
 
   

                                  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 شركة المراعي
 شركة مساهمة سعودية

 
 

 الفهـرس
 

 صفحة 
  
  

 ۱ وحدةملقوائم المالية األولية الا علي محدودالفحص التقرير 
  
  

 ۲ )غير مراجعة( ۲۰۱۳ مارس ۳۱قائمة المركز المالي األولية الموحدة كما في 
  
  

 ۳ )غير مراجعة(  ۲۰۱۳ مارس ۳۱ في ةالمنتهي أشهرلفترة الثالثة قائمة الدخل األولية الموحدة 
  

  
 ٤ )غير مراجعة( ۲۰۱۳ مارس ۳۱المنتهية في أشهر الثالثةلفترة قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة 

  
  

غير ( ۲۰۱۳ مارس ۳۱المنتهية في  أشهر الثالثةلفترة األولية الموحدة  الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 
 )مراجعة

 
٥ 

    
  

غير ( ۲۰۱۳ مارس ۳۱المنتهية في  أشهر الثالثةلفترة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 ۱۹-٦ )مراجعة

 













 

٦ 

 شركة المراعي
 )شركة مساهمة سعودية(

 ضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدةإي
  ۲۰۱۳مارس  ۳۱أشهر المنتهية في الثالثة لفترة 

 
 نبذة عن الشركة والشركات التابعة لها ونشاطاتها - ۱
 

وقد  .)م۲۰۰٥أغسطس  ۸الموافق (هـ ۱٤۲٦رجب  ۲، شركة مساهمة سعودية تم تحويلها بتاريخ )"الشركة"(شركة المراعي 
السجل تعمل بموجب و، )م۱۹۹۱يوليو  ۱الموافق (هـ ۱٤۱۱ذي الحجة  ۱۹بتاريخ  ،في األصل ،بدأت الشركة عملياتها التجارية

حتى  ۱۹۷٦، كانت النشاطات الرئيسية للشركة لألعوام من ۱۹۹۱وقبل توحيد نشاطاتها في عام . ۱۰۱۰۰۸٤۲۲۳التجاري رقم 
 ".المراعي"العالمة التجارية  باستخدامتتم  ۱۹۹۱

   
في منطقة  والمشروبات الكيةمن الشركات الرئيسية في إنتاج المواد الغذائية االسته) المجموعة(تعد الشركة والشركات التابعة لها 

    .في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي المجاورة وتستحوذ على الحصة السوقية األكبرالشرق األوسط، 
كما يتم . "طيبة"و " بيتي"و  ."المراعي"التجارية  اتالعالم ستخداماب، وتصنيع المواد الغذائية الفاكهةيتم إنتاج األلبان وعصائر 

إنتاج الحليب الخام ومعالجته مع القيام بتصنيع األغذية المشتقة من األلبان في المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية 
المنتجات االستهالكية من مرافق التصنيع داخل المملكة العربية السعودية واإلمارات الحليب ويتم توزيع . ومصر واألردن المتحدة
  .المتحدة من خالل أسطول التوزيع إلى مراكز التوزيع المحلية العربية

  
الحديثة لصناعة المواد الغذائية المخابز الغربية المحدودة، والشركة  من قبل شركة تصنيعها والمتاجرة بهايتم فمنتجات المخابز  أما

توقفت الشركة العالمية لخدمات المخابز  دلق ).، على التوالي"سفن دايز"و" لوزين"باستخدام العالمات التجارية (المحدودة 
هذه الشركات ذات مسئولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية، ويقع  إن. المحدودة عن المتاجرة في منتجات الخبز

     .مركزها الرئيسي في جدة
إن ". اليوم"، باستخدام العالمة التجارية )دكوها(يتم تصنيع منتجات الدواجن والمتاجرة بها من قبل شركة حائل للتنمية الزراعية 

   . شركة هادكو، شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية، ويقع مركزها الرئيسي في حائل
إن شركة المراعي ألغذية األطفال المحدودة، شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية، وتمتلك مصنعاً 

مشروع مشترك بين شركة ميد (إن المصنع مؤجر للشركة الدولية ألغذية األطفال . حديثاً إلنتاج حليب األطفال في الخرج
 ).جونسون والشركة

 
ويتم  ،من قبل المجموعة )فيما عدا مملكة البحرين وسلطنة عمان(ي الخليج دول مجلس التعاونجميع مراكز التوزيع في  تدار

  :مبرمة مع الموزعينوكالة اتفاقيات  بموجبتشغيلها 
 .شركة الخرافي إخوان لمنتجات األلبان المحدودة :   ويـتـــــــالك 
 .لغذائية والتجارةشركة خالد للمواد ا : رــــــــقطــ 
    .مؤسسة بستان الخليج :اإلمارات العربية المتحدة 

شركة . (و.ش.ش –شركة المراعي البحرين / تابعة وهيال هاتباشر المجموعة نشاطها في كل من مملكة البحرين من خالل شركات
وشركة م، .م.ش –ة للتجارة والتسويق شركة الكواكب العربي/ في سلطنة عمان من خالل شركاتها التابعة وهي، و)الشخص الواحد

   .على التوالي ،م.م.اليوم للمنتجات الغذائية ش
شركة فوندو مونتي األرجنتين من خالل شركات أرجنتينية تابعة لها وهى  فيتقوم المجموعة بإمتالك وتشغيل مزارع أعالف 

 أيه.يه، وشركة فوندو مونتي ساندوفال أسأ.أيه، وشركة فوندو مونتي إل ديسكانسو أس. أس  أرجنتينا  انفيرجينز
وتصنيع المواد الغذائية في كل من مصر واألردن من خالل شركاتها التابعة  وتشغيل تباشر المجموعة نشاطها من إنتاج األلبان

 .لى التواليوشركة طيبة لالستثمار والصناعات الغذائية المتطورة، ع) بيتي(وهي الشركة الدولية للمشاريع الصناعية الزراعية 
 : إن عنوان المركز الرئيسي للمجموعة هو كاآلتي

 ۷مخرج رقم  -الطريق الدائري الشمالي
 حي األزدهار

 ۸٥۲٤   بص 
 ۱۱٤۹۲  الرياض
 السعودية العربية المملكة

مارس  ۲٥الموافق  األول ىجماد ۱۳بتاريخ ) شركة ذات مسئولية محدودة( القابضة المتحدون المزارعون شركة تأسيس تم
 و). ۳۳۰٫۰۰۰لایر سعودي % ( ۳۳هذه الشركة  يالمملكة العربية السعودية، بلغت نسبة مساهمة شركة المراعي ف في ۲۰۱۳

 من دائمة مصادرلتوفير  وذلكفي القطاع الزراعي  األجل طويل لالستثمار القابضة المتحدون المزارعون شركةقد تأسست 
 .السعودية العربية المملكة خارج مناألعالف والمحاصيل الزراعية 

  



 

۷ 

 شركة المراعي
 )سعوديةشركة مساهمة (

 تتمة - ضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدةإي
 ۲۰۱۳مارس  ۳۱أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 تتمة  -نبذة عن الشركة والشركات التابعة لها ونشاطاتها  - ۱

 :فيما يلي بياناً بتفاصيل الشركات التابعة للمجموعة
  الحصص نسبة الملكية المباشرة والفعلية    

 رأس المال ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ الوظيفيةالعملة  النشاط بلد التأسيس اسم الشركة التابعة
 األسهم

 المصدرة
  ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ لایر سعودي شركة قابضة المملكة العربية السعودية شركة المراعي لالستثمار المحدودة

 لایر سعودي
۱۰۰٫۰۰۰ 

شركة صناعية  العربية السعوديةالمملكة  شركة المراعي ألغذية األطفال المحدودة
 وتجارية

 مليون ۲۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ لایر سعودي
 لایر سعودي 

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ 

شركة / دواجن المملكة العربية السعودية  شركة حائل للتنمية الزراعية  
 زراعية

 مليون ۳۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ لایر سعودي
 لایر سعودي 

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ 

 مليون ۲۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ لایر سعودي شركة مخابز المملكة العربية السعودية  شركة المخابز الغربية المحدودة 
 لایر سعودي 

۲۰۰٫۰۰۰ 

  ٥۰۰٫۰۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ لایر سعودي شركة قابضة المملكة العربية السعودية  الشركة العالمية لخدمات المخابز المحدودة  
 لایر سعودي

