


 
 
 

 شركة المراعي
 شركة مساھمة سعودیة

 
 

 الفھـرس
 

 صفحة 
  
  

 ۱ تقریر الفحص المحدود على القوائم المالیة األولیة الموحدة
  
  

 ۲ ( غیر مدققة)۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰قائمة المركز المالي األولیة الموحدة كما في 
  
  

 ۳ ( غیر مدققة)۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰في أشھر المنتھیة  ةتسعالالثالثة و تىلفترقائمة الدخل األولیة الموحدة 
  

  
 ٤ ( غیر مدققة)۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةقائمة التدفقات النقدیة األولیة الموحدة لفترة 

  
  

 ۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةالقائمة التغیرات في حقوق الملكیة األولیة الموحدة لفترة 
 ( غیر مدققة)

٥ 

    
  

 ۲۱-٦ ( غیر مدققة)۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةالإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة لفترة 
 













 شركة المراعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في تسعة لفترة ال

  نشطتھاأنبذة عن الشركة والشركات التابعة لھا و - ۱
رجب  ۲بتاریخ  من شركة ذات مسئولیة محدودة إلي شركة مساھمة تم تحویلھاوالتي )، شركة مساھمة سعودیة "الشركة"شركة المراعي (

)، م۱۹۹۱یولیو  ۱ھـ (الموافق ۱٤۱۱ذي الحجة  ۱۹). وقد بدأت الشركة عملیاتھا التجاریة، بتاریخ م۲۰۰٥أغسطس  ۸ھـ (الموافق ۱٤۲٦
نشاطات الرئیسیة للشركة لألعوام من ، كانت ال۱۹۹۱نشطتھا في عام أ. وقبل توحید ۱۰۱۰۰۸٤۲۲۳وتعمل بموجب السجل التجاري رقم 

 العالمة التجاریة "المراعي". باستخدامتتم  ۱۹۹۱حتى  ۱۹۷٦
 

 ۱۱٤۹۲الریاض  ، ۸٥۲٤ص ب    ،حي األزدھار، ۷مخرج رقم   - طریق الدائري الشمالي -الریاض  نوان المركز الرئیسي للمجموعةع
 .لمملكة العربیة السعودیة،ا
 

) من الشركات الرئیسیة في إنتاج المواد الغذائیة االستھالكیة والمشروبات "المجموعةمعا "یطلق علیھا التابعة لھا (تعد الشركة والشركات 
 في منطقة الشرق األوسط، وتستحوذ على الحصة السوقیة األكبر في المملكة العربیة السعودیة ودول مجلس التعاون الخلیجي المجاورة. 