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شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
نبذة عن الشركة والشركات التابعة لها و أنشطتها
شركة المراعي ("الشركة") ،شركة مساهمة سعودية تم تحويلها من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة بتاريخ  2رجب
1426هـ (الموافق  8أغسطس 2005م ) .وقد بدأت الشركة عملياتها التجارية ،بتاريخ  19ذي الحجة 1411هـ (الموافق  1يوليو 1991م)،
وتعمل بموجب السجل التجاري رقم  .1010084223وقبل توحيد أ نشطتها في عام 1991م ،كانت األنشطة الرئيسية للشركة لألعوام من
1977م حتى 1991م تتم بإستخدام اسم العالمة التجارية "المراعي".
ع نوان المركز الرئيسي للشركه في الرياض -طريق الدائري الشمالي -مخرج رقم  ،7حي اإلزدهار ،ص ب  ،8524الرياض ،11492
المملكة العربية السعودية.
تعد الشركة والشركات التابعة لها (معا "المجموعة") من الشركات الرئيسية في إنتاج المواد الغذائية االستهالكية والمشروبات في منطقة
الشرق األوسط ،وتستحوذ على الحصة السوقية األكبر في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي باإلضافة إلى مصر
واألردن.
يتم إ نتاج األلبان وعصائر الفاكهة  ،وتصنيع المواد الغذائية بإستخدام العالمات التجارية "المراعي" و "بيتي" و "طيبة" .كما يتم إنتاج
الحليب الخام ومعالجته مع القيام بتصنيع األغذية المشتقة من األلبان ،وعصائر الفاكهة في المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية
المتحدة ومصر واألردن.
يتم انتاج األلبان وعصائر الفاكهة وتصنيع المواد الغذائية في مصر واألردن من خالل الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة ،مشروع
مشترك مع شركة بيبسي .حيث تقوم المجموعة بإدارة العمليات التشغيلية للشركة الدولية لأللبان والعصائر من خالل الشركات التابعة
الرئيسية التالية:
األردن
مصر

-

شركة طيبة لالستثمار والصناعات الغذائية
الشركة الدولية للمشاريع والصناعات الزراعية (بيتي) (شركة مساهمة مصرية)

أما منتجات المخابز فيتم تصنيعها والمتاجرة بها من قبل شركة المخابز الغربية المحدودة ،والشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية
المحدودة  ،مشروع مشترك مع شركة شيبيتا ،باستخدام العالمتين التجاريتين "لوزين" و"سفن دايز" ،على التوالي.
يتم إنتاج الدواجن والمتاجرة بها بواسطة شركة حائل للتنمية الزراعية ،باستخدام العالمة التجارية "اليوم".
يتم إنتاج أغذية األطفال من قبل شركة المراعي ألغذية األطفال المحدودة ويتم المتاجرة بها بواسطة الشركة الدولية ألغذية األطفال باستخدام
العالمتين التجاريتين (نيوراالك) و (إيفوالك).
في البلدان التي تقوم المجموعة بممارسة عملياتها يتم توزيع المنتجات االستهالكية النهائية حسب النطاق الجغرافي من مرافق اإلنتاج
والتصنيع إلى مراكز التوزيع المحلي بواسطة أسطول المجموعة للمسافات الطويلة .تدار جميع مراكز التوزيع في دول مجلس التعاون
الخليجي من قبل الشركات التابعة (اإلمارات ،عمان والبحرين) واتفاقيات وكالة مبرمة في كال من (الكويت وقطر) كما يلي:
-

اإلمارات العربية المتحدة
سلطنة عمان
البحرين
الكويت
قطر

شركة المراعي اإلمارات المحدودة
شركة الكواكب العربية للتجارة والتسويق المحدودة
شركة المراعي البحرين المحدودة
شركة الخرافي إخوان لمنتجات األلبان المحدودة.
شركة خالد للمواد الغذائية والتجارة.

في البلدان األخرى في حال السماح بذلك يتم تصدير منتجات األلبان والعصائر في المناطق األخرى من خالل الشركة الدولية لأللبان
والعصائر المحدودة ،بينما يتم تصدير المنتجات األخرى من خالل الشركات التابعة األخرى.
تمتلك المجموعة وتشغل مزارع أعالف في األرجنتين والواليات المتحدة األمريكية .و يشار إليها مجتمعة " فوندومونتي" من خالل الشركات
التابعة الرئيسية التالية:
-

الواليات المتحدة األمريكية
األرجنتين

فوندومونتي القابضة بأمريكا الشمالية إل إل سي
فوندومونتي أمريكا الجنوبية إس أي

يتم تشغيل أعمال المجموعة خارج دول مجلس التعاون الخليجي من خالل الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة فوندومنتي التي تدار
من خالل شركة المراعي لالستثمار القابضة ،التي تأسست في مملكة البحرين.
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شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
-1

نبذة عن الشركة والشركات التابعة لها و أنشطتها  -تتمه
فيما يلي بيانا بتفاصيل الشركات التابعة للمجموعة:
نسبة الملكية
فعلي

2015م
فعلي
مباشر (أ)

رأس المال

شركة المراعي لالستثمار المحدودة

المملكة العربية السعودية

شركة قابضة

لاير سعودي

%100

%100

%100

%100

 1مليون لاير سعودي

1.000

شركة المراعي ألغذية األطفال المحدودة

المملكة العربية السعودية

شركة صناعية

لاير سعودي

%100

%100

%100

%100

 200مليون لاير سعودي

20.000.000

شركة المراعي لإلنتاج الزراعي والحيواني

المملكة العربية السعودية

شركة منتجات حيوانية وزراعية

لاير سعودي

%100

%100

%100

%100

1مليون لاير سعودي

1.000

شركة المراعي لإلنشاءات

المملكة العربية السعودية

اسم الشركة التابعة

(أ)

النشاط

بلد التأسيس

العملة الوظيفية

2016م
مباشر (أ)

عدد األسهم
المصدرة

زراعية
حيوانية و
إنشاءات
شركة

لاير سعودي

%100

%100

%100

%100

1مليون لاير سعودي

1.000

شركة المراعي لعمليات التشغيل والصيانة

المملكة العربية السعودية

شركة صيانة وتشغيل

لاير سعودي

%100

%100

%100

%100

1مليون لاير سعودي

1.000

شركة المدخالت الزراعية المحدودة (مدخالت)

المملكة العربية السعودية

شركة زراعية

لاير سعودي

%52

%52

%52

%52

 25مليون لاير سعودي

250

شركة حائل للتنمية الزراعية

المملكة العربية السعودية

شركة منتجات زراعية ودواجن

لاير سعودي

%100

%100

%100

%100

 300مليون لاير سعودي

30.000.000

شركة حائل لإلنتاج الزراعي والحيواني

المملكة العربية السعودية

شركة منتجات زراعية ودواجن

لاير سعودي

%100

%100

%100

%100

1مليون لاير سعودي

1.000

شركة خدمات المخابز العالمية المحدودة

المملكة العربية السعودية

شركة راكدة

لاير سعودي

%100

%100

%100

%100

 500.000لاير سعودي

500

الشركة الدولية ألغذية األطفال

المملكة العربية السعودية

شركة راكدة

لاير سعودي

%100

%100

%100

%100

 41مليون لاير سعودي

410.000

الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية

المملكة العربية السعودية

شركة مخابز

لاير سعودي

%60

%60

%60

%60

 70مليون لاير سعودي

70.000

شركة نورالك المحدودة

المملكة العربية السعودية

شركة تجارية

لاير سعودي

%100

%100

%100

%100

 3مليون لاير سعودي

3.000

شركة المخابز الغربية المحدودة

المملكة العربية السعودية

شركة مخابز

لاير سعودي

%100

%100

%100

%100

 200مليون لاير سعودي

200.000

شركة أجرو تيرا أس.أيه

األرجنتين

شركة راكدة

بيسو أرجنتيني

%100

%100

%100

%100

لاير
سعوديبيسو أرجنتيني
475.875

475.875

شركة فوندومونتي أمريكا الجنوبية أس.أيه

األرجنتين

شركة زراعية

بيسو أرجنتيني

%100

%100

%100

%100

 618.871.597بيسو أرجنتيني
بيسو أرجنتيني

618.871.597

تعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة عن طريق الشركة أو إحدى شركاتها التابعة.
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شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
-1

نبذة عن الشركة والشركات التابعة لها وأنشطتها  -تتمه
نسبة الملكية
2016م

(أ)

2015م

اسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

النشاط

العملة الوظيفية

مباشر(أ)

فعلي

مباشر(أ)

فعلي

عدد األسهم
المصدرة

رأس المال

شركة المراعي البحرين

مملكة البحرين

شركة تجارية

دينار بحريني

%100

%100

%100

%100

 100.000دينار بحريني

2.000

شركة المراعي لالستثمار القابضة

مملكة البحرين

شركة قابضة

دينار بحريني

%99

%99

%99

%99

 250.000دينار بحريني

2.500

الشركة الدولية لأللبان والعصائر البحرين القابضة ش.م.م

مملكة البحرين

شركة قابضة

دينار بحريني

%100

%52

%100

%52

 250.000دينار بحريني

2.500

الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة

فيرجن آيالند

شركة قابضة

دوالر أمريكي

%52

%52

%52

%52

 7.583.334دوالر أمريكي

7.583.334

الشركة الدولية لأللبان والعصائر (مصر) المحدودة

البريطانية
مصر

شركة قابضة

جنيه مصري

%100

%52

%100

%52

الشركة الدولية للمشاريع الصناعية الزراعية (بيتي)

مصر

شركة صناعية وتجارية

جنيه مصري

%100

%52

%100

%52

 1.101.750.000جنيه
مصري
 1.453.250.000جنيه
دوالر أمريكي
مصري

145.325.000

شركة ماركلي القابضة المحدودة

جيرسي

شركة راكدة

جنية إسترليني

%100

%100

%100

%100

-

-

المتحدون لصناعة منتجات األلبان

األردن

شركة راكدة

دينار أردني

%100

%52

%100

%52

 500.000دينار أردني

500.000

شركة األثير الزراعية

األردن

شركة منتجات حيوانية وزراعية

دينار أردني

%100

%52

%100

%52

 750.000دينار أردني

750.000

الشركة النموذجية للصناعات البالستيكية

األردن

حيوانية و زراعية
شركة راكدة

دينار أردني

%100

%52

%100

%52

 250.000دينار أردني

250.000

شركة الروابي لصناعة العصائر ومشتقات الحليب

األردن

شركة صناعية

دينار أردني

%100

%52

%100

%52

 500.000دينار أردني

500.000

شركة طيبة لالستثمار ولعمليات األغذية المطورة

األردن

شركة صناعية

دينار أردني

%100

%52

%100

%52

 49.675.352دينار أردني

49.675.352

تعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة عن طريق الشركة أو إحدى شركاتها التابعة.

دينار أردني
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شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
-1

نبذة عن الشركة والشركات التابعة لها وأنشطتها  -تتمه
نسبة الملكية
2016م
بلد التأسيس

اسم الشركة التابعة

2015م

عدد األسهم
المصدرة

النشاط

العملة الوظيفية

مباشر (أ)

فعلي

مباشر (أ)

فعلي

رأس المال

شركة الكواكب العربية للتجارة والتسويق ش.م.م.

سلطنة عمان

شركة تجارية

لاير عماني

%90

%90

%90

%90

 150.000لاير عماني

150.000

شركة اليوم لمنتجات األغذية

سلطنة عمان

شركة تجارية

لاير عماني

%100

%100

%100

%100

20.000لاير عماني

20.000

شركة فوندومونتي إنفر جينز أس .إل

أسبانيا

شركة قابضة

يورو

%100

%100

%100

%100

 22.611.103يورو

22.611.103

شركة حائل للتطوير المحدودة

السودان

شركة زراعية

جنيه سوداني

%100

%100

%100

%100

 100.000جنيه سوداني

100

شركة المراعي اإلماراتية ش.م.م.