٥۰۰ 

 مليون ۷۰ %٦۰ %٦۰ لایر سعودي شركة مخابز المملكة العربية السعودية  الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية 
 لایر سعودي 

۷۰٫۰۰۰ 

 مليون ۲٥ %٥۲ %٥۲ لایر سعودي شركة زراعية المملكة العربية السعودية  )مدخالت(شركة المدخالت الزراعية المحدودة 
 لایر سعودي 

۲٥۰ 

 ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ لایر سعودي تجاريةشركة  المملكة العربية السعودية كالرنو شركة
 لایر سعودي 

۳٫۰۰۰ 

 ۲۷٫٤۷٥٫۹۱٤ %۱۰۰ %۱۰۰ بيسو أرجنتيني شركة  زراعية األرجنتين أيه.مونتي إل ديسكانسو أس شركة فوندو
 بيسو أرجنتيني 

۲۷٫٤۷٥٫۹۱٤  

 ۱۷٫۸٤۹٫۹۹۷ %۱۰۰ %۱۰۰ أرجنتيني بيسو شركة زراعية األرجنتين  أيه. مونتي انفيرجينز أرجنتينا أس شركة فوندو
 بيسو أرجنتيني

۱۷٫۸٤۹٫۹۹۷  

  ٤٫۳۸۳٫٤۳۲ %۱۰۰ %۱۰۰ بيسو أرجنتيني شركة زراعية األرجنتين أيه.مونتي ساندوفال أس شركة فوندو
 بيسو أرجنتيني

٤٫۳۸۳٫٤۳۲  

راكده وعديمة  األرجنتين أيه.  شركة أجرو تيرا أس
 النشاط

  ٤۷٥٫۸۷٥ %۱۰۰ %۱۰۰ بيسو أرجنتيني
 بيسو أرجنتيني

٤۷٥٫۸۷٥  



 

 

۸ 

 شركة المراعي
 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة - ضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدةإي
 ۲۰۱۳مارس  ۳۱أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 تتمة  -نبذة عن الشركة والشركات التابعة لها ونشاطاتها  - ۱

  الحصص نسبة الملكية المباشرة والفعلية    

 رأس المال ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ الوظيفيةالعملة  النشاط بلد التأسيس اسم الشركة التابعة
 األسهم

 المصدرة
 ۱۰۰٫۰۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ دينار بحريني شركة مبيعات مملكة البحرين .و.ش.شركة المراعي البحرين ش

 دينار بحريني 
۱٫۰۰۰ 

  ۲٥۰٫۰۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ دينار بحريني شركة قابضة مملكة البحرين .م.م.شركة المراعي العالمية القابضة ش
 دينار بحريني

۲٫٥۰۰ 

  ۲٥۰٫۰۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ دينار بحريني شركة قابضة مملكة البحرين .م.م.شركة المراعي لالستثمار القابضة ش
 دينار بحريني

۲٫٥۰۰ 

القابضة  )البحرين(دولية لأللبان والعصائر الشركة ال
 م .م.ش

 ۲٥۰٫۰۰۰ %٥۲ %٥۲ دينار بحريني قابضةشركة  مملكة البحرين
 دينار بحريني 

۲٫٥۰۰ 

 ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ %٥۲ %٥۲ دوالر أمريكي شركة قابضة برمودا الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة 
 دوالر أمريكي

۷٫۰۰۰٫۰۰۰ 

 ٥۰٫۰۰۰٫۰۰۰ %٥۲ %٥۲ جنيه مصري شركة قابضة مصر المحدودة) مصر(الشركة الدولية لأللبان والعصائر 
 جنيه مصري

٥٫۰۰۰٫۰۰۰ 

صناعية شركة  مصر ) بيتي( الصناعية الزراعيةمشاريع لالشركة الدولية ل
 وتجارية

 ۳۱۷٫۱٥۹٫۰۰۰ %٥۲ %٥۲ جنيه مصري
 جنيه مصري

۳۱٫۷۱٥٫۹۰۰ 

 شركة ماركلي القابضة المحدودة 
 

راكدة وعديمة  جيرسي
 النشاط

 - - %۱۰۰ %۱۰۰ جنية إسترليني

 ٤۹٫٦۷٥٫۳٥۲ %۳۹ %۳۹ دينار أردني شركة صناعية األردن الغذائية المتطورة اتلصناعوا لالستثمارشركة طيبة 
 دينار أردني

٤۹٫٦۷٥٫۳٥۲ 

  ٥۰۰٫۰۰۰ %۳۹ %۳۹ أردني دينار صناعية شركة األردن الحليب ومشتقات العصائر لصناعة الروابي شركة
 أردني دينار

٥۰۰٫۰۰۰ 

 واألجبانلصناعة منتجات األلبان  المتحدون
 والعصائر ومشتقاتها 

  ٥۰۰٫۰۰۰ %۳۹ %۳۹ أردني دينار صناعية شركة األردن
 أردني دينار

٥۰۰٫۰۰۰ 

  ۷٥۰٫۰۰۰ %۳۹ %۳۹ أردني دينار زراعية شركة األردن األثير الزراعية   شركة
 أردني دينار

۷٥۰٫۰۰۰ 



 

 

۹ 

 شركة المراعي
 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة - األولية الموحدةضاحات حول القوائم المالية إي
 ۲۰۱۳مارس  ۳۱أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

  
 تتمة  -نبذة عن الشركة والشركات التابعة لها ونشاطاتها  - ۱

 
  الحصص نسبة الملكية المباشرة والفعلية    

 رأس المال ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ الوظيفية العملة النشاط التأسيس بلد التابعة الشركة اسم
 األسهم

 المصدرة
  ۲٥۰٫۰۰۰ %۳۹ %۳۹ أردني دينار صناعية شركة األردن البالستيكية للصناعات النموذجية الشركة

 أردني دينار
۲٥۰٫۰۰۰ 

  ۱٥۰٫۰۰۰ %۹۰ %۹۰ عماني لایر مبيعات شركة عمان سلطنة .م.م.ش والتسويق للتجارة العربية الكواكب شركة
 عماني لایر

۱٥۰٫۰۰۰ 

  ۲۰٫۰۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ عماني لایر مبيعات شركة عمان سلطنة .م.م.ش الغذائية للمنتجات اليوم شركة
 عماني  لایر

۲۰٫۰۰۰ 

 ۱۳٫۰٤۷٫۱۳٤ %۱۰۰ %۱۰۰ يورو قابضة شركة أسبانيا إل  . أس انفيرجينيز مونتي فوندو شركة
 يورو

۱۳٫۰٤۷٫۱۳٤ 
  

 ۲۲٫۰٤۲٫۱۸۳ %٥۲ %٥۲ إماراتي درهم قابضة شركة المتحدة العربية اإلمارات المحدودة) دبي( والعصائر لأللبان الدولية الشركة
 إماراتي درهم

۲۲٫۰٤۲٫۱۸۳ 

 ۳۰۰٫۰۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ إماراتي درهم مبيعات شركة المتحدة العربية اإلمارات .م.م.ش اإلماراتية المراعي شركة
 إماراتي  درهم

 غيرمال  رأس(
 )مدفوع

۳۰۰ 



 

۱۰ 

 المراعيشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة -ضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة إي
  ۲۰۱۳مارس  ۳۱أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 الموحدة    األولية أسس إعداد وتوحيد وعرض القوائم المالية - ۲
فيما عدا األدوات المالية ( وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيةالموحدة على أساس مبدأ االستحقاق واألولية  تم إعداد القوائم المالية )أ 

، وطبقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين )المشتقة واالستثمارات حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة
  .القانونيين

 . الحالية الفترةالسابقة، عند الضرورة، لتتمشى مع تبويب  للفترةأعيد تصنيف أو تعديل بعض أرقام المقارنة  ) ب
والشركات ) "الشركة"(الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال شركة المراعي األولية  تشتمل هذه القوائم المالية ) ج

ك فيها الشركة، بصورة الشركة التابعة هي تلك التي تمتل .أعاله) ۱(المذكورة في اإليضاح ) "المجموعة"(التابعة لها 
من رأس المال الذي يحق لصاحبه التصويت وتمارس عليها % ٥۰مباشرة أو غير مباشرة، استثمارًا طويل األجل يزيد عن 

 ممارسة عن التوقف ولحين التابعة الشركةيتم توحيد الشركة التابعة اعتبارًا من تاريخ سيطرة الشركة على  .سيطرة عملية
 للشركات المالية والقوائم للشركة المالية القوائم أساس على الموحدة األولية المالية القوائم إعداد تم. السيطرة هذه مثل

