














 شركة المراعي

 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة األلولية إيضاحات حول القوائم المالية

 م2016 يونيو 30في  ةشهر المنتهيأ لفترة الستة

6 

  نشطتهاأنبذة عن الشركة لوالشركات التابعة لها لو - 1
رجب  2بتاريخ  شركة مساهمة إلىولية محدودة ؤمن شركة ذات مس (، شركة مساهمة سعودية تم تحويلها"الشركة"شركة المراعي )

(، م1991يوليو  1هـ )الموافق 1411ذي الحجة  19(. وقد بدأت الشركة عملياتها التجارية، بتاريخ م2005أغسطس  8هـ )الموافق 1426
الرئيسية للشركة لألعوام من  األنشطةكانت  م،1991نشطتها في عام أ. وقبل توحيد 1010084223وتعمل بموجب السجل التجاري رقم 

 العالمة التجارية "المراعي". باستخدامتتم  م1991 حتى م1977
 
 11492الرياض  ، 8524ص ب    ،اإلزدهارحي ، 7مخرج رقم   - طريق الدائري الشمالي -الرياض  للشركة فينوان المركز الرئيسي ع
 .لمملكة العربية السعودية،ا
 

ً يشار إليهم تعد الشركة والشركات التابعة لها ) ية إنتاج المواد الغذائية االستهالك مجال في المتكاملة "المجموعة"( من الشركات الرئيسية معا
لى اإلضافة إب في منطقة الشرق األوسط، وتستحوذ على الحصة السوقية األكبر في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي

 مصر واألردن.
 

تم إنتاج الحليب كما ي. " و "طيبة"بيتيو " التجارية "المراعي". اتالعالم باستخدام، وتصنيع المواد الغذائية الفاكهةيتم إنتاج األلبان وعصائر 
 في المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة وعصائر الفاكهة الخام ومعالجته مع القيام بتصنيع األغذية المشتقة من األلبان

 . ومصر واألردن
 

مشترك  دودة، مشروعلبان وعصائر الفاكهة واألغذية المشتقة في مصر واألردن من خالل الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحانتاج األيتم 
 تقوم المجموعة بإدارة العمليات التشغيلية للشركة الدولية لأللبان والعصائر من خالل الشركات التابعة الرئيسية التالية:  مع شركة بيبسي
 شركة طيبة لالستثمار والصناعات الغذائية - األردن
 ،)شركة مساهمة مصرية(.الزراعية )بيتي( اتالصناعوالشركة الدولية للمشاريع  - مصر 

 
ةاأما منتجات المخابز فيتم تصنيعها والمتاجرة بها من قبل شركة المخابز الغربية المحدودة، والشركة الحديثة لصناعة المواد الغذ ، ئية المحدود

 باستخدام العالمات التجارية "لوزين" و"سفن دايز"، على التوالي. مشروع مشترك مع شركة شيبيتا، 
 

 ، باستخدام العالمة التجارية "اليوم". شركة حائل للتنمية الزراعية بواسطةالدواجن والمتاجرة بها  إنتاجيتم 
 

خدام الدولية ألغذية األطفال باست المحدودة ويتم المتاجرة بها بواسطة الشركةالمراعي ألغذية األطفال  يتم إنتاج أغذية األطفال من قبل شركة
 . )نورالك( و )إيفوالك(عالمة التجارية ال
 

لتوزيع المحلي ا مراكزمواقع التصنيع إلى االستهالكية النهائية من  م توزيع المنتجاتيت في البلدان التي تقوم المجموعة بممارسة عملياتها،
في )من قبل الشركات التابعة تدار جميع مراكز التوزيع في دول مجلس التعاون الخليجي . المجموعة للمسافات الطويلةسطول بواسطة أ

 :( كما يليوقطرالكويت في ) اتفاقيات وكالة مبرمةعمان والبحرين( واالمارات، 
 

 المحدودة االمارات شركة المراعي - االمارات العربية المتحدة
 ودةالمحد الكواكب العربية للتجارة والتسويقشركة  - عمان

 المحدودة البحرينشركة المراعي  - البحرين
 شركة الخرافي إخوان لمنتجات األلبان المحدودة. - الكويت

 شركة خالد للمواد الغذائية والتجارة. - طرق
 

ودة، بواسطة الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدفي البلدان األخرى، في حال السماح بذلك، يتم تصدير منتجات األلبان وعصائر الفاكهة 
 بينما يتم تصدير المنتجات األخرى بواسطة الشركات التابعة األخرى.

 
ت مونتي" من خالل الشركايشار إليها مجتمعة " فوندو .واليات المتحدة األمريكيةوال مزارع أعالف في األرجنتين وتشغل المجموعة تمتلك

 :التاليةالتابعة الرئيسية 
 

 مونتي القابضة بأمريكا الشماليةفوندو - الواليات المتحدة األمريكية
 بأمريكا الجنوبية فوندومونتي - األرجنتين

  
 

المحدودة وكذلك  الدولية لأللبان والعصائريتم تشغيل أعمال المجموعة التي ليست بدول مجلس التعاون الخليجي من خالل الشركة 
 البحرين. مملكة التي تدار من خالل شركة المراعي لالستثمار القابضة التي تأسست في فوندومونتي
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 ةتتم - لوأنشطتهاات التابعة لها نبذة عن الشركة لوالشرك - 1

 فيما يلي بياناً بتفاصيل الشركات التابعة للمجموعة:
 نسبة الملكية    

 رأس المال

 األسهم

 العملة الوظيفية النشاط بلد التأسيس اسم الشركة التابعة المصدرة

 م2015 م2016

 فعلي )أ(مباشر فعلي )أ(مباشر

 1.000 لاير سعوديمليون  1 %100 %100 %100 %100 لاير سعودي شركة قابضة المملكة العربية السعودية شركة المراعي لالستثمار المحدودة

 20.000.000 سعودي مليون لاير 200 %100 %100 %100 %100 لاير سعودي شركة صناعية  المملكة العربية السعودية غذية األطفال المحدودةأل شركة المراعي

منتجات حيوانية شركة  المملكة العربية السعودية  شركة المراعي لإلنتاج الزراعي والحيواني

 وزراعية

 1.000 لاير سعوديمليون 1 %100 %100 %100 %100 لاير سعودي

 1.000 سعودي مليون لاير1 %100 %100 %100 %100 لاير سعودي شركة إنشاءات المملكة العربية السعودية  شركة المراعي لإلنشاءات

 1.000 لاير سعوديمليون 1 %100 %100 %100 %100 لاير سعودي شركة صيانة وتشغيل المملكة العربية السعودية  شركة المراعي لعمليات التشغيل والصيانة

 250 مليون لاير سعودي 25 %52 %52 %52 %52 لاير سعودي شركة زراعية المملكة العربية السعودية  شركة المدخالت الزراعية المحدودة )مدخالت(

منتجات حيوانية شركة  المملكة العربية السعودية شركة حائل للتنمية الزراعية

 وزراعية

 30.000.000 مليون لاير سعودي 300 %100 %100 %100 %100 لاير سعودي

منتجات حيوانية شركة  المملكة العربية السعودية شركة حائل لإلنتاج الزراعي والحيواني

 وزراعية

 1.000 مليون لاير سعودي1 %100 %100 %100 %100 لاير سعودي

 500 لاير سعودي 500.000 %100 %100 %100 %100 لاير سعودي شركة راكدة  المملكة العربية السعودية شركة خدمات المخابز العالمية المحدودة

 410.000 لاير سعودي مليون 41 %100 %100 %100 %100 لاير سعودي تجاريةشركة  المملكة العربية السعودية الشركة الدولية ألغذية األطفال 

 70.000 مليون لاير سعودي 70 %60 %60 %60 %60 لاير سعودي مخابزشركة  المملكة العربية السعودية  الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية 

