  م2017يونيو  30 في

 1.330.006 2.983 55.598 55.562 1.215.863 (مدققه) م2016 ديسمبر 31 في

 1.252.448 3.399 62.543 61.141 1.125.365 (مدققه) م2016 يناير 1 في

      :العادلة القيمة القياس على أساس

 37.861 37.861 - - - اإلفتتاحي الرصيد

 26.317 26.317 - - - الفترة خالل إضافات

 (43.757) (43.757) - - - الفترة خالل تحويالت

 (1.228) (1.228) - - - ستبعادات خالل الفترةا

 دلةالعا القيمة في التغيرات من الناتجة المكاسب

 3.905 3.905 - - - البيع تكلفة ناقصاُ 

 (3.774) (3.774) - - - فروق ترجمة عمالت اجنبية

 19.324 19.324 - - - الختامي الرصيد

      القيمة الدفترية

 19.324 19.324 - - - غير مدققة –م 2017يونيو  30في 

 37.861 37.861 - - - مدققة –م 2016ديسمبر  31في 

 50.437 50.437 - - - مدققة -م 2016يناير  1في 

      :الحيوية الموجودات تصنيف

      م2017يونيو  30 في

 غير كموجودات مصنفة حيوية موجودات

 1.274.343 - - 52.026 1.222.317 متداولة

 97.252 54.798 42.454 - - متداولة اتودكموجحيوية مصنفة  موجودات

 1.222.317 52.026 42.454 54.798 1.371.595 

      م2016 ديسمبر 31 في

 غير كموجودات مصنفة حيوية موجودات

 1.271.425 - - 55.562 1.215.863 متداولة

 96.442 40.844 55.598 - - متداولة اتودكموجحيوية مصنفة  موجودات

 1.215.863 55.562 55.598 40.844 1.367.867 

      م2016 يناير 1 في

 غير كموجودات مصنفة حيوية موجودات

 1.186.506 - - 61.141 1.125.365 متداولة

 116.379 53.836 62.543 - - متداولة توداكموجحيوية مصنفة  موجودات

 1.125.365 61.141 62.543 53.836 1.302.885 
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 تتمه –الموجودات الحيوية  -9

 .الحليب انتاج بغرض بها محتفظال بقاراألفي  األبقارقطيع  تمثلي 

 (.األخرى الدجاج)منتجات يتم تفقسيه داخل الدجاج الالحم  الذياالحتفاظ بالدجاج البياض بغرض الحصول على البيض  يتم 

 .داخليا   وتستهلك للحيوانات كعلف تقديمها بغرض بالمحاصيل االحتفاظ يتم 

 

 الزراعية المخاطر إدارة 

 

 :الزراعية بأنشطتها المتعلقة التالية للمخاطر المجموعة تتعرض 

 

 بيئيةالو تنظيميةال مخاطرال (أ 

 

 االلتزام لىإ تهدف بيئية وإجراءات سياسات المجموعة وضعت وقد. فيها تعمل التي المختلفة الدول في واألنظمة للقوانين المجموعة تخضع 

 .واألخرى المحلية البيئية بالقوانين

 

 وأخرى بالمناخ تتعلق مخاطر (ب 

 

قامت المجموعة بعمليات  وقدالمناخية واألمراض وعوامل الطبيعة األخرى.  التغيراتعن  ةمالناج األضرارالمجموعة لمخاطر  تتعرض 

 وفيرلت مالئمة مزارع على الحفاظو التطعيم وسياسات اعتيادية طبية فحوصات وتشملشاملة تهدف إلى مراقبة هذه المخاطر والحد منها 

 .األمراض ضد حاجز
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  االستثمارات -10

 ما يلي: الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة واإلستثمارات المتاحة للبيع تتضمن 
 

 

 الرئيسي شاطنال

 

 التأسيس مكان

            يونيو 30

     م2017

 (مدققهغير )

 ديسمبر 31

 م2016

 (مدققه)

 يناير 1

 م2016

 (مدققه)

            يونيو 30

     م2017

 (مدققه)غير 

 ديسمبر 31

 م2016

 (مدققه)

 يناير 1

 م2016

 (مدققه)

   
٪ ٪ ٪ 

آالف الرياالت 

 السعودية

آالف الرياالت 

 السعودية

آالف الرياالت 

 السعودية

 ومشاريع زميلة شركات في استثمارات

 مشتركة

        

 58.504 58.296 49.684 ٪33.0 ٪33.0 ٪33.0   (1-10 رقم)اإليضاح 

       السعودية العربية المملكة الزراعي القطاع في استثمارات شركة المزارعون المتحدون القابضة

         

 35.469 38.112 64.092 ٪24.7 ٪24.7 ٪41.9 السعودية العربية المملكة زراعةال شركة تأصيل الدواجن )عروق(

         

 204 204 204 ٪50.0 ٪50.0 ٪50.0 قطر راكدة شركة شركة المراعي ذ.م.م.

      113.980 96.612 94.177 

         

         

         

يونيو  30   

     م2017

 )غير مدققه(

 ديسمبر 31

  م2016

 )مدققه(

 يناير 1

 م2016

 )مدققه(

يونيو  30

     م2017

 )غير مدققه(

 ديسمبر 31

 م2016

 )مدققه(

 يناير 1

 م2016

 )مدققه(

   للبيع متاحة استثمارات
٪ ٪ ٪ 

آالف الرياالت 

 السعودية

آالف الرياالت 

 السعودية

آالف الرياالت 

 السعودية

         (3-10 رقم)اإليضاح 

 104.237 102.872      114.164      السعودية زين شركة

   

2.1٪ 2.1٪ 2.1٪ 114.164 102.872 

         

104.237        

 اإلجمالي

     

228.144 199.484 

     

 198.414   
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 تتمه – االستثمارات -10

 

 :يلي مما المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات في االستثمارات تتكون 10-1

 م2017يونيو  30  

 (مدققه)غير 

 م2016 ديسمبر 31 

 (مدققه)

 بآالف الــرياالت  شركة المزارعون المتحدون القابضة

 السعوديـــــة

 بآالف الــرياالت 

 السعوديـــــة

   58.504       58.296  االفتتاحي الرصيد

 (10.388)   (5.201)  األخرى الشاملة الخسائرالحصة في 

  10.180  (3.411)  الفترة جنتائفي  الحصة

       58.296  49.684  الختامي الرصيد

 
 م2017يونيو  30  

 (مدققه)غير 
 م2016 ديسمبر 31 

 (مدققه)

 بآالف الــرياالت  شركة تأصيل الدواجن )عروق(

 السعوديـــــة
 بآالف الــرياالت 

 السعوديـــــة

    35.469  38.112  االفتتاحي الرصيد

 -  25.000  إضافات

 3.143  980  الفترةالحصة في نتائج 

 (500)  -   التوزيعات

 38.112  64.092  الختامي الرصيد

 
 م2017يونيو  30  

 (مدققه)غير 
 م2016 ديسمبر 31 

 (مدققه)

 بآالف الــرياالت  .م.م.ذ المراعيشركة 

 السعوديـــــة
 بآالف الــرياالت 

 السعوديـــــة

 204  204  االفتتاحي الرصيد

 204  204  الختامي الرصيد

 
بزيادة حصتها في شركة تأصيل  (شركة المراعيحدى الشركات المملوكة بالكامل لإشركة حائل للتنمية الزراعية )قامت خالل الفترة،  10-2

 مليون لاير سعودي.   25من خالل دفع مقابل مادي بمبلغ  ٪41.9إلى  ٪24.7الدواجن، شركة زميلة من 

 
قياسها على أساس القيمة العادلة، وذلك على أساس األسعار المتداولة لألسهم  تمسهم،  مليون12.4 البالغة زين شركة أسهم في ستثماراتاال 10-3

 30المنتهية في  للفترةسعودي  لاير مليون 11.3 درهاغير محققة ق أرباحفي سوق األسهم السعودية )تداول(. وقد نتج عن ذلك التقييم 

 االحتياطيات األخرى ضمن حقوق الملكية. ضمن عرضها تم والتي م2017يونيو 

 

 .زين لشركة الفرنسي البنك من الممنوح القرض لضمان الفرنسي السعودي البنك إلى زين أسهم برهن الشركة قامت

 

 المال رأس -11

 1 ،مليون لاير سعودي 8000.0م: 2016ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 8000.0يبلغ  م2017يونيو  30مال الشركة كما في  رأس

مليون(  600م: 2016 يناير 1و ،مليون 800م: 2016ديسمبر  31مليون ) 800لاير سعودي(، يتكون من  مليون 6000.0م: 2016يناير 

 . سهم لكل سعودي لاير 10 بقيمة ومصدر مدفوع سهم
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  القروض -12
 

 إيضاح

        م2017يونيو  30
 (مدققه)غير 

 ديسمبر 31 

     م2016

 (مدققه)

     يناير 1 

    م2016

 (مدققه)

 بآالف الــرياالت  

 السعوديــــة

 بآالف الــرياالت 

 السعوديــــة

 بآالف الــرياالت 

 السعوديــــة

 5.638.441  5.784.821  6.443.353 1-12 تسهيالت بنكية إسالمية )مرابحة(

 1.455.613  1.219.508  1.123.958 2-12 السعودي الصناعيةصندوق التنمية 

 170.791  385.106  481.781 3-12 تسهيالت بنكية مقدمة لشركات تابعة خارجية

 -  164.091  187.460 4-12 الزراعية التنمية صندوق

  8.236.552  7.553.526  7.264.845 

 3.891.292  3.893.613  3.894.468 5-12 صكوك 

  12.131.020  11.447.139  11.156.137 

       

 153.380  146.911  226.505  األجل قصيرة قروض

 1.668.030  1.171.885  1.753.498  االجل طويلة قروض من المتداول الجزء

 1.821.410  1.318.796  1.980.003  قروض قصيرة األجل

 9.334.727  10.128.343  10.151.017  قروض طويلة األجل

  12.131.020  11.447.139  11.156.137 

 فترة اللخ)مرابحة(  البنكية التسهيالت تستحقالمجموعة.  بواسطة صادرة ألمرالتسهيالت البنكية اإلسالمية )مرابحة( مضمونة بسندات  12-1

 كما داملالستخ والمتاحة مستخدمةالالبنكية اإلسالمية )مرابحة( غير  التسهيالت بلغت. متجددة طبيعة ذات الغالب في هي نعامي من أقل

م: 2016يناير  1مليون لاير سعودي،  6,050.8م: 2016ديسمبر  31) مليون لاير سعودي 5.036.4 مبلغ م2017يونيو  30 في

 . مليون لاير سعودي( 2,739.9
 

مليون لاير سعودي كما في  1.124المجموعة من صندوق التنمية الصناعية السعودي مضمونة برهن موجودات محددة بمبلغ  تسهيالت 12-2

 30في  كمامليون لاير سعودي(.  1,455.6م: 2016يناير  1مليون لاير سعودي،  1,219.5م: 2016ديسمبر  31) م2017يونيو  30

 284.2كان لدى المجموعة تسهيالت مقدمة من صندوق التنمية الصناعي غير مستخدمة ومتاحة لالستخدام بلغت قيمتها  م2017يونيو 

م: 2016يناير  1مليون لاير سعودي،  351.0م: 2016ديسمبر  31) سنوات خمسمليون لاير سعودي تستحق خالل فترة تمتد ألكثر من 

قرضة القرض أو موافقة الجهة الم تعديلت المحتفظ بها كضمانات لقيود االستبعاد حتى يتم . تخضع الموجودامليون لاير سعودي( 380.3

 على االستبعاد.