اإلمارات العربية المتحدة

شركة تجارية

درهم إماراتي

%100

%100

%100

%100

300.000
جنيه سوداني
درهم إماراتي غير مدفوع

300

الشركة الدولية لأللبان والعصائر (دبي) المحدودة

اإلمارات العربية المتحدة

شركة قابضة

دوالر أمريكي

%100

%52

%100

%52

(غير مدفوع)
 22.042.183دوالر أمريكي

22.042.183

شركة فوندومونتي القابضة أمريكا الشمالية

الواليات المتحدة األمريكية

شركة قابضة

دوالر أمريكي

%100

%100

%100

%100

دوالر
أمريكيدوالر أمريكي
500.000

50.000

شركة فوندومونتي أريزونا

الواليات المتحدة األمريكية

شركة زراعية

دوالر أمريكي

%100

%100

%100

%100

 500.000دوالر أمريكي

50.000

شركة فوندومونتي كاليفورنيا

الواليات المتحدة األمريكية

شركة زراعية

دوالر أمريكي

%100

%100

%100

%100

-

-

(أ) تعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة عن طريق الشركة أو إحدى شركاتها التابعة.
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شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
أسس المحاسبة و إعداد وتوحيد وعرض القوائم المالية الموحدة

-2
أ)

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

ب ) تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على موجودات ومط لوبات ونتائج أعمال شركة المراعي "الشركة" وشركاتها التابعة كما في اإليضاح
( .) 1الشركة وشركاتها التابعة يشار إليها مجتمعة بالمجموعة .الشركة التابعة هي التي يكون للمجموعة القدرة على التحكم في السياسات
المالية والتشغيلية لتلك الشركة وكذلك السيطرة على نسبة مسا همة أكثر من نصف صافي موجودات الشركة أو حقوق التصويت بشكل
مباشر أو غير مباشر وذلك مقابل الحصول على منافع اقتصادية .يتم توحيد الشركة التابعة اعتبارا من تاريخ سيطرة المجموعة على
الشركة التابعة ولحين التوقف عن ممارسة تلك السيطرة ويتم استخدام طريقة الشراء للمحاسبة عن االستحواذ على الشركات التابعة .يتم
قياس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة للموجودات التي تم الحصول عليها أو المطلوبات المتكبدة أو المقدرة في تاريخ االستحواذ .تسجل
زيادة تكلفة االستحواذ باإلضافة إلى القيمة العادلة لحقوق الملكية غير المسيطرة عن صافي الموجودات المحددة والمستحوذ عليها كشهرة
في قائمة المركز المالي الموحدة .يتم استبعاد كل من المعامالت وكذلك االرصدة واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت
بين شركات المجموعة .يتم تعديل السي اسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قبل
الشركة .تعد الشركة والشركات التابعة لها قوائمها المالية لنفس السنة المالية .تمثل حقوق الملكية غير المسيطرة الحصة في الربح أو
الخسارة وصافي الموجودات غير المملوكة من قبل الم جموعة ،ويتم إظهارها كبند مستقل في قائمة الدخل الموحدة وضمن حقوق الملكية
في قائمة المركز المالي الموحدة.
ج)

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

د)

تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي ،وهي العملة الوظيفية للشركة .يتم تقريب المبالغ الظاهرة في هذه القوائم المالية
الموحدة ألقرب ألف  ،مالم يذكر خالف ذلك.

السياسات المحاسبية الهامة

-3

تم تط بيق السياسات المحاسبية الواردة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة بهذه القوائم المالية الموحدة .عند الضرورة ،يتم
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتماشى مع تبويب السنة الحالية والتي ال تعتبر ذات أهمية نسبية لن تائج المجموعة ككل.

أ )

النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة
ولها فترة إستحقاق محددة خالل ثالثة أشهر أو أقل.

ب)

المدينون التجاريون
تظهر الذمم المدينة التجارية بالمبلغ األصلي للفاتورة ناقصا مخصص االنخفاض أو مخصص المبيعات المرتجعة المقدرة .يتم تكوين
مخصص االنخفاض للذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن المجموعة لن تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ
المستحقة وفقا للشروط األصلية لإلتفاق .يتم حساب مخصص المبيعات المرتجعة على أساس المنتجات المنتهية الصالحية المتوقع
إرجاعها  ،وذلك تماشيا مع سياسة الشركة الستبدال المنتجات .يتم شطب الديون المعدومة عند تكبدها.

ج ) تقييم المخزون
يقيد المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق  ،أيهما أقل .تحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجح .تشتمل التكلفة على المصاريف
المتكبدة لشراء المخزون ،اإلنتاج أو تكاليف التحويل و تكاليف أخرى مرتبطة بالتحويل والتكاليف األخرى المتكبدة لوصول المخزون
إلى موقعه وحالته الراهنة ،بالنسبة للمخزون ،تشتمل التكلفة ،على حصة تتناسب مع النفقات العامة التحويلية استنادا على الطاقة التشغيلية
العادية  .يتكون صافي القيمة القابلة للتحقق من سعر البيع التقديري ناقصا تكاليف التصنيع اإلضافية حتى االكتمال ،وحصه مالئمة من
مصاريف البيع والتوزيع .يجنب مخصص ،عند الضرورة ،مقابل أي مخزون متقادم أو بطيئ الحركة أو تالف.
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تعويضات التأمين
يتم اإلعتراف بتعويضات التأمين كأصل عندما يتم التأكد بشكل فعلي من تحقق التدفق النقدي والمنفع ة االقتصادية للمجموعة وينعكس
هذا األثر على قائمة الدخل للسنة التي يتم فيها التأكد بشكل فعلي.

هـ ) االستثمارات
أ)

االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس عليها المجموعة تأثيرا كبيرا ،وال تتحكم في سياساتها المالية والتشغيلية ،وعادة
ما تكون حصة المساهمة فيها بين  ٪20و ٪50من حقوق التصويت .المشاريع المشتركة هي تلك الشركات التي يكون للمجموعة
سيطرة مشتركة على أنشطتها  ،والتي قد أنشئت من خالل ترتيبات تعاقدية والتي تتطلب موافقة باالجماع على القرارات المالية
والتشغيلية االستراتيجية .يتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وفقا لطريقة حقوق الملكية.
ويسجل االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالتكلفة وتعدل التكلفة بعد ذلك بالتغيرات التي تطرأ على حصة
المجموعة في صافي موجودات الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة لما بعد الشراء ناقصا االنخفاض في القيمة .عندما تتعادل
أو تتجاوز حصة المجموعة في الخسائر ملكيتها في الشركة المستثمر فيها بما في ذلك أية ذمم مدينة أخر ى غير مضمونة ،فإن
المجموعة ال تقوم بتسجيل أي خسائر أخرى إضافية باستثناء الحاالت التي تتكبد فيها المجموعة التزامات أو القيام بمدفوعات نيابة
عن الشركة المستثمر فيها.

ب ) االستثمارات المتاحة للبيع
تقاس وتسججججل االسجججتثمارات المتاحة للبيع والتي يتم تداولها في سجججوق مالي نشجججط في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة
والتي يتم تحديدها طبقا ألسجججعار السجججوق في نهاية يوم عمل تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة  ،وتدرج األرباح والخسجججائر غير
المحققة ضججمن حقوق الملكية مباشججرة .وعند اسججتبعاد االسججتثمارات أو انخفاض قيمتها ،يتم إثبات الربح أو الخسججارة المتراكمة -
المدرجة سابقا ضمن حقوق الملكية  -في قائمة الدخل الموحدة .وفي حال عدم وجود سوق لتداول االستثمارات ،فإن التكلفة تعتبر
أفضل طريقة مالئمة وموضوعية وموثوق بها لقياس القيمة العادلة لهذه االستثمارات.
تمارس اإلدارة التقديرات لحساب الخسارة في انخفاض االستثمارات المتاحة للبيع .وهذا يتضمن تقدير الدليل الموضوعي والذي
يؤدي إلى حدوث االنخفاض بخالف االنخفاض المؤقت في قيمة االسججججججتثمارات .في حال أن اإلدارة الحظت أي انخفاض مهم
وطويل األمد في القيمة العادلة لالسججتثمار في حقوق ملكية أقل من تكلفتها يعتبر دليل موضججوعي لهذا االنخفاض .يسججتند تحديد ما
هو "مهم" و "طويل األمد" على تقدير اإلدارة .تقرر اإلدارة أيضا اختبار االنخفاض ليصبح مناسب عندما يكون هناك دليل على
تراجع في الوضجع المالي للشجركة المسجتثمر فيها ،الصجناعة وأداء القطاع ،التغيرات التقنية والتدفقات النقدية التشجغيلية والتمويلية.
يتم اإلعتراف باإلنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الموحدة كخسججججججارة انخفاض في االسججججججتثمارات المتاحة للبيع .ال يتم عكس
خسارة انخفاض القيمة المعترف بها سابقا فيما يتعلق باستثمارات حقوق الملكية من خالل قائمة الدخل الموحدة.

و)

الممتلكات واآلالت والمعدات
تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة ،تتضمن تكلفة اقتناء األ صل كافة
التكاليف المتعلقة بإقتناء األصججل .يتم رسججملة تكاليف التمويل المتعلقة بإنشججاء األص جول المؤهلة خالل الفترة الالزمة السججتكمال وتجهيز
األصل للغرض المعد له.
يتم رسججملة التكاليف الالحقة التي تنفق على األصججل فقط عندما يترتب عليها زيادة في المنافع االقتصججادية المسججتقبلية المقدرة لألصججل،
وكذلك إمكانية قياس التكلفة بشكل موثوق .باقي النفقات األخرى يتم إثباتها كمصاريف عند تكبدها.
يتم اإلستهالك التكلفة مخصوما منها القيمة التخريدية بطريقة القسط الثابت باستخدام األعمار اإلنتاجية التالية:
 5إلى 33
المباني
 1إلى 20
اآلالت والمكائن والمعدات
 6إلى 10
السيارات وشاحنات النقل
األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ال تستهلك.
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تشججججمل المشججججاريع تحت التنفيذ في نهاية السججججنة بعض األصججججول التي تم إقتنائها ولكنها غير جاهزة لالسججججتخدام المعدة ألجله ،ويتم تحويل هذه
األصول إلى فئات األصول ذات الصلة ويتم استهالكها عندما تصبح جاهزة لالستخدام.
يتم مراجعة القيمة التخريدية ،واألعمار اإلنتاجية لألصول ومؤشرات اإلنخفاض في نهاية كل سنه مالية وتعديلها بأثر مستقبلي ،عند الحاجة.

ز)

الموجودات الحيوية
تظهر الموجودات الحيوية المشتراة بتكلفة الشراء كما تظهر الموجودات الحيوية التي تم تربيتها داخليا بتكلفة التربية حتى يتم اإلنتاج التجاري
(يطلق عليها الزيادة في القيمة) ،ناقصا االستهالك المتراكم وكذلك االنخفاض المتراكم في القيمة  .تحدد تكلفة صغار الموجودات الحيوية بتكلفة
التربية وفقا للفئة العمرية كما أن هذه الصغار ال تستهلك إال وفقا للفئة العمرية .تستهلك األ بقار المنتجة على أربع دورات حلب بينما تستهلك
الموجودات الحيوية االخرى بطريقة القسط الثابت إلى القيم التقديرية المتبقية لها والتي تتراوح ما بين  36أسبوع إلى  70سنة طبقا لما هو
ملخص أدناه:
األبقار
األشجار
الدواجن

ح)

دورات حلب
4
 22إلى  70سنة
أسبوع
36

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة
يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة للتأكد مما إذا كان هنالك إنخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم
إمكانية استرداد قيمتها الدفترية .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد والتي تتمثل
في القيمة العادلة مخصوما منها تكلفة البيع أو القيمة المستخدمة أيهما أكبر ،عندئذ تخفض الموجودات إلى القيمة القابلة لالسترداد لها .يتم
إثبات خسائر االنخفاض في القيمة كمصروف في قائمة الدخل.
يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة التي تم تخفيضها ما عدا الموجودات غير الملموسة في نهاية كل سنة مالية للتأكد من امكانية إلغاء هذا
التخفيض ،يتم على إثرها عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة ،بالتالي يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد
على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في
قيمة األصل في السنوات السابقة .يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض في قيمة األصل كأرباح في قائمة الدخل الموحدة مباشرة .كما ال يتم
عكس خسارة اال نخفاض للموجودات غير الملموسة.

ط)

الموجودات غير الملموسة  -الشهرة
تمثل الشهرة الفرق بين تكلفة اإلستحواذ باإلضافة إلى القيمة العادلة لحقوق الملكية غير المسيطرة وحصة المجموعة في صافي الق يمة العادلة
للموجودات التي يمكن تحديدها المستحوذ عليها .يتم مراجعة الشهرة الناتجة من عمليات االستحواذ مره واحدة في السنة أو أكثر للتأكد مما إذا
كان هنالك إنخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى إمكانية انخفاض قيمتها الدفترية.