يتم حذف األرباح غير  المجموعة، شركات بين المتداخلة الهامة والمعامالت األرصدة كافة بحذف وذلك تعديلها بعد التابعة،
الشركة والشركات  تعد. المحققة وكذلك الخسائر غير المحققة ولكن فقط إلي الحد الذي ال يوجد أي دليل علي انخفاض القيمة

األقلية الحصة في الربح أو الخسارة وصافي الموجودات  حقوقتمثل حصة . التابعة لها قوائمها المالية لنفس الفترة المالية
كة من قبل المجموعة، ويتم إظهارها كبند مستقل في قائمة الدخل األولية الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة غير المملو

  .المركز المالي األولية الموحدة
 الموحدة، طبقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، استخداماألولية يقتضي إعداد القوائم المالية  )د 

التقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على أرصدة بعض الموجودات والمطلوبات المسجلة، واإلفصاح عن بعض 
ن أية تقديرات أو افتراضات تؤثر على الموجودات إ .الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ قائمة المركز المالي

وبالرغم من  .على مبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها لنفس الفترة المعروضة ايضاً  والمطلوبات يمكن أن تؤثر
إعداد هذه التقديرات واالفتراضات وفقاً لمعرفة اإلدارة لألحداث والعمليات الجارية، فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف عن 

 .التقديراتهذه 
  .الموحدة ألقرب ألفاألولية  ماليةيتم تقريب المبالغ الظاهرة في هذه القوائم ال )هـ 
عن األداء السابق للمجموعة، لكنها ال  عادلةإن نتائج العمليات المصرح عنها في قائمة الدخل األولية الموحدة تعطي صورة  )و 

  .تعبر بالضرورة عن النتائج المستقبلية لها
 
 السياسات المحاسبية الهامة  - ۳
 

  هوما في حكم النقد )أ  
األرص�دة ل�دى البن�وك والنق�د ف�ي الص�ندوق  م�نف�ي حكم�ة  وم�ا النقد يتكونإعداد قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة،  ألغراض

 . والودائع قصيرة األجل القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة، وفترة استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل عند شرائها
 

   المدينون ) ب
ل�ديون ا كاف�ةل مخص�ص تك�ويني�تم . تحص�يلها ف�ي المش�كوك ال�ديون مخص�صتظهر الذمم المدينة بالمبلغ األص�لي للف�اتورة ناقص�ا 

 . تشطب الديون المعدومة عند تكبدها. أشهر ثالثة عن تزيد لمدة مستحقه أو فيه مشكوكاً  تحصيلها يعتبر عندما
 
   المخزون تقييم ) ج

وبشكل عام، تحدد التكلف�ة عل�ى أس�اس المتوس�ط الم�رجح، وتش�تمل عل�ى . ، أيهما أقلبالتكلفة أو صافي القيمة البيعية المخزون يقيد
. وبالنسبة للمنتجات المصنعة، تشتمل التكلفة على كافة المصاريف المباش�رة وفق�اً لمس�توى النش�اط الع�ادي. تكاليف النقل والمناولة
إلنتاج اإلض�افية حت�ى اإلكم�ال، وحص�ه مالئم�ة م�ن مص�اريف التقديري ناقصاً تكاليف ا البيع سعرلبيعية من يتكون صافي القيمة ا

 . يجنب مخصص، عند الضرورة، لقاء أي مخزون متقادم أو بطيئ الحركة أو تالف. البيع والتوزيع
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  تتمة - السياسات المحاسبية الهامة - ۳
 

 االستثمارات )د 
 في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  االستثمارات -

في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وفقاً لطريقة حقوق الملكية وذل�ك عن�د ممارس�ة الش�ركة ت�أثيراً  االستثماراتيتم محاسبة 
ف��ي الش�ركات الزميل�ة والمش��اريع المش�تركة ف��ي قائم�ة المرك��ز  االس�تثماريس��جل  .هام�اً عل�ى المنش��أة، الت�ي ال تعتب��ر ش�ركة تابع�ة

والمش�اريع ت التي تطرأ عل�ى حص�ة الش�ركة ف�ي ص�افي موج�ودات الش�ركات الزميل�ة بالتكلفة زائداً التغيرا األولية الموحدةالمالي 
حص�ة الش�ركة ف�ي نت�ائج الش��ركات  األولي��ة الموح�دةتعك�س قائم�ة ال�دخل  .ف�ي القيم�ة االنخف��اضلم�ا بع�د الش�راء ناقص�اً المش�تركة 

ع�ن المع�امالت ب�ين الش�ركة وش�ركاتها الزميل�ة  وقد تم حذف األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة .والمشاريع المشتركة الزميلة
 .والمشاريع المشتركة بقدر حصة الشركة في الشركات الزميلةوالمشاريع المشتركة 

   للبيع المتاحة االستثمارات -
 غي�ر والخس�ائر األرب�اح وت�درج العادل�ة، بالقيم�ة الموح�دة األولية المالي المركز قائمةوتسجل االستثمارات المتاحة للبيع في  تقاس

وعن�د اس�تبعاد االس�تثمارات أو انخف�اض قيمته�ا، ي�تم إثب�ات ال�ربح أو  .مباش�رةً  المس�اهمين حق�وق ض�من ذل�ك ع�ن الناجم�ة المحققة
وف�ي ح��ال ع�دم وج��ود س��وق  .األولي��ة الموح��دةف�ي قائم��ة ال�دخل  –المدرج�ة س��ابقاً ض�من حق��وق المس��اهمين –الخس�ارة المتراكم��ة 

  .ن التكلفة تعتبر أفضل طريقة مالئمة وموضوعية وموثوق بها لقياس القيمة العادلة لهذه االستثماراتلتداول االستثمارات، فإ
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات   ) هـ
األعم��ار ناقص��اً االس��تهالك المت��راكم، وتس��تهلك بطريق��ة القس��ط الثاب��ت باس��تخدام  ةتظه��ر الممتلك��ات واآلالت والمع��دات بالتكلف��

 : التالية اإلنتاجية
 سنة ۳۳إلى  ٥     المباني 

 سنة  ۲۰إلى  ۱   اآلالت والمكائن والمعدات 
 سنوات  ۸إلى  ٦     السيارات 

 .األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ال تستهلك
 

 الموجودات الحيوية   )و 
تح��دد تكلف��ة  .اإلنت��اج األول��ي ناقص��اً االس��تهالك المت��راكمتظه��ر الموج��ودات الحيوي��ة بتكلف��ة الش��راء أو تكلف��ة التربي��ة حت��ى ت��اريخ 

القيم�ة إل�ى بطريق�ة القس�ط الثاب�ت، تستهلك الموجودات الحيوية  .بتكلفة التربية وفقاً ألعمارها المعنية الصغيرةالموجودات الحيوية 
س�نة طبق�اً لم�ا ه�و ملخ�ص  ٥۰أس�بوع إل�ى  ۳٦م�ا ب�ين  على اساس فترات اإلنتاج التجاري لها والتي تت�راوحالتقديرية المتبقية لها 

 : أدناه
 

 سنوات  ٤       األبقار
 سنة  ٥۰إلى  ۱۲      األشجار

 أسبوع  ۳٦      حظائر الدواجن
 
 في القيمة االنخفاض ) ز

م�ن وج�ود  للتأك�دواالس�تثمارات واألص�ول المالي�ة  الحيوي�ة والموج�ودات والمع�دات واآلالت للممتلكات الدفترية القيمة مراجعة يتم
وف�ي حال�ة . في قيمته�ا وذل�ك عن�دما تش�ير األح�داث أو التغي�رات ف�ي الظ�روف إل�ى ع�دم إمكاني�ة اس�ترداد قيمته�ا الدفتري�ة انخفاض

لموج�ودات إل�ى القيم�ة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيم�ة الدفتري�ة لألص�ل ع�ن القيم�ة المق�درة القابل�ة لالس�ترداد، عندئ�ذ تخف�ض ا
  .الموحدة األولية الدخل في القيمة كمصروف في قائمة االنخفاضيتم إثبات خسائر . القابلة لالسترداد لها

 
، فإنه إذا ما تم الحقاً عكس قيد خسارة االنخفاض في القيم�ة، عندئ�ذ ي�تم ات واآلالت والمعدات والموجودات الحيويةكلمتبالنسبة للم