 

 أجنبية. بنكية مؤسساتمن  الخارجية التابعة الشركات عليها حصلت التي القروض فيالتسهيالت البنكية  هذهمثل تت 12-3

 

 31) م2017يونيو  30مليون لاير سعودي كما في 187.5موجودات محددة تبلغ قيمتها  برهن مضمونصندوق التنمية الزراعية  قرض 12-4

الزراعية  مقدمة من صندوق التنميةتسهيالت  لدى المجموعة. (شيءم: ال 2016يناير  1مليون لاير سعودي،  164.1م: 2016ديسمبر 

. م: ال شيء(2016يناير  1مليون لاير سعودي،  26.3م: 2016ديسمبر  31) م2017يونيو  30في  كما للسحبمتاحة غير مستخدمة و

 القرض أو موافقة الجهة المقرضة على االستبعاد. سدادتخضع الموجودات المحتفظ بها كضمانات لقيود االستبعاد حتى يتم 

 

من الصكوك  -األولى  المجموعة -م( بإصدار اإلصدار األول 2012 سمار 7هـ )الموافق 1433ربيع الثاني  14قامت الشركة بتاريخ  12-5

يحمل اإلصدار معدل ومليون لاير سعودي لكل منها بدون خصم أو عالوة.  1.0سمية قدرها إمليون لاير سعودي بقيمة  1,000.0بقيمة 

ي نهاية كل سداد الحقا فسلفا  يستحق ال ا  محدد ا  عائد وفقا  للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية )سايبور( زائدا  هامش

 م(. 2019مارس  7هـ )الموافق 1440 اآلخرةجمادى  30في  استحقاقهاسمية بتاريخ . تستحق الصكوك السداد بالقيمة اإلةنصف سن

 
ـ )الموافق 1434 ىاألول ىجماد 19قامت الشركة بتاريخ  من الصكوك  -الثانية  المجموعة - الثانيم( بإصدار اإلصدار 2013مارس  31ه

يحمل اإلصدار معدل ومليون لاير سعودي لكل منها بدون خصم أو عالوة.  1.0سمية قدرها إمليون لاير سعودي بقيمة  787.0بقيمة 

في نهاية كل  ا  سلفا  يستحق السداد الحق ا  محدد ا  عائد وفقا  للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية )سايبور( زائدا  هامش

 م(. 2020مارس  31هـ )الموافق 1441شعبان  7في  استحقاقهاسمية بتاريخ . تستحق الصكوك السداد بالقيمة اإلةنصف سن

 

المجموعة الثالثة من الصكوك  - الثانيم( بإصدار اإلصدار 2013مارس  31هـ )الموافق 1434 ىاألول ىجماد 19قامت الشركة بتاريخ 

يحمل اإلصدار معدل ومليون لاير سعودي لكل منها بدون خصم أو عالوة.  1.0سمية قدرها  إمليون لاير سعودي بقيمة  513.0بقيمة 

ي نهاية كل ف سلفا  يستحق السداد الحقا   ا  محدد ا  عائد وفقا  للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية )سايبور( زائدا  هامش

 م(.2018مارس  31هـ )الموافق 1439رجب  15في  انتهائهاسمية بتاريخ إللصكوك السداد بالقيمة ا. تستحق اةنصف سن
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 هتتم - القروض    -12

 

مليون  1,600.0م( بإصدار اإلصدار الثالث من الصكوك بقيمة 2015سبتمبر  16هـ )الموافق 1436ذو الحجة  3الشركة بتاريخ  قامت

يحمل اإلصدار معدل عائد وفقا  للمعدالت ومليون لاير سعودي لكل منها بدون خصم أو عالوة.  1.0سمية قدرها إلاير سعودي بقيمة 

. تستحق ةفي نهاية كل نصف سن سلفا  يستحق السداد الحقا   ا  محدد ا  السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية )سايبور( زائدا  هامش

 م(.2022 سبتمبر 16هـ )الموافق 1444 صفر 20ها في ئنتهااية بتاريخ سمإلالصكوك السداد بالقيمة ا

 

يحق للشركة طبقا  لشروط ترتيبات الصكوك دمج موجوداتها مع موجودات الصكوك. تتكون موجودات الصكوك من حصة حامليها في و

وحصة حامليها في معامالت المرابحة، وكذلك أية مبالغ مستحقة لحساب الصكوك واالحتياطي الذي احتفظت به  المضاربةمعامالت 

 الشركة من حساب الصكوك.

 

بة بها مستقبال . وتقوم إدارة الخزينة بمراق خاللإلا حالة في التعهدات هذه حول التفاوض إعادة يتم وقد. معينة تعهدات على القروض تشتمل 12-6

 بها مستقبال . خاللإلباالتعهدات بصورة شهرية، بحيث تقوم بإبالغ اإلدارة لضمان االلتزام المستقبلي إذا كان هناك أي احتمال 

 

 الموظفين مكافأة     -13

يونيو  30  

       م2017

 (مدققه)غير 

 ديسمبر 31 

      م2016

 (مدققه)

 بآالف الــرياالت  

 السعوديـــــة

 بآالف الــرياالت 

 السعوديـــــة

 527.200  573.979  اإلفتتاحي الرصيد

     الخسارة أو الربح قائمة

 115.358  54.995  وتكلفة الفائدة الحالية الخدمة تكلفة

     الشامل الدخل قائمة

 12.723  -  اإلكتوارية الخسائر

     :النقد في الحركة

 (81.302)  (37.036)  المدفوعة المكافأة

 573.979  591.938  الختامي الرصيد

 

 ديسمبر 31    

     م2016

 (مدققه)

 بآالف الــرياالت    المحددة المكافأة إلتزام في الحساسية

 السعوديـــــة

 531.299   ٪1 بنسبة نقص الرواتب في التضخم معدل

 573.979   أساس 

 622.253   ٪1 بنسبة زيادة 

 622.353   ٪1 بنسبة نقص الخصم معدل

 573.979   أساس 

 532.177   ٪1 بنسبة زيادة 

     للموظفين احصائية دراسة افتراض

     العضوية بيانات

 40.020    الموظفين عدد

 33.6    )بالسنوات( الموظفين أعمار متوسط

 3.6    السابقة الخبرات سنوات عدد متوسط
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 االقتصادية االفتراضات ملخص

  المعدل الدولة

 ديسمبر 31 

   م2016

 )مدققه(

     

 ٪1.0   الصافي الخصم معدل السعودية العربية المملكة

 ٪0.7   الصافي الخصم معدل المتحدة العربية االمارات

 ٪2.2   الصافي الخصم معدل ُعمان

 ٪0.7   الصافي الخصم معدل الكويت

 ٪4.3   الصافي الخصم معدل البحرين

 ٪0.7   الصافي الخصم معدل قطر

     

     

 المؤجلة الضرائب -14

المالية  ترةالفيلي أهم الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة التي قامت المجموعة باالعتراف بها والتغيرات التي تمت عليها خالل  فيما 

 الحالية والسابقة.

 

 المؤجلة الضريبية الموجودات 14-1

     يونيو 30  

           م2017

 (مدققه)غير 

 ديسمبر 31 

   م2016

 (مدققه)

 بآالف الــرياالت  

 السعوديـــــة
 بآالف الــرياالت 

 السعوديـــــة

 1.156  13.875  اإلفتتاحي الرصيد

 12.719  3.366  قائمة األرباح أو الخسائر على المحملة

 13.875  17.241  الختامي الرصيد

 

 اح ضريبية مستقبليةبتوفر أرب اإلدارة تعتقدالضريبية بالخسائر الضريبية غير المستغلة لشركاتها التابعة في األرجنتين.  الموجودات تتعلق 

 لالستفادة من الموجودات الضريبية المؤجلة.

        م2017 يونيو 30  

 (مدققه)غير 

 ديسمبر 31 

    م2016

 (مدققه)

 :ييل بما تتعلق المؤقتة الفروقات من المكونة المؤجلة الضريبية الموجودات
 بآالف الــرياالت 

 السعوديـــــة
 بآالف الــرياالت 

 السعوديـــــة

 13.875  17.241  مستغلةالغير  ضريبيةال خسائرال

  17.241  13.875 
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 تتمه -المؤجلة  الضرائب -14
 

 المؤجلة الضريبية المطلوبات 14-2
        م2017يونيو  30  

 (مدققه)غير 

 ديسمبر 31 

   م2016

 (مدققه)

 بآالف الــرياالت  

 السعوديـــــة
 بآالف الــرياالت 

 السعوديـــــة
 67.123  56.492  اإلفتتاحي الرصيد

 8.191  3.353  الخسائر أو األرباح قائمة على المحملة

 (18.822)  (3.670)  أجنبية عمالت ترجمة فروق

 56.492  56.175  الختامي الرصيد

 

بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة الناتجة عن الممتلكات واآلالت  سعودي لاير مليون 56.2 البالغةالمطلوبات الضريبية المؤجلة  تتعلق 

مليون لاير سعودي، والتي تمت في فترة  77.2بقيمة ألرض ل تعديل القيمة العادلةمليون لاير سعودي ناتجة عن  27والمعدات، وتشمل 

لتقارير ا ألغراضدمج األعمال مع الشركات التابعة في األرجنتين. وتعد هذه الفروقات هي الفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية لألرض 

 ة.يالضريب لألغراضالمالية والقيمة المقدرة لها 

        م2017يونيو  30  

 (مدققه)غير 

 ديسمبر 31 

   م2016

 (مدققه)

 بآالف الــرياالت  

 السعوديـــــة
 بآالف الــرياالت 

 السعوديـــــة
     :يلي ماب تتعلق المؤقتة الفروقات من المكونة المؤجلة الضريبية المطلوبات

 28.256  29.145  المعجل الضريبي االستهالك

 28.236  27.030  األرض تقييم إعادة

  56.175  56.492 

 األجنبية الدخل وضريبة الزكاة  -15
 م2017يونيو  30  

 (مدققه)غير 
 ديسمبر 31 

 (مدققه) م2016
   م 2016 يناير 1 

 (مدققه)

 بآالف الــرياالت  

 السعوديـــــة

 بآالف الــرياالت 

 السعوديـــــة

 الــرياالتبآالف  

 السعوديـــــة

 130.941  195.624  220.493  الزكاة مخصص

 15.249  19.278  14.045  األجنبية الدخل ضريبة مخصص

  234.538  214.902  146.190 

 

 الزكاة مخصص 15-1

 

 ربيةالع بالمملكة والدخل للزكاة العامة الهيئةطبقا  ألنظمة  أعلىالزكاة على أساس صافي الدخل المعدل أو وعاء الزكاة، أيهما  نفقاتتحسب 

 الحالية على أساس طريقة صافي الدخل المعدل. الفترةالزكاة في  إحتساب تم)"الهيئة"(.  السعودية

 

 
)غير   م2017يونيو  30

  (مدققه

 م2016 ديسمبر 31

 ()مدققه

 بآالف الــرياالت 

 السعوديـــــة
 بآالف الــرياالت 

 السعوديـــــة
    

 130.941  195.624 اإلفتتاحي الرصيد
 67.576  30.864  الخسائر أو األرباح على المحمل

 (2.893)  (5.995) مدفوعات

 195.624  220.493   الختامي الرصيد

 
. تمت الموافقة على بموجبهام وسددت االلتزامات الزكوية 2016عن جميع السنوات حتى عام  الموحدةقدمت الشركة إقراراتها الزكوية  