ي ) الدائنون التجاريون
يتم إثبات االلتزامات مقابل المبالغ المسجججتحقة الدفع مسجججتقبال عن البضجججاعة أو الخدمات المسجججتلمة سجججواء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل
الموردين.

ك)

المخصصات
يتم تكوين المخصص إذا كان لدى الشركة إلتزام حالي قانوني أو تعاقدي نتيجة ألحداث أو عمليات سابقة لدى الشركة قد ينتج عنها إلتزام
قانوني حالي أو مستقبلي يمكن تقديره بشكل موثوق ،أو أن ه هنالك احتمالية أن ينتج عنه تدفقات خارجة لمنافع إقتصادية لتسوية اإللتزام.

ل)

الزكاة وضريبة الدخل األجنبية
تقوم المجموعة بإحتساب الزكاة وفقا لألنظمة الزكوية التي تصدرها الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية .ويتم احتساب
الضريبة على الدخل للشركات األجنبية في القوائم المالية طبقا لألنظمة الضريبية في البلدان التي تعمل فيها .يتم معالجة التسويات الناتجة عن
الربط الزكوي والضريبة األجنبية النهائية خالل الفترة المالية التي يتم فيها إصدار الربط النهائي.
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م)

الضرائب المؤجلة
بالنسبة للشركات التابعة في الخارج ،يجنب مخصص لل ضريبة المؤجلة بإستخدام طريقة المطلوبات وذلك لكافة الفروق المؤق تة ،بتاريخ إعداد
القوائم المالية ،بين األوعية الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمتها الدفترية .تقاس الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة بإستخدام
المعدالت الضريبية التي يتوقع تطبيقها في الفترة التي تتحقق فيها تلك الموجودات أو تسدد فيها تلك المطلوبات وذلك وفقا لألنظمة الموجودة
في البلدان المعنية بتاريخ إعداد القوائم المالية .يتم اإلعتراف بالموجودا ت الضريبية المؤجلة لكافة الفروق المؤقتة القابلة لالستقطاع وكذلك
الموجودات الضريبية غير المستخدمة والخسائر الضريبية غير المستخدمة بالقدر الذي يمكن أن تتوفر فيه أرباح خاضعة للضري بة يمكن
استخدامها لقاء الفروق المؤقتة القابلة لالستقطاع والموجودات الضريبية غير المستخدمة المرحلة والخسائر الضريبية غير المستخدمة
المرحلة .يتم مراجعة القيمة الدفترية ألية موجودات ضريبية مؤجلة بتاريخ إعداد القوائم المالية وتخفض بالقدر الذي لم يعد فيه إمكانية
لإلستفادة منها بشكل جزئي أو كلي وذلك لعدم وجود أرباح كافية خاضعة للضريبة.

ن)

األدوات المالية المشتقة وتغطية المخاطر
تبرم عقود الصرف األجنبي اآلجلة لتغطية مخاطر التغيرات في أسعار الصرف عند القيام بالشراء والمصاريف األخرى للمجموعة.
تبرم عقود مقايضات أسعار العموالت لتغطية مخاطر التغيرات في أسعار العموالت على قروض المجموعة.
تبرم العقود اآلجلة لشراء البضاعة لتغطية المخاطر الناجمة عن التغيرات في أسعار البضاعة المستخدمة من قبل المجموعة.
يتوقع بأن تكون كافة عمليات التحوط فعالة وذلك ما بين  ،٪125 - ٪80ويتم تقييمها بصورة مستمرة .تصنف كافة عمليات التحوط كتحوطات
ل تغطية مخاطر التدفقات النقدية ،حيث يتم إثبات الجزء الفعال من القيمة العادلة لألرباح أو الخسائر عند إعادة تقييم أدوات التحوط في
االحتياطيات األخرى ضمن حقوق الملكية .وعند استحقاق أو انتهاء سريان أدوات تحوط المخاطر ،يعاد تصنيف األرباح أو الخسائر ذات
العالقة المدرجة ضمن االحتياطيات األخرى إلى قائمة الدخل الموحدة ،أو ضمن الموجودات المعنية المشتراة الخاضعة لتغطية المخاطر.

س) مخصص مكافأة نهاية الخدمة
تسجججججتحق مكافأة نهاية الخدمة لكافة الموظفين العاملين وفقا ألنظمة العمل والعمال المت بعة في الشجججججركة وشجججججركاتها التابعة ،عند انتهاء عقود
خدماتهم .يتم احتساب االلتزام بالقيمة الحالية للمزايا التي يستحقها الموظف في حال تركه العمل بتاريخ قائمة المركز المالي.

ع)

اإلحتياطي النظامي
طبقا لنظام الشركات والنظام األساسي للشركة ووفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ،يجب على الشركة أن
تعترف بإحتياطي يبلغ  ٪10من صافي دخل السنة ،ما لم يبلغ هذا االحتياطي  ٪50من رأس المال.

ف)

الصكوك
تصنف المجموعة الصكوك المصدرة ضمن المطلوبات المالية أو حقوق الملكية ،وذلك وفقا للشروط التعاقدية للصكوك .الصكوك التي لها
تاريخ استحقاق ثابت وتواريخ ثابتة لتوزيع عوائد األرباح تصنف كالتزامات.
الصكوك التي ليس لها تاريخ استحقاق محدد (الصكوك الدائمة) وتواريخ غير محددة لتوزيع عوائد األرباح تصنف ضمن حقوق الملكية العائدة
للمساهمين وحاملي الصكوك الدائمة .تسجل التوزيعات ضمن حقوق الملكية وتحت بند إحتياطيات أخرى.

ص) أسهم الخزينة
يتم إثبات أدوات حقوق الملكية الخاصة باألسهم التي يعاد شراؤها (أسهم الخزينة) بغرض استخدامها ضمن برنامج خيارات الموظفين
لإلشتراك في أسهم الشركة "إيسوب" بالتكلفة (بما في ذلك أي تكاليف محملة مباشرة) ويتم خصمها من حقوق الملكية العائدة على المساهمين.
تستخدم أسهم الخزينة من قبل الشركة بالتكلفة وذلك للوفاء بالتزاماتها تجاه برنامج "إيسوب" خيارات الموظفين في أسهم الشركة.
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السياسات المحاسبية الهامة – تتمه
الدفعات المحسوبة على أساس األسهم
يحصل موظفي المجموعة على مكافآت في شكل دفعات محسوبة على أساس األسهم ضمن برنامج خيارات الموظفين لإلشتراك في أسهم
الشركة "إيسوب" حيث يمنح موظفي المجموعة حق خيار شراء أسهم الشركة (الخيار) .لكي يتمكن الموظف من ممارسة هذا الحق يقوم
بدفع سعر محدد مسبقا وتقديم خدماته كعوض ويتوافق مع شروط االستحقاق.
يتم االعتراف بتكلفة البرنامج ،والتي تتمثل في القيمة العادلة للخيارات في تاريخ المنح ،كمصروف في قائمة الدخل الموحدة و يتم بالمقابل
زيادة اإلحتياطيات األخرى في حقوق الملكية على مدى الفترة التي من خاللها يتم الوفاء بشروط الخدمة.
قامت اإلدارة بعمل تحوط اقتصادي وذلك من خالل شراء أسهم خزينة عند بداية البرنامج .ووفقا لذلك ،فان االحتياطيات االخرى (المتمثلة
في المصروف التراكمي للدفعات) يتم تحويلها إلى األرباح المبقاة عند إنتهاء مدة البرنامج .وذلك سواء تم اكتساب الموظفين لتلك الخيارات
أم ال.
المصروف المتراكم المعترف به عند تاريخ إعداد كل تقرير مالي  ،حتى تاريخ انتهاء البرنامج يعكس المدى الذي انتهت إلية فترة البرنامج
وأفضل تقديرات المجموعة لعدد الخيارات التي اكتسبت في نهاية البرنامج.
وفي حالة تعديل شروط البرنامج ،فإن الحد األدنى للمصاريف المعترف بها يساوي القيمة العادلة لخيارات األسهم في تاريخ المنح ومع
ذلك فإنه يتم اإلعتراف بأي مصروف إضافي لقاء أي تعديل يؤدي إلى زيادة القيمة العادلة للخيارات أو يعود بالمنفعة على الموظفين
وحسبما يتم قياسه بتاريخ التعديل.
وفي حالة إنهاء البرنامج ،يتم معالجة الخيارات كما لو كانت مكتسبة في تاريخ اإلنهاء ،ويتم فورا اإلعتراف بالمصاريف المتبقية ولكن،
في حالة وضع برنامج جديد كبديل لبرنامج تم إنهاؤه ،وتم تحديده كبرنامج بديل في تاريخ منح البرنامج الجديد ،فإن البرنامج الذي تم إنهاؤه
والبرنامج الجديد يتم معالجتها كما لو كان تعديل البرنامج األصلي كما ورد في الفقرة السابقة.

ر)

ترجمة العمالت
أ ) ترجمة العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار تحويل ثابتة والتي يتم تحديدها دوريا إلظهار متوسط األسعار السائدة في السوق أو األسعار
اآلجلة إذا كانت المعامالت مغطاة .يتم ترجمة عناصر قائمة المركز المالي بالعمالت األجنبية كما يلي:
يتم ترجمة البنود النقدية وفقا لسعر التحويل السائد بتاريخ إعداد قائمة المركز المالي الموحدة ،أوعلى أساس أسعار الشراء اآلجل إذا تم تغطيتها.
يتم إظهار الفروق الناتجة عن الترجمة في قائمة الدخل.
يتم ترجمة البنود غير النقدية وفقا لسعر التحويل السائد في تاريخ المعاملة .وال ينتج عن ذلك فروق ترجمة.

ب ) العمليات األجنبية
يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات للشركات التابعة والحصة في صافي الموجودات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ،والتي تكون
العملة الوظيفية لها غير الريال السعودي ،على أساس سعر التحويل السائد في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي .تحول عناصر حقوق الملكية
في الشركات التابعة ،فيما عدا األرباح المبقاة ،بسعر التحويل السائد بتاريخ نشأة كل عنصر.
يتم ترجمة قائمة الدخل للشركات التابعة والحصة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة على أساس متوسط أسعار التحويل.
التعديالت على ترجمة العمالت الناتجة من ترجمة العمليات األجنبية يتم إظهارها في قائمة التغيرات في حقوق الملكية .ولكن في حالة الشركات
التابعة الغير مملوكة بالكامل ،فإنه يتم تخصيص المقدار المتعلق بالتعديالت على ترجمة العمالت الخاصة بحقوق الملكية غير المسيطرة .ويتم
اإلفصاح عن كل من العملة الوظيفية ونسبة الملكية في الشركة التابعة األجنبية في اإليضاح رقم (.)1

ي ) إثبات اإليرادات
يتم بيع المنتجات ،بشكل رئيسي ،على أساس البيع أو اإلرجاع .يتم إثبات اإليرادات عند تسليم المنتجات للعمالء من قبل المجموعة أو موزعيها،
وذلك عند انتقال المنافع والمخاطر المتعلقة بها ،مع إحتمال إعادة المنتجات منتهية الصالحية .يتم إثبات اإليرادات الناتجة عن محصول القمح
المضمون بيعه للحكومة عند اكتمال الحصاد ،ويتم تأجيل الربح عن الكميات غير المسلمة لحين تسليمها إلى الحكومة.

ش ) اإلعانات الحكومية
يتم إثبات اإلعانات الحكومية عند وجود قناعة معقولة لدى الشركة بأنه سيتم استالمها من الدولة .وعندما تتعلق اإلعانة الحكومية ببند من بنود
التكاليف ،فإ نه يتم إثباتها كإيرادات على مدى الفترة وذلك لمقابلة اإلعانة بصورة منتظمة مع التكاليف التي سيتم التعويض عنها.
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ث)

مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية
تشتمل مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تعتبر بشكل خاص جزءا من
تكلفة المبيعات طبقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعو دية .يتم التوزيع بين تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتوزيع
والمصاريف العمومية واإلدارية ،عند الضرورة ،وفق أسس ثابتة  .تقوم المجموعة بتحميل المدفوعات المتعلقة باالتفاقيات طويلة األجل المبرمة
مع العمالء والموزعين على مصاريف البيع والتوزيع.

ت ) استرداد التكاليف
تظهر تكاليف االسترداد المتعلقة بإدارة مزارع األعالف كتخفيض ضمن بند المصاريف العمومية واإلدارية.