 3.000 لاير سعوديمليون  3 %100 %100 %100 %100 لاير سعودي تجاريةشركة  المملكة العربية السعودية المحدودة شركة نورالك

 مليون 200 %100 %100 %100 %100 لاير سعودي شركة مخابز المملكة العربية السعودية  شركة المخابز الغربية المحدودة 

 لاير سعودي 

200.000 

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

 بيسو أرجنتيني

475.875  

بيسو  486.406.597 %100 %100 %100 %100 بيسو أرجنتيني شركة زراعية األرجنتين  أس.أيه أمريكا الجنوبيةشركة فوندومونتي 

 أرجنتيني

486.406.597 

 

 شركاتها التابعة. إحدى تعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة عن طريق الشركة أوأ( )
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 ةتتم -عة لها لونشاطاتها نبذة عن الشركة لوالشركات التاب - 1
  نسبة الملكية المباشرة لوالفعلية)أ(    

 العملة الوظيفية النشاط التأسيسبلد  اسم الشركة التابعة

 م2015 م2016

 رأس المال

 األسهم

 فعلي مباشر)أ( فعلي مباشر)أ( المصدرة

دينار  100.000 %100 %100 %100 %100 دينار بحريني تجاريةشركة  مملكة البحرين شركة المراعي البحرين ش.ش.و

 بحريني

2.000 

دينار  250.000 %100 %100 - - دينار بحريني تم تصفيتها البحرينمملكة  شركة المراعي العالمية القابضة

 بحريني

2.500 

دينار  250.000 %99 %99 %99 %99 دينار بحريني شركة قابضة مملكة البحرين شركة المراعي لالستثمار القابضة ش.م.م

 بحريني

2.500 

دينار  250.000 %52 %100 %52 %100 دينار بحريني شركة قابضة البحرينمملكة  الشركة الدولية لأللبان والعصائر البحرين القابضة ش.م.م

 بحريني

2.500 

  7.583.334 %52 %52 %52 %52 دوالر أمريكي شركة قابضة ةالبريطاني فيرجن آيالند الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة 

 دوالر أمريكي

7.583.334 

جنيه  مليون 320 %52 %100 %52 %100 جنيه مصري شركة قابضة مصر المحدودة الشركة الدولية لأللبان والعصائر )مصر(

 مصري

32.000.000 

ة )شركالزراعية )بيتي(  اتالصناعوالشركة الدولية للمشاريع 

 مساهمة مصرية(

جنيه  مليون 558 %52 %100 %52 %100 جنيه مصري شركة صناعية وتجارية مصر

 مصري

55.800.000 

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

دينار  500.000 %52 %100 %52 %100 دينار أردني تحت التصفيةشركة  األردن المتحدون لصناعة منتجات األلبان 

 أردني

500.000 

دينار  750.000 %52 %100 %52 %100 دينار أردني تحت التصفيةشركة  األردن شركة األثير الزراعية  

 أردني

750.000 

دينار  250.000 %52 %100 %52 %100 دينار أردني تحت التصفيةشركة  األردن الشركة النموذجية للصناعات البالستيكية

 أردني

250.000 

دينار  500.000 %52 %100 %52 %100 دينار أردني تحت التصفيةشركة  األردن شركة الروابي لصناعة العصائر ومشتقات الحليب

 أردني

500.000 

 شركاتها التابعة. إحدى )أ( تعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة عن طريق الشركة أو
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 ةتتم -ا لونشاطاتها نبذة عن الشركة لوالشركات التابعة له - 1

  نسبة الملكية    

 العملة الوظيفية النشاط بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

 م2015 م2016

 رأس المال

 األسهم

 فعلي )أ(مباشر فعلي )أ(مباشر المصدرة

دينار  49.675.352 %52 %100 %52 %100 دينار أردني  شركة صناعية  األردن شركة طيبة لالستثمار ولعمليات األغذية المطورة

 أردني

49.675.352 

 150.000 لاير عماني 150.000 %90 %90 %90 %90 لاير عماني تجاريةشركة  سلطنة عمان شركة الكواكب العربية للتجارة والتسويق ش.م.م.

 20.000 لاير عماني20.000 %100 %100 %100 %100 لاير عماني تجاريةشركة  سلطنة عمان شركة اليوم لمنتجات األغذية

 13.000.000 يورومليون  13 %100 %100 %100 %100 يورو شركة قابضة أسبانيا شركة فوندومونتي انفيرجينيز أس. إل  

%100 الجنيه السوداني شركة زراعية السودان شركة حائل للتطوير المحدودة  100% 100% 100% 100.000 

 جنيه سوداني 

100 

 300.000 %100 %100 %100 %100 درهم إماراتي تجاريةشركة  اإلمارات العربية المتحدة شركة المراعي اإلماراتية ش.م.م.

 درهم إماراتي 

 )غير مدفوع(

300 

  22.042.183 %52 %100 %52 %100 دوالر أمريكي شركة قابضة اإلمارات العربية المتحدة الشركة الدولية لأللبان والعصائر )دبي( المحدودة

 دوالر أمريكي

22.042.183 

 50.000 دوالر أمريكي 500.000 %100 %100 %100 %100 أمريكيدوالر  شركة قابضة الواليات المتحدة األمريكية   أمريكا الشماليةشركة فوندومونتي القابضة 

 50.000 دوالر أمريكي 500.000 %100 %100 %100 %100 دوالر أمريكي شركة زراعية الواليات المتحدة األمريكية فوندومونتي أريزوناشركة 

 - - %100 %100 %100 %100 أمريكيدوالر  شركة زراعية الواليات المتحدة األمريكية شركة فوندومونتي كاليفورنيا

 شركاتها التابعة. ىحدإ )أ( تعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة عن طريق الشركة أو
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 الموحدة   األلولية  أسس إعداد لوتوحيد لوعرض القوائم المالية - 2

 الموحدة على أساس مبدأ االستحقاق ووفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية )فيما عدا األدوات المالية المشتقة واالستثمارات وليةاألتم إعداد القوائم المالية  أ (

ً لمعايير المحاسبة ال المتاحة للبيع ن الهيئة ععليها في المملكة العربية السعودية والصادرة  متعارفحيث يتم قياسها بالقيمة العادلة(، وطبقا

 السعودية للمحاسبين القانونيين. 

 

. (1في اإليضاح )الموضحة وشركاتها التابعة  الشركة الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمالولية األ تشتمل هذه القوائم المالية ( ب

الية التحكم في السياسات الم علىالتي يكون للمجموعة القدرة  هي . الشركة التابعةبالمجموعةالشركة وشركاتها التابعة يشار إليها مجتمعة 

ير و حقوق التصويت بشكل مباشر أو غأكثر من نصف صافي موجودات الشركة نسبة مساهمة أ علىلشركة وكذلك السيطرة ا لتلك والتشغيلية

ولحين ابعة الشركة الت على المجموعةمن تاريخ سيطرة  اعتباراعة د الشركة التابيتم توحي .اقتصاديةمنافع  علىلحصول ا بغرض مباشر وذلك

القيمة الشركات التابعة. يتم قياس تكلفة االستحواذ ب على االستحواذالتوقف عن ممارسة تلك السيطرة ويتم استخدام طريقة الشراء للمحاسبة عن 

القيمة افة إلى باإلضستحواذ تكلفة اإلفي زيادة الل يتسجيتم االستحواذ.  في تاريخ أو المقدرة أو المطلوبات المتكبدة المعطاةالعادلة للموجودات 

. يتم دةالموح األولية القوائم المالية المستحوذ عليها كشهرة فيبالزيادة عن صافي الموجودات المحددة حقوق الملكية غير المسيطرة لالعادلة 

 السياسات المحاسبية تعديلغير المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة. يتم رباح والخسائر رصدة واألألا كل من استبعاد

س تعد الشركة والشركات التابعة لها قوائمها المالية لنف اسات المتبعة من قبل الشركة.يللشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقها مع الس