 قيدم 2016إلى  م2007، بينما ال تزال اإلقرارات الزكوية لألعوام من م2006عن جميع السنوات حتى عام  الهيئةمن  الزكوي الربط

 .الهيئةمن قبل  المراجعة
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 تتمه - األجنبية الدخل وضريبة الزكاة -15

 

. بموجبهام، وسددت االلتزامات الزكوية 2008ديسمبر  31عن جميع السنوات حتى  إقراراتها الزكوية الزراعية للتنمية حائلقدمت شركة  

م 2008م إلى 2003م، بينما ال تزال اإلقرارات الزكوية لألعوام من 2002ديسمبر  31من الهيئة حتى  الزكوي الربطوقد تمت الموافقة على 

تقديم إقراراتها الزكوية ألنه يتم  الزراعية للتنمية حائليتعين على شركة  الفصاعدا ،  م2009من العام  واعتبارا. الهيئةمن قبل  المراجعةقيد 

 للمجموعة. الموحدفي اإلقرار الزكوي  أنشطتها نتائج إدراج

 

  مخصص ضريبة الدخل األجنبية 15-2
 

 
    يونيو 30

          م2017

  (مدققه)غير 

 ديسمبر 31

   م2016

 (قهمدق)

 الــرياالتبآالف  

 السعوديـــــة
 بآالف الــرياالت 

 السعوديـــــة
 15.249  19.278 اإلفتتاحي الرصيد
 11،297  2.292  الخسائر أو األرباح على المحمل

 (7.268)  (7.525) مدفوعات

 19.278  14.045   الختامي الرصيد

 

جميع االقرارات  بينما .وسددت االلتزامات الضريبية م2016التابعة إقراراتها الضريبية عن جميع السنوات حتى عام  األجنبيةقدمت الشركات  

م، 2008 لعام انك عليه النهائي الربط يتم لم ضريبي إقرار آخر. السنوات لبعض لها النهائي الربط إصدار يتم لم، التي تم تقديمها الضريبية

 .م2013 لعام نهائي ربط اخر كان بينما

 صافي أخرى، مصاريف -16
 يونيو  - أبريل 

     م 2017

 (مدققة)غير 
بآالف الرياالت 

 السعودية

يونيو  – أبريل 

     م 2016

 (مدققة غير)
بآالف الرياالت 

 السعودية

يونيو  – يناير 

     م 2017

 (مدققة غير)
بآالف الرياالت 

 السعودية

يونيو  – يناير 

     م 2016

 (مدققة غير)
بآالف الرياالت 

 السعودية

 (2.493)  4.318  (2.739)  4.578 ومعدات وآالت ممتلكات بيع خسائر/(مكاسب)

 26.115  79.260  14.980  37.588 حيوية موجودات بيع خسائر

 -  (1.110)  -  (360) للبيع المتاحة االستثمارات من توزيعات

 41.806  12.241  82.468  23.622 

 ربحية السهم -17

 ربحية السهم األساسية والمخفضة على المعلومات التالية: إحتساب يعتمد 

 يونيو  - أبريل 

     م 2017

 (مدققة)غير 
بآالف الرياالت 

 السعودية

يونيو  – أبريل

     م 2016

 (مدققة غير)
بآالف الرياالت 

 السعودية

يونيو  – يناير

     م 2017

 (مدققة غير)
الرياالت بآالف 

 السعودية

يونيو  – يناير

     م 2016

 (مدققة غير)
بآالف الرياالت 

 السعودية

 941.908 986.520 656.842 664.325  للفترة الدخل

 (29.341) (35.938) (16.594) (17.231) الصكوك  لحملة العائد الدخل :ناقصا  

 912.567 950.582 640.248 647.094  األساسي السهم ربحألغراض  الربحية

     األسهم عدد

 ربحية ألغراض العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط

 األساسية السهم
793.070 793.215 793.062 793.177 

 ربحية ألغراض العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط

 المخفضة السهم
800.000 800.000 800.000 800.000 

ضمن  بها تفظالمحأسهم الخزينة  الحسبانتعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي لكي يعكس تأثير أسهم المنحة وتعديلها لألخذ في  تم

   .المراعي شركةبرنامج خيارات الموظفين في أسهم 
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 القطاعية المعلومات -18

النشاط الرئيسي للمجموعة من قطاعات تشتمل على صناعة وبيع منتجات األلبان وعصائر الفاكهة باستخدام العالمات التجارية "المراعي"،  يتكون

اجن "، باإلضافة إلى منتجات الدودايزو "بيتي" و "طيبة"، وكذلك صناعة وبيع منتجات المخابز باستخدام العالمات التجارية "لوزين" و "سفن 

والمحاصيل الزراعية وأغذية األطفال. فيما يلي بيانا   اآلعالفخدام العالمة التجارية "اليوم". تشمل األنشطة القطاعية األخرى منتجات باست

 لكل قطاع من قطاعات األعمال: م2017يونيو  30بالمعلومات المالية المختارة كما في 

 

 أللبان وعصائر الفاكهة وبيع منتجات الحليب وا صناعة والعصائر األلبان منتجات

 المخابز منتجات وبيع صناعة المخابز منتجات

 الدواجن منتجات وتوزيع صناعة الدواجن منتجات

 والمحاصيل الزراعية وأغذية األطفال. اآلعالف منتجات أخرى أنشطة

 

 منتجات المخابز منتجات الدواجن األنشطة األخرى اإلجمالي

األلبان 

 ائرصوالع

 

 الـرياالتبآالف 

 السعوديــــة

 بآالف الـرياالت

 السعوديــــة

 بآالف الـرياالت

 السعوديــــة

 بآالف الـرياالت

 السعوديــــة

 بآالف الـرياالت

 (مدققه)غير  م2017يونيو  30 السعوديــــة

      

 اإليرادات 5.453.103 903.517 743.775 492.728 7.593.123

 األخرىمبيعات األطراف  5.415.073 903.517 743.775 81.517 7.143.882

 واطفاء استهالك (585.949) (106.052) (148.870) (71.525) (912.396)

 الحصة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة - - 980 (3.411) (2.431)

 المساهمين في الشركةالعائد إلى الدخل/)الخسارة(  937.582 152.431 (35.878) (51.751) 1.002.384

(5.201) (5.201) - - - 
الحصة في صافي موجودات الشركات الزميلة والمشاريع 

 المشتركة

 / )الخسارة( الدخل 913.576 160.573 (35.878) (51.751) 986.520

 الموجودات إجمالي 19.044.691 2.468.996 5.455.655 3.308.181 30.277.523

 

 منتجات المخابز منتجات الدواجن األنشطة األخرى اإلجمالي

األلبان 

 ائرصوالع

 

 بآالف الـرياالت

 السعوديــــة

 بآالف الـرياالت

 السعوديــــة

 بآالف الـرياالت

 السعوديــــة

 بآالف الـرياالت

 السعوديــــة

 بآالف الـرياالت

 (مدققه)غير  م2016 يونيو 30 السعوديــــة

      

 اإليرادات 5.680.384 910.486 686.597 354.956 7.632.423

 األخرىمبيعات األطراف  5.631.986 910.486 686.597 70.610 7.299.679

 واطفاء استهالك (548.260) (85.105) (167.266) (50.382) (851.013)

 الحصة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة - - 1.837 3.949 5.786

 العائد إلى المساهمين في الشركةالدخل/)الخسارة(  1.045.294 151.284 (180.476) (69.061) 947.041

(10.386) (10.386) - - - 
الحصة في صافي موجودات الشركات الزميلة والمشاريع 

 المشتركة

 / )الخسارة(الدخل 1.031.302 160.143 (180.476) (69.061) 941.908

 الموجودات إجمالي 16.435.744 2.405.411 5.559.907 3.752.384 28.153.446

 .)خ( 5 رقم اإليضاح في والمبينة المجموعة تتبعها التي المحاسبية السياسات نفس هي القطاعية للمعلومات المحاسبية السياسات
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 تتمه - القطاعية المعلومات -18
 

المعلومات فيما يلي بيانا  بوتتركز النشاطات الرئيسية والموجودات التشغيلية للمجموعة، بشكل أساسي، في دول مجلس التعاون الخليجي. 

 ، لكل قطاع من القطاعات الجغرافية: م2017يونيو  30المالية المختارة كما في 

 يونيو  - أبريل 

     م 2017

 (مدققة)غير 
بآالف الرياالت 

 السعودية

يونيو  – أبريل 

     م 2016

 (مدققة غير)
بآالف الرياالت 

 السعودية

يونيو  – يناير 

     م 2017

 (مدققة غير)
بآالف الرياالت 

 السعودية

يونيو  – يناير 

     م 2016

 (مدققة غير)
بآالف الرياالت 

 السعودية

         اإليرادات

 4.700.752  4.704.429  2.550.671  2.452.833 المملكة العربية السعودية  

 1.856.130  1.920.061  969.073  1.005.108 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

 733.797  519.392  406.149  302.415 دول أخرى 

 7.299.679  7.143.882  3.925.893  3.760.356 اإلجمالي

 حكمه في وما النقد -91
 يونيو -يناير    

 م2017 
 (مدققه)غير  

 

 يونيو -يناير 
 م2016 

 )غير مدققه( 

 بآالف الــرياالت   

 السعوديـــــة
 بآالف الــرياالت 

 السعوديـــــة

 405.200  577.169   الحسابات الجارية – البنك لدى نقد

 158.329  101.980   الصندوق في نقد

 563.529  679.149   البنك لدى وأرصدة نقد

 (199.832)  (216.398)   المكشوف على سحب

 363.697  462.751   الموحدة الموجزة النقدية التدفقات قائمةوما في حكمه،  النقد  

 

   األدوات المالية -20

 المالية لألدوات العادلة القيمة قياس 20-1

 

ي تاريخ ف ةبين أطراف راغبة في ذلك بشروط تعامل عادلالقيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما  

تعريف القيمة العادلة يوجد افتراض أن الشركة هي شركة عاملة مستمرة حيث ال يوجد أي نية أو شرط للحد ماديا  من حجم  ضمن. القياس

 .سلبيةعملياتها أو إجراء معاملة بشروط 

 

في السوق النشطة إذا كانت األسعار المدرجة متوفرة بصورة سهلة ومنتظمة من تاجر صرف عمالت أجنبية، أو  مدرجةاألداة المالية  تعتبر 

فعلية ومنتظمة على  ةبصور حدثت سوقية معامالت تمثل األسعار هذه وأنوسيط، أو مجموعة صناعة، أو خدمات تسعير أو هيئة تنظيمية 

 أساس تجاري.