اإليجارات التشغيلية

ذ)

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

خ ) تكاليف التمويل

يتم رسملة تكاليف التمويل المتعلقة مباشرة بإنشاء أصل مؤهل وذلك حتى يتم اكتمال كافة األنشطة إلعداد األصل المؤه ل للغرض الذي أنشئ
من أجله ،وما عدا ذلك تحمل هذه التكاليف على قائمة الدخل السنوية الموحدة.

ض)

التقارير القطاعية
يتكون النشججاط الرئيسججي للمجموعة من عدة قطاعات ت قوم ببيع وتقديم منتجات أو خدمات مع ينة (قطاع أعمال) أو تقوم ببيع وتقديم منتجات أو
خدمات في بيئة اقتصادية معينة (قطاع جغرافي) ،والذي عادة ما يكون معرضا لمخاطر وعوائد مختلفة عن القطاعات األخرى.

-4

النقد وما في حكمه
2016م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
191.498
538.202
729.700

نقد في الصندوق
نقد لدى البنك – حسابات جارية
إيداعات بنكية –قصيرة األجل
اإلجمالي

2015م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
154.295
506.381
1.378.100
2.038.776

عام 2016م :بلغ متوسط العائد على اإليداعات البنكية الشيء (2015م )% 1.4 :حيث تستحق بشكل متوسط خالل شهرين.

-5

مدينون تجاريون ومصاريف مدفوعة مقدما

مدينون تجاريون :أطراف أخرى
 :أطراف ذات عالقة (إيضاح )28
ناقصا :مخصص اإلنخفاض في الذمم المدينة التجارية (إيضاح  (– 5أ) )
ناقصا :مخصص المبيعات المرتجعة (إيضاح ( 5ج) أدناه)
صافي المدينون التجاريون
مصاريف مدفوعة مقدما (إيضاح ( 5د) أدناه)
مدينون أخرون
اإلجمالي
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2016م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
827.378
112.475

2015م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
739.987
96.339

939.853
()32.340
()11.314

836.326
()37.010
()22.855

896.199

776.461

342.718
162.876

313.429
187.220

1.401.793

1.277.110
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أ ) الحركة في مخصص إنخفاض المدينون التجاريون كما يلي:
2016م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

مخصص االنخفاض في الذمم المدينة التجارية
الرصيد في  1يناير
مخصص انتفى الغرض منه خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر
المدينون التجاريون
مستحقة أقل من 3أشهر
مستحقة أكثر من  3أشهر
اإلجمالي

2015م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

37.010
()4.670
32.340

49.665
()12.655
37.010

907.513
32.340
939.853

799.316
37.010
836.326

ب ) بناء على الخبرة السابقة مع العمالء يتوقع تحصيل كامل مبالغ المدينون التجاريون غير المنخفضة .علما بأنه ليس من سياسة المجموعة
الحصول على ضمانات من العمالء.
ج ) تم حساب مخصص المبيعات المرتجعة على أساس المنتجات المنتهية الصالحية و المتوقع إرجاعها وبما يتفق مع سياسة اإلرجاع الخاصة
بالمجموعة.
د ) تمثل دفعات مقدمة للشركات التابعة في األرجن تين والواليات المتحدة األمريكية ،متعلقة باتفاقيات عقود إيجارات تشغيلية ألراضي زراعية
لمدة تتراوح بين  4إلى  40سنة .قامت الشركات التابعة بسداد دفعات مقدمة عن عقود اإليجارات ،حيث تم تصنيف الجزئ الطويل األجل من
تلك الدفعات بمبلغ  132.9مليون لاير سعودي ( 72.4 :2015مليون لاير سعودي) ضمن األصول الغير متداولة.

 -6المخزون
2016م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
2.412.682
415.322
469.459
259.454
()388.230
3.168.687

مواد خام
بضاعة تامة الصنع
قطع غيار
بضاعة قيد التصنيع
ناقصا :مخصص االنخفاض في قيمة المخزون
اإلجمالي

2015م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
2.114.218
374.066
434.908
247.115
()334.644
2.835.663

 -7االستثمارات
تتكون االستثمارات من استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة واستثمارات متاحة للبيع كاآلتي:

2015م

2016م

2016م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

2015م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
(إيضاح أ)

شركة المزارعون المتحدون القابضة
شركة تأصيل الدواجن (عروق)
شركة المراعي ذ.م.م.

٪33.0
٪24.7
٪50.0

٪33.0
٪24.7
٪50.0
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58.296
38.112
204
96.612

58.504
35.469
204
94.177
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2016م
االستثمارات المتاحة للبيع (إيضاح ب)
استثمارات أسهم في شركة زين

٪2.1

2015م
٪2.1

المجموع

2016م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

2015م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

102.872

104.237

102.872

104.237

199.484

198.414

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

شركة المزارعون المتحدون القابضة

2016م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
58.504

2015م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
133.181

القروض المقدمة
الحصة من الدخل الشامل اآلخر

()10.388

14.563
()49.455

الحصة في نتائج السنة

10.180

()39.785

الرصيد الختامي

58.296

58.504

2016م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
35.469
3.143
()500
38.112

2015م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
29.331
3.650
2.488
35.469

2016م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
204
204

2015م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
204
204

الرصيد االفتتاحي

شركة تأصيل الدواجن (عروق)
الرصيد االفتتاحي
إضافات
الحصة في نتائج السنة
التوزيعات المستلمة
الرصيد الختامي
شركة المراعي ذ.م.م.

الرصيد اإلفتتاحي
الرصيد الختامي
ب)

تبلغ االستثمارات في أسهم شركة زين  12.4مليون سهم  ،حيث يتم قياسها على أساس القيمة العادلة ،وذلك على أساس األسعار المتداولة
لألسهم في سوق األسهم السعودية (تداول) .وقد نتج عن ذلك التقييم خسائر غير محققة قدرها 1.4مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر
 2016م والتي قد تم إدراجها في االحتياطيات األخرى ضمن حقوق الملكية العائدة للمساهمين.
قامت الشركة برهن أسهم زين إلى ال بنك السعودي الفرنسي لضمان ال قرض الممنوح من البنك الفرنسي لشركة زين.
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شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
 - 8الممتلكات واآلالت والمعدات
اآلالت والمكائن
والمعدات
بآالف الرياالت
السعودية

األراضي والمباني
بآالف الرياالت
السعودية

السيارات
بآالف الرياالت
السعودية

األعمال الرأسمالية
تحت التنفيذ (أ)
بآالف الرياالت
السعودية

اإلجمــالي
2015م
بآالف الرياالت
السعودية

اإلجمــالي
2016م
بآالف الرياالت
السعودية

التكلفة:
في بداية السنة

9.266.711

10.416.436

2.401.457

4.006.773

26.091.377

22.503.844

إضافات خالل السنة

-

-

-

4.504.753

4.504.753

4.041.057

تحويالت خالل السنة

1.126.955

1.731.095

345.933

()3.203.983

-

-

إستبعادات خالل السنة

()142.449

()148.065

()152.699

-

()443.213

()304.759

اإلنخفاض في القيمة (إيضاح ب )

-

()301.685

-

-

()301.685

-

فروق ترجمة عمالت أجنبية

()119.534

()229.998

()47.342

()105.017

()501.891

()148.765

في نهاية السنة

10.131.683

11.467.783

2.547.349

5.202.526

29.349.341

26.091.377

اإلستهالك المتراكم:
في بداية السنة

1.436.372

4.894.978

1.063.956

-

7.395.306

6.327.490

االستهالك المحمل للسنة

276.514

902.267

252.972

-

1.431.753

1.349.886

إستبعادات خالل السنة

()32.150

()130.457

()126.862

-

()289.469

()262.784

اإلنخفاض في القيمة (إيضاح ب )

-

()196.888

-

-

()196.888

-

فروق ترجمة عمالت اجنبية

()11.627

()104.400

()13.704

-

()129.731

()19.286

في نهاية السنة

1.669.109

5.365.500

1.176.362

-

8.210.971

7.395.306

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2016م

8.462.574

6.102.283

1.370.987

5.202.526

في  31ديسمبر 2015م

7.830.339

5.521.458

1.337.501

4.006.773

21.138.370
18.696.071

أ ) تشتمل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ على تكاليف التمويل المرسملة خالل السنة قدرها  53.9مليون لاير سعودي (2015م 35.9 :مليون لاير سعودي).
ب ) قامت المجموعة بعد حادثة الحريق في مدينة جدة ،بتحديد إنخفاض بعض األصول اإلضافية  .بلغ صافي القيمة الدفترية لهذه األصول  104.8مليون لاير سعودي (إيضاح .)20
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شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
 -9الموجودات الحيوية

التكلفة:
في بداية السنة
اإلضافات خالل السنة
الزيادة في القيمة
تحويالت خالل السنة
استبعادات خالل السنة
فروق ترجمة عمالت اجنبية
في نهاية السنة
االستهالك المتراكم:
في بداية السنة
االستهالكات المحملة على السنة
استبعادات خالل السنة
فروق ترجمة عمالت اجنبية
في نهاية السنة

األبقار

صغار األبقار

الدجاج

صيصان

أشجار مثمرة

أشجار غير
مثمرة

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

اإلجمــالي
2015م
بآالف
الرياالت
السعودية

اإلجمــالي
2016م
بآالف
الرياالت
السعودية

1.086.796

449.797

86.648

15.699

47.107

2.619

1.688.666

1.471.567

-

-

-

93.131

-

658

93.789

104.804

-

618.673

-

-

-

-

618.673

514.954

484.571

()484.571

89.895

()89.895

1.176

()1.176

-

-

()304.997

()123.468

()112.983

-

-

-

()541.448

()402.684

()15

()20

-

-

-

-

()35

25

1.266.355

460.411

63.560

18.935

48.283

2.101

1.859.645

1.688.666

411.228

-

41.206

-

8.417

-

460.851

401.655

252.918

-

89.123

-

21.091

-

363.132

237.949

()153.232

-

()103.397

-

-

-

()256.629

()178.739

()11

-

-

-

-

-

()11

()14

510.903

-

26.932

-

29.508

-

567.343

460.851

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2016م

755.452

460.411

36.628

18.935

18.775

2.101

في  31ديسمبر 2015م

675.568

449.797

45.442

15.699

38.690

2.619

20

1.292.302
1.227.815

شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
 -10الموجودات غير الملموسة  -الشهرة
نشأت الشهرة نتيجة لالستحواذ على شركة المخابز الغربية المحدودة ،خالل عام 2007م  ،وشركة هادكو خالل عام 2009م ،والشركة الدولية
لأللبان والعصائر المحدودة في عام 2012م.
2016م
بآالف الرياالت
السعوديــــة
548.636
244.832
137.257
930.725

شركة المخابز الغربية المحدودة
شركة حائل للتنمية الزراعية المحدودة (هادكو)
الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة
اإلجمالي

2015م
بآالف الرياالت
السعوديــــة
548.636
244.832
215.609
1.009.077

تمثل شركة المخابز الغربية المحدودة جزءا من قطاع منتجات المخابز ،بينما تمثل شركة هادكو جزءا من قطاع األعالف والمحاصيل
الزراعية ،وقطاع الدواجن .وأخيرا تصنف الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة ضمن قطاع األلبان والعصائر.
يتم إجراء إختبار للشهرة سنويا .يتم إجراء إختبار لإلنخفاض في الموجودات وذلك بمقارنة القيمة الدفترية لكل وحدة مدرة للنقد مع القيمة
القابلة لالسترداد والتي يتم تحديدها على أساس القيمة قيد اإلستخدام التي تستخدم التدفقات النقدية المتوقعة المبنية على توقعات مالية معتمدة
من اإلدارة العليا لمدة خمس سنوات .يتراوح معدل الخصم المستخدم في إحتساب التدفقات النقدية المتوقعة ما بين  % 7.0و  % 22.0لكل
وحدة مدرة للنقد .تم ا حتساب القيمة المتبقية في نهاية فترة التوقعات با ستخدام مكرر الربحية الذي ينطبق على صافي دخل السنة األخيرة من
فترة التوقعات.

اال فتراضات األساسية المستخدمة في حساب القيمة الحالية
ا ستندت اإلدارة في توقعاتها بشأن نمو المبيعات وإجمالي الهامش وفقا لمعدالت األداء السابق وتوقعاتها بشأن التطورات التي تحدث في
السوق .تعكس معدالت الخصم توقعات اإلدارة للمخاطر المحددة المتعلقة بالقطاع .ا ستندت التقديرات المتعلقة بالتضخم في أسعار المواد الخام
عل ى المعلومات المنشورة وحركة أسعار المواد الخام خالل الفترات السابقة والتي تم ا ستخدامها كمؤشرات على حركة األسعار المستقبلية.
استندت معدالت النمو على أساس متوسط معدالت الصناعة.
يتأثر احتساب القيمة قيد اإلستخدام تأثرا كبيرا باالفتراضات المتعلقة بمعدل نمو المبيعات وتكلفة المبيعات المستخدمة في إستنباط التدفقات
النقدية لما بعد الموازنة المعدة لمدة  5سنوات  ،ومكرر الربحية الذي ينطبق على صافي دخل السنة األخيرة من فترة التوقعات.