عة، من قبل المجمو المسيطر عليهاالحصة في الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غير  ية غير المسيطرةالملكحقوق المالية. تمثل  سنةال

  الموحدة. وليةاألالموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي  األوليةويتم إظهارها كبند مستقل في قائمة الدخل 
 

طبقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، استخدام التقديرات  الموحدة، وليةاأليقتضي إعداد القوائم المالية  ( ج

اإلفصاح عن بعض الموجودات والمطلوبات المحتملة كذلك واالفتراضات التي قد تؤثر على أرصدة بعض الموجودات والمطلوبات المسجلة، و

ديرات أو افتراضات تؤثر على الموجودات والمطلوبات يمكن أن تؤثر ايضاً على مبالغ . إن أية تقالموحدة كما في تاريخ قائمة المركز المالي

ارة ألفضل تقديرات اإلداإليرادات والمصاريف المصرح عنها لنفس الفترة المعروضة. وبالرغم من إعداد هذه التقديرات واالفتراضات وفقاً 

 يمكن أن تختلف عن هذه التقديرات. لألحداث والعمليات الجارية، فإن النتائج الفعليةوتفهمها 
 

ائم المالية ويتم تقريب المبالغ الظاهرة في هذه الق. العملة الوظيفية للشركة ي، وهالموحدة بالريال السعودي وليةاأل تم عرض هذه القوائم المالية ( د

 ، مالم يذكر خالف ذلك.الموحدة ألقرب ألف

حيث أن . م2015ديسمبر  31المنتهية في المالية السنوية الموحدة للسنة القوائم الموحدة بالتزامن مع  األوليةالمالية  القوائم يجب قراءة هذه  ( هـ

 موضحة في القوائم المالية السنوية الموحدة.و هي مطلوبةال تشمل جميع المعلومات واإليضاحات كما الموحدة  األوليةالمالية القوائم هذه 

س في الفترة السابقة ولكن لي المجموعةتقدم صورة عادلة ألداء  الموحدة األوليةنتائج أعمال الشركة التشغيلية المذكورة في قائمة الدخل إن  (و

 .للمجموعةبالضرورة أن يكون مؤشر على األداء السنوي 
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جميع الفترات المعروضة بهذه القوائم المالية األولية الموحدة. عند الضرورة يتم على  ثابتدناه بشكل اسبية الواردة أتم تطبيق السياسات المح 

 لتتماشى مع تبويب السنة الحالية، والتي تعتبر غير هامة على أعمال المجموعة. رقام المقارنة للسنة السابقةأإعادة تبويب بعض 
 

  لوما في حكمه النقد أ  (

، حددةممن األرصدددددددة لدى البنوك والنقد في الصددددددندوق والودائع قصدددددديرة األجل القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية  هحكم يتكون النقد وما في

 ثالثة أشهر أو أقل.  وتستحق خالل
 

  التجاريونالمدينون  ب (

ً تظهر الذمم المدينة التجارية بالمبلغ األصلي للفاتورة ناقص  المبيعات المرتجعة المقدرة. يتم تكوين مخصصو لالنخفاضمكون مخصص  أي ا

عندما يكون هناك دليل موضددددددوعي على أن المجموعة لن تكون قادرة على تحصدددددديل كافة المبالغ المسددددددتحقة وفقا للذمم المدينة  االنخفاض

ً وقع إرجاعها، وذلك تمأسداس المنتجات المنتهية الصدالحية المت علىيتم حسداب مخصدص المبيعات المرتجعة  لالتفاق.للشدروط األصدلية   اشديا

 الديون المعدومة عند تكبدها. يتم شطبالمنتجات.  الستبدالمع سياسة الشركة 
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 تقييم المخزلون   (ج 

المخزون بالتكلفة أو صدددافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تحدد التكلفة على أسددداس المتوسدددط المرجح. تشدددتمل التكلفة على كافة  يتم قياس

تكاليف التصددددنيع وتكاليف التحويل والتكاليف األخرى التي يمكن تكبدها من أجل وضددددع المخزون  كذلكالمخزون و القتناءالتكاليف الالزمة 

لى أسدداس طاقة عبالنسددبة للمنتجات المصددنعة، تشددتمل التكلفة على نسددبة معقولة من تكاليف اإلنتاج غير المباشددرة . الته الراهنةفي الموقع بح

مالئمة من  ة، وحصمالاالكتمن سعر البيع التقديري ناقصاً تكاليف اإلنتاج اإلضافية حتى  القابلة للتحققصافي القيمة تكون التشغيل العادية. ت

  الحركة أو تالف. بطيءمخصص، عند الضرورة، مقابل أي مخزون متقادم أو ال يكونمصاريف البيع والتوزيع. 

 

 تأمينال تعويضات د (

ذا األثر هالتدفق النقدي والمنفعة االقتصادية للمجموعة وينعكس بشكل فعلي من تحقق يتم التأكد كأصل عندما بتعويضات التأمين  االعترافيتم  
 .للفترة التي يتم فيها التأكد بشكل فعليعلى قائمة الدخل األولية 

 

 االستثمارات (هـ
 

 في الشركات الزميلة لوالمشاريع المشتركة  االستثمارات .أ

وعادة ما  ،والتشدددغيليةال تتحكم في سدددياسددداتها المالية لكن و، كبيراً  اً الشدددركات الزميلة هي تلك الشدددركات التي تمارس عليها المجموعة تأثير

التي يكون للمجموعة سددديطرة المنشددد ت من حقوق التصدددويت. المشددداريع المشدددتركة هي تلك  ٪50و ٪20بين المسددداهمة فيها  ةتكون حصددد

على القرارات المالية والتشددددددغيلية  باإلجماعوالتي قد أنشددددددئت من قبل ترتيبات تعاقدية والتي تتطلب موافقة  على أنشددددددطتها،مشددددددتركة 

في  الستثمارافي الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وفقاً لطريقة حقوق الملكية. ويسجل  االستثماراتعن محاسبة ال تتم. اتيجيةاالستر

بالتغيرات التي تطرأ على حصدددة المجموعة في صدددافي في بادئ األمر بالتكلفة ويتم تعديلها الحقاً الشدددركات الزميلة والمشددداريع المشدددتركة 

خسائر االستثمار تتجاوز حصة المجموعة في تعادل أو عندما  .في القيمة االنخفاضلما بعد الشراء ناقصاً الشركة المستثمر فيها موجودات 

تتحمل أي خسدائر أخرى باسدتثناء  ال، فإن المجموعة ةغير مضدمونى ذمم مدينة أخر ةفي ذلك أيبما قيمة الحصدة في الشدركة المسدتثمر فيها 

 .المستثمر فيهاد فيها المجموعة التزامات قانونية أو ضمنية أو القيام بمدفوعات نيابة عن الشركة التي تتكب الحاالت
 

 المتاحة للبيع االستثمارات .ب

ة العادلة والتي بالقيمالموحدة األولية  نشط في قائمة المركز المالي ماليتقاس وتسجل االستثمارات المتاحة للبيع والتي يتم تداولها في سوق 

 وتدرج األرباح والخسددائر غير المحققة الموحدة، األولية قائمة المركز الماليتاريخ في يتم تحديدها طبقا ألسددعار السددوق في نهاية يوم عمل 

سدابقاً  جةالمدر-. وعند اسدتبعاد االسدتثمارات أو انخفاض قيمتها، يتم إثبات الربح أو الخسدارة المتراكمة األولية ضدمن حقوق الملكية مباشدرة

وفي حال عدم وجود سددوق لتداول االسددتثمارات، فإن التكلفة تعتبر أفضددل طريقة  .الموحدة األولية في قائمة الدخل  -ضددمن حقوق الملكية 

 يمة العادلة لهذه االستثمارات. مالئمة وموضوعية وموثوق بها لقياس الق

وهذا يتضمن تقدير الدليل الموضوعي الذي يسبب االستثمارات المتاحة للبيع. في نخفاض االخسارة تمارس اإلدارة التقديرات لحساب 