  

 مختلفة اتمستوي ضمن العادلة القيم تصنف. ممكنا   ذلك كان كلما للمالحظة قابلة سوقية معلومات المجموعة تستخدم العادلة، القيمة قياس عند 

 :يلي كما التقييم طرق في لمستخدمةا المدخالتاستنادا  إلى  دلةاالع القيمة تسلسل في

 

 .القياس تاريخ في عليها الحصول يمكن مماثلة مطلوبات أو موجوداتلأسواق نشطة  فيمعدلة( ير غ): أسعار مدرجة 1 المستوى 

 

 مباشرة بصورة المطلوبات أو للموجودات للمالحظة قابلة وهي 1 المستوى في إدراجها تم التي المدرجة األسعار عدا مدخالت: 2 المستوى 

 (.األسعار من)مشتقة  مباشرة غير بصورة أو( األسعار)مثل 

 

(.للمالحظة قابلة غير)مدخالت  للمالحظة قابلةال سوقال: مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات 3 المستوى 
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  تتمه -األدوات المالية  -20

 تتمه -القيمة العادلة لألدوات المالية  قياس 20-1

 

 التي المالية لوباتوالمط المالية للموجودات العادلة القيمة معلومات تشمل ال وهي. العادلة القيمة تسلسل في مستوياتها ذلك في بما المالية والمطلوبات المالية للموجودات العادلة والقيم الدفترية القيمالجدول أدناه  يظهر 

 .معقولة بصورة العادلة القيمة تقارب الدفترية القيمة كانت إذا العادلة بالقيمة تقاس ال

 

 (مدققه)غير  م2017يونيو  30 

 العادلة القيمة  الدفترية القيمة 

أدوات  –العادلة  القيمة 

 التحوط

 

 للبيع متاحة

 

 المطفأة التكلفة

 

 اإلجمالي

  

 1 المستوى

 

 2 المستوى

 

 3 المستوى

 

 االجمالي

 ---------------------------------------------------------------- السعودية الرياالت بآالف ---------------------------------------------------------------------        

          المالية الموجودات

 25.692 - 25.692 -  25.692 - - 25.692 مشتقة مالية أدوات

 114.164 - - 114.164  114.164 - 114.164 - للبيع متاحة استثمارات

 ومدينون تجارية مدينة ذمم

 آخرون

- 

- 1.577.426 1.577.426  - - - - 

 - - - -  679.149 679.149 - - البنوك لدى وأرصدة نقد

 25.692 114.164 2.256.575 2.396.431  114.164 25.692 - 139.856 

          

          المالية المطلوبات

 75.081 - 75.081 -  75.081 - - 75.081 مشتقة مالية أدوات

 - - - -  12.131.020 12.131.020 - - قروض

 - - - -  216.398 216.398 - - على المكشوف سحب

 ئنوناود تجارية دائنة ذمم

 - - - -  3.202.714 3.202.714 - - آخرون

 75.081 - 15.550.132 15.625.213  - 75.081 - 75.081 
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 تتمه -القيمة العادلة لألدوات المالية  قياس 20-1

 

 (مدققه) م2016 ديسمبر 31 

 العادلة القيمة  الدفترية القيمة 

 –العادلة  القيمة 

 أدوات التحوط

 

 للبيع متاحة

 

 المطفأة التكلفة

 

 اإلجمالي

  

 1 المستوى

 

 2 المستوى

 

 3 المستوى

 

 االجمالي

 ---------------------------------------------------------------- السعودية الرياالت بآالف ---------------------------------------------------------------------        

          المالية الموجودات

 14.937 - 14.937 -  14.937 - - 14.937 مشتقة مالية أدوات

 102.872 - - 102.872  102.872 - 102.872 - للبيع متاحة استثمارات

ومدينون  تجارية مدينة ذمم

 - - - -  1.052.688 1.052.688 - -  آخرون

 - - - -  729.700 729.700 - - البنوك لدى وأرصدة نقد

 14.937 102.872 1.782.388 1.900.197  102.872 14.937 - 117.809 

          

          المالية المطلوبات

 143.312 - 143.312 -  143.312 - - 143.312 مشتقة مالية أدوات

 - - - -  11.447.139 11.447.139 - - قروض

 - - - -  165.620 165.620 - - المكشوف على سحب

 ودائنون تجارية دائنة ذمم

 - - - -  2.991.902 2.991.902 - - آخرون

 143.312 - 14.604.661 14.747.973  - 143.312 - 143.312 
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 تتمه –القيمة العادلة لألدوات المالية  قياس 20-1

 
 (مدققه) م2016 يناير 1 

 العادلة القيمة  الدفترية القيمة 

 –العادلة  القيمة 

 أدوات التحوط

 

 للبيع متاحة

 

 المطفأة التكلفة

 

 اإلجمالي

  

 1 المستوى

 

 2 المستوى

 

 3 المستوى

 

 االجمالي

 ---------------------------------------------------------------- السعودية الرياالت بآالف ---------------------------------------------------------------------        

          المالية الموجودات

 14.527 - 14.527 -  14.527 - - 14.527 مشتقة مالية أدوات

 104.237 - - 104.237  104.237 - 104.237 - للبيع متاحة استثمارات

ومدينون  تجارية مدينة ذمم

 آخرون

  954.973 954.973   - - - 

 - - - -  2.038.776 2.038.776 0 - البنوك لدى وأرصدة نقد

 14.527 104.237 2.993.749 3.112.513  104.237 14.527 - 118.764 

          

          المالية المطلوبات

 100.853 - 100.853 -  100.853 - - 100.853 مشتقة مالية أدوات

 - - - -  11.156.137 11.156.137 - - قروض

 - - - -  217.647 217.647 - - المكشوف على سحب

دائنون و تجارية دائنة ذمم

 - - - -  2.583.963 2.583.963 - - آخرون

 100.853 - 13.957.747 14.058.600  - 100.853 - 100.853 
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 المالية األدوات مخاطر إدارة 20-2

 

 رأس إدارة ومخاطر السوق أسعار ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان مخاطر مثل متنوعة مالية لمخاطر المجموعة أنشطة تتعرض 

 .المال

 االئتمانمخاطر  

 موعةالمج تتعرضمما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.  بالتزاماتهتمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء  

 :يلي كما العالقة ذات األطراف من المستحقة والمبالغ التجارية المدينة والذمم البنكية أرصدتها على مانتاالئ لمخاطر

 

  يونيو 30  

        م2017

 (همدقق)غير 

 ديسمبر 31 

   م2016

 (همدقق)

  يناير 1 

 م2016

 (مدققه)

 بآالف الــرياالت  

 السعوديـــــة

 بآالف الــرياالت 

 السعوديـــــة

 بآالف الــرياالت 

 السعوديـــــة

 1.884.481  538.202  577.169   البنك لدى نقد

 680.122  783.724  1.271.700  أطراف أخرى – تجارية مدينة ذمم

 96.339  112.475  148.861  أطراف ذات عالقة -مدينة تجارية  ذمم

 14.527  14.937  25.692  مشتقة مالية أدوات

  2.023.422  1.449.338  2.675.469 

       

 .االئتمان مخاطر لتعرضالدفترية للموجودات المالية تمثل الحد األقصى  القيمة 

 :يلي ما على البنكيةمخاطر االئتمان على الذمم المدينة واألرصدة  تقتصر 

 بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني يتراوح من  المحتفظالبنكية  األرصدةBBB+  إلىA1. 

 المبيعات ومرتجعات التجارية المدينة الذمم قيمة في االنخفاض مخصصم صخ بعد بالصافيالمدينة الظاهرة  الذمم. 

 العالقة ذات لألطراف المستقرالمالي  المركز. 

المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالمبالغ المستحقة من العمالء عن طريقة المراقبة وفقا  للسياسات واإلجراءات المحددة.  تقوم 

 لقائمةاالذمم المدينة  مراقبةوعميل  لكلطريق وضع حدود ائتمان  عنمخاطر االئتمان التي تتعلق بالعمالء  من بالحد المجموعة تقوم

 .كانت نتائج تعرض المجموعة لمخاطر الديون المعدومة غير جوهرية كمايتم مراقبة األرصدة المدينة، . مستمرة بصورة

من األرصدة في دول  ٪41من األرصدة في المملكة العربية السعودية،  ٪48األرصدة المستحقة للذمم المدينة التجارية من  تتكون 

تقريبا   ٪33يشكل أكبر خمس عمالء من األرصدة في دول أخرى.  ٪11السعودية( )بخالف المملكة العربية مجلس التعاون الخليجي 

 .م2017يونيو  30من الذمم المدينة القائمة كما في 

 

 مخاطر السيولة 

ة. يمكن أن المتعلقة باألدوات المالي بااللتزاماتتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير األموال للوفاء ت 

قاقات يلي االستح فيماتنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها. 

 ئدة المقدرة.عات الفاوغير مخصومة وتتضمن مدفو جماليإلباالمالية. تم عرض المبالغ  الفترةالتعاقدية للمطلوبات المالية في نهاية 
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 تتمه –مخاطر السيولة  
 (مدققه)غير  م2017يونيو  30 

  

 الدفترية القيمة

 

 واحدة سنة من أقل

 5 إلى سنة 1 من

 سنوات

 

 سنوات 5 من أكثر

 ...................................السعودية الرياالت.....................بآالف ................ 

     مشتقة غير مالية مطلوبات

 - - 216.398 216.398 على المكشوف سحب

 3.613.616 8.746.512 1.980.003 12.131.020 قروض

 - - 1.811.220 1.811.220 آخرون ودائنون تجارية دائنة ذمم

 - - 3.191 3.191 عالقة ذات ألطرافدائنة تجارية  ذمم

 14.161.829 4.010.812 8.746.512 3.613.616 

     

     مشتقة مالية مطلوبات

 - - 24.279 24.279 آجلة أجنبية عمالت صرف عقود

 - - 40.905 40.905 الفائدة معدالت مقايضات

 65.184 65.184 - - 
 

 (مدققه) م2016 ديسمبر 31 

  

 الدفترية القيمة

 

 واحدة سنة من أقل

 5 إلى سنة من

 سنوات

 

 سنوات 5 من أكثر

 .......................................عوديةالس الرياالت..............بآالف ..................... 

     مشتقة غير مالية مطلوبات

 - - 165.620 165.620 على المكشوف سحب

 2.919.817 9.417.637 1.318.796 11.447،139 قروض

 - - 1.758.302 1.758.302 ودائنون آخرون تجارية دائنة ذمم

 - - 29.037 29.037 عالقة ذات ألطراف تجارية دائنة ذمم

 13.400.098 3.271.755 9.417.637 2.919.817 

     مشتقة مالية مطلوبات

 - - 90.379 90.379 آجلة أجنبية عمالت صرف عقود

 - - 39.002 39.002 الفائدة معدالت مقايضات

 129.381 129.381 - - 

  

 (مدققه) م2016 يناير 1 

  

 الدفترية القيمة

 

 واحدة سنة من أقل

 5 إلى سنة من

 سنوات

 

 سنوات 5 من أكثر

 .......................................السعودية الرياالت...................................بآالف  

     مشتقة غير مالية مطلوبات

 - - 217.647 217.647 المكشوف على سحب

 2.420.982 8.857.084 1.821.410 11.156.137 قروض

 - - 1.443.985 1.443.985 ودائنون آخرون تجارية دائنة ذمم

 - - 44.719 44.719 عالقة ذات ألطراف تجارية دائنة ذمم

 12.862.488 3.527.761 8.857.084 2.420.982 

     مشتقة مالية مطلوبات

 - - 45.274 45.274 آجلة أجنبية عمالت صرف عقود

 - - 37.098 37.098 الفائدة معدالت مقايضات

 82.372 82.372 - - 
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 تزاماتبااللتتم إدارة مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بصورة منتظمة لضمان توفر األموال الالزمة والتسهيالت البنكية للوفاء  

أساس البيع  علىالمستقبلية للمجموعة. تنص شروط المبيعات الخاصة بالمجموعة بأن يتم سداد المبالغ نقدا  عند تسليم البضاعة أو 

 باألجل. 