الحساسية تجاه التغيرات في االفتراضات  -شركة المخابز الغربية المحدودة
فيما يتعلق بتقدير القيمة قيد اإلستخدام  ،تعتقد اإلدارة بعدم وجود تغيرات محتملة معقولة في أي من االفتراضات األساسية أعاله يمكن أن
تؤدي إلى زيادة القيمة الدفترية للوحدة بشكل جوهري عن القيمة القابلة لالسترداد لها .وفيما يلي اآلثار المترتبة على التغيرات في االفتراضات
األساسية- :

أ ) اال فتراضات المتعلقة بنمو المبيعات
يبلغ معدل النمو للمبيعات في فترة التوقعات بمعدل سنوي مركب قدره  %11.3وفي حالة بقاء االفتراضات األخرى ثابتة ،فإن انخفاض هذه
ال نسبة إلى  ،% 172.2سيؤدي إلى أن القيمة قيد اإلستخدام تعادل القيمة الدفترية الحالية.

ب ) تكلفة المبيعات
تم تقدير تكلفة المبيعات خالل فترة التوقعات بمعدل قدره  % 39.0من المبيعات .وفي حالة بقاء كافة االفتراضات األخرى ثابتة ،فإن زيادة
هذا المعدل إلى  ،% 169.2سيؤدي إلى أن القيمة قيد اإلستخدام تعادل القيمة الدفترية الحالية.
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شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حو ل القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
 -10الموجودات غير الملموسة – الشهرة  -تتمه

ج ) مكرر القيمة النهائية
يبلغ المكرر الذي ينطبق على صافي دخل السنة األخيرة من فترة التوقعات من أجل تحديد القيمة النهائية  21.9وفي حالة بقاء كافة االفتراضات
األخرى ثابتة ،فإن انخفاض هذا المكرر إلى  2.7سيؤدي إلى أن القيمة قيد اإلستخدام تعادل القيمة الدفترية الحالية.

الحساسية تجاه التغيرات في االفتراضات  -شركة حائل للتنمية الزراعية (هادكو)
فيما يتعلق بتقدير القيمة قيد اإلستخدام  ،تعتقد اإلدارة بعدم وجود تغيرات محتملة معقولة في أي من االفتراضات األساسية أعاله يمكن أن
تؤدي إلى زيادة القيمة الدفترية للوحدة بشكل جوهري عن القيمة القابلة لالسترداد لها .وفيما يلي اآلثار المترتبة على التغيرات في االفتراضات
األساسية-:

أ ) االفتراضات المتعلقة بنمو المبيعات
يبلغ معدل النمو في فترة التوقعات بمعدل سنوي مركب قدره  .% 16.1وفي حالة بقاء االفتراضات األخرى ثابتة ،فإن ا نخفاض هذه النسبة
إلى  ،% 6.7سيؤدي إلى أن القيمة قيد اإلستخدام تعادل القيمة الدفترية الحالية.

ب)

تكلفة المبيعات

تم تقدير تكلفة المبيعات خالل فترة التوقعات بمعدل قدره  % 34.3من المبيعات .وفي حالة بقاء كافة االفتراضات األخرى ثابتة ،فإن زيادة
هذه النسبة إلى  ، % 105.0سيؤدي إلى أن القيمة قيد اإلستخدام تعادل القيمة الدفترية الحالية.

ج ) مكرر القيمة النهائية
يبلغ المكرر الذي ينطبق على صافي دخل السنة األخيرة من فترة التوقعات من أجل تحديد القيمة النهائية  20.7وفي حالة بقاء كافة االفتراضات
األخرى ثابتة ،فإن ا نخفاض هذا المكرر إلى  ،10.7سيؤدي إلى أن القيمة قيد اإلستخدام تعادل القيمة الدفترية الحالية.

الحساسية تجاه التغيرات في اإلفتراضات  -الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة
فيما يتعلق بتقدير القيمة الحالية ،تعتقد اإلدارة بعدم وجود تغيرات محتملة معقولة في أي من االفتراضات األساسية أعاله يمكن أن تؤدي إلى
زيادة القيمة الدفترية للوحدة بشكل جوهري عن القيمة القابلة لالسترداد لها .وفيما يلي اآلثار المترتبة على التغيرات في االفتراضات
األساسية-:

أ ) اال فتراضات المتعلقة بنمو المبيعات
يبلغ معدل النمو في فترة التوقعات بمعدل سنوي مركب قدره  .%13.9وفي حالة بقاء االفتراضات األخرى ثابتة ،فإن ا نخفاض هذه النسبة
إلى  ، % 7.7سيؤدي إلى أن القيمة قيد اإلستخدام تعادل القيمة الدفترية الحالية.

ب ) تكلفة المبيعات
تم تقدير تكلفة المبيعات خالل فترة التوقعات بمعدل قدره  %59.9من المبيعات  .وفي حالة بقاء كافة االفتراضات األخرى كما هي ،فإن زيادة
هذه النسبة إلى  ،% 95.0سيؤدي إلى أن القيمة الحالية تعادل القيمة الدفترية الحالية

ج ) مكرر القيمة النهائية
يبلغ المكرر الذي ينطبق على صافي دخل السنة األخيرة من فترة التوق عات من أجل تحديد القيمة النهائي  17.0وفي حالة بقاء كافة االفتراضات
األخرى ثابتة ،فإن ا نخفاض هذا المكرر إلى  1.9سيؤدي إلى أن القيمة قيد اإلستخدام تعادل القيمة الدفترية الحالية.
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شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حو ل القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
 -11القروض ألجل

تسهيالت بنكية إسالمية (مرابحة)
صندوق التنمية الصناعية السعودي
تسهيالت بنكية مقدمة لشركات تابعة خارجية
صندوق التنمية الزراعية

(أ)
(ب)
(ج)
(د)

صكوك

(هـ)

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

أ)

2016م
بآالف الــرياالت
السعوديــــة
5.784.821
1.219.508
385.106
164.091
7.553.526
3.900.000
11.453.526
146.911
1.171.885
10.134.730
11.453.526

2015م
بآالف الــرياالت
السعوديــــة
5.638.441
1.455.613
170.791
7.264.845
3.900.000
11.164.845
153.380
1.668.030
9.343.435
11.164.845

التسهيالت البنكية اإلسالمية (مرابحة) مضمونة بسندات إذنية صادرة من المجموعة .التسهيالت البنكية (مرابحة) والتي تستحق في فترة
أ قل من عامين هي في الغالب ذات طبيعة متجددة .خالل عام 2016م حصلت المجموعة على  5,143.9مليون لاير سعودي كتسهيالت
بنكية إسالمية إضافية (مرابحة) ذات فترة استحقاق ألكثر من  5سنوات  .التسهيالت البنكية اإلسالمية (مرابحة) الغير مستخدمة والمتاحة
لالستخدام كما في  31ديسمبر 2016م بلغت  6,050.8مليون لاير سعودي (2015م 2,739.9 :مليون لاير سعودي).

ب) بلغ اجمالي األصول المرهونة لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي مقابل القروض الممنوحة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2016م
مبلغ  1,219.5مليون لاير سعودي ( 1,455.6مليون لاير سعودي في  31ديسمبر2015م) .كما في  31ديسمبر 2016م كان لدى
المجموعة تسهيالت مقدمة من صندوق التنمية الصناعي الغير مستخدمة والمتاحة لالستخدام بلغت  351.0مليون لاير سعودي تستحق
خالل فترة أكثر من  5سنوات (2015م 380.3 :مليون لاير سعودي).
ج) تمثل التسهيالت البنكية التي حصلت عليها الشركات التابعة الخارجية من بنوك أجنبية.
د) خالل عام 2016م تم تغطية القرض من صندوق التنمية الزراعية بضمان أرض في مدينة حائل تملكها المجموعة بلغت قيمتها 164.1
مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر 2016م ( 2015م :ال شيء) .بلغت التسهيالت المقدمة من صندوق التنمية الزراعية الغير مستخدمة
والمتاحة لالستخدام  26.3مليون لاير سعودي مستحقة خالل فترة أكثر من  5سنوات كما في  31ديسمبر 2016م (2015م :ال شيء).
هـ) بتاريخ  14ربيع الثاني 1433هـ (الموافق  7مارس 2012م) ،قامت الشركة بإصدار اإلصدار األول -المجموعة األولى  -من الصكوك
بقيمة  1,000مليون لاير سعودي ،بقيمة أسمية قدرها  1مليون لاير سعودي لكل منها ،بدون خصم أو عالوة .يحمل اإلصدار معدل عائد
وفقا للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية (سايبور) زائدا هامشا محددا سلفا يستحق السداد الحقا في نهاي ة كل نصف
سنة  .تستحق الصكوك السداد بالقيمة اإلسمية بتاريخ انتهائها في  30جمادى الثاني  1440هـ (الموافق  7مارس 2019م).
بتاريخ  19جمادى األول  1434هـ (الموافق  31مارس 2013م) ،قامت الشركة بإصدار اإلصدار الثاني -المجموعة الثانية  -من
الصكوك بقيمة  787مليون لاير سعودي ،بقيمة أسمية قدرها  1مليون لاير سعودي لكل منها ،بدون خصم أو عالوة .يحمل اإلصدار معدل
عائد وفقا للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية (سايبور) زائدا هامشا محددا سلفا يستحق السداد الحقا في نهاية كل
نصف سنة  .تستحق الصكوك السداد بالقيمة اإلسمية بتاريخ انتهائها في  7شعبان 1441هـ (الموافق  31مارس 2020م).
بتاريخ  19جمادى األول 1434هـ (الموافق  31مارس 2013م) ،قامت الشركة بإصدار اإلصدار الثاني  -المجموعة الثالثة من الصكوك
بقيمة  513مليون لاير سعودي ،بقيمة أسمية قدرها  1مليون لاير سعودي لكل منها ،بدون خصم أو عالوة .يحمل اإلصدار معدل عائد
وفقا للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية (سايبور) زائدا هامشا محددا سلفا يستحق السداد الحقا في نهاية كل نصف
سنه .تستحق الصكوك السداد بالقيمة اإلسمية بتاريخ انتهائها في  15رجب 1439هـ (الموافق  31مارس 2018م).
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القروض ألجل  -تتمه
بتاريخ  3ذو الحجة 1436هـ (الموافق  16سبتمبر 2016م) ،قامت الشركة بإصدار اإلصدار الثالث –من الصكوك بقيمة  1,600مليون
لاير سعودي ،بقيمة أسمية قدرها  1مليون لاير سعودي لكل منها ،بدون خصم أو عالوة .يحمل اإلصدار معدل عائد وفقا للمعدالت السائدة
بين البنوك في المملكة العربية السعودية (سايبور) زائدا هامشا محددا سلفا يستحق السداد الحقا في نهاية كل نصف سنه .تستحق الصكوك
السداد بالقيمة اإلسمية بتاريخ انتهائها في  20صفر 1444هـ (الموافق  16سبتمبر 2022م).
وطبقا لشروط ترتيبات الصكوك يحق للشركة دمج موجوداتها مع موجودات الصكوك .تتكون موجودات الصكوك من حصة حامليها في
معامالت المضاربة وحصة حامليها في معامالت المرابحة ،وكذلك أية مبالغ مستحقة لحساب الصكوك واالحتياطي الذي احتفظت به
الشركة من حساب الصكوك.