فتري��ة لألص��ل إل��ى القيم��ة المعدل��ة القابل��ة لالس��ترداد عل��ى أال تزي��د القيم��ة الدفتري��ة الت��ي تم��ت زيادته��ا ع��ن القيم��ة زي��ادة القيم��ة الد
ي�تم إثب�ات  .ف�ي قيم�ة األص�ل ف�ي الس�نوات الس�ابقة االنخف�اضالدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة 

  .مباشرةً  الموحدة األوليةصل كإيرادات في قائمة الدخل عكس قيد خسارة االنخفاض في قيمة األ
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 الشهرة   -الموجودات غير الملموسة  )ح 
وحص��ة المجموع��ة ف��ي ص��افي القيم��ة العادل��ة للموج��ودات والمطلوب��ات  المس��تحوذ عليه��اتمث��ل الش��هرة الف��رق ب��ين تكلف��ة األعم��ال 

ح�دة م�ره وااالس�تحواذ ي�تم مراجع�ة الش�هرة الناتج�ة ع�ن عملي�ات  .االستحواذبتاريخ  المستحوذ عليهاوااللتزامات المحتملة للشركة 
 انخف�اضفي السنة أو أكثر للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغي�رات ف�ي الظ�روف إل�ى إمكاني�ة 

   .قيمتها الدفترية
 
 الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع ) ط
لقاء المبالغ المستحقة الدفع مستقبالً عن البضاعة أو الخدمات المستلمة سواء قدمت أم لم تقدم به�ا ف�واتير م�ن  االلتزاماتيتم إثبات  

 .قبل الموردين
 

 ةجنبياأل وضريبة الدخلالزكاة  )ي 
الت�ي تص�درها مص�لحة الزك�اة وال�دخل طبق�اً  على أساس الربوط الزكوي�ة الموحدة القوائم المالية األوليةيجنب مخصص للزكاة في 

ف�ي الق�وائم المالي�ة األولي�ة الموح�دة  األجنبية الشركاتيجنب مخصص لضريبة الدخل على . والضريبية السعودية الزكويةلألنظمة 
م معالج�ة التس�ويات ي�ت. الضريبية المقدرة التي يتم إجراؤها طبقاً لألنظمة الضريبية في البل�دان الت�ي تعم�ل فيه�ا الربوطعلى أساس 

 .  الربوطالنهائية خالل الفترة التي يتم فيها إصدار مثل هذه  جنبيةاأل والضريبة الزكوي طالناتجة عن الرب
 
   المؤجلة الضرائب ) ك

 يجنب مخصص لضريبة الدخل المؤجل�ة بإس�تخدام طريق�ة المطلوب�ات وذل�ك لكاف�ة الفروق�اتبالنسبة للشركات التابعة في الخارج، 
 .المؤقتة، بتاريخ إعداد القوائم المالية، بين األوعية الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمتها الدفترية

تقاس الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة بإستخدام المعدالت الضريبية التي يتوقع تطبيقها في الفترة الت�ي تتحق�ق فيه�ا تل�ك 
ف�ي البل�دان المعني�ة بت�اريخ إع�داد الق�وائم  الموج�ودةمطلوبات المؤجل�ة وذل�ك وفق�اً لألنظم�ة الموجودات المؤجلة أو تسدد فيها تلك ال

 . المالية
وي���تم ترحي��ل الموج���ودات الض��ريبية غي���ر  تحس��ب الموج���ودات الض��ريبية المؤجل���ة لكاف��ة الفروق���ات المؤقت��ة القابل���ة لإلس��تقطاع

المستخدمة والخسائر الض�ريبية غي�ر المس�تخدمة بالق�در ال�ذي يمك�ن أن تت�وفر في�ه أرب�اح خاض�عة للض�ريبة يمك�ن إس�تخدامها لق�اء 
الفروق��ات المؤقت��ة القابل��ة لإلس��تقطاع والموج��ودات الض��ريبية غي��ر المس��تخدمة المرحل��ة والخس��ائر الض��ريبية غي��ر المس��تخدمة 

 .المرحلة
يتم مراجعة القيمة الدفترية ألية موج�ودات ض�ريبية مؤجل�ة بت�اريخ إع�داد الق�وائم المالي�ة وتخف�ض بالق�در ال�ذي ل�م يع�د في�ه إمكاني�ة 

 .إلستعمالها بشكل جزئي أو كلي وذلك لعدم وجود أرباح كافية خاضعة للضريبة
 
 المالية المشتقة وتغطية المخاطر األدوات  ) ل

 .للمجموعة األخرى والمصاريف بالشراء القيام عند الصرف أسعار في التغيرات مخاطر لتغطية اآلجلة األجنبي الصرف عقود تبرم

  .تبرم اتفاقيات مقايضات أسعار العموالت لتغطية مخاطر التغيرات في أسعار العموالت على قروض المجموعة

  .عن التغيرات في أسعار البضاعة المستخدمة من قبل المجموعة تبرم العقود اآلجلة لشراء البضاعة لتغطية المخاطر الناجمة

تعتب�ر كاف�ة عملي�ات  .، وي�تم تقويمه�ا بص�ورة مس�تمرة%۱۲٥إلى % ۸۰يتوقع بأن تكون كافة عمليات التغطية فعالة وذلك ما بين 
تقي�د ك�أدوات مالي�ة مش�تقة ف�ي قائم�ة التغطية كتغطي�ة مخ�اطر الت�دفقات النقدي�ة، وي�تم إثب�ات األرب�اح أو الخس�ائر بالقيم�ة الس�وقية و

وعن��د اس��تحقاق أو انته��اء س��ريان  .وترح��ل إل��ى االحتياطي��ات األخ��رى ض��من حق��وق المس��اهمين األولي��ة الموح��دةالمرك��ز الم��الي 
 أدوات تغطي�ة المخ��اطر، يع�اد تص��نيف األرب�اح أو الخس��ائر ذات العالق��ة المدرج�ة ض��من االحتياطي�ات األخ��رى إل�ى قائم��ة ال��دخل

  .، أو الموجودات المعنية المشتراة الخاضعة لتغطية المخاطرالموحدة األولية
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مخصص  ) م

تستحق مكافأة نهاية الخدمة كمبلغ مقطوع لكافة الموظفين العاملين وفق�اً ألنظم�ة العم�ل والعم�ال ف�ي دول مجل�س التع�اون الخليج�ي 
قائم��ة االلت��زام بالقيم��ة الحالي��ة للمزاي��ا الت��ي يس��تحقها الموظ��ف عن��د ترك��ه العم��ل بت��اريخ  حتس��ابإي��تم  .عن�د انته��اء عق��ود خ��دماتهم

تحسب مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة على أساس آخر رواتب وبدالت للموظفين وسنوات خ�دماتهم المتراكم�ة طبق�اً  .المركز المالي
  .تعاون الخليجي المعنيهلألحكام المنصوص عليها في أنظمة العمل والعمال في دول مجلس ال

 
 االحتياطي النظامي   )ن 

م��ن ص��افي دخ��ل الس��نة إل��ى % ۱۰طبق��اً للنظ��ام األساس��ي للش��ركة ونظ��ام الش��ركات الس��عودي، يج��ب عل��ى الش��ركة أن تح��ول 
 .همينإن االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع للمسا .االحتياطي النظامي حتى يبلغ مجموع هذا االحتياطي نصف رأس المال

 
 أسهم الخزينة ) س

وي�تم خص�مها م�ن حق�وق الملكي�ة بع�د بالتكلف�ة ) أس�هم الخزين�ة(يتم إثبات أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة التي يعاد ش�راؤها 
ل�م ي�تم إثب�ات أي�ة أرب�اح أو خس�ائر ف�ي قائم�ة . تعديلها بتكاليف المعامالت وتوزيعات األرباح، ومكاسب أو خسائر بيع هذه األس�هم

ي�تم إثب�ات الف�رق ب�ين القيم�ة . الدخل األولية الموحدة عند شراء أو بيع أو إص�دار أو إلغ�اء أدوات حق�وق الملكي�ة الخاص�ة بالش�ركة
فق�رة التالي�ة، والت�ي ي�تم تسدد خيارات األسهم المش�ار إليه�ا ف�ي ال. الدفترية والعوض، في حالة إعادة اإلصدار، في عالوة األصدار