 عادلةالفي القيمة  طويل األمدو مهمالحظت أي انخفاض  اإلدارةفي حال أن  في قيمة االستثمارات. ، بخالف االنخفاض المؤقتانخفاض

يستند تحديد ما هو "مهم" و "طويل األمد" على تقدير  أقل من تكلفتها يعتبر دليل موضوعي لهذا االنخفاض. ملكيةحقوق  في ستثمارلال

ً  اإلدارة.  ر فيهامعندما يكون هناك دليل على تراجع في الوضع المالي للشركة المستثاختبار االنخفاض ليصبح مناسب  تقرر اإلدارة أيضا

 األولية قائمة الدخل في القيمة فييتم االعتراف باالنخفاض . والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويليةالتغيرات التقنية و القطاع والصناعة وأداء

ستثمارات ابخسارة انخفاض القيمة المعترف بها سابقا فيما يتعلق الموحدة كخسارة انخفاض في االستثمارات المتاحة للبيع. ال يتم عكس 

 الموحدة.األولية من خالل قائمة الدخل الملكية حقوق 
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 الممتلكات لواآلالت لوالمعدات   (لو

 لنفقاتا تتضدددددمن تكلفة ،المتراكمة االنخفاض في القيمة وخسدددددائر تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصددددداً االسدددددتهالك المتراكم

األصددل  خالل الفترة الالزمة السددتكمال وتجهيزنشدداء األصددول المؤهلة الالزمة لتمويل إتكاليف التمويل  رسددملةيتم  .المتعلقة باقتناء األصددل

 غرض المعد له.للالمؤهل 

وكذلك  لألصددل ةمسددتقبلية المقدرال قتصدداديةاالمنافع زيادة في العليها فقط عندما يترتب  األصددل علىالتي تنفق  الالحقة التكاليف رسددملةيتم 

 عند تكبدها.كمصاريف  األخرى يتم إثباتهاالنفقات باقي  .إمكانية قياس التكلفة بشكل موثوق
 

ً  تستهلك   :لألصولباستخدام األعمار اإلنتاجية منها القيمة التخريدية بطريقة القسط الثابت  التكلفة مخصوما
 

 سنة 33إلى  5 المباني

 سنة  20إلى  1 اآلالت والمكائن والمعدات

 سنوات 10إلى  6 وشاحنات النقل السيارات

  األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ال تستهلك.
 

جله، ويتم المعدة أل للغرض تشدمل المشداريع تحت التنفيذ في نهاية السدنة بعض األصدول التي تم الحصدول عليها ولكنها غير جاهزة لالسدتخدام

 تحويل هذه األصول إلى فئات األصول ذات الصلة ويتم استهالكها متى ما أصبحت جاهزة لالستخدام. 

أثر بكل سددددنه مالية وتعديلها في نهاية عند الحاجة  االنخفاضومؤشددددرات  لألصددددول نتاجيةاألعمار اإلويتم مراجعة وتعديل القيمة التخريدية، 

 .األمرتطلب إذا مستقبلي 

 

 الموجودات الحيوية   ( ز

اإلنتاج التجاري  ميتالتربية حتى  داخليا بتكلفة تربيتها تم التي الحيوية الموجودات تظهركما بتكلفة الشددددددراء  ةشددددددتراالم تظهر الموجودات الحيوية

لفة . تحدد تكلفة صدددغار الموجودات الحيوية بتكالقيمةفي المتراكم وكذلك االنخفاض  ناقصددداً االسدددتهالك المتراكم (،الزيادة في القيمة)يطلق عليها 

ة أربع دورات حلب بينما تسدددتهلك الموجودات الحيوية االخرى بطريق علىالتربية وفقاً للفئة العمرية كما انها ال تسدددتهلك. تسدددتهلك االبقار المنتجة 

سدنة طبقاً لما  70أسدبوع إلى  36ج التجاري لها والتي تتراوح ما بين القيم التقديرية المتبقية لها على اسداس فترات اإلنتاعلى أسداس القسدط الثابت 

  هو ملخص أدناه:
 

  دورات حلب 4 األبقار

  سنة 70إلى  22 األشجار

  أسبوع 36 الدواجن

 
 

 الموجودات الغير متدالولة قيمةاالنخفاض في  ( ح

قيمتها عندما تشددددددير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم في  انخفاضمما إذا كان هنالك غير المتداولة للتأكد اليتم مراجعة الموجودات 

والتي تتمثل في  دإمكانية استرداد قيمتها الدفترية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة المقدرة القابلة لالستردا

 ً  تخفض الموجودات إلى القيمة القابلة لالسدددترداد لها. يتم إثبات ، عندئذ  أكبرأيهما  قيد االسدددتخدامة منها تكلفة البيع أو القيم القيمة العادلة مخصدددوما

 األولية الموحدة. كمصروف في قائمة الدخل مباشرةً  خسائر االنخفاض في القيمة

في نهاية كل سنة مالية للتأكد من امكانية الغاء هذا  ،ما عدا الموجودات غير الملموسة ،غير المتداولة التي تم تخفيضهااليتم مراجعة الموجودات  

أال  يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد على بالتالي عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة،حينما يتم  ،التخفيض

ل ن المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في قيمة األصتزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان م

سارة ال يتم عكس خ .ةالموحدة مباشر األولية في قائمة الدخل االنخفاض في قيمة األصل كأرباح خسارة سنوات السابقة. يتم إثبات عكسفي ال

 نخفاض للموجودات غير الملموسة.اال
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 الشهرة   -الموجودات غير الملموسة  ( ط

مة العادلة حصة المجموعة في صافي القيباإلضافة إلى القيمة العادلة لحقوق الملكية غير المسيطرة بالزيادة عن  االستحواذن تمثل الشهرة الفرق بي

المستحوذ عليها. يتم مراجعة الشهرة الناتجة عن عمليات االستحواذ مره واحدة في السنة أو أكثر للتأكد من وجود و التي يمكن تحديدها للموجودات

 قيمتها الدفترية.   انخفاضانخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى إمكانية 
 
 

  التجاريون الدائنون ( ي

 دفع مستقبالً عن البضاعة أو الخدمات المستلمة سواء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين.للالمبالغ المستحقة  مقابل االلتزاماتيتم إثبات  

 

 المخصصات (ك

 وجودووالتي يمكن تقديرها بشدكل موثوق، قانوني أو تعاقدي حالي التزام ويكون لدى الشدركة نتيجة ألحداث سدابقة  كان إذاالمخصدص تكوين يتم  

 .ماإللتزاتسوية لاقتصادية تدفقات خارجة لمنافع ن ينتج عنه احتمالية أ
 
 ةجنبياأل الزكاة لوضريبة الدخل ( ل

 ضددريبةلويتم احتسدداب ا ."الهيئة" السددعوديةفي  لزكاة والدخلالعامة ل هيئةالالزكوية التي تصدددرها وفقا لألنظمة لزكاة ا باحتسددابتقوم المجموعة 

 األجنبية طبقاً لألنظمة الضددددريبية في البلدان التي تعمل فيها. يتم معالجة التسددددويات الناتجة عن الربط الزكوي والضددددريبةلشددددركات لالدخل  على

 .  ا الربطالنهائية خالل الفترة التي يتم فيها إصدار مثل هذ األجنبية
 

   الضرائب المؤجلة ( م

 روققة المطلوبات وذلك لكافة الفطري باسدددتخدام ،عندما يتطلب األمر التابعة في الخارجبالنسدددبة للشدددركات يتم المحاسدددبة عن الضدددرائب المؤجلة 

 المؤقتة، بتاريخ إعداد القوائم المالية، بين األوعية الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمتها الدفترية.