 

 السوق مخاطر 

 العمالت صرف أسعارالتذبذب في أداة مالية ما بسبب التغيرات في األسعار السائدة في السوق مثل  مخاطر هي السوق مخاطر 

المجموعة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. تهدف إدارة مخاطر  دخلومعدالت الفوائد وأسعار األسهم مما يؤثر على  األجنبية

 .العوائد تعظيم معالسوق إلى إدارة التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن الحدود المقبولة 
 

 .ائرالخس أو األرباح في التقلب لضبط التحوط محاسبة تطبيق إلى وتسعى السوق مخاطر إلدارة المشتقات المجموعة تستخدم 

  
 

 العموالت أسعار مخاطر 

 

تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر المتعلقة بآثار التقلبات في أسعار العموالت السائدة بالسوق على المركز المالي للمجموعة  

مليون  4.733.5 والصكوك البالغ قدرها األخرىالنقدية. تحمل التسهيالت البنكية اإلسالمية )مرابحة( والتسهيالت البنكية  هاوتدفقات

مليون  7.138م: 2016يناير  1 سعودي، لاير مليون 5.043.4م: 2016 ديسمبر 31) م2017يونيو  30لاير سعودي كما في 

 لاير سعودي( أعباء مالية وفقا  لمعدالت العمولة السائدة في السوق.

 ٪60إلى  ٪50على أن تكون  غيرةفي الحصول على قروض بعمولة ثابتة ومت التمويلية النفقاتتتمثل سياسة المجموعة بشأن إدارة  

د حتملة المعقولة في أسعار العموالت، مع بقاء كافة البنومن القروض بعمولة ثابتة. يعكس الجدول أدناه مدى تأثر الدخل بالتغيرات الم

 .بالمجموعةالقابلة للتغيير األخرى ثابتة. ال يوجد لمخاطر أسعار العموالت أي أثر مباشر على حقوق الملكية 

 الزيادة/ النقص في  
نقاط األساس المتعلقة 
 بأسعار العموالت

األثر على دخل الفترة  

بآالف الرياالت 

 السعوديـــة

 (47.335)  100+  لاير سعودي ( مدققه)غير  م2017يونيو  30

 47.335  100 - لاير سعودي   

 (50.434)  100+  لاير سعودي  )مدققه(  م2016 ديسمبر 31

 50.434  100 - لاير سعودي  

 (71.380)  100+  لاير سعودي  )مدققه(  م2016 يناير 1

 71.380  100 - لاير سعودي   

 

  

 السلع أسعارمخاطر  

 مرغوب غير تأثير من المجموعة لها تتعرض والتي السلع بعض أسعار في بالتغيرات ترتبط التي المخاطر هي السلع أسعار مخاطر 

 من السلع لبعض المتوقعة المشتريات من األساسية السلع أسعار في المخاطر هذه تنشأ. النقدية وتدفقاتها المجموعة تكاليف على فيه

 .للسلع الحالية المشتقات عقود في الدخول خالل من وتخفيضها إدارتها يتم والتي المجموعة تستخدمها التي الخام المواد
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 األجنبية العمالت مخاطر         

مخاطر  نشأتتمثل مخاطر العمالت األجنبية المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي.  

بعمالت تختلف عن عملة  والمطلوبات المعترف بهما العمالت األجنبية عند إدراج المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات

المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية على المعامالت بالبيزو األرجنتيني والدوالر األمريكي واليورو المجموعة. يقتصر تعرض 

 أن يثح محدود األجنبية العمالت لمخاطر تعرضها أن المجموعة إدارة تعتقداإلسترليني والدينار األردني والجنيه المصري.  يهنوالج

 مقابل تالعمال صرف أسعار في التذبذب مراقبة يتم. األمريكي بالدوالر مرتبطة األردني والدينار البحريني والدينار المجموعة عملة

 لمخاطر المجموعة عرضبت المتعلقة الكمية البيانات تنشأ. مستمر بشكل المصري والجنيه اإلسترليني والجنيه واليورو األرجنتيني البيزو

 :يلي كما وهي األمريكي رالبالدو ترتبط ال عمالت عن األجنبية العمالت

 

 

          م2017يونيو  30

 اليورو المصري الجنيه األرجنتيني البيزو (مدققه)غير 

 الجنيه

 اإلسترليني

 بالريال المعادل

 السعودي

 

 الرياالت بآالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف

 السعودية

 13.944 408 1.223 32.453 - البنك لدى نقد

 4.710 14 16 21.917 146 الصندوق في نقد

 45.321 - - 193.100 22.289 تجارية مدينة ذمم

 (124.395) - - (599.084) (1.603) المكشوف على سحب

 (189.892) - (1.478) - (764.830) األجل قصيرة قروض

 (90.215) - - - (375.896) األجل طويلة قروض

 (189.602) (1.485) (42.506) - (1.082) تجارية دائنة ذمم

 قائمة على المخاطر صافي

 (530.129) (1.063) (42.745) (351.614) (1.120.976) المالي المركز

 
 

 

 

 (مدققه) م2016 ديسمبر 31

 

 البيزو

 األرجنتيني

 

 المصري الجنيه

 

 اليورو

 

 الجنيه

 اإلسترليني

 بالريال المعادل

 السعودي

 
 الرياالت بآالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف

 السعودية

 25.954 1.171 3.484 19.337 13.022 البنك لدى نقد

 4.171 13 13 20.647 19 الصندوق في نقد

 9.830 - - - 41.165 تجارية مدينة ذمم

 (142.350) - (121) (722.379) - المكشوف على سحب

 (70.200) - - - (293.970) األجل قصيرة قروض

 (88.868) - - - (372.143) األجل طويلة قروض

 (190.590) (2.920) (41.478) - (60.846) تجارية دائنة ذمم

 قائمة على المخاطر صافي

 (452.053) (1.736) (38.102) (682.395) (672.753) المالي المركز
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 األجنبية العمالت مخاطر         

 

 

 (مدققه) م2016 يناير 1

 

 البيزو

 األرجنتيني

 

 المصري الجنيه

 

 اليورو

 

 الجنيه

 اإلسترليني

 بالريال المعادل

 السعودي

 
 الرياالت بآالف باآلالف باآلالف باآلالف باآلالف

 السعودية

 72.593 252 8.795 54.643 30.778 البنك لدى نقد

 5.511 16 11 11.177 67 الصندوق في نقد

 8.200 - - - 28.284 تجارية مدينة ذمم

 (61.127) - (14) (127.360) - المكشوف على سحب

 (57.854) - - - (199.564) األجل قصيرة قروض

 (17.463) - - - (60.237) األجل طويلة قروض

 (146.857) (5.110) (25.880) - (42.397) تجارية دائنة ذمم

 قائمة على المخاطر صافي

 (196.997) (4.842) (17.088) (61.540) (243.069) المالي المركز

تستخدم المجموعة عقود الصرف األجنبي اآلجلة لتقليل مخاطر الصرف األجنبي الهامة. تعتقد اإلدارة بأن مخاطر العمالت المتعلقة 

ياسة آجلة لشراء العمالت األجنبية. تكمن س بصورة مالئمة وذلك بإبرام إتفاقيات إدارتها يتمبمشتريات المخزون والمصاريف الرأسمالية 

تفاقيات الشراء اآلجلة االمجموعة مع الموردين. إن  / التزامات المجموعة في إبرام عقود آجلة وذلك حسب المخاطر الناجمة عن خطط

 مضمونة بسندات إذنية صادرة من المجموعة. 
 

كل العمالت األخرى سيؤثر  مقابل ٪10 بمقدار اإلسترليني والجنيه واليورو المصري والجنيه األرجنتيني البيزو)انخفاض( /  ارتفاع إن

 )تنقص( حقوق الملكية بالمبالغ الظاهرة أدناه: / كما ستزيد األجنبيةعلى قياس األدوات المالية المدرجة بالعمالت 

      م2017يونيو  30 

 (مدققه)غير 

 ديسمبر 31 

 (مدققه)  م2016

        يناير 1 

 (مدققه)  م2016

 الرياالت بآالف 

 السعودية 

 الرياالت بآالف 

 السعودية

 الرياالت بآالف 

 السعودية 

 (7.047)  (16.066)  (26.903) األرجنتيني البيزو

 (2.951)   (13.402)  (7.278) المصري الجنيه

 (7.007)  (14.939)  (18.314) اليورو

 (2.695)  (798)  (517) اإلسترليني الجنيه

 (53.012)  (45.205)  (19.700) 
 

 المال رأس إدارة 

في الحفاظ على قاعدة رأس مال كافية من أجل الحفاظ على ثقة المستثمر والدائن والسوق والمحافظة  مجلس اإلدارةسياسة  تكمن 

ومستوى األرباح الموزعة على المساهمين  المستخدممجلس اإلدارة العائد على راس المال  يراقبعلى التطوير المستقبلي ألعمالها. 

 العاديين.
 

 :يلي ما إلى المال رأس إدارة عند المجموعة وتهدف 

 صحابأل والفوائد للمساهمين العوائد توفير في االستمرار يمكنها بحيث عاملة كمنشأة االستمرار على المنشأة قدرة حماية (1

 .اآلخرين المصالح

 .للمساهمين كافي عائد توفير (2
 

 على الحفاظ أجل ومنالمجموعة بإدارة هيكل رأس المال في سياق ظروف اقتصادية وخصائص مخاطر الموجودات األساسية.  تقوم 

 أسهم اروإصد للمساهمين المدفوعة الموزعة األرباح مبلغ بتعديل( المثال سبيل)على  المجموعة تقوم قد تعديله، أو المال رأس هيكل

 .جديدة
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 المالية للتقارير الدولية المعايير تطبيق أثر -21
 

 31قامت المجموعة بإعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة األولى للفترة المنتهية في  1-2كما هو مبين في إيضاح رقم  

والمعايير  السعودية"التقارير المالية األولية" المعتمد في المملكة العربية  34لمعيار المحاسبة الدولي رقم م وفقا  2017مارس 

. كما قامت المجموعة بإعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 .االنتقال إلى المعايير الدولية للتقارير الماليةم أي تاريخ 2016يناير  1كما في 

  

ملكية على حقوق ال االنتقال إلى المعايير الدولية للتقارير المالية لتوضيح أثرتفسير  6-21و 1- 21كما هو مبين في إيضاح رقم  

م والدخل الشامل للمجموعة لفترة الثالثة والستة 2016يناير  1م و2016يونيو  30م و2016ديسمبر  31المبينة مسبقا  كما في 

م بما فيها طبيعة وأثر التغيرات الهامة على السياسات 2016سمبر دي 31م والسنة المنتهية في 2016يونيو  30أشهر المنتهية في 

 31سنة المنتهية في لل لهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينالمحاسبية عن تلك المستخدمة في القوائم المالية السنوية للمجموعة وفقا  ل

  م. 2016ديسمبر 
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 تتمة - المالية للتقارير الدولية المعايير تطبيق أثر  -21

 قائمة المركز المالي: تسوية   21-1
 م2016 يناير 1 في كما  م2016 يونيو 30 في كما  م2016 ديسمبر 31 في كما إيضاح 