 . ممارستها خالل الفترة المعروضة مع أسهم الخزينة
 
 الدفعات المحسوبة على أساس األسهم ) ع

، الش�ركةأس�هم  إش�تراك الم�وظفين ف�ييستلم موظفو الشركة مكافأة على شكل دفعات محسوبة على أساس األسهم بموج�ب برن�امج 
 ).معامالت مسددة على شكل أسهم( خيار شراء أدوات حقوق الملكية بسعر محدد سلفاً لقاء وبموجبه يقدم الموظفين  خدماتهم 

الزي�ادة المقابل�ة له�ا ف�ي االحتياطي�ات الرأس�مالية األخ�رى عل�ى م�دى فت�رة  م�ع المعامالت المسددة على شكل أس�هميتم إثبات تكلفة 
مالي�ة الق�وائم اللمس�ددة عل�ى ش�كل أس�هم بت�اريخ إع�داد ك�ل إن المصروف المتراكم المدرج لقاء المعامالت ا. الوفاء بشروط الخدمة

إلي�ه فت��رة االس�تحقاق وأفض�ل تق�ديرات الش�ركة لع�دد أدوات حق�وق الملكي�ة الت��ي  تحت�ى ت�اريخ االس�تحقاق يمث�ل الم�دى ال�ذي انته�
ي المص�روف المت�راكم يمثل الدخل أو المصروف الظاهر في قائمة ال�دخل األولي�ة الموح�دة الحرك�ة ف�. في نهاية المطاف ستستحق

 .المدرج في بداية ونهاية الفترة، ويتم إدراجه في تكاليف الموظفين

وف��ي حال��ة تع��ديل ش��روط المع��امالت المس��دده عل��ى ش��كل أس��هم، ف��إن الح��د األدن��ى للمص��اريف المدرج��ة يمث��ل المص��روف وك��أن 
تع�ديل  ي�تم إدراج مص�روف إض�افي لق�اء أي. ف�أةالشروط لم يطرأ عليها أي تعديل وذل�ك ف�ي حال�ة الوف�اء بالش�روط األص�لية للمكا

عل�ى ش�كل أس�هم، أو يع�ود بالمنفع�ة عل�ى الم�وظفين وحس�بما ي�تم قياس�ه بت�اريخ  المس�ددةعادل�ة للمع�امالت يؤدي إلى زيادة القيم�ة ال
 . التعديل

وي�تم ف�وراً م�ن تق�ديم الخدم�ة ه�اء تأس�هم، فأن�ه ي�تم اعتباره�ا بأنه�ا مس�تحقة بت�اريخ اإلن ش�كلعل�ى  المس�ددةوفي حالة إنهاء المكاف�أة 
أي مكافأة يوجد فيها ش�روط أخ�رى غي�ر ش�روط االس�تحقاق وه�ي ض�من يشمل ذلك . إثبات أي مصروف لم يتم إثباته لقاء المكافأة

تخصيص�ها وفي حالة تبديل المكافأة الجديدة بالمكافأة الت�ي ت�م إنهاؤه�ا، وت�م . سيطرة أي من المنشأة أو الموظفين ولم يتم الوفاء بها
بتاريخ منحها، فأنه يتم اعتبار المكاف�آت الت�ي ت�م إنهاؤه�ا والمكاف�آت الجدي�دة كتع�ديل للمكاف�أة األص�لية طبق�اً لم�ا ورد  ةبديلكمكافأة 

 . في القفرة السابقة
 

 العمالت األجنبية ترجمة ) ف
 إلظه�ار دوري�اً  تحدي�دها ي�تم الت�ي الثابت�ة التحوي�ل بأس�عار سعودية لرياالت المالية للفترة األجنبية بالعمالت المعامالت وقيد تحويل يتم

 تحوي��ل ي��تم ،قائم��ة المرك��ز الم��الي وبت��اريخ .مغط��اة المع��امالت كان��ت إذا اآلجل��ة األس��عار أو الس��وق ف��ي الس��ائدة األس��عار متوس��ط
 الش�راء بأس�عار أو الت�اريخ ذل�ك ف�ي الس�ائدة التحوي�ل بأس�عار س�عودية لري�االت األجنبي�ة ب�العمالت المس�جلة والمطلوب�ات الموجودات

  .مالئم هو حسبما ،الموحدة األولية الدخل قائمة إلى ذلك عن الناتجة التحويل فروقات تقيد / تحمل .مغطاة كانت إذا اآلجلة

 
  



 

 

۱٤ 

 شركة المراعي
 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة -ضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة إي
   ۲۰۱۳مارس  ۳۱ أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 تتمة  -السياسات المحاسبية الهامة  - ۳
 

   تتمة - العمالت األجنبية ترجمة ) ف
 تح���ول ،الق��وائم المالي��ة األولي��ة الموح��دة إع��داد وبت��اريخ ).۱( اإليض���اح ف��ي مبين��ة األجنبي��ة التابع��ة للش��ركات الوظيفي��ة العم��الت إن

 بس��عر )الس��عودي ال��لایر أي( للمجموع��ة المالي��ة الق��وائم ع��رض به��ا ي��تم الت��ي العمل��ة إل��ى ه��ذه التابع��ة الش��ركات ومطلوب��ات موج��ودات
 الم��رجح المتوس��ط بإس��تخدام التابع��ة الش��ركات له��ذه األولي��ة ال��دخل ق��وائم وتح��ول ،قائم��ة المرك��ز الم��الي إع��داد بت��اريخ الس��ائد التحوي��ل
 .رص�عن ك�ل نش�وء بت�اريخ الس�ائد التحوي�ل رعبس� المبق�اه، األرب�اح ع�دا فيما الملكية، حقوق عناصر تحول .الفترة خالل التحويل ألسعار

  .المساهمين حقوق ضمن مستقل كبند العناصر بهذه المتعلقة األجنبية العمالت ترجمة تسويات تدرج
 

 إثبات اإليرادات  ) ص
ي��تم إثب��ات اإلي��رادات عن��د تس��ليم المنتج��ات للعم��الء م��ن قب��ل  .أس��اس البي��ع أو اإلرج��اعي��تم بي��ع المنتج��ات، بش��كل رئيس��ي، عل��ى 

ي�تم إج�راء  .المنافع والمخاطر المتعلقة بها، مع احتم�ال إع�ادة المنتج�ات منتهي�ة الص�الحية انتقالالمجموعة أو موزعيها، وذلك عند 
  .تعديالت بشأن المرتجعات الفعلية المعروفة

ات الناتجة عن محصول القمح المضمون بيعه للحكومة عند اكتمال الحصاد، وي�تم تأجي�ل ال�ربح ع�ن الكمي�ات غي�ر يتم إثبات اإليراد
 .المسلمة لحين تسليمها إلى الحكومة

 
 اإلعانات الحكومية   ) ق

وعن�دما تتعل�ق اإلعان�ة الحكومي�ة  .يتم إثبات اإلعانات الحكومية عند وجود قناعة معقولة لدى الشركة بأنه سيتم اس�تالمها م�ن الدول�ة
ببند من بنود المصاريف، فأنه يتم إثباتها كإيرادات على مدى الفترة وذلك لمضاهاة اإلعانة بصورة منتظمة مع التك�اليف الت�ي س�يتم 

  .التعويض عنها
 
 مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية   ) ر

لمص��اريف العمومي��ة واإلداري��ة عل��ى التك��اليف المباش��رة وغي��ر المباش��رة الت��ي ال تعتب��ر بش��كل تش�تمل مص��اريف البي��ع والتوزي��ع وا
ي��تم التوزي��ع ب��ين تكلف��ة  .خ�اص ج��زءاً م��ن تكلف��ة المبيع��ات طبق��اً لمع��ايير المحاس��بة المتع��ارف عليه�ا ف��ي المملك��ة العربي��ة الس��عودية

تق�وم المجموع�ة بتحمي�ل  .وف�ق أس�س مماثل�ة ،رية، عن�د الض�رورةالمبيعات ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدا
  .المدفوعات المتعلقة باالتفاقيات طويلة األجل المبرمة مع العمالء والموزعين على مصاريف البيع والتوزيع

 
 أتعاب اإلدارة   ) ش

  .تقيد أتعاب إدارة مزارع األعالف على المصاريف العمومية واإلدارية
 

 اإليجارات التشغيلية    )ت 
 . الموحدة على مدى فترات عقود اإليجار األولية الدخل قائمة على التشغيلية اإليجارات بعقود المتعلقة اإليجارات تحمل