ودات وقع تطبيقها في الفترة التي تتحقق فيها تلك الموجالمعدالت الضددددريبية التي يت باسددددتخدامتقاس الموجودات والمطلوبات الضددددريبية المؤجلة 

 المؤجلة أو تسدد فيها تلك المطلوبات المؤجلة وذلك وفقاً لألنظمة الموجودة في البلدان المعنية بتاريخ إعداد القوائم المالية.

ويتم ترحيل الموجودات الضدددريبية غير المسدددتخدمة والخسدددائر  لالسدددتقطاعالمؤقتة القابلة  ت الضدددريبية المؤجلة لكافة الفروقتحسدددب الموجودا

 السددددتقطاعلالمؤقتة القابلة  لقاء الفروق اسددددتخدامهايبة يمكن الضددددريبية غير المسددددتخدمة بالقدر الذي يمكن أن تتوفر فيه أرباح خاضددددعة للضددددر

 مرحلة.والموجودات الضريبية غير المستخدمة المرحلة والخسائر الضريبية غير المستخدمة ال

السدددددتفادة لوتخفض بالقدر الذي لم يعد فيه إمكانية  األولية يتم مراجعة القيمة الدفترية ألية موجودات ضدددددريبية مؤجلة بتاريخ إعداد القوائم المالية

 بشكل جزئي أو كلي وذلك لعدم وجود أرباح كافية خاضعة للضريبة. منها

 

 األدلوات المالية المشتقة لوتغطية المخاطر  ( ن

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

 مقايضات أسعار العموالت لتغطية مخاطر التغيرات في أسعار العموالت على قروض المجموعة.  عقودتبرم 

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

 حوطكافة عمليات الت صددددددنفها بصددددددورة مسددددددتمرة. تييم، ويتم تق%125إلى  %80فعالة وذلك ما بين  حوطيتوقع بأن تكون كافة عمليات الت

ى االحتياطيات ف التحوط ادواتعادة تقييم العادلة ألرباح أو خسائر إالجزء الفعال من القيمة  تغطية مخاطر التدفقات النقدية، ويتم إثباتل اتتحوطك

المخاطر، يعاد تصدددنيف األرباح أو الخسدددائر ذات العالقة  حوط. وعند اسدددتحقاق أو انتهاء سدددريان أدوات تمباشدددرةً  األخرى ضدددمن حقوق الملكية

 الخاضعة لتغطية المخاطر. هالموجودات المعنية المشترا منضالموحدة، أو  األولية المدرجة ضمن االحتياطيات األخرى إلى قائمة الدخل
 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة  ( س

خدماتهم.  عند انتهاء عقود بعة في الشددركة وشددركاتها التابعة،المت لكافة الموظفين العاملين وفقاً ألنظمة العمل والعمال تسددتحق مكافأة نهاية الخدمة

  .الموحدةاألولية  تركه العمل بتاريخ قائمة المركز الماليفي حال يتم احتساب االلتزام بالقيمة الحالية للمزايا التي يستحقها الموظف 
 

 النظامي االحتياطي ( ع
 

دخل السددنة إلى االحتياطي من صددافي  %10يجب على الشددركة أن تحول من نظام الشددركات في المملكة العربية السددعودية،  (130للمادة )طبقاً 

 المال.من رأس  ٪30ما لم يساوي هذا االحتياطي ، النظامي
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 الصكوك ( ف
 

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

ابت كمطلوبات. بينما يتم تصنيف الصكوك والتي ليس لها تاريخ استحقاق ثالتي لها تاريخ استحقاق ثابت وتواريخ ثابتة لتوزيع عوائد األرباح 
التوزيعات مباشرة إلى حقوق الملكية تحت يتم إدراج  .)صكوك دائمة( وكذلك ليس لها تواريخ ثابتة لتوزيع عوائد األرباح كحقوق ملكية

 االحتياطيات األخرى.

 

 أسهم الخزينة ( ص
 

 ايسوب"" برنامج خيارات الموظفينالتي يعاد شراؤها )أسهم الخزينة( بغرض استخدامها ضمن  باألسهميتم إثبات أدوات حقوق الملكية الخاصة 
 لمساهمين. تستخدم أسهم الخزينة من قبلالعائدة لحقوق الويتم خصمها من )بما في ذلك أي تكاليف محملة مباشرة( بالتكلفة في أسهم الشركة 

 الشركة بالتكلفة وذلك للوفاء بالتزاماتها تجاه برنامج "إيسوب" خيارات الموظفين في أسهم الشركة.

 

 الدفعات المحسوبة على أساس األسهم ( ق

 وذلك مكافأة في شدكل حق خيار شدراء أسدهم الشدركة )الخيار( ضدمن برنامج اشدتراك الموظفين في أسدهم المجموعةيمنح موظفي المجموعة 

. لكي يتمكن الموظف من ممارسددة هذا الحق يقوم بدفع سددعر محدد مسددبقاً وتقديم في حال ممارسددة الحق للحصددول على أسددهم في المجموعة

 خدماته كعوض ويتوافق مع شروط االستحقاق.

 

الموحدة ويتم  األولية في قائمة الدخل كمصددددددروف م االعتراف بتكلفة البرنامج، والتي تتمثل في القيمة العادلة للخيارات في تاريخ المنح،يت

 بالمقابل زيادة اإلحتياطيات األخرى في حقوق الملكية على مدى الفترة التي من خاللها يتم الوفاء بشروط الخدمة.

تصددادي وذلك من خالل شددراء أسددهم خزينة عند بداية البرنامج. ووفقاً لذلك، فان االحتياطيات االخرى )المتمثلة قامت اإلدارة بعمل تحوط اق

لك مدة البرنامج. وذلك سواء تم اكتساب الموظفين لت انتهاء( يتم تحويلها إلى األرباح المبقاة عند الناتج عن البرنامجفي المصروف التراكمي 

 الخيارات أم ال.

ج وأفضدددل فترة البرنام رنامج يعكس المدى الذي انتهت إليهالمتراكم المعترف به في تاريخ إعداد التقارير، حتى تاريخ انتهاء البالمصدددروف 

 تقديرات المجموعة لعدد الخيارات التي اكتسبت في نهاية البرنامج.

وفي حالة تعديل شددروط البرنامج، فإن الحد األدنى للمصدداريف المعترف بها يسدداوي القيمة العادلة لخيارات السددهم في تاريخ المنح ومع ذلك 

يتم قياسده وبأي مصددروف إضددافي لقاء أي تعديل يؤدي إلى زيادة القيمة العادلة للخيارات أو يعود بالمنفعة على الموظفين  االعتراففإنه يتم 

 ريخ التعديل.بتا

ن، في بالمصدداريف المتبقية ولك االعترافوفي حالة إنهاء البرنامج، يتم معالجة الخيارات كما لو كانت مكتسددبة في تاريخ اإلنهاء، ويتم فوراً 

م إنهاؤه الذي تفإن البرنامج  حالة وضددددددع برنامج جديد كبديل لبرنامج تم إنهاؤه، وتم تحديده كبرنامج بديل في تاريخ منح البرنامج الجديد،

 والبرنامج الجديد يتم معالجتها كما لو كان تعديل البرنامج األصلي كما ورد في الفقرة السابقة.