و) تواريخ استحقاق المطلوبات المالية:

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

اإلجمالي

تسهيالت متاحة في
2016م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
1.350.797
4.648.196
7.345.565
4.577.714
17.922.272

القروض ألجل القائمة
2015م
2016م
بآالف الــرياالت
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
السعوديـــــة
1.821.411
1.318.797
1.423.364
2.442.236
5.833.670
5.134.475
2.086.400
2.558.018
11.164.845
11.453.526

 -12دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع
2016م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
1.657.475
29.037
1.305.390
214.902
3.206.804

دائنون تجاريون :أطراف أخرى
 :أطراف ذات عالقة (إيضاح )28
ذمم دائنة ومستحقات أخرى
مخصص الزكاة وضريبة الدخل األجنبية (إيضاح )21
اإلجمالي

2015م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
1.368.767
44.719
1.170.477
146.190
2.730.153

 - 13رأس المال
وفقا الجتماع الجمعية العامة غير العادية في  25جمادى الثاني 1437هـ (الموافق  3أبريل 2016م) قام المساهمون بالموافقة
على زيادة رأس المال من  6.000مليون لاير سعودي إلى  8.000مليون لاير سعودي من خالل منح  1سهم لكل  3أسهم قائمة
للمساهمين المسجلين في نهاية تداول يوم إنع قاد الجمعية ،وقد تم اإلنتهاء من جميع اإلجراءات النظامية لهذه الزيادة.
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 -14الصكوك الدائمة
2016م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
1.700.000

صكوك دائمة

2015م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
1.700.000

بتاريخ  24ذو القعدة 1434هـ (الموافق  30سبتمبر 2013م) ،قامت الشركة بإصدار اإلصدار األول من الصكوك الدائمة بقيمة 1.700
مليون لاير سعودي ،بقيمة اسمية قدرها  1مليون لاير سعودي لكل منها ،بدون خصم أو عالوة .يحمل اإلصدار معدل عائد وفقا للمعدالت
السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية (سايبور) زائدا هامشا محددا سلفا.
يحق للشركة وفقا لتقديرها الخاص إعادة شراء الصكوك الدائمة كليا أو جزئيا ،وربما تؤجل الشركة دفع أو توزيع األرباح كليا أو جزئيا.
وال تخضع الشركة ألية قيود على عدد المرات التي يحق لها تأجيل سداد هذه الدفعات ،وال تعتبر مثل هذه التأجيالت تعثرا عن السداد.
في حالة تصفية الشركة فإن الصكوك الدائمة تصنف على أنها ذات أولوية على جميع االلتزامات األخرى واألسهم العادية للشركة .هذه
الصكوك ال تمنح حاملها حق التصويت .ومع ذلك ،يشارك حاملي الصكوك في موجودات الصكوك.
وطبقا لشروط ترتيبات الصكوك ،يحق للشركة دمج موجوداتها مع موجودات الصكوك .و تتكون موجودات الصكوك من حصة حامليها
في معامالت المضاربة وحصة حامليها في معامالت المرابحة ،وكذلك أية مبالغ مستحقة لحساب الصكوك واالحتياطي الذي احتفظت
به الشركة من حساب الصكوك.

 -15برنامج خيارات الموظفين في أسهم الشركة
تمنح الشركة بعض موظفيها (الموظفون المؤهلون) خيار (الخيار) المتالك األسهم (أسهم مقيدة "أسهم خزينة") وحوافز محسوبة على أساس
األداء ،مما ينتج عنه توافق أكثر بين مصالح المساهمين وهؤالء الموظفين .يتوقف منح الخيار على تحقيق األداء المستهدف المقرر من قبل
الشركة .و يتوقف ممارسة الخيار على أسهم الشركة التي يستمر إدراجها في سوق األسهم السعودي (تداول).
في حالة عدم منح األسهم المقيدة للموظفين المؤهلين خالل الفترة المالية التي خصصت لها ،فإنه يتم ترحيلها للفترة المالية الالحقة.
في حالة زيادة رأس المال أو تجزئة األسهم أو توزيعات أرباح (على شكل أسهم) ،يتم تعديل عدد األسهم المقيدة وسعر تنفيذ الخيار بالتبعية.
تم تعديل عدد خيارات األسهم وسعر الممارسة للفترة السابقة بأثر رجعي وذلك إلظهار أثر األسهم المجانية المصدرة.
تم منح المجموعة األولى في ذو القعدة  1432هـ (الموافق أكتوبر 2011م) .ولن يزيد عدد األسهم المقيدة عن  2.869.350سهم.
تم منح المجموعة الثانية في رجب 1434هـ (الموافق يونيو 2013م) .ولن يزيد عدد األسهم المقيدة عن  1.237.500سهم.
تم منح المجموعة الثالثة في ذو القعدة  1436هـ (الموافق أغسطس 2015م) .ولن يزيد عدد األسهم المقيدة عن  2.283.000سهم.
تم منح المجموعة الرابعة في جمادى الثانية 1437هـ (الموافق أبريل 2016م) .ولن يزيد عدد األسهم المقيدة عن  2.933.333سهم.
يظهر الجدول أدناه عدد خيارات األسهم والتغيرات عليها خالل السنة:

خطة خيار حصة الموظفين

2016م
3.062.000
2.828.000
()774.000
()309.000
4.807.000

خيارات قائمة كما في  1يناير
خيارات ممنوحة خالل السنة
خيارات تمت تسويتها خالل السنة
خيارات مسحوبة خالل السنة
خيارات قائمة في  31ديسمبر
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2015م
3.189.225
2.270.000
()2.237.055
()160.170
3.062.000
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 -15برنامج خيارات الموظفين في أسهم الشركة – تتمه
تم تقدير القيمة العادلة للخيار في تاريخ المنح باستخدام طريقة تسعير (بالك شولز ميرتون ) ،مع األخذ بعين االعتبار شروط وأحكام خيار
منح األسهم  13.5لاير سعودي 23.9 ،و  26.7و  15.65لاير سعودي للمجموعة األولى والثانية والثالثة والرابعة على التوالي.
يظهر الجدول أدناه المدخالت على الطريقة المستخدمة في تحديد القيمة العادلة للخيارات للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م:

نسبة عائد السهم ()%
نسبة التغير المتوقع ()%
معدل الفائدة الخالي من المخاطر ()%
العمر التعاقدي لخيارات األسهم (بالسنوات)
سعر السهم في تاريخ المنح (لاير سعودي)
سعر الخيار في تاريخ المنح (لاير سعودي)

مجموعة اولى

مجموعة ثانية

مجموعة ثالثة

مجموعة رابعة

٪2.5
%21
%5
2.4
89.5
88.3

٪1.5
%18
%5
2.8
83.3
64.8

%1.1
%25
%5
2.5
90.5
73.5

%2.2
%33.2
%5.0
2.8
52.5
45.0

بعد األخذ في اإلعتبار اصدار األسهم المجانية ،بلغ سعر المنح للمجموعة األولى والثانية والثالثة والرابعة ما قيمته  25.6لاير سعودي،
 32.4لاير سعود ي 55.1 ،لاير سعودي 45.0 ،لاير سعودي على التوالي.
تم تحديد العمر المتوقع لخيارات األسهم على أساس البيانات التاريخية والتوقعات الحالية ،وال تعتبر بالضرورة مؤشرا على طرق الممارسة
التي يمكن أن تحدث .يعكس التغير المتوقع االفتراض بأن التغير التاريخي على مدى فترة تعادل فترة الخيارات يعتبر مؤشرا على التوجهات
المستقبلية وال يمثل بالضرورة النتيجة الفعلية أيضا.

 -16المعلومات القطاعية
يتكون النشاط الرئيسي للمجموعة من قطاعات تشتمل على صناعة وبيع منتجات األلبان وعصائر الفاكهة باستخدام العالمات التجارية
"المراعي" ،و "بيتي" و "طيبة" ،وكذلك صناعة وبيع منتجات المخابز باستخدام العالمات التجارية "لوزين" و "سفن دايز" ،باإلضافة إلى
منتجات الدواجن باستخدام العالمة التجارية "اليوم" .تشمل األنشطة القطاعية األخرى منتجات اآلعالف والمحاصيل الزراعية وأغذية األطفال.
فيما يلي بيانا بالمعلومات المالية المختارة كما في  31ديسمبر 2016م و 31ديسمبر 2015م وللسنوات المنتهية في تلك التواريخ لكل قطاع
من قطاعات األعمال:
األلبان وعصائر الفاكهة

منتجات المخابز

منتجات الدواجن

األنشطة األخرى

اإلجمالي

بآالف الـرياالت

بآالف الـرياالت

بآالف الـرياالت

بآالف الـرياالت

بآالف الـرياالت

السعوديــــة

السعوديــــة

السعوديــــة

السعوديــــة

السعوديــــة

 31ديسمبر 2016م

المبيعات

11.372.492

1.890.848

1.368.427

906.413

15.538.180

مبيعات األطراف األخرى

11.273.787

1.890.848

1.368.427

165.600

14.698.662

استهالك

()1.207.205

()178.299

()295.494

()113.887

()1.794.885

الحصة في نتائج الشركات الزميلة
والمشاريع المشتركة

-

3.143

-

10.180

13.323

الدخل(/الخسارة) قبل حقوق الملكية
غير المسيطرة

2.226.377

347.013

()294.460

()196.134

2.082.796

الحصة في صافي موجودات الشركات
الزميلة والمشاريع المشتركة

204

-

38.112

58.296

96.612

إضافات موجودات غير متداولة

3.656.897

598.711

410.482

625.996

5.292.086

الموجودات غير المتداولة

14.143.701

2.371.373

4.953.943

2.248.863

23.717.880

صافي الدخل

2.238.850

332.229

()294.460

()196.134

2.080.485

إجمالي الموجودات

17.933.507

2.478.040

5.619.936

2.991.257

29.022.740
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة  -ﺗﺘﻤﮫ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٦م
 -١٦اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ  -ﺗﺘﻤﮫ
اﻷﻟﺒﺎن وﻋﺼﺎﺋﺮ اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ

ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ

ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺪواﺟﻦ

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺑﺂﻻف اﻟـﺮﯾﺎﻻت

ﺑﺂﻻف اﻟـﺮﯾﺎﻻت

ﺑﺂﻻف اﻟـﺮﯾﺎﻻت

ﺑﺂﻻف اﻟـﺮﯾﺎﻻت

ﺑﺂﻻف اﻟـﺮﯾﺎﻻت

اﻟﺴﻌﻮدﯾــــﺔ

اﻟﺴﻌﻮدﯾــــﺔ

اﻟﺴﻌﻮدﯾــــﺔ

اﻟﺴﻌﻮدﯾــــﺔ

اﻟﺴﻌﻮدﯾــــﺔ

 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت
ﻣﺒﯿﻌﺎت اﻷطﺮاف اﻷﺧﺮى
اﺳﺘﮭﻼك
اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ
واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
اﻟﺪﺧﻞ)/اﻟﺨﺴﺎرة( ﻗﺒﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة
اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﯿﻠﺔ واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
إﺿﺎﻓﺎت ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

١٠٫٧٨٩٫٢٢٣
١٠٫٧٤٠٫٨٩٢
)(١٫٠٣٠٫٣٣٠

١٫٦٢٥٫٨٣٧
١٫٦٢٥٫٨٣٧
)(١٦٨٫٢٤٥

١٫٢٦٢٫٢٥٦
١٫٢٦٢٫٢٥٦
)(٣٠٣٫٥٠٣

٦٤٩٫٣٦١
١٦٥٫٦٣١
)(٨٥٫٧٥٧

١٤٫٣٢٦٫٦٧٧
١٣٫٧٩٤٫٦١٦
)(١٫٥٨٧٫٨٣٥

-

-

٢٫٤٨٨

)(٣٩٫٧٨٥

)(٣٧٫٢٩٧

١٫٩٥٠٫٦١٧

٢٣٣٫١٥١

)(٢١٣٫٩٨٧

)(١٧١٫١٢٠

١٫٧٩٨٫٦٦١

٢٠٤
٣٫٢٥٠٫٠٣٦
١٢٫٤١١٫٦٩٧
٢٫٠٩٥٫٧٧٥
١٧٫١٦٥،٠٨٧

٥٧٤٫٦٠٦
٢٫٠٠٣٫٨٧٦
٢٠٥٫٠٢٣
٢٫١٢٦٫٥٧٢

٣٥٫٤٦٩
٦٢٢٫٨٨٦
٤٫٩٢٦٫٧٩٥
)(٢١٣٫٩٨٧
٥٫٤٤٠٫٨٧٨

٥٨٫٥٠٤
٢٤٠٫٨٧٧
١٫٨٧٣٫٦٨٠
)(١٧١٫١٢٠
٢٫٦٣٨٫٤٩٨

٩٤٫١٧٧
٤٫٦٨٨٫٤٠٥
٢١٫٢١٦٫٠٤٨
١٫٩١٥٫٦٩١
٢٧٫٣٧١٫٠٣٥

ﺗﻤﺎﺷﯿﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م ،ﻓﺈن اﻹﯾﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﻮﯾﺎت ﻋﻘﺪ
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻗﺪ ﺗﺠﺎوزت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ .وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻜﺮرة.
ﺗﺘﺮﻛﺰ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ،ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ .وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯿﺎﻧﺎً ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٦م و ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م وﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮارﯾﺦ ،ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ:
٢٠١٦م
ﺑﺂﻻف اﻟـﺮﯾﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﯾــﺔ

٢٠١٥م
ﺑﺂﻻف اﻟـﺮﯾﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﯾـــﺔ

اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

٩٫٢٨٣٫١٥٧

٨٫٧٨٨٫٤٩١

دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ اﻷﺧﺮى

٣٫٨٧٩٫٧٣٨

٣٫٦٦٣٫٤٠٩

دول أﺧﺮى

١٫٥٣٥٫٧٦٧

١٫٣٤٢٫٧١٦

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

١٤٫٦٩٨٫٦٦٢

١٣٫٧٩٤٫٦١٦

اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

٢١٫٤٧٥٫١٣١

١٩٫١٣٠٫١١٣

دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ اﻷﺧﺮى

٤٤٢٫٣٤٤

٤٣٢٫٩٦٩

دول أﺧﺮى

١٫٨٠٠٫٤٠٥

١٫٦٥٢٫٩٦٦

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٢٣٫٧١٧٫٨٨٠

٢١٫٢١٦٫٠٤٨

٢٧
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تكاليف مواد مستهلكة
إعانات حكومية
تكاليف موظفين
ا ستهالك ممتلكات وآالت ومعدات
إصالح وصيانة
استهالك موجودات حيوية
زيادة في قيمة الموجودات الحيوية
هاتف وكهرباء
لقاحات وأدوية
صناديق التحميل البالستيكية المستهلكة
االيجار
دفعات محسوبة على أساس األسهم
مصاريف أخرى
اإلجمالي

2016م
بآالف الــرياالت
السعوديــــة
5.474.592
()161.168
1.361.356
1.088.143
466.945
363.132
()618.673
248.366
131.080
43.311
39.249
13.497
415.220

2015م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
5.647.877
()294.776
1.310.591
1.049.736
406.765
237.949
()514.954
165.853
128.340
38.345
27.568
6.913
301.146

8.865.050

8.511.353

 -18مصاريف البيع والتوزيع
2016م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
1.331.368
930.051
286.218
135.348
42.020
22.880
9.284
1.559
96.930
2.855.658

تكاليف موظفين
تسويق
استهالك ممتلكات وآالت ومعدات
إصالح وصيانة
إيجار
هاتف وكهرباء
دفعات محسوبة على أساس األسهم
صناديق التحميل البالستيكية المستهلكة
مصاريف أخرى
اإلجمالي
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2015م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
1.260.446
858.091
254.881
125.893
39.364
19.606
4.669
8
49.240
2.612.198
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المصاريف العمومية واإلدارية

تكاليف موظفين
تأمين
إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات
اصالح وصيانة
ايجار
الهاتف والكهرباء
دفعات محسوبة على أساس األسهم
مصاريف أخرى
اإلجمالي

-20

2016م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
273.860
57.477
57.392
16.535
9.940
6.146
12.298
2.430

2015م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
274.866
49.810
45.269
18.439
6.689
6.157
3.866
3.917

436.078

409.013

إيرادات(/مصاريف) أخرى

(خسائر) /مكاسب من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
خسائر من بيع أصول حيوية
صافي الفائض من تسوية مطالبات التأمين (ايضاح أ)
إنخفاض في قيمة الموجودات الملموسة (إيضاح ب)
إنخفاض في قيمة الموجودات الغير ملموسة  -الشهرة
إنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع
اإلجمالي

2016م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
()19.773
()84.333
25.108
()12.400
-

2015م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
()4.696
()27.005
442.926
()328.182
()213.764

()91.398

()130.721

(أ) خالل العام المنتهي في  31ديسمبر 2016م ،حصلت الشركة على مبلغ  25.1مليون لاير سعودي كتسوية نهائية لمطالبة تأمين .المطالبة
متعلقة بانقطاعات للتيار الكهربائي خالل شهر محرم من العام ( 1437نوفمبر  )2015في مرافق التصنيع في الخرج.
في تاريخ  11رمضان 1436هـ ( 28يونيو  2015م) تم توقيع اتفاقية تسوية مع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ("المؤمن") وهي
طرف ذو عالقة ،بمبلغ  790مليون لاير سعودي كتسوية كاملة ونهائية لمطالبات التأمين الناشئة عن حادث الحريق الذي وقع في واحد من
مرافق التصنيع في جدة في  15ذي الحجة 1435هـ (الموافق  9أكتوبر 2014م) .تم تسجيل مبلغ جزئي بقيمة  214مليون لاير سعودي
كإيرادات خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2014م من إجمالي  790مليون لاير سعودي ،والمبلغ المتبقي بقيمة  576مليون لاير
سعودي قد تم اإلعتراف بها كإيرادا ت خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2015م.
المتحصالت من تسويات مطالبات التأمين ،في كل سنة يتم التقرير عنها بالصافي بعد خصم القيمة الدفترية لألصول التالفة جراء الحادثة
باإلضافة إلى تكاليف إصالح المواقع.
(ب) كجزء من عمليات الترميم في موقع المصنع المتأثر بالحريق في جدة وعمليات نقل المرفقات إلى المصنع الجديد ،قامت المجموعة بتحديد
أصول إضافية بلغت قيمتها الدفترية  104.8مليون لاير سعودي لم تعد صالحة لالستخدام واعتبرت منخفضة القيمة .تم تسجيل االنخفاض
في قائمة الدخل ،بالصافي بعد خصم مخصص ترميم الموقع بقيمة بلغت  92.2مليون لاير سعودي والتي تم تسجيلها في عام 2015م لهذا
الغرض.
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أ)

الزكاة وضريبة الدخل األجنبية
تحسب الزكاة على أساس صافي الدخل المعدل أو وعاء الزكاة ،أيهما أكبر طبقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة
العربية السعودية  .يحسب مخصص ضريبة الدخل على الشركات األجنبية على أساس الربط الضريبي المقدر الذي يتم إجراؤه
طبقا لألنظمة الضريبية في البلدان التي تعمل فيها.
2016م
بآالف الــرياالت
السعوديـــة
67.576
11.297
()4.528
74.345

الزكاة
ضريبة الدخل األجنبية
ضريبة مؤجلة

2015م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
61.269
3.738
728
65.735

ب ) مخصص الزكاة
130.941
67.576
()2.893
195.624

الرصيد في  1يناير
المحمل
المدفوع
الرصيد في  31ديسمبر

78.261
61.269
()8.589
130.941

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية عن جميع السنوات حتى عام 2015م وسددت االلتزامات الزكوية وفقا لذلك .تمت الموافقة على الربط
الزكوي من الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية عن جميع السنوات حتى عام  ، 2006بينما ال تزال اإلقرارات الزكوية
لألعوام من  2007إلى 2015م قيد المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية.
قدمت شركة هادكو إقراراتها الزكوية عن جميع السنوات حتى  31ديسمبر 2008م  ،وسددت االلتزامات الزكوية وفقا لذلك .وقد تمت
الموافقة على الربط الزكوي من الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية حتى  31ديسمبر 2002م ،بينما ال تزال اإلقرارات
الزكوية لألعوام من 2003م إلى 2008م قيد المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية .واعتبارا من العام
 2009فصاعدا ،فإنه غير مطلوب من شركة هادكو تقديم إقراراتها الزكوية ألنه يتم توحيد نتائج أنشطتها في اإلقرار الزكوي للمجموعة.

ج)

مخصص ضريبة الدخل األجنبية
2016م
بآالف الــرياالت
السعوديـــة

15.249

الرصيد في  1يناير
المحمل
المدفوع
الرصيد في  31ديسمبر

11.297

()7.268
19.278

2015م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
16.256
3.738
()4.745
15.249

قدمت الشركات األجنبية التابعة إقراراتها الضريبية عن جميع السنوات حتى عام 2015م وسددت االلتزامات الضريبية وفقا لذلك .تم تقديم
جميع االقرارات الضريبية ،لم يتم إصدار الربط النهائي لبعض السنوات .آخر إقرار ضريبي لم يتم الربط النهائي عليه كان لعام 2008م،
بينما كان اخر ربط نهائي لعام 2011م.

د ) الضريبة المؤجلة
تبلغ المطلوبات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة الناتجة عن اآلالت والمعدات مبلغ  56.5مليون لاير
سعودي .تشمل  28.2مليون لاير سعودي عن إعادة تقييم األرض بقيمة  80.7مليون لاير سعودي ،تمت في فترة دمج األعمال مع الشركات
التابعة في األرجنتين .وتعد هذه الفروقات هي الفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية لألرض لغرض التقارير المالية والقيمة المقدرة لها لغرض
الضريبة.
تبلغ الموجودات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالخسائر الضريبية غير المستخدمة  13.9مليون لاير سعودي الخاصة بشركاتها التابعة في
األرجنتين .تعتقد اإلدارة ان األرباح الضريبية المستقبلية يمكن أ ن تستخدم لمواجهة أي موجودات ضريبية مؤجلة يمكن أن تتحقق.
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2016م
بآالف الــرياالت

2015م
بآالف الــرياالت

السعوديــــة

السعوديـــــة

الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل األجنبية

2.157.141

1.864.396

ناقصا :عوائد حملة الصكوك الدائمة

()65.394

()50.064

الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل االجنبية – العائد على المساهمين

2.091.747

1.814.332

صافي دخل السنة

2.080.485

1.915.691

ناقصا :عوائد حملة الصكوك الدائمة

()65.394

()50.064

صافي دخل السنة – العائد على المساهمين

2.015.091

1.865.627

المتوسط المرجح لعدد األسهم باآلالف للربحية األساسية للسهم

793.218

795.307

المتوسط المرجح لعدد األسهم باآلالف للربحية المخفضة للسهم

800.000

800.000

تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي لكي يعكس تأثير أسهم المنحة وتعديلها لألخذ في االعتبار أسهم الخزينة الداخلة ضمن
برنامج خيارات الموظفين في أسهم الشركة.

استهالك واستبعاد الموجودات
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2016م
بآالف الــرياالت
السعوديــــة
أ)

2015م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

االستهالك
الممتلكات واآلالت والمعدات
استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات
الموجودات الحيوية
استهالك موجودات حيوية
الزيادة في قيمة الموجودات الحيوية
صافي الزيادة في قيمة الموجودات الحيوية
اإلجمالي

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

1.431.753

1.349.886

363.132
()618.673
()255.541
1.176.212

237.949
()514.954
()277.005
1.072.881

133.971
()153.744
()19.773
200.486
()284.819
()84.333
()104.106
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37.279
()41.975
()4.696
196.940
()223.945
()27.005
()31.701

شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حو ل القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
 -24األهداف والسياسات المتعلقة بإدارة المخاطر المالية
تشتمل األدوات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحدة على النقد وما في حكمه ،والمدينين التجاريين ،والمدينين اآلخرين ،واألدوات
المالية المشتقة ،واالستثمارات في األوراق المالية ،والقروض ،والدائنين التجاريين ،والدائنين األخرين  ،والمطلوبات األخرى.
مخاطر أسعار العموالت تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر المتعلقة بآثار التقلبات في أسعار العموالت السائدة بالسوق على المركز
المالي للمجموعة وتدفقاتها النقدية .تحمل التسهيالت البنكية اإلسالمية (مرابحة) والتسهيالت البنكية األخرى والصكوك البالغ قدرها
 10,175.4مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر 2016م (2015م 9,926.9 :مليون لاير سعودي) أعباء مالية وفقا لمعدالت العمولة
السائدة في السوق.
تتمثل سياسة المجموعة بشأن إدارة األعباء المالية في الحصول على قروض بعمولة ثابتة ومتغيرة في الحفاظ على أن تكون  % 50إلى
 % 60من القروض بعمولة ثابتة .يعكس الجدول أدناه مدى تأثر الدخل بالتغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العموالت ،مع بقاء كافة البنود
القابلة للتغيير األخرى ثابتة .ال يوجد لمخاطر أسعار العموالت أي أثر مباشر على حقوق الملكية بالشركة.