 
 التمويل تكاليف)    ث 

 أنش�ىءللغ�رض ال�ذي  األص�ل دع�داإل األنش�طة كافة اكتمالعند  وذلكتكاليف التمويل المتعلقة مباشرة بإنشاء أصل ما  رسملة يتم          
 .وبعد ذلك تحمل هذه التكاليف على قائمة الدخل الموحدة ،من اجله

 
 المعلومات القطاعية      ) خ

تق�ديم منتج�ات أو ببي�ع وأو يق�وم ) قطاع أعمال(تقديم منتجات أو خدمات معينة ببيع ويعتبر القطاع جزء أساسي من المجموعة يقوم 
 .والذي عادًة ما يكون معرضاً لمخاطر وعوائد مختلفة عن القطاعات األخرى، )قطاع جغرافي(خدمات في بيئة اقتصادية معينة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

۱٥ 

 شركة المراعي
 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة -ضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة إي
 ۲۰۱۳مارس  ۳۱ أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة

 االستثمارات - ٤
 :كاآلتيمتاحة للبيع  واستثماراتاالستثمارات من استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  تتكون 
 ۲۰۱۳ مارس ۳۱   

 )مراجعةغير (
 الــرياالت بآالف

 السعوديــــــــة

 ۲۰۱۲ ديسمبر ۳۱ 
 )مراجعـة(

 الــرياالت بآالف
 السعوديــــــــة

 ۲۰۱۲ مارس ۳۱ 
 )مراجعةغير (

 الــرياالت بآالف
 السعوديــــــــة

       المشتركة المشاريع و الزميلة الشركات في االستثمارات
 ۳٤٫۸۲٦  ۳٦٫۸۸٦  ۳۷٫۳۱٦ %۲۱٫٥ ) عروق(تأصيل الدواجن  شركة

 ٤٫٦٤۱  ۱۱٫٦۷۹  ۷٫۷٦۰ %٥۰٫۰ األطفال ألغذية الدولية الشركة
 ۲۰٤  ۲۰٤  ۲۰٤ %٥۰٫۰ .م.م.ذ المراعي شركة
 -  -  ۳۳۰ %۳۳٫۰ القابضة المتحدون المزارعون شركة

  ٤٥٫٦۱۰  ٤۸٫۷٦۹  ۳۹٫٦۷۱ 
       للبيع المتاحة االستثمارات

 ۳۸۳٫۲٥۰  ۱۸۱٫۳۹٤  ۱۹۱٫۷۲۷ %۲٫۱ زين شركة في أسهم استثمارات
 ۱۰۹٫٥۸۷  -  --      زين شركة إلى المؤسسين المساهمين من مقدم قرض
 ۷٫۰۰۰  ۷٫۰۰۰  ۷٫۰۰۰ %۱۰٫۰ جنات لالستثمار الزراعي  شركة

 ٤٫٥۰۰  ٤٫٥۰۰  ٤٫٥۰۰ %۱٫۱ للسياحة الوطنية الشركة
 ۲٫۰٦٤  ۲٫۰٦٤  ۲٫۰٦٤ %۷٫۰ الزراعية والخدمات للبذور الوطنية الشركة
 ٦۰۰  ٦۰۰  ٦۰۰ %۸٫۳ األلبان لمزارع المتحدة الشركة

  ۲۰٥٫۸۹۱  ۱۹٥٫٥٥۸  ٥۰۷٫۰۰۱ 
  ۲٥۱٫٥۰۱  ۲٤٤٫۳۲۷  ٥٤٦٫٦۷۲ 

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

 
 

 ۲۰۱۳ مارس ۳۱
 )مراجعةغير (

 الــرياالت بآالف
 السعوديــــــــة

 ۲۰۱۲ ديسمبر ۳۱ 
 )مراجعـة(

 الــرياالت بآالف
 السعوديــــــــة

 ۲۰۱۲ مارس ۳۱ 
 )مراجعةغير (

 الــرياالت بآالف
 السعوديــــــــة

      )عروق(يل الدواجن صشركة تأ
 ۳٤٫۷۲۳  ۳٤٫۷۲۳  ۳٦٫۸۸٦ السنة/  الفترة أول في الرصيد
 ۱۰۳  ٤٫۲۹۷  ٤۳۰ الفترة نتائج في الحصة: يضاف
-   )۲٫۱۳٤(  - توزيعات: ناقصاً 

 ۳٤٫۸۲٦  ۳٦٫۸۸٦  ۳۷٫۳۱٦ السنة/ الفترة نهاية  في الرصيد
      األطفال ألغذية الدولية الشركة
 ۱۰٫۳۱۸  ۱۰٫۳۱۸  ۱۱٫٦۷۹ السنة/  الفترة أول في الرصيد
 -  ۲۳٫٥۰۱  ۲٫٥۰۰ المصدر المال رأس: يضاف
 (٥٫٦۷۷)  (۲۲٫۱٤۰)  )٦٫٤۱۹( الفترة نتائج في الحصة:  ناقصاً 

 ٤٫٦٤۱  ۱۱٫٦۷۹  ۷٫۷٦۰ السنة/ الفترة نهاية  في الرصيد

      .م.م.ش المراعي شركة
 ۲۰٤  ۲۰٤  ۲۰٤ السنة/  الفترة أول في الرصيد
 ۲۰٤  ۲۰٤  ۲۰٤ السنة/ الفترة نهاية  في الرصيد
      القابضة المتحدون المزارعون شركة

 -  -  ۳۳۰ رأس المال المصدر 
 -  -  ۳۳۰ السنة/ الفترة نهاية  في الرصيد

 
 
 
 
 



 

 

۱٦ 

 شركة المراعي
 )سعوديةشركة مساهمة (

 تتمة - ضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدةإي
 ۲۰۱۳ مارس ۳۱أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 تتمة - االستثمارات  -٤
لایر سعودي للسهم  ۱۰مليون سهم بقيمة أسمية قدرها  ۲۳٫۰تقاس استثمارات األسهم في شركة زين البالغ عددها  )ب

 ۲۰۱۳ مارس ۲۷بتاريخ ) تداول(بالقيمة العادلة وذلك على أساس األسعار المتداولة لألسهم في سوق األسهم السعودية 
لایر سعودي، وتم  مليون ۱۱۲٫۱محققة قدرها  غير خسائرعن ذلك  نتجوقد . لایر سعودي للسهم ۸٫۳٥والبالغة 

   .جها في االحتياطيات األخرى ضمن حقوق المساهمينإدرا

 . األوراق المالية بالتكلفة ناقصاً االنخفاض في القيمة األخرى في المتاحة للبيع االستثمارات كافة إظهار تم )ج
 
 القروض ألجل   -٥

 ۲۰۱۳ مارس ۳۱ 
 )غير مراجعة(

 رياالتبآالف الـ
 السعوديــة

 ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱ 
 )مـراجعـة(

 الـرياالت بآالف
 السعوديـــة

 ۲۰۱۲ مارس ۳۱ 
 )مراجعةغير (

 الـرياالت بآالف
 السعوديـــة

 ٥٫٥٦٤٫۸٦۳  ٦٫٤۰۲٫٤۰۹  ۷٫۱۹۹٫٦۲۹ )مرابحة(تسهيالت بنكية إسالمية 
 ۸٦۹٫۹٦۰  ۹۷٤٫۲۱۹  ۸۸۱٫۲٦۰ صندوق التنمية الصناعية السعودي

 ۲۲٦٫۲۱۸  ۲۷٥٫۸۰۷  ۲۹٥٫۹۹۸ تسهيالت بنكية أخرى
 ۳٫۰۰۰  ۲٫۱۲٦  ۲٫۰۰۰ صندوق التنمية الزراعية

 ۸٫۳۷۸٫۸۸۷  ۷٫٦٥٤٫٥٦۱  ٦٫٦٦٤٫۰٤۱ 
 ۱٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ صكوك

 ۱۰٫٦۷۸٫۸۸۷  ۸٫٦٥٤٫٥٦۱  ۷٫٦٦٤٫۰٤۱ 
 

 .مضمونة بسندات اذنية صادرة من المجموعة) مرابحة(إن التسهيالت البنكية اإلسالمية  )أ 