  
 ترجمة العمالت ( ر

 ترجمة العمالت األجنبية (1

ً  تحديدها يتم التيو قياسية تحويل بأسعار المالية السنة في األجنبية بالعمالت المعامالت تحويل يتم  السوق في لسائدةا األسعار متوسط إلظهار دوريا

 يلي: كما األجنبية بالعمالت المالي المركز قائمة عناصر ترجمة يتم  مغطاة. المعامالت كانت إذا اآلجلة األسعار أو
 

ً  النقدية البنود ترجمة يتم  تغطيتها. تم إذا اآلجل الشراء ألسعار وفقا أو ،الموحدة األولية قائمة المركز المالي إعداد بتاريخ السائد التحويل سعرل وفقا

  .الموحدة األولية الدخل قائمة في الترجمة عن الناتجة الفروق إظهار يتم

 ترجمة. فروق ذلك عن ينتج وال الترجمة. تاريخ في السائد التحويل لسعر وفقا النقدية غير البنود ترجمة يتم

 

 األجنبية العمليات (2

 العملة تكون والتي المشتركة، والمشاريع الزميلة الشركات في الموجودات صافي في والحصة التابعة لشركاتل مطلوباتالو موجوداتال ترجمة يتم

 لشركاتا في الملكية حقوق عناصر تحول المالي. المركز قائمة إعداد تاريخ في السائد التحويل أسعار أساس على السعودي، الريال غير لها الوظيفية

  عنصر. كل نشأة تاريخ في السائد التحويل بسعر ،ةالمبقا األرباح عدا فيما ،التابعة

 تحويل.ال أسعار متوسط أساس على المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات أعمال نتائج في والحصة التابعة للشركات الدخل قائمة ترجمة يتم

 الشركات حالة يف ولكن الملكية. حقوق في التغيرات قائمة في األجنبية العمليات ترجمة من الناتجة العمالت ترجمة على التعديالت نتائج إظهار يتم

 ضدددمن سددديطرةالم غير الملكية بحقوق الخاصدددة العمالت ترجمة على بالتعديالت المتعلق المقدار تخصددديص يتم فإنه بالكامل، مملوكة الغير التابعة

 (.1) رقم اإليضاح في األجنبية التابعة الشركة في الملكية ونسبة الوظيفية العملة من كل عن اإلفصاح ويتم .كيةالمل حقوق
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 إثبات اإليرادات  ( ش

يتم بيع المنتجات، بشددددددكل رئيسددددددي، على أسدددددداس البيع أو اإلرجاع. يتم إثبات اإليرادات عند تسددددددليم المنتجات للعمالء من قبل المجموعة أو 

ات اإليراد منتهية الصددددددالحية. يتم إثباتويتم تعديلها وفقاً للمرتجع الفعلي للمنتجات  المنافع والمخاطر المتعلقة بها، انتقالموزعيها، وذلك عند 

الناتجة عن محصددددول القمح المضددددمون بيعه للحكومة عند اكتمال الحصدددداد، ويتم تأجيل الربح عن الكميات غير المسددددلمة لحين تسددددليمها إلى 

 الحكومة.
 
 اإلعانات الحكومية   ( ت

ود تتعلق اإلعانة الحكومية ببند من بنيتم إثبات اإلعانات الحكومية عند وجود قناعة معقولة لدى الشركة بأنه سيتم استالمها من الدولة. وعندما 

 نه يتم إثباتها كإيرادات على مدى الفترة وذلك لمقابلة اإلعانة بصورة منتظمة مع التكاليف التي سيتم التعويض عنها. إالتكاليف، ف
 
 مصاريف البيع لوالتوزيع لوالمصاريف العمومية لواإلدارية   ( ث

تشتمل مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تعتبر بشكل خاص جزءاً من 

وزيع والت عتكلفة المبيعات طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية. يتم التوزيع بين تكلفة المبيعات ومصاريف البي

. تقوم المجموعة بتحميل المدفوعات المتعلقة باالتفاقيات طويلة األجل المبرمة ثابتةوالمصاريف العمومية واإلدارية، عند الضرورة، وفق أسس 

 مع العمالء والموزعين على مصاريف البيع والتوزيع. 
 
   استرداد التكاليف ( خ

 . كتخفيض ضمن بند المصاريف العمومية واإلدارية المتعلقة بإدارة مزارع االعالف سترداداال تظهر تكاليف
 
 اإليجارات التشغيلية    ( ذ

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

 (   تكاليف التمويل ض

األصدددل  كذل عدادإل اكتمال كافة األنشدددطة حتىوذلك  مؤهل لتحمل تكلفة التحويليتم رسدددملة تكاليف التمويل المتعلقة مباشدددرة بإنشددداء أصدددل 
 الموحدة.األولية ذلك تحمل هذه التكاليف على قائمة الدخل  اوعد ،من اجله أنشئللغرض الذي 

 
 المعلومات القطاعية      ( ظ

ات أو قوم ببيع وتقديم منتجتينة )قطاع أعمال( أو قوم ببيع وتقديم منتجات أو خدمات معمن عدة قطاعات ت للمجموعةالرئيسدددي يتكون النشددداط 

 خدمات في بيئة اقتصادية معينة )قطاع جغرافي(، والذي عادةً ما يكون معرضاً لمخاطر وعوائد مختلفة عن القطاعات األخرى.
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صيرة األجل قلتلبية متطلبات التمويل إلى الشركة الزميلة )شركة المزارعون المتحدة القابضة(  في خالل الفترة بدون فوائديتمثل القرض المقدم  
 يوما. 90 استحقاق ولفترة
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 واالستثمارات المتاحة للبيع ما يلي:تشمل االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة            

 
               

 

 

  

 

 يونيو 30

 م2016

 

 

 ديسمبر 31

 م2015

 

 

 يونيو 30

 م2015

 م2016يونيو  30 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 مدققة( )غير

 م2015ديسمبر  31 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 )مدققة(

 م2015يونيو  30 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 مدققة()غير 

االستثمارات في الشركات الزميلة لو 

 المشاريع المشتركة )إيضاح أ(

          

 108.632  58.504  52.067  %33.0 %33.0 %33.0  شركة المزارعون المتحدون القابضة

 34.595  35.469  36.806  %24.7 %24.7 %24.7  شركة تأصيل الدواجن )عروق( 

 204  204  204  %50.0 %50.0 %50.0  شركة المراعي ذ.م.م.

      89.077  94.177  143.431 

           

           



 شركة المراعي

 )شركة مساهمة سعودية(

 ةتتم –الموحدة  األلولية إيضاحات حول القوائم المالية

 م2016 يونيو 30في  ةلفترة الستة أشهر المنتهي

16 

            ةتتم -االستثمارات       -5

           

   

 

 يونيو 30

 م2016

 

 

 ديسمبر 31

 م2015

 

 

 يونيو 30

 م2015

 م2016يونيو  30 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 مدققة( )غير

 م2015ديسمبر  31 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 )مدققة(

 م2015يونيو  30 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 )غير مدققة(

           )إيضاح ب( االستثمارات المتاحة للبيع

 124.091  104.237  97.412  %2.1 %2.1 %2.1  ()زين السعودية المتنقلة االتصاالتشركة 

      97.412  104.237  124.091 

      186.489  198.414  267.522 

 
 
 

 : كما يليكون االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة تت (أ

 م2016 يونيو 30  

بآالف الرياالت 

 السعودية

 مدققة( )غير

 م2015ديسمبر  31 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 )مدققة(

 م2015يونيو  30 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 )غير مدققة(

       شركة المزارعون المتحدلون القابضة 

 133.181  133.181  58.504  الرصيد االفتتاحي

 11.468  14.563  -  المقدم القرض

 -  (49.455)  (10.386)  الحصة في صافي األصول األخرى 

 (36.017)  (39.785)  3.949  الحصة في نتائج الفترة

 108.632  58.504  52.067  الرصيد الختامي

       

 م2016 يونيو 30  

بآالف الرياالت 

 السعودية

 مدققة( )غير

 م2015ديسمبر  31 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 )مدققة(

 م2015يونيو  30 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 )غير مدققة(

       "عرلوق"شركة تأصيل الدلواجن 

 29.331  29.331  35.469  الرصيد االفتتاحي

 3.650  3.650  -  إضافات

 1.614  2.488  1.837  الحصة في نتائج الفترة

 -  -  (500)  توزيعات

 34.595  35.469  36.806  الرصيد الختامي

 

       

 م2016 يونيو 30  

بآالف الرياالت 

 السعودية

 مدققة( )غير

 م2015ديسمبر  31 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 )مدققة(

 م2015يونيو  30 

الرياالت بآالف 

 السعودية

 )غير مدققة(

       شركة المراعي ذ.م.م.