 الهيئة معايير  

 السعودية

 للمحاسبين

 القانونيين

 إلى التحول أثر

 الدولية المعايير

 المالية للتقارير

 الدولية المعايير

 المالية للتقارير

 الهيئة معايير 

 السعودية

 للمحاسبين

 القانونيين

 إلى التحول أثر

 الدولية المعايير

 المالية للتقارير

 الدولية المعايير

 المالية للتقارير

 الهيئة معايير 

 السعودية

 للمحاسبين

 القانونيين

 إلى التحول أثر

 الدولية المعايير

 المالية للتقارير

 الدولية المعايير

 المالية للتقارير

بآالف الرياالت   

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

             المتداولة غير الموجودات

 18.642.287 (53.748) 18.696.071  20.174.415 (35.166) 20.209.581  21.144.593 6.223 21.138.370 )أ،ز( 6-21 ومعدات وآالت ممتلكات

 1.141.277 132.200 1.009.077  1.123.739 130.556 993.183  1.040.099 109.374 930.725 )ز(6-21 وشهرة ملموسة غير موجودات

 1.186.506 (41.309) 1.227.815  1.236.304 (41.153) 1.277.457  1.271.425 (20.877) 1.292.302 )أ( 6-21 حيوية موجودات

 زميلةفي شركات  استثمار

 94.177 94.177 -  89.077 89.077 -  96.612 96.612 - )ح( 6-21 مشتركة ومشروعات

 104.237 (94.177) 198.414  97.412 (89.077) 186.489  102.872 (96.612) 199.484 )ح( 6-21  استثمارات

             

 72.426 - 72.426  62.513 - 62.513  132.867 - 132.867  مقدمة مدفوعات

 1.156 - 1.156  519 - 519  13.875 - 13.875  مؤجلة ضريبية موجودات

 11.089 - 11.089  13.199 - 13.199  10.257 - 10.257  مشتقة مالية أدوات

  23.717.880 94.720 23.812.600  22.742.941 54.237 22.797.178  21.216.048 37.107 21.253.155 

             المتداولة موجوداتال

 2.688.641 (147.022) 2.835.663  2.905.618 (171.477) 3.077.095  3.002.331 (166.356) 3.168.687 )أ،ج( 6-21 مخزون

 116.379 116.379 -  133.415 133.415 -  96.442 96.442 - )ج( 6-21 حيوية موجودات

 مقدمة ومدفوعات تجارية مدينة ذمم

 1.286.402 (8.708) 1.277.110  1.734.247 (7.395) 1.741.642  1.395.406 (6.387) 1.401.793 )د(6-21 ومدينون أخرون

 - - -  6.188 - 6.188  - - -  قروض لشركات زميلة

 3.438 - 3.438  22.051 - 22.051  4.680 - 4.680  مالية مشتقة أدوات

 2.038.776 - 2.038.776  563.529 - 563.529  729.700 - 729.700  البنكية واألرصدة النقد

  5.304.860 (76.301) 5.228.559  5.410.505 (45.457) 5.365.048  6.154.987 (39.351) 6.115.636 

 27.368.791 (2.244) 27.371.035  28.162.226 8.780 28.153.446  29.041.159 18.419 29.022.740  الموجودات إجمالي

 )يتبع(
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 تتمه -كز المالي قائمة المر تسوية   21-1
 م2016 يناير 1 في كما  م2016 يونيو 30 في كما  م2016 ديسمبر 31 في كما  

 الهيئة معايير إيضاح 

 السعودية

 للمحاسبين

 القانونيين

 إلى التحول أثر

 الدولية المعايير

 المالية للتقارير

 الدولية المعايير

 المالية للتقارير

 الهيئة معايير 

 السعودية

 للمحاسبين

 القانونيين

 إلى التحول أثر

 الدولية المعايير

 المالية للتقارير

 الدولية المعايير

 المالية للتقارير

 الهيئة معايير 

 السعودية

 للمحاسبين

 القانونيين

 إلى التحول أثر

 الدولية المعايير

 المالية للتقارير

 الدولية المعايير

 المالية للتقارير

بآالف الرياالت   والمطلوبات الملكية حقوق

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

الرياالت بآالف 

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

             الملكية حقوق

 6.000.000 - 6.000.000  8.000.000 - 8.000.000  8.000.000 - 8.000.000  المال رأس

 1.422.141 - 1.422.141  1.422.141 - 1.422.141  1.630.190 - 1.630.190  النظامي اإلحتياطي

 (330.699) - (330.699)  (360.331) - (360.331)  (378.994) - (378.994)  الخزينة أسهم

 (392.636) - (392.636)  (476.701) - (476.701)  (711.996) - (711.996)  أخرى إحتياطيات

 3.611.089 (48.550) 3.659.639  1.838.789 (38.839) 1.877.628  2.787.363 (9.030) 2.796.393 (أ،ج،هـ)6-21 مبقاة أرباح

 10.309.895 (48.550) 10.358.445  10.423.898 (38.839) 10.462.737  11.326.563 (9.030) 11.335.593  للمساهمين العائدة الملكية

 1.700.000 - 1.700.000  1.700.000 - 1.700.000  1.700.000 - 1.700.000  الدائمة الصكوك

 وحاملي للمساهمين العائدة الملكية

 الدائمة الصكوك

            

 12.009.895 (48.550) 12.058.445  12.123.898 (38.839) 12.162.737  13.026.563 (9.030) 13.035.593  المسيطرة غير الملكية حقوق

 559.783 - 559.783  516.924 - 516.924  421.250 - 421.250  الملكية حقوق إجمالي

  13.456.843 (9.030) 13.447.813  12.679.661 (38.839) 12.640.822  12.618.228 (48.550) 12.569.678 

             المتداولة غير المطلوبات

 9.334.727 (8.708) 9.343.435  10.030.227 (7.395) 10.037.622  10.128.343 (6.387) 10.134.730 )د(6-21 األجل طويلة قروض

 527.200 55.014 472.186  581.674 55.014 526.660  573.979 33.836 540.143 )هـ(6-21 الخدمة نهاية مكافأة

 63.427 - 63.427  88.847 - 88.847  41.212 - 41.212  مشتقة مالية أدوات

 67.123 - 67.123  66.144 - 66.144  56.492 - 56.492  مؤجلة ضريبية مطلوبات

  10.772.577 27.449 10.800.026  10.719.273 47.619 10.766.892  9.946.171 46،306 9.992477 

             

             المتداولة المطلوبات

 217.647 - 217.647  199.832 - 199.832  165.620 - 165.620  المكشوف على سحب

 1.821.410 - 1.821.410  1.596.112 - 1.596.112  1.318.796 - 1.318.796  قصيرة األجل قروض

 146.190 146.190 -  168.940 168.940 -  214.902 214.902 - )ط(6-21 المستحقة الدخل وضريبة الزكاة

 2.583.963 (146.190) 2.730.153  2.746.665 (168.940) 2.915.605  2.991.902 (214.902) 3.206.804 )ط(6-21 ناآلخرو والدائنون التجارية الدائنة الذمم

 37.426 - 37.426  42.963 - 42.963  102.100 - 102.100  مشتقة مالية أدوات

  4.793.320 - 4.793.320  4.754.512 - 4.754.512  4.806.636 - 4.806.636 

 14.799.113 46.306 14.752.807  15.521.404 47.619 15.473.785  15.593.346 27.449 15.565.897  المطلوبات إجمالي

 27.368.791 (2.244) 27.371.035  28.162.226 8.780 28.153.446  29.041.159 18.419 29.022.740  والملكية المطلوبات إجمالي
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 حقوق الملكية تسوية  21-2

 

 إيضاح

 ديسمبر 31 في كما

 م2016

 يونيو 30في  كما

 م2016

م       2016يناير  1في  كما

 (التحول تاريخ)

 الرياالت بآالف  

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الهيئة لمعايير وفقاً  الملكية إجمالي

 القانونيين للمحاسبين السعودية

 
13.456.843 12.679.661 12.618.228 

     

ضمن  المثمرة النباتات تصنيف إعادة

 (13.831) 9.512 19.759 )أ(6-21 الممتلكات واآلالت والمعدات

 20.295 6.663 5.047 )ج(6-21 القيمة العادلة للمحاصيل تعديل

 (55.014) (55.014) (33.836) )هـ(6-21 اإلكتواريالتقييم  رسوم

  (9.030) (38.839) (48.550) 

 الدولية للمعايير وفقاً  الملكية إجمالي

 المالية للتقارير

 
13.447.813 12.640.822 12.569.678 
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 األرباح والخسائر الموحدةقائمة  تسوية  21-3
 م2016يونيو  –يناير  لفترة الستة أشهر  م2016يونيو  –لفترة الثالثة أشهر أبريل   م2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

 الهيئة معايير إيضاح 

 السعودية

 للمحاسبين

 القانونيين

 إلى التحول أثر

 الدولية المعايير

 المالية للتقارير

 الدولية المعايير

 المالية للتقارير

 

 

 

 الهيئة معايير

 السعودية

 للمحاسبين

 القانونيين

 إلى التحول أثر

 الدولية المعايير

 المالية للتقارير

 الدولية المعايير

 المالية للتقارير

 الهيئة معايير 

 السعودية

 للمحاسبين

 القانونيين

 إلى التحول أثر

 الدولية المعايير

 المالية للتقارير

 الدولية المعايير

 المالية للتقارير

 الرياالت بآالف  

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف 

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف 

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

             

 7.299.679 (176.069) 7.475.748  3.925.893 (99.541) 4.025.434  14.338.579 (360.083) 14.698.662 )و(6-21 اإليرادات

 (4.651.240) 9.711 (4.660.951)  (2.405.000) 29.572 (2.434.572)  (8.831.151) 33.899 (8.865.050) (ب،ج،هـ)6-21 المبيعات تكلفة

 2.648.439 (166.358) 2.814.797  1.520.893 (69.969) 1.590.862  5.507.428 (326.184) 5.833.612  الربح إجمالي

             

 (1.247.149) 176.069 (1.423.218)  (626.507) 99.541 (726.048)  (2.480.361) 375.297 (2.855.658) (هـ،و)6-21 وتوزيع بيع مصاريف

 (246.924) - (246.924)  (123.374) - (123.374)  (432.948) 3.130 (436.078) )هـ(6-21 وإدارية عمومية مصاريف

 (23.622) - (23.622)  (12.241) - (12.241)  (91.398) - (91.398)   بالصافي أخرى، مصاريف

 1.130.744 9.711 1.121.033  758.771 29.572 729.199  2.502.721 52.243 2.450.478  العمليات من الدخل

 12.605 - 12.605  13.758 - 13.758  44.676 - 44.676  الصرف بأسعار التغير/ )خسائر(  مكاسب

 (167.683) - (167.683)  (94.653) - (94.653)  (351.336) - (351.336)  بالصافي تمويلية، تكايف

 اريعوالمش الزميلة الشركات نتائج في الحصة

 المشتركة

 

13.323 - 13.323  5.189 - 5.189  5.786 - 5.786 

 981.452 9.711 971.741  683.065 29.572 653.493  2.209.384 52.243 2.157.141  الدخل وضريبة الزكاة قبل الربح

             

 (39.544) - (39.544)  (26.223) - (26.223)  (74.345) - (74.345)  األجنبية الدخل وضريبة الزكاة

 941.908 9.711 932.197  656.842 29.572 627.270  2.135.039 52.243 2.082.796  الفترة/ للسنة الربح
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 تتمه -ائمة الدخل الشامل اآلخر الموحد مطابقة ق  21-4