 ۸۸۱٫۳إن القروض المقدمة للمجموعة من صندوق التنمية الصناعية السعودي مضمونه برهن موجودات محددة قدرها  )ب
مليون  ۸۷۰و ، ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱مليون لایر سعودي كما في  ۹۷٤٫۲( ۲۰۱۳ مارس ۳۱مليون لایر سعودي كما في 

 ).۲۰۱۲ مارس ۳۱لایر سعودي كما في 

 .القروض التي حصلت عليها الشركات التابعة  في الخارج من بنوك أجنبية في البنكية األخرىمثل التسهيالت تت )ج 

تتكون موجودات الصكوك من . دمج موجوداتها مع موجودات الصكوك للشركة يحق ،الصكوك ترتيبات لشروطوطبقاً  ) د
أية مبالغ مستحقة لحساب الصكوك  حصة حامليها في معامالت المضاربة وحصة حامليها في معامالت المرابحة، وكذلك

  .واالحتياطي الذي احتفظت به الشركة من حساب الصكوك

 األولى المجموعة – األول صداراإل، قامت الشركة بإصدار )م۲۰۱۲مارس  ۷الموافق (هـ ۱٤۳۳ الثانيربيع  ۱٤بتاريخ 
. لایر سعودي لكل منها، بدون خصم أو عالوة مليون ۱ بليون لایر سعودي، بقيمة أسمية قدرها ۱من الصكوك بقيمة  -

زائداً هامش محدد  )سايبور( يحمل اإلصدار معدل عائد وفقاً للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية
جمادى  ۳۰بتاريخ انتهائها في  األسميةتستحق الصكوك السداد بالقيمة . نهاية كل نصف سنه في الحقا سلفاً يستحق السداد

 ). ۲۰۱۹مارس  ۷الموافق (هـ ۱٤٤۰الثاني 

المجموعة  – الثانى اإلصدار، قامت الشركة بإصدار )م۲۰۱۳ مارس ۳۱الموافق (هـ ۱٤۳٤ ياألول جمادي ۲۰ بتاريخ
عودي لكل منها، بدون خصم أو لایر س مليون ۱ سعودي، بقيمة أسمية قدرها  لایر مليون ۷۸۷من الصكوك بقيمة  -الثانية
زائداً هامش  )سايبور( يحمل اإلصدار معدل عائد وفقاً للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية. عالوة

 ۷ فيبتاريخ انتهائها في  األسميةتستحق الصكوك السداد بالقيمة . نصف سنه كلنهاية  في الحقامحدد سلفاً يستحق السداد 
  ).۲۰۲۰مارس  ۳۱الموافق ( هـ۱٤٤۱ شعبان

المجموعة  – الثانى، قامت الشركة بإصدار اإلصدار )م۲۰۱۳ مارس ۳۱الموافق (هـ ۱٤۳٤األولي  جمادي ۲۰ بتاريخ
 أو خصم بدون منها، لكل سعودي لایر مليون ۱  قدرها أسمية بقيمة سعودي، لایرمليون  ٥۱۳من الصكوك بقيمة  -لثةالثا

 هامش زائداً  )سايبور( السعودية العربية المملكة في البنوك بين السائدة للمعدالت وفقاً  عائد معدل اإلصدار يحمل. عالوة
 فيبتاريخ انتهائها في  األسميةتستحق الصكوك السداد بالقيمة . نهاية كل نصف سنه يالحقا ف السداد يستحق سلفاً  محدد
  ).۲۰۱۸ مارس ۳۱الموافق ( هـ۱٤۳۹ رجب ۱٥

 
 
 



 

 

۱۷ 

 
 شركة المراعي

 )شركة مساهمة سعودية(
 تتمة - ضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدةإي

 ۲۰۱۳ مارس ۳۱أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 
 
  المعلومات القطاعية  - ٦

 باستخدام الفاكهه وعصائر األلبان بمنتجات واإلتجار صناعة على تشتمل قطاعات من للمجموعة الرئيسي النشاط يتكون
لوزين و "، وصناعة واإلتجار بمنتجات المخابز باستخدام العالمات التجارية "طيبة"و " بيتي"، و "المراعي"التجارية  العالمات

 تشمل .، ومنتجات األعالف والمحاصيل الزراعية وغيرها"اليوم"، ومنتجات الدواجن باستخدام العالمة التجارية "سفن دايز"
يمكن  الوالتي  األخرىتقوم بها المجموعة وتشمل الموجودات والمطلوبات  التياالستثمارية  األنشطةاألخرى  اعيةالقط األنشطة
ديسمبر  ۳۱ و ۲۰۱۳مارس  ۳۱فيما يلي بياناً بالمعلومات المالية المختارة كما في . من األنشطة القطاعية أي ضمن إدراجها
 :قطاع من قطاعات األعمال لكل التواريخ تلك في المنتهية وللفترات ۲۰۱۲مارس  ۳۱ و ۲۰۱۲

 
وعصائر  األلبان 

 الفاكهة
 الـرياالت بآالف

 السعوديــــة

  
 المخابز منتجات
 الـرياالت بآالف

 السعوديــــة

  
 الدواجن منتجات
 الـرياالت بآالف

 السعوديــــة

ــالف   األعــ
 الزراعية والمحاصيل

 الـرياالت بآالف
 السعوديــــة

 األنشطة القطاعية  
 األخرى

 الـرياالت بآالف
 السعوديــــة

  
 اإلجمالي

 الـرياالت بآالف
 السعوديــــة

            ):مراجعةغير ( ۲۰۱۳ مارس ۳۱

 ۲٫٤۳۱٫۰۷٥  -     ۲٤٫٤۲۹  ۱٦۲٫۱۱٥  ۳٤۰٫۹۰٤  ۱٫۹۰۳٫٦۲۷  المبيعات

 ۲٫٤۱۱٫۰۳۱  -    ٦٫۸٥۲  ۱٦۲٫۱۱٥  ۳٤۰٫۹۰٤  ۱٫۹۰۱٫۱٦۰ الثالثة األطراف مبيعات

 قيمة في الزيادة) ستهالكالا(

 الحيوية الموجودات

 

)۱٤۰٫۰۷۲( 

  

)۳۱٫٦۷۲( 

  

)۱٥٫۸٦۸( 

  

)۱۷٫٦٤۸( 

  

)۳٫٦٤٤( 

  

)۲۰۸٫۹۰٤( 

 ۲٤۸٫٤۹۳  )۱٦٫۹۳٦(  ۲٦٫۷۳۷  )٤٦٫۰٥۸(  ۳٤٫۳۲٥  ۲٥۰٫٤۲٥ األقلية حقوق قبل) الخسارة/(الدخل

 ۲۱٫٦۷۲٫٥۸۰  ۱٫۰۰٤٫۸۳۳  ۱٫٦۸۳٫٦۳۳  ٤٫۱۲۷٫٦٦٤  ۲٫۰۲۳٫۲۰۷  ۱۲٫۸۳۳٫۲٤۳ الموجودات  إجمالي

 )۱۳٫۳۰۱٫۲۱٥(  )٥۳٥٫۳٤۳(  )۲۳۸٫۳۷٥(  )۳۱۷٫۳۹۱(  )۳۳۷٫۱۱۷(  )۱۱٫۸۷۲٫۹۸۹( المطلوبات  إجمالي

 

 ):مراجعة( ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱

           

 ۱۰٫۱٦۹٫٤۳۳  --  ۳۸٦٫۰۳۲  ٥۰٤٫۳٥۰  ۱٫۲۹۰٫٦٤٥  ۷٫۹۸۸٫٤۰٦  المبيعات

 ۹٫۸۸۲٫۹۹٦  --  ۱۱٥٫۳۱٥  ٥۰٤٫۳٥۰  ۱٫۲۹۰٫٦٤٥  ۷٫۹۷۲٫٦۸٦ الثالثة األطراف مبيعات

في قيمة  الزيادة /)ستهالكاال(

 (٤۸۱٫۳۳۱) الحيويةالموجودات 

 

(۱۱٤٫۱٥۰) 

 

(٥۰٫۳٤۰) 

 

(٦۸٫۳۳۲) 

 

-- 

 

(۷۱٤٫۱٥۳) 

 ۱٫٤۳۹٫۹۱۰  (۳۷٫۷٦۱)  ۳۰٫۸۸۰  (۹٦٫۸۰۰)  ۱۷۱٫۸۲۰  ۱٫۳۷۱٫۷۷۱  األقلية حقوق قبل) الخسارة/(الدخل