 204  204  204  الرصيد اإلفتتاحي

 204  204  204  الرصيد الختامي
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وذلك على أساس األسعار المتداولة لألسهم في سوق األسهم  العادلة حيث يتم قياسها على أساس القيمةسهم مليون  12.4أسهم شركة زين في ستثمارات اال تبلغ ( ب
 وقد تم ادراجها في .م2016يونيو  30أشهر المنتهية في للستة  لاير سعودي مليون 6.8قدرها غير محققة  خسائرالتقييم . وقد نتج عن ذلك السعودية )تداول(

  االحتياطيات األخرى ضمن حقوق الملكية.
 

 .(السعودية)قامت الشركة برهن أسهمها لدى زين إلى البنك السعودي الفرنسي وذلك تأمينا للقرض الممنوح من البنك لشركة زين 
 

 رلوض ألجل  الق      -6

  

 

 

 إيضاح

 م2016 يونيو 30

بآالف الرياالت 

 السعودية

 مدققة( )غير

 م2015ديسمبر  31 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 )مدققة(

 م2015يونيو  30 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 )غير مدققة(

 6.117.256  5.638.441  5.910.914 )أ( تسهيالت بنكية إسالمية )مرابحة(

 1.433.108  1.455.613  1.353.600 )ب( صندوق التنمية الصناعية السعودي

 149.175  170.791  295.592 )ج( تسهيالت بنكية مقدمة لشركات تابعة خارجية

 -  -  173.628 )د( صندوق التنمية الزراعية

  7.733.734  7.264.845  7.699.539 

 2.300.000  3.900.000  3.900.000 (هـ) صكوك 

 9.999.539  11.164.845  11.633.734  اإلجمالي 

 91.307  153.380  179.343  قروض قصيرة األجل

 1.711.612  1.668.030  1.416.769   الجزء المتداول من قروض طويلة االجل

 8.196.620  9.343.435  10.037.622  قروض طويلة األجل

 9.999.539  11.164.845  11.633.734  اإلجمالي

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

 

 الصندوق.قبل من التسهيالت الممنوحة للمجموعة من قبل صندوق التنمية الصناعي من خالل الرهن على أصول معينة ممولة ب ( 
 

 تتمثل التسهيالت البنكية المقدمة لشركات تابعة خارجية في القروض التي حصلت عليها الشركات التابعة  في الخارج من بنوك أجنبية. ج (

 

 أرض في مدينة حائل تملكها المجموعة. بضمانمن صندوق التنمية الزراعية د (   تم تغطية القرض 

 

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

لكل منها، بدون خصم أو عالوة. يحمل اإلصدار معدل مليون لاير سعودي  1ليون لاير سعودي، بقيمة أسمية قدرها م 1.000بقيمة 

ً للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية )سايبور( زائداً هامش محدد سلفاً يستحق السداد الحقا في نهاي كل  ةعائد وفقا

 م(.2019مارس  7هـ )الموافق  1440 جمادى الثاني 30ها في ء. تستحق الصكوك السداد بالقيمة األسمية بتاريخ انتهاةنصف سن

 

من  -الثانية  المجموعة- الثانيم(، قامت الشركة بإصدار اإلصدار  2013مارس  31هـ )الموافق  1434األول  ىجماد 19بتاريخ 

صدار مليون لاير سعودي لكل منها، بدون خصم أو عالوة. يحمل اإل 1مليون لاير سعودي، بقيمة أسمية قدرها   787الصكوك بقيمة 

ً للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية )سايبور( زائداً هامش محدد سلفاً يستحق السداد الحقا في  معدل عائد وفقا

 (.م2020مارس  31هـ )الموافق 1441شعبان  7ها في ءسمية بتاريخ انتها. تستحق الصكوك السداد بالقيمة اإلةنهاية كل نصف سن
 

المجموعة الثالثة من  -الثاني (، قامت الشركة بإصدار اإلصدار م2013مارس  31هـ )الموافق 1434األول  ىجماد 19بتاريخ 

مليون لاير سعودي لكل منها، بدون خصم أو عالوة. يحمل اإلصدار  1مليون لاير سعودي، بقيمة أسمية قدرها   513الصكوك بقيمة 

ً للمعدالت السائدة بين البن ً يستحق السداد الحقا في معدل عائد وفقا وك في المملكة العربية السعودية )سايبور( زائداً هامش محدد سلفا

 م(. 2018مارس  31هـ )الموافق 1439رجب  15ها في ءنهاية كل نصف سنه. تستحق الصكوك السداد بالقيمة األسمية بتاريخ انتها
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مليون  1.600من الصكوك بقيمة –م(، قامت الشركة بإصدار اإلصدار الثالث 2015سبتمبر  16هـ )الموافق 1436ذو الحجة  3بتاريخ 

يحمل اإلصدار معدل عائد وفقاً للمعدالت السائدة  .مليون لاير سعودي لكل منها، بدون خصم أو عالوة 1بقيمة أسمية قدرها لاير سعودي، 

ستحق الصكوك . تةملكة العربية السعودية )سايبور( زائداً هامش محدد سلفاً يستحق السداد الحقا في نهاية كل نصف سنبين البنوك في الم

 م(.2022 سبتمبر 16)الموافق  هـ1444 صفر 20ها في ءالسداد بالقيمة األسمية بتاريخ انتها

 

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

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

 الشركة من حساب الصكوك.
 
 لمعلومات القطاعية ا     -7

  
منتجات األلبان وعصائر الفاكهة باستخدام العالمات التجارية  وبيعيتكون النشاط الرئيسي للمجموعة من قطاعات تشتمل على صناعة  

افة إلى "، باإلضمنتجات المخابز باستخدام العالمات التجارية "لوزين و "سفن دايز وبيعصناعة كذلك "المراعي"، و "بيتي" و "طيبة"، و

ة . تشمل األنشطاألنشطة القطاعية األخرىومنتجات الدواجن باستخدام العالمة التجارية "اليوم"، ومنتجات األعالف والمحاصيل الزراعية 

يونيو  30 بالمعلومات المالية المختارة كما في أغذية األطفال. فيما يلي بيانو منتجات األعالف والمحاصيل الزراعية القطاعية األخرى

 وللسنوات المنتهية في تلك التواريخ لكل قطاع من قطاعات األعمال: م2015 يونيو 30و م2015ديسمبر  31و م2016

 

 

 عصائر الاأللبان لو

 بآالف الـرياالت

ــة ــ  السعودي

 

 منتجات المخابز

 بآالف الـرياالت

ــة ــ  السعودي

 

 منتجات الدلواجن

 بآالف الـرياالت

ــة ــ  السعودي

األنشطة القطاعية   

 األخرى

 بآالف الـرياالت

ــة ــ  السعودي

  

 اإلجمالي

 بآالف الـرياالت

ــة ــ  السعودي

          )غير مدققة( م2016يونيو  30

 7.808.491  355.210  706.903  915.877  5.830.501 المبيعات 

 7.475.748  70.865  706.903  915.877  5.782.103 الخارجيةمبيعات األطراف 

 (843.576)  (42.945)  (167.266)  (85.105)  (548.260) استهالك

 932.197  (78.772)  (180.476)  160.143  1.031.302 الدخل/)الخسارة( قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

 937.330  (78.772)  (180.476)  151.285  1.045.293 صافي الدخل 

 28.153.446  3.744.990  5.559.907  2.405.411  16.443.138 إجمالي الموجودات 

 
          )مدققة( م2015ديسمبر  31

 14.326.677  649.361  1.262.256  1.625.837  10.789.223 المبيعات 

 13.794.616  165.631  1.262.256  1.625.837  10.740.892 الخارجيةمبيعات األطراف 

 (1.587.835)  (85.757)  (303.503)  (168.245)  (1.030.330) استهالك

 1.798.661  (171.120)  (213.987)  233.151  1.950.617 الدخل/)الخسارة( قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