2016م

لاير سعودي
لاير سعودي

الزيادة /النقص في
نقاط األساس المتعلقة
بأسعار العموالت
30 +
30 -

األثر على دخل السنة
بآالف الرياالت السعوديـــة
()30.526
30.526

2015م

لاير سعودي
لاير سعودي

30 +
30 -

()29.781
29.781

مخاطر العمالت األجنبية تمثل مخاطر العمالت األجنبية المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار
الصرف األجنبي .قامت المجموعة بمعامالت بالدوالر األمريكي والجنيه اإلسترليني واليورو .أما المعامالت بالعمالت األجنبية
األخرى فكانت غير جوهرية.
فيما يلي بيانا باتفاقيات الشراء اآلجلة للعمالت األجنبية المهمة - :
2016م
800.750
232.823
53.735

دوالر أمريكي (باآلالف)
يورو (باآلالف)
جنيه إسترليني (باآلالف)

2015م
789.000
179.763
35.200

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

األثر على دخل السنة
بآالف الرياالت السعودية

2016م

2015م
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% 10 +
% 10 -

()11.463
11.463

% 10 +
% 10 -

()6.170
6.170

شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حو ل القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
 -24األهداف والسياسات المتعلقة بإدارة المخاطر المالية – تتمه
مخاطر أسعار السلع هي المخاطر التي ترتبط بالتغيرات في أسعار بعض السلع والتي تتعرض لها المجموعة من تأثير غير مرغوب فيه
على تكاليف المجموعة وتدفقاتها النقدية .تنشأ هذه المخاطر في أسعار السلع األساسية من المشتريات المتوقعة لبعض السلع من المواد الخام
التي تستخدمها المجموعة والتي يتم إدارتها و تخفيضها من خالل الدخول في عقود المشتقات الحالية للسلع.
مخاطر االئتمان تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية .تقوم
المجموعة بالحد من مخاطر االئتمان وذلك بالتعامل فقط مع جهات خارجية موثوقة وذات مالءة مالية مرتفعة  .تتمثل سياسة المجموعة في
إخضاع كافة العمالء الذين يودون التعامل معها على أساس البيع باألجل إلى إجراءات التحقق من االئتمان  .تستحق الذمم المدينة التجارية
واألخرى بشكل رئيسي من عمالء محليين وجهات ذات عالقة ،ويتم إظهارها بالقيمة القابلة للتحقق المقدرة لها .تقوم المجموعة بالحد من
مخاطر االئتمان وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة بصورة مستمرة .يتم مراقبة األرصدة المدينة ،كما كانت
نتائج تعرض المجموعة لمخاطر الديون المعدومة غير جوهرية .يشكل أكبر خمس عمالء  % 34تقريبا من الذمم المدينة القا ئمة كما في 31
ديسمبر 2016م (2015م.)% 31 :
وفيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناجمة عن الموجودات المالية األخرى للمجموعة والتي تتكون من النقدية ومافي حكمها ،واالستثمارات في
األوراق المالية ،تنشأ مخاطر االئتمان نتيجة إلخفاق الطرف المقابل وبمخاطر يعادل حدها األقصى القيمة الدفترية لهذه األدوات .تودع النقدية
واألرصدة لدى البنوك لدى بنوك محلية وعالمية ذات تصنيف ائتماني جيد.
مخاطر السيولة تمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية.
يمكن أن تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها .تتم إدارة مخاطر السيولة
وذلك بمراقبتها بصورة منتظمة لضمان توفر األموال الالزمة والتسهيالت البنكية للوفاء بااللتزامات المستقبلية للمجموعة .تنص شروط
المبيعات الخاصة بالمجموعة بأن يتم سداد المبالغ نقدا عند تسليم البضاعة أو على أساس البيع باألجل .يبلغ متوسط عدد أيام المبيعات القائمة
 22يوما خالل عام 2016م (2015م 22 :يوما) .تسدد الذمم الدائنة التجارية على أساس الشراء باألجل ،وبلغ متوسط عدد أيام الذمم الدائنة
القائمة  64يوما خالل عام 2016م (2015م 58 :يوما).

 -25األدوات المالية
القيمة العادلة
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك بشروط تعامل عادلة .وحيث
أنه يتم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية ،فإنه يمكن أن تنتج فروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة .إن
القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بصورة جوهر ية عن قيمتها الدفترية.
تغطية المخاطر (التحوط)
في  31ديسمبر 2016م  ،كان لدى المجموعة العديد من أدوات التحوط التي كانت مخصصة لتقليل مخاطر التدفقات النقدية وتغطية التقلبات
الناشئة عن أسعار العموالت وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار السلع التي تخضع جميعها لتقلبات األسعار في السوق .طبقا لسياسة
المجموعة ال تستخدم المشتقات المالية ألغراض التداول والمضاربة.
في  31ديسمبر 2016م  ،كان لدى المجموعة  28عقد مقايضة أسعار عموالت (2015م 19:عقد) بمبالغ قدرها  4,551.0مليون لاير
سعودي2015 ( .م 2,863.3 :مليون لاير سعودي).
وبموجب عقود مقايضة أسعار هذه العمالت  ،تستلم المجموعة عمولة بسعر عائم وفقا لمعدالت العمولة (سايبور) أو (اليبور) ،وفي المقابل
تدفع عمولة بسعر ثابت وفقا لشروط معينة .تستخدم هذه المقايضات لتغطية المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار عموالت القروض
اإلسالمية للمجموعة.
دخلت المجموعة في عقود مقايضة أسعار عمالت نتج عنها دفع مبالغ بالدرهم اإلماراتي /الدوالر األمريكي واستالم مبالغ بالريال السعودي،
بسعر عائم وفقا لمعدالت العمولة (سايبور) ووفقا لشروط خاصة .تستخدم هذه المقايضات لتغطية المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار
عموالت القروض اإلسالمية للمجموعة.
دخلت المجموعة في استراتيجيات تحوط من خالل استخدام مشتقات مالية متنوعة لتغطية التزامات الشركة الحالية من العمالت األجنبية
والمعامالت المستقبلية المحتمل حدوثها بشكل كبير.
دخلت المجموعة بعمليات تحوط لتقلبات أ نواع معينة من السلع باستخدام مشتقات السلع المالية .هذه المشتقات صممت لتتوافق مع التواريخ
المتوقعة لشراء تلك السلع .كما أ نه ال يوجد فرق بين مؤشر السلع األساسي ومؤشر التحوط.
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شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حو ل القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
تظهر جميع المشتقات المالية في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة .تعتبر كافة تحوطات التدفقات النقدية ذات فعالية عالية .وقد تم
إدراج صافي انخفاض في القيمة العادلة البالغ  42.0مليون لاير سعودي (2015م :صافي الزيادة البالغة  70.5مليون لاير سعودي) ضمن
االحتياطيات األخرى في قائمة حقوق الملكية.
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التعهدات وااللتزامات المحتملة
أ)

بلغت االلتزامات المحتملة بموجب االعتمادات المستندية  447.9مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر 2016م (2015م:
 531.8مليون لاير سعودي).

ب) بلغت االلتزامات المحتملة بموجب خطابات الضمان  1,476.6مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر 2016م (2015م:
 1,455.6مليون لاير سعودي).
ج)

لدى الشركة إلتزامات رأسمالية بمبلغ  2,037.1مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر 2016م تتعلق بمشاريع تحت التنفيذ
(2015م 3,647.8 :مليون لاير سعودي) .تتعلق معظم االلتزامات الرأسمالية بمرافق إنتاج جديدة وتطوير مراكز المبيعات،
وأسطول التوزيع ،والثالجات ،وأجهزة أنظمة المعلومات.

د)

تنتهي االلتزامات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية على النحو التالي- :
2016م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
94.447
189.531
214.301
498.279

خالل سنة واحدة
من سنتين إلى خمس سنوات
بعد خمس سنوات
اإلجمالي
-27

2015م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
92.745
193.435
215.239
501.419

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
تبلغ مكافأة ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة  6.9مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م (2015م23.3 :
مليون لاير سعودي).
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شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حو ل القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م

 -28المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
كان لدى المجموعة األرصدة والمعامالت الهامة التالية المذكورة أدناه مع الجهات ذات العالقة الرئيسية خالل السنتين المنتهيتين في 31
ديسمبر 2016م و 31ديسمبر 2015م وذلك من خالل دورة أعمالها وفقا للشروط التجارية السائدة بالسوق:

مبلغ المعامالت
طبيعة المعامالت

الرصيد في  31ديسمبر

2016م

2015م

2016م

2015م

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

السعودية

السعودية

السعودية

السعودية

مبيعات إلى:
شركة بندة للتجزئة

612.686

566.733

112.475

96.339

612.686

566.733

112.475

96.339

مشتريات من:
شركة صافوال المحدودة

-

28.197

-

-

الشركة المتحدة للسكر

106.991

108.380

()8.702

()7.661

شركة عافية العالمية

76

41

()76

-

شركة النافورة للتموين الغذائي

309

121

()43

-

مزارع الكبير – إلنتاج األعالف

53.530

39.663

()20.216

()8.899

160.906

176.402

()29.037

( )16.560

خدمات الى:
مزارع الكبير

864

864

-

-

شركة المزارعون المتحدون القابضة

131

955

1.735

1.603

995

1.819

1.735

1.603

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

113.704

96.561

981

()48.865

مزارع التوضيحية

813

813

-

-

عبدالعزيز المهنا (ايجار أرض)

173

173

-

-

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين)

303

13

-

-

مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

357

436

()52

()120

115.350

97.996

929

( )48.985
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شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حو ل القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
 - 28المعامالت مع الجهات ذات العالقة
وأرصدتها – تتمه

2016م

2015م

2016م

2015م

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

السعودية

السعودية

السعودية

السعودية

توزيعات مستلمه:
شركة تأصيل للدواجن (عروق)

500

-

-

-

500

-

-

-

مدفوعات صكوك:
شركة إسمنت اليمامة

1.179

920

()433

()235

البنك السعودي البريطاني

10.664

6.645

()4.221

()2.376

البنك السعودي الفرنسي

11.180

7.083

()4.442

()2.547

شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

73

30

()33

-

23.096

14.678

()9.129

()5.158

تمويل بنكي:
البنك السعودي البريطاني

31.136

25.812

692.569

1.175.494

جي بي مورجان العربية السعودية

1.046

-

375.250

-

البنك السعودي الفرنسي

19.093

19.714

415.000

781.667

51.275

45.526

1.482.819

1.957.161

(أ) في السنة المنتهية في  31ديسمبر 2015م بلغ رصيد األطراف ذات العالقة لشركة الدرع العربي للتأمين  214مليون لاير سعودي متضمنا
مطالبات تأمين مستلمة (إيضاح .)20
تتم أسعار وشروط سداد هذه المعامالت وفق شروط التعامل مع األطراف األخرى .غير الشركات التابعة والزميلة ،تشتمل الجهات على ما
يلي:

العـالقة

اسم المنشأة

ملكية مشتركة
ملكية مشتركة
ملكية مشتركة
ملكية مشتركة
ملكية مشتركة
إدارة مشتركة
إدارة مشتركة
إدارة مشتركة
إدارة مشتركة
إدارة مشتركة
إدارة مشتركة
إدارة مشتركة
إدارة مشتركة
إدارة مشتركة

شركة بندة للتجزئة
مجموعة صافوال
الشركة المتحدة للسكر
شركة عافية الدولية
شركة النافورة للتموين الغذائي
شركة إسمنت اليمامة
شركة الدرع العربي للتامين التعاوني
المزارع المدارة
عبدالعزيز المهنا
شركة االتصاالت المتنقلة السعودية (زين)
مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر
البنك السعودي البريطاني
البنك السعودي الفرنسي
جي بي مورجان العربية السعودية
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شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حو ل القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
 -29توزيعات األرباح المصادق عليها والمدفوعة
وفقا إلجتماع الجمعية العامة غير العادية في  25جمادى الثاني 1437هـ (الموافق 3 :أبريل 2016م) تمت الموافقة على توزيع  690مليون
لاير سعودي بواقع  1.15لاير سعودي لكل سهم كتوزيعات نقدية عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2015م .وقد تم دفعها في شهر رجب
1437هـ (الموافق 12 :أبريل 2016م).

 -30األرباح المقترح توزيعها
أقر مجلس اإلدارة التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح قدرها  720مليون لاير سعودي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م (بواقع
 0.90لاير سعودي للسهم على اساس  800مليون سهم).

 -31األحداث الالحقة
تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة منذ نهاية السنة والتي قد تؤثر على المركز المالي للمجموعة الظاهر في هذه القوائم المالية
الموحدة.

 -32اعتماد القوائم المالية الموحدة
اعتمدت القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  17ربيع الثاني 1438هـ (الموافق 15 :يناير 2017م).
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