 ۱۹٫٥۱۸٫٦٤۸  ۱٫۰۰٤٫۳۸٦  ۱٫۷۳٦٫۲۰۲  ۳٫۷۲۸٫٥۹۲  ۲٫۰۰۲٫٥۰٥  ۱۱٫۰٤٦٫۹٦۳ الموجودات  إجمالي

 (۱۱٫۳٤۷٫٦٥۸)  (٥۳۲٫۹۷۲)  (۲٤۳٫٦۹۳)  (۲۸۷٫٥۰۳)  (۲۳۳٫٤٦۸)  (۱۰٫۰٥۰٫۰۲۲) المطلوبات  إجمالي

 

 ):مراجعةغير ( ۲۰۱۲ مارس ۳۱

           

 ۲٫۰٥۲٫۳۷۰  --  ۲٤٫٤٦۷  ۹٥٫۳۹۹  ۲۹۳٫٥۳۹  ۱٫٦۳۸٫۹٦٥  المبيعات

 ۲٫۰٤۰٫۳٤۹  --  ۱٥٫۷۳٤  ۹٥٫۳۹۹  ۲۹۳٫٥۳۹  ۱٫٦۳٥٫٦۷۷ الثالثة األطراف مبيعات

 قيمة في الزيادة) / ستهالكاال(

 (۱۰۲٫۲۱۳) الحيوية الموجودات

 

(۲٦٫۱۰۸) 

 

(۱۰٫۱۱۰) 

 

(۱٦٫٦٤۳) 

 

-- 

 

(۱٥٥٫۰۷٤) 

 ۲٤٤٫۸۷۲  (۹٫۱٦۱)  (۲۰٫۰٦٥)  (۳۱٫۹۸۱)  ۳٥٫۲۱۰  ۲۷۰٫۸٦۹ األقلية حقوق قبل) الخسارة/ ( الدخل

 ۱۷٫۷۰۲٫۲۷۷  ۱٫۲٥۱٫۷٥۹  ۱٫٦٥۰٫۳۹۱  ۲٫٤۷۱٫٥۰٥  ۱٫۹٦٥٫۲۹٤  ۱۰٫۳٦۳٫۳۲۸ الموجودات  إجمالي

 (۹٫۸۱۰٫۹۹۷)  (٥۳۰٫۰۲۳)  (۲۰۸٫۷۱۹)  (۲٥٦٫٤۸۲)  (۲٦۹٫۱۷۲)  (۸٫٥٤٦٫٦۰۱) المطلوبات  إجمالي

            

 
 

 
 



 

 

۱۸ 

 شركة المراعي
 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة - ضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدةإي
 ۲۰۱۳ مارس ۳۱أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة

 
 تتمة -المعلومات القطاعية  -٦

وفيما يلي بياناً . النشاطات الرئيسية والموجودات التشغيلية للمجموعة، بشكل أساسي، في دول مجلس التعاون الخليجي  تتركز
المنتهية في تلك  وللفترات ۲۰۱۲ مارس ۳۱ و ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱ و ۲۰۱۳ مارس ۳۱بالمعلومات المالية المختارة كما في 

 : التواريخ، لكل قطاع من القطاعات الجغرافية

 

 ۲۰۱۳ مارس ۳۱  
 )مراجعةغير (

 الـرياالت بآالف
 السعوديــة

 ۲۰۱۲ مارس ۳۱ 
 )مراجعةغير (

 الـرياالت بآالف
 السعوديـــة

       المبيعات
 ۱٫٤٤۱٫۲۳۸  ۱٫٥۷٦٫٤۸٤   العربية السعودية   المملكة

 ٥٦۹٫٤۷۱  ٦۲٤٫۱۷۳   األخرى الخليجي التعاون مجلس دول
 ۲۹٫٦٤۰  ۲۱۰٫۳۷٤   أخرى  دول

 ۲٫۰٤۰٫۳٤۹  ۲٫٤۱۱٫۰۳۱   اإلجمالي
 

 
 مارس ۳۱ 

۲۰۱۳ 
 ديسمبر ۳۱ 

۲۰۱۲ 
 مارس ۳۱ 

۲۰۱۲ 
 )مراجعةغير (  )مراجعة(  )مراجعةغير ( 

 
 الـرياالت بآالف

 السعوديــة
 الـرياالت بآالف 

 السعوديــة
 الـرياالت بآالف 

 السعوديــة
      المتداولة غير الموجودات

 ۱۲٫۸٥۸٫۹۰۹  ۱٤٫۰٥۳٫۰۱۷  ۱٤٫٥۲٥٫٤۷۹ العربية السعودية   المملكة
 ۱۹٤٫۲۸۹  ۳۰۰٫٥۳٥  ۳۰۹٫۱٥۱ األخرى الخليجي التعاون مجلس دول
 ۱٫٦٥۰٫۲٦۷  ۱٫٦۰٤٫۰۷۳  ۱٫٥۷۲٫۱٦٥ أخرى  دول

 ۱٤٫۷۰۳٫٤٦٥  ۱٥٫۹٥۷٫٦۲٥  ۱٦٫٤۰٦٫۷۹٥ اإلجمالي
 
 

 : يلي تحليالً بالمبيعات حسب المنتجات فيما
 ۲۰۱۳ مارس ۳۱   

 )مراجعةغير (
 الـرياالت بآالف

 السعوديــة

 ۲۰۱۲ مارس ۳۱ 
 )مراجعةغير (

 الـرياالت بآالف
 السعوديـــة

 ۸۰۸٫۲٤۳  ۹٥۳٫٦۹۲   طازجة ألبان
 ۲۱۳٫٤٥٤  ۲٥۸٫۷٤۹   طويلة األجل  ألبان

 ۲۰۷٫۲٥۳  ۲۸۸٫۰٤۳   الفاكهة   عصائر
 ۳۹٤٫۹۳٥  ۳۹٤٫۸۲٥   وزبدة أجبان

 ۲۹۳٫٥۳۹  ۳٤۰٫۹۰٤   المخابز منتجات
 ۹٥٫۳۹۹  ۱٦۲٫۱۱٥   دواجن
 ۱٥٫۷۳٤  ٦٫۸٥۲   زراعية ومحاصيل أعالف
 ۱۱٫۷۹۲  ٥٫۸٥۱    أخرى

 ۲٫۰٤۰٫۳٤۹  ۲٫٤۱۱٫۰۳۱   اإلجمالي
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

۱۹ 

 شركة المراعي
 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة - ضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدةإي
 ۲۰۱۳ مارس ۳۱أشهر المنتهية في  لفترة الثالثة

 
 السهم يةربح - ۷

مليون  ۳۹۸٫۱والبالغ  عدد األسهم المصدرةل األساسية بقسمة صافى دخل الفترة علي المتوسط المرجح السهم يةتم احتساب ربح
 .م۲۰۱۲ مارس ۳۱و  م۲۰۱۳ مارس ۳۱كما في الخزينة  أسهمسهم بعد خصم 
مليون  ٤۰۰والبالغ  عدد األسهم المصدرةل المخفضة بقسمة صافى دخل الفترة علي المتوسط المرجح السهم يةتم احتساب ربح

، ونظرا ألن تأثير التخفيض المحتمل ليس م۲۰۱۲ مارس ۳۱و  م۲۰۱۳ مارس ۳۱كما في أسهم الخزينة  والمشتملة عليسهم 
 .جوهريا ولذلك فإن ربحية السهم المخفضة تعتبر مساوية تقريبا لربحية السهم األساسية

تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة للفترة السابقة بأثر رجعى وذلك إلظهار أثر األسهم المجانية  التينفي كلتا الح 
 .المصدرة

 
 المصادق عليهاتوزيعات األرباح  -۸

على توزيع أرباح قدرها  )م۲۰۱۳أبريل  ۲ :الموافق( هـ۱٤۳٤ األول ىجماد ۲۲ بتاريخالجمعية العمومية العادية  صادقت
 ۳۰ سيتم دفعها بتاريخ والتيلایر سعودي للسهم  ۱٫۲٥بواقع  م ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱مليون لایر سعودي للسنة المنتهية في  ٥۰۰
 .)م۲۰۱۳أبريل  ۱۰ :الموافق( هـ۱٤۳٤ األول ىجماد

 
  األحداث الالحقة  -۹

تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة منذ نهاية الفترة قد تؤثر على المركز المالي للمجموعة كما هو مبين في هذه القوائم 
 . المالية األولية الموحدة
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