 

  
 م2016يونيو  –لفترة الثالثة أشهر أبريل   م2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 م2016يونيو  –يناير  لفترة الستة أشهر

 

 إيضاح

 الهيئة معايير

 السعودية

 للمحاسبين

 القانونيين

 إلى التحول أثر

 الدولية المعايير

 المالية للتقارير

 

 

 الدولية المعايير

  المالية للتقارير

 الهيئة معايير

 السعودية

 للمحاسبين

 القانونيين

 إلى التحول أثر

 الدولية المعايير

 المالية للتقارير

 

 

 الدولية المعايير

 المالية للتقارير

 الهيئة معايير 

 السعودية

 للمحاسبين

 القانونيين

 إلى التحول أثر

 ليةالدو المعايير

 المالية للتقارير

 الدولية المعايير

 المالية للتقارير

 الرياالت بآالف  

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف 

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف 

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

             

 941.908 9.711 932.197  656.842 29.572 627.270  2.135.039 52.243 2.082.796  الدخل للفترة

             

             يتم إعادة تصنيفها للربح أو الخسارة لن سوف بنود

 - - -  - - -  (12.723) (12.723) - )هـ(6-21 الخدمة نهاية لمكافأة اإلكتوارية الخسائر

             الخسارة أو للربح الحقاً  تصنيفها إعادة يمكن بنود

 (107.426) (107.426) -  (5.017) (5.017) -  (514.707) (514.707) -  أجنبية عمالت ترجمة فروقات

 (19.901) (19.901) -  (36.789) (36.789) -  (62.377) (62.377) -  التدفقات النقدية لتحوطفي القيمة العادلة  التغير

             ارة إلى الربح أو الخس المحولةتحوط التدفقات النقدية  تعديل

 9.668 9.668 -  2.129 2.129 -  20.330 20.330 -  والخسارة للربح المحملة

 (6.825) (6.825) -  (10.548) (10.548) -  (1.365) (1.365) -  للبيع المتاحة لالستثمارات العادلة القيمة في التغير

 (10.386) (10.386) -  (10.386) (10.386) -  (10.388) (10.388) -  الزميلة للشركات اآلخر الشامل الدخل حصة

 (134.870) (134.870) -  (60.611) (60.611) -  (581.230) (581.230) -  الفترة/ للسنة اآلخر الشامل الدخل

 807.038 (125.159) 932.197  596.231 (31.039) 627.270  1.553.809 (528.987) 2.082.796  الفترة/ للسنة اآلخر الشامل الدخل إجمالي
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 تسويات على األرباح 21-5

  
 م2016يونيو  –لفترة الثالثة أشهر أبريل   م2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 م2016يونيو  –يناير  لفترة الستة أشهر

 

 إيضاح
الدخل قبل الزكاة 

  الدخل للسنة  والضريبية
الدخل قبل الزكاة 

 الدخل للسنة  والضريبية

 

الدخل قبل الزكاة 

 الدخل للسنة  والضريبية

 الرياالت بآالف  

 السعودية

 الرياالت بآالف 

 السعودية

 الرياالت بآالف 

 السعودية

 الرياالت بآالف 

 السعودية

 الرياالت بآالف 

 السعودية

 الرياالت بآالف 

 السعودية

 932.197  971.741  627.270  653.493  2.082.796  2.157.141  القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة لمعايير وفقا  

 (13.632)  (13.632)  (12.510)  (12.510)  (15.248)  (15.248) )ج(6-21 في القيمة العادلة ناقصا  تكلفة البيع الخسارة الناتجة من التغيرات

 23.343  23.343  42.082  42.082  33.590  33.590 )ب( 6-21 المثمرة النباتات تعديل

 -  -  -  -  33.901  33.901 )هـ(6-21 اإلكتواريالتقييم  مصاريف

 9.711  9.711  29.572  29.572  52.243  52.243  الربح أو الخسارة المعدلإجمالي 

 941.908  981.452  656.842  683.065  2.135.039  2.209.384  المالية للتقارير الدولية للمعايير وفقاً  الخسارة أو الربح

 (134.870)  (134.870)  (60.611)  (60.611)  (581.230)  (581.230)  الدخل الشامل اآلخر

 807.038  846.582  596.231  622.454  1.553.809  1.628.154  المالية للتقارير الدولية للمعايير وفقاً  الشامل الدخل إجمالي
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 فهرس إيضاحات المطابقات 21-6

 :المالية للتقارير الدولية المعايير إلى القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة معايير من التحول بسبب التغيرات

 المثمرة النباتات - أ

 .العالقة ذات الزراعية والمنتجات المثمرة النباتات على الصيانة تكاليف تعديل - ب

 الحيوية للموجودات القياس وإعادة التصنيف إعادة - ج

 الصكوك إصدار تكاليف رسملة - د

 مكافأة الموظفين - ه

 والحسومات التجاري الخصم - و

 

 التصنيف وإعادة العرض تحسين بسبب التغيرات      

 الملموسة غير الموجودات - ز

 المشتركة والمشروعات الزميلة الشركات في االستثمارات - ح

 .الدخل وضريبة الزكاة - ط
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 :المالية للتقارير الدولية المعايير إلى القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة معايير من التحول بسبب التغيرات  

 المثمرة النباتات .أ
 

 للتقارير الدولية اييرالمع تتطلب. ومخزون تصنيف النباتات المثمرة وفقا  لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كموجودات حيوية تم

 واألعمال لمتراكما واالستهالك التكاليف تصنيف إعادة تم لذلك، ونتيجة. والمعدات واآلالت الممتلكات ضمن المثمرة النباتات تصنيف المالية

 .لذلك وفقا   التنفيذ تحت الرأسمالية

 

 :الموحدة المالي المركز قائمة
 

 

 م2016ديسمبر  31

 (مدققه)

 م2016 يونيو 30

 (مدققه)غير 

 م2016يناير  1

     (مدققه)

 الرياالت بآالف  

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

     :والمعدات واآلالت الممتلكات

 49.465 106.713 101.075  لفةالتك – الناضجة النباتات

 (8.417) (16.470) (51.361)  االستهالك المتراكم – الناضجة النباتات

 37.368 5.147 65.883  الناضجة غير النباتات

  115.597 95.390 78.416 

     :الحيوية الموجودات

 (47.108) (48.283) (48.284)  لفةالتك – الناضجة النباتات

 8.417 8.893 29.508  االستهالك المتراكم – الناضجة النباتات

 (2.618) (1.763) (2.101)  الناضجةغير  النباتات

  (20.877) (41.153) (41.309) 

     :المخزون

 (50.938) (44.725) (74.961)  (البرسيم نبات) المثمرة النباتات

 إيضاح) / )االنخفاض(الزيادة – المبقاة األرباح تعديل

 ((ب) 21.6

 19.759 9.512 (13.831) 

 

 تكاليف الصيانة على النباتات المثمرة والمنتجات الزراعية ذات العالقة تعديل .ب
 

إعادة تصنيف النباتات  تم. )أ(( 21.6 إيضاح) خزونيف نباتات البرسيم كملمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تم تصن وفقا  

 منتجاتال عن المحاسبة يتم الحصاد بعد. والمعدات واآلالت الممتلكات إلى المخزون منللمعايير الدولية للتقارير المالية  وفقا  المثمرة 

 غير قالالح والحصاد البرسيم نبات نضج بين التحول فإنبالقيمة العادلة. إضافة إلى ذلك  كمخزون المثمرة النباتات هذه من الزراعية

 .صيانة كتكاليف قيدها ويتم رسملتها يتم ال الفترة خالل المثمرة النباتات على المتكبدة التكاليف فإن وعليه هامة،

 

 من التغيير كما يلي: الناشئة اآلثار تلخيص يتم

  

 الموحدة: الخسارة أو الربح قائمة
 

  

 ديسمبر 31

   م2016

 )مدققه(

يونيو  –أبريل 

م       2016

 )غير مدققة(

يونيو  –يناير 

 م        2016

 )غير مدققه(

 الرياالت بآالف   

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

      :المبيعات تكلفة

 المنتجات صيانة تكاليف تسجيل مكاسب

 صافيبال الزراعية،

 33.590 42.082 23.343 

 23.343 42.082 33.590   زيادة - السنةربح  تعديل
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 الحيوية الموجودات قياس وإعادة تصنيف إعادة  .    ج

 -التنفيذ  والدجاج الالحم على أنها أعمال تحت القائمةتصنيف المحاصيل  يتملمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  وفقا  

موجودات حيوية. ك بخالف النباتات المثمرة الدولية للتقارير المالية تصنيف الحيوانات والنباتات الحية المعايير تتطلب. مخزون

تتطلب المعايير الدولية  كماالمخزون إلى الموجودات الحيوية.  مناألخرى  والدواجن المحاصيل تصنيف إعادة تم ،وعليه

كذلك و للتقارير المالية قياس الموجودات الحيوية بالقيمة العادلة ناقصا  تكلفة البيع إال في حال عدم توفر أسعار سوق مدرجة

 اكممتر ستهالكا أي ناقصا   بالتكلفة البيولوجية الموجودات قياس يتم ،بدرجة موثوقةالبديلة للقيمة العادلة  القياسات عدم توفر

بخالف المحاصيل في  المجموعة. يتم قيد كافة الموجودات الحيوية المملوكة بواسطة ، إن وجدمتراكم إنخفاض وخسائر

حيث ال يتوفر أسعار سوق مدرجة لهذه الموجودات الحيوية  اإلنخفاض،األرجنتين بالتكلفة ناقصا  االستهالك المتراكم وخسائر 

 .بدرجة موثوقةالعادلة  قياسات بديلة للقيمةكذلك عدم توفر و
 

 فيما يلي موجزا  باألثر الناتج من التغير:

 :الموحدة المالي المركز قائمة
 

 

 م2016 ديسمبر 31

 (مدققه)

 م2016 يونيو 30

 (مدققه)غير 

 م2016يناير  1

        (مدققه)

 الرياالت بآالف  

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

     :الحيوية الموجودات

 3.399 58.782 2.983  بالتكلفة المحاصيل

 50.437 21.328 37.861  العادلة بالقيمة المحاصيل

 62.543 53.305 55.598  األخرى الدواجن

  96.442 133.415 116.379 

     :المخزون

 (96.084) (126.752) (91.395)  التنفيذ تحت أعمال

 20.295 6.663 5.047  زيادة - المبقاةاألرباح  تعديل

 :الموحدة الخسائر أو األرباح قائمة

 

  

 م2016 ديسمبر 31

 )مدققه(

يونيو  –أبريل 

م        2016

 )غير مدققة(

 م2016 مارس 31

 )غير مدققه(

 الرياالت بآالف   

 السعودية

 الرياالت بآالف 

 السعودية

      :المبيعات تكلفة

 (13.632) (12.510) (15.248)   للمحاصيل العادلة القيمة تعديالت

 (13.632) (12.510) (15.248)   (نقص) – الفترةربح  تعديل

 
 الصكوك إصدار تكاليف رسملة. د

ليف كمدفوعات تسجيل هذه التكا تملمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  وفقا  المجموعة صكوك وتكبدت تكاليف إصدار.  أصدرت

تم  .بشأنها لتكاليفا هذه تكبد تم التيالمطلوبات  مقابلبالصافي  اإلصدار تكاليف تسجيل المالية للتقارير الدولية المعايير تتطلب. مقدمة