 1.915.691  (171.120)  (213.987)  205.023  2.095.775 صافي الدخل 

 27.371.035  2.638.498  5.440.878  2.126.572  17.165.087 إجمالي الموجودات 

 
          )غير مدققة( م2015يونيو  30

 6.850.582  235.463  622.934  751.871  5.240.314 المبيعات 

 6.686.836  89.572  622.934  751.871  5.222.459 الخارجيةمبيعات األطراف 

 (749.862)  (40.807)  (135.415)  (79.233)  (494.407) استهالك

 730.580  (73.310)  (116.034)  82.960  836.964 الدخل/)الخسارة( قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

 836.898  (73.310)  (116.034)  70.999  955.243 صافي الدخل 

 25.268.655  2.190.957  5.329.903  2.073.829  15.673.966 إجمالي الموجودات 
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 ً ، فإن اإليرادات الناتجة عن تسويات م2015يونيو  30والفترة المنتهية في  م2015ديسمبر  31مع المعلومات المقدمة عن السنة المنتهية في  تماشيا

التابعة لقسم المخابز. وقد تم توزيعها على القطاعات األخرى وذلك لتحقيق األثر على البنود  التالفة عقد التأمين قد تجاوزت القيمة الدفترية لألصول

 .المقدمة إلى اإلدارة التنفيذية للمجموعة التقاريرالغير مكررة بحيث تتماشى مع 

لومات المالية فيما يلي بياناً بالمعوتتركز النشاطات الرئيسية والموجودات التشغيلية للمجموعة، بشكل أساسي، في دول مجلس التعاون الخليجي.  
المنتهية في تلك التواريخ، لكل قطاع من  /الفتراتللسنوات م2015 يونيو 30و م2015ديسمبر  31م و2016 يونيو 30المختارة كما في 

 القطاعات الجغرافية:

يونيو            –أبريل  

 م2016

 بآالف الرياالت السعودية
 مدققة( )غير

يونيو            –أبريل 

 م2015

 بآالف الرياالت السعودية
 مدققة( )غير

 

 م2016يونيو  30

 بآالف الرياالت السعودية
 مدققة( )غير

 

 م2015يونيو  30

 بآالف الرياالت السعودية
 مدققة( )غير

     المبيعات 

 4.274.865 4.766.138 2.337.616 2.570.312 المملكة العربية السعودية  

 1.780.721 1.975.813 969.215 1.048.973 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

 631.250 733.797 342.691 406.149 دول أخرى 

 6.686.836 7.475.748 3.649.522 4.025.434 اإلجمالي

 
       الموجودات غير المتدالولة

 م2016يونيو  30  

 بآالف الرياالت السعودية

 ) غير مدققة(

 م2015ديسمبر  31 

 بآالف الرياالت السعودية

 )مدققة(

 م2015يونيو  30 

 بآالف الرياالت السعودية

 )غير مدققة(  

 17.867.169  19.130.113  20.303.497  المملكة العربية السعودية  

 395.903  432.969  465.967  دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

 1.593.790  1.652.966  1.973.477  دول أخرى 

 19.856.862  21.216.048  22.742.941  اإلجمالي
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يونيو            –أبريل  

 م2016

 بآالف الرياالت السعودية

 مدققة( )غير

يونيو            –أبريل 

 م2015

 بآالف الرياالت السعودية

 مدققة( )غير

 

 م2016يونيو  30

 بآالف الرياالت السعودية

 مدققة( )غير

 

 م2015يونيو  30

 بآالف الرياالت السعودية

 مدققة( )غير

 1.470 2.493 64 2.739 ممتلكات واآلالت والمعداتأرباح مبيعات 

 (16.742) (26.115) (8.371) (14.980) خسائر ناتجة عن بيع أصول حيوية 

 442.926 - 442.926 - )أ(التأمين طالبات تسوية مالفائض من صافي 

 (328.182) - (328.182) - شهرة -انخفاض في قيمة الموجودات غير الملموسة 

 (193.910) - (193.910) - انخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع 

 (12.241) (87.473) (23.622) (94.438) 
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)"المؤمن"(، وهي تم توقيع اتفاقية تسوية مع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني م( 2015يونيو  28هـ )1436رمضان  11في تاريخ  (أ
مطالبات التأمين الناشئة عن حادث الحريق الذي وقع في واحد من مليون لاير سعودي كتسوية كاملة ونهائية ل 790، بمبلغ طرف ذو عالقة

تم إقرار مبلغ . مليون لاير سعودي 790.0من إجمالي م( 2014أكتوبر  9هـ )الموافق: 1435 ذي الحجة 15مرافق التصنيع في جدة في 
لاير مليون  576والمبلغ المتبقي من  م،2014ديسمبر  31كإيرادات خالل السنة المالية المنتهية في مليون لاير سعودي  214زئي ج

 .م2015ديسمبر  31 المنتهية قد تم االعتراف بها كإيرادات خالل السنةسعودي 
تكاليف عن ة القيمة الدفترية للموجودات التالفبعد خصم صافي بالتسوية مطالبة التأمين، في كل سنة من السنوات، تم تسجيل األرباح الناتجة 

 .ترميم الحادث والموقع

 

 ربح السهم   -9  

 
يونيو   –أبريل 

 م2016

 بآالف الــرياالت

 السعوديــــة

يونيو   –أبريل 

 م2015

 بآالف الــرياالت

 السعوديــــة

 م2016يونيو  30

 بآالف الــرياالت

 السعوديــــة

 م2015 يونيو 30

 بآالف الــرياالت

 السعوديــــة

 766.723 971.741 441.046 653.493 الزكاة وضريبة الدخل األجنبيةقبل الدخل 

 (24.234) (29.341) (12.212) (16.594) الربح العائد لحملة الصكوك الدائمة :ناقصا

العائد على  – األجنبيةالزكاة لوضريبة الدخل قبل الدخل 

 المساهمين

636.899 428.834 942.400 742.489 

     

 836.898 937.330 530.418 628.805 صافي دخل الفترة

 (24.234) (29.341) (12.212) (16.594) : الربح العائد لحملة الصكوك الدائمةناقصا

 812.664 907.989 518.206 612.211 العائد على المساهمين –صافي دخل السنة 

     

 796.211 793.044 797.040 792.984 المرجح لعدد األسهم للربحية األساسية للسهم )باآلالف(المتوسط 

 800.000 800.000 800.000 800.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم للربحية المخفضة للسهم )باآلالف(

 

فاظ ة إلى أسهم المنحة والتي يتم االحت، باإلضافالداخلة ضمن "ايسوب"لألخذ في االعتبار أسهم الخزينة بأثر رجعي تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 . الموظفينمشاركة  بها ضمن برنامج شركة المراعي ألسهم
 

 رأس المال  -10

  ً  6.000زيادة رأس المال من  على الموافقة تتمم( 2016أبريل  3)هـ 1437جمادى الثاني  25 العادية فيغير  العامةإلجتماع الجمعية  وفقا

انعقاد يوم في نهاية تداول المسجلين أسهم قائمة للمساهمين  3سهم لكل  1 منحمليون لاير سعودي من خالل  8.000مليون لاير سعودي إلى 
 .لهذه الزيادة النظامية، وقد تم االنتهاء من جميع اإلجراءات الجمعية

 

 المعلنةالتوزيعات      -11

      ً مليون لاير سعودي  690على توزيع  الموافقة تتم( م2016أبريل  3)هـ 1437 ثانيجمادى ال 25 العادية فيغير  امةإلجتماع الجمعية الع وفقا
 .م2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في لاير سعودي لكل سهم(  1.15كأرباح )

 

 األحداث الالحقة      -12

ةال األولية قد تؤثر على المركز المالي للمجموعة الظاهر في هذه القوائم المالية الفترةتعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة منذ نهاية   .موحد
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