 .األجل طويلة القروض مقابل بالصافي العالقة ذات التكاليفإعادة تصنيف 

 :التغيرات من الناتج باألثر ملخصا   يلي فيما

 :الموحدة المالي المركز قائمة
 م2016 ديسمبر 31 

 (مدققه)

 م2016 يونيو 30

 (مدققه)غير 

 م2016يناير  1

        (مدققه)

 الرياالت بآالف 

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

    :األجل طويلة القروض

 8.708 7.395 6.387 الصكوك إصدار تكاليف

 المدينة والذمم المقدمة والمدفوعات التجارية المدينة الذمم

 :األخرى

   

 (8.708) (7.395) (6.387) مقدمة مدفوعات
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 الموظفين مكافأة(   هـ

 اإللتزام لتحديد. لتنظيميةا للمتطلبات وفقا   الموظفين مكافأة إلتزامات بتسجيل المجموعة قامت القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة لمعايير وفقا  

 تخفيض سعك تم لذلك، ونتيجة الموظفين لمكافأة مفصل إكتواري تقييم بإجراء المجموعة قامت المالية للتقارير الدولية للمعايير وفقا  

 .الفترة وخسائر أرباح من للفترة مصاريفال

 :التغير عن الناتج باألثر ملخصا   يلي فيما

 :الموحدة المالي المركز قائمة
 

 

 م2016 ديسمبر 31

 (مدققه)

 م2016 يونيو 30

 (مدققه)غير 

 م2016يناير  1

        (مدققه)

 الرياالت بآالف  

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

     :الخدمة نهاية مكافأة

 (55.014) - 21.178  الحالية الفترة – اإللتزامفي  / )الزيادة( النقص

 - (55.014) (55.014)  السابقة الفترة – اإللتزامفي  الزيادة

 (55.014) (55.014) (33.836)  )نقص( –األرباح المبقاة  تعديل

     

 :الموحدة اآلخر الشامل الدخل قائمة
 

 

 ديسمبر 31 

 م2016 

 )مدققه( 

يونيو  –أبريل 

    م       2016

 مدققة( )غير

 يونيو -يناير 

  م2016

 )غير مدققه(

 الرياالت بآالف   

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

      :المبيعات تكلفة

 - - 15.557   الحالية الفائدةتكاليف و الخدمة تكاليف

      :وتوزيع بيع مصاريف

 - - 15.214   الحالية الفائدةتكاليف و الخدمة تكاليف

      وإدارية عمومية مصاريف

 - - 3.130   الحالية الفائدةتكاليف و الخدمة تكاليف

 - - 33.901   زيادة -الربح للسنة  تعديل

 - - (12.723)   لمكافأة نهاية الخدمة اإلكتوارية الخسائر

 - - 21.178   زيادة  –الدخل الشامل للسنة  تعديل

 والحسومات التجارية الخصومات(   و

 المعايير طلبتت. وتوزيع بيع مصاريفكالخصومات التجارية والحسومات  عرض تملمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  وفقا  

 قائمةل تصنيف إعادة إجراء تم لذلك ونتيجةمقابل اإليرادات.  مخصوماتكالخصومات التجارية والحسومات  عرضالدولية للتقارير المالية 

 األرباح أو الخسائر الموحدة.

 :التغير عن الناتج باألثر ملخصا   يلي فيما

 :الموحدة رباح أو الخسائراأل قائمة
 

 

 م2016 ديسمبر 31

 )مدققه(

يونيو  –أبريل 

م           2016

 )غير مدققة(

 يونيو –يناير 

  م2016 

 )غير مدققه(

 الرياالت بآالف  

 السعودية

 الرياالت بآالف 

 السعودية

     :اإليرادات

 (176.069) (99.541) (360.083)  والحسومات التجارية الخصومات

     :والتوزيع البيع مصاريف

 176.069 99.541 360.083  والحسومات التجارية الخصومات

 - - -  للسنةربح  تعديل
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 :والتصنيف العرض تحسين بسبب التغيرات

 الملموسة غير الموجودات(   ز

 ألغراض العرض العادل. الملموسة غير الموجودات ضمن عرضها ليتم والمعدات واآلالت الممتلكات من البرامج تراخيص تصنيف إعادة تم

 :التغير عن الناتج باألثر ملخصا   يلي فيما

 :الموحدة المالي المركز قائمة
 

 

 م2016 ديسمبر 31

 (مدققه)

 م2016 يونيو 30

 (مدققه)غير 

 م2016يناير  1

        (مدققه)

 الرياالت بآالف  

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

     الملموسة غير الموجودات

 117.116 150.390 170.020  التكلفة  – برامج تراخيص تكاليف

 (66.780) (82.015) (95.399)  مجمع اإلستهالك – البرامج لتراخيص المتراكم االستهالك

 81.864 62.181 34.753  التنفيذ تحت برامج تراخيص

  109.374 130.556 132.200 

     والمعدات واآلالت الممتلكات

 (117.116) (150.390) (170.020)  التكلفة  – برامج تراخيص تكاليف

 66.780 82.015 95.399  مجمع اإلستهالك – البرامج لتراخيص المتراكم االستهالك

 (81.864) (62.181) (34.753)  التنفيذ تحت برامج تراخيص

  (109.374) (130.556) (132.200) 

 - - -  المبقاة األرباح تعديل

 المشتركة اريعوالمش الزميلة الشركات في االستثمارات(   ح

ستثمارات. المشتركة ضمن اال الزميلة والمشاريع الشركات في االستثمارات عرض تم القانونيين، للمحاسبين السعودية الهيئة لمعايير وفقا  

 عن ستقلةمقائمة المركز المالي  فيالمشتركة  الزميلة والمشاريعتتطلب المعايير الدولية للتقارير المالية عرض االستثمارات في الشركات 

 االستثمارات األخرى.

 :التغير عن الناتج باألثر ملخصا   يلي فيما

 :الموحدة المالي المركز قائمة
 

 

 م2016 ديسمبر 31

 (مدققه)

 م2016 يونيو 30

 (مدققه)غير 

 م2016يناير  1

       (مدققه)

 الرياالت بآالف  

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 94.177 89.007 96.612  المشتركة والمشاريعالزميلة  الشركات في االستثمارات

 (94.177) (89.007) (96.612)  االستثمارات

 - - -  المبقاة األرباح تعديل
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 ةتتم –تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية  أثر -21

 الدخل وضريبة الزكاة(   ط

 بغرض .ضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى الزكاة وضريبة الدخل إلتزامعرض  متلمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين،  وفقا  

 الزكاة وضريبة الدخل منفصال  في قائمة المركز المالي. إلتزامتحسين العرض تم حاليا  عرض 

 :التغير عن الناتج باألثر ملخصا   يلي فيما

 :الموحدة المالي المركز قائمة
 

 

م 2016 ديسمبر 31

  (مدققه)

 م2016 يونيو 30

 (مدققه)غير 

 م2016يناير  1

 (مدققه)

 الرياالت بآالف  

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 الرياالت بآالف

 السعودية

 146.190 168.940 214.902  المستحقة الدخل وضريبة الزكاة

 (146.190) (168.940) (214.902)  الدائنون اآلخرونو التجارية الدائنة الذمم

 - - -  المبقاة األرباح تعديل

 
 المطبقة اإلعفاءات 21-6

 

مح اعتمدته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين يس والذي" الدولية للتقرير المالي ألول مرةتطبيق المعايير " 1 المالي للتقرير الدولي المعيار 

 .مرة ألول تطبيقه عند وذلكاإلعفاءات من التطبيق بأثر رجعي لبعض المعايير الدولية  ببعض

 

 :التالية اإلعفاءات بتطبيق المجموعة قامت 

 

 لم يتم تطبيقه على عمليات القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة اعتمدته والذي" األعمال دمج" 3 المالي للتقرير الدولي المعيار )أ(

تركة في الشركات الزميلة أو المشاريع المش حصصا  وفقا  للمعايير الدولية أو  أعماال   تشكلاالستحواذ على الشركات التابعة والتي 

ذي )واليعني أن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات وفقا  لمعايير الهيئة  اإلعفاءاستخدام هذا  إنم. 2016يناير  1 قبلوقعت 

 وفقا   القياس يتم واذ،االستح تاريخ وبعد. االستحواذ بتاريخ المفترضة تكلفتهاينبغي أن يتم االعتراف بها وفقا  للمعايير الدولية( هي 

 المركز ائمةق من استبعادها يتم الدولية للمعايير وفقا   بها لالعتراف مؤهلة ليست التي والمطلوبات الموجودات. الدولية للمعايير

 نتيجة ابقا  س بها االعتراف تم مبالغ أي باستبعاد أو عترافباال المجموعة تقم لم. الدولية للمعايير وفقا   المعدة االفتتاحية المالي

 الدفترية القيمة أن الهيئة اعتمدته الذي 1 المالي للتقرير الدولي المعيار يتطلب كما. الدولية للمعايير وفقا   االعتراف متطلبات

تسويات  من جزء) الدولية للمعايير وفقا   المعدة ةاالفتتاحي المالي المركز قائمة في تستخدم أن ينبغي الهيئة معايير بموجب للشهرة

 الذي 1 المالي للتقرير الدولي للمعيار وفقا  في قيمة الشهرة واالعتراف بالموجودات غير الملموسة أو استبعادها(.  اضاالنخف

 بتاريخ تهاقيم في انخفاض هناك كان إذا لتحديد الشهرة بفحص المجموعة قامت القانونيين، للمحاسبين السعودية الهيئة اعتمدته

 م.2016 يناير 1 في ضروريا   الشهرة قيمة في انخفاض أي اعتبار يتم لم. الدولية للمعايير التحول

 

 الهيئة اعتمدته الذي"آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية"  21 الدولي المحاسبة معيار بتطبيق ةالمجموع تقم لم )ب(

تاريخ  بلقاألعمال والتي وقعت  دمجبأثر رجعي على تسويات القيمة العادلة والشهرة الناتجة عن  القانونيين للمحاسبين السعودية

التحول للمعايير الدولية. يتم معاملة تسويات القيمة العادلة والشهرة كموجودات ومطلوبات للشركة األم عوضا  عن معاملتها 

والمطلوبات بالعملة األساسية للشركة األم  الموجوداتالتعبير عن هذه  تمليه، ومطلوبات الشركة المستحوذ عليها. وع وجوداتمك

 .األجنبية العمالت ترجمة عن ناتجة إضافية فروقات أي حدثتولم  محتفظ بها بعمالت أجنبية أو بنود غير نقدية
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  توزيعات األرباح -22

 العمومية الغير عادية على الجمعية اجتماعمجلس اإلدارة في  م، صادق2017 مارس 26هـ الموافق 1438جمادى الثاني  28في تاريخ 

 (.للسهم سعودي لاير 0.90) سعودي لاير مليون 720 بمبلغم 2016 ديسمبر 31 في المنتهية لسنةا توزيعات

 

 الحقة أحداث -23

الموحد للمجموعة الظاهر في هذه  األوليوالتي قد تؤثر على المركز المالي  الفترةتعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة منذ نهاية 

 الموحدة. األولية الموجزة القوائم المالية 

 

   اإلدارة مجلساعتماد  -24
 

 م(.2017يوليو  23هـ )الموافق 1438شوال  29 من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ الموحدة زةجالمو األوليةالقوائم المالية  هذهاعتمدت 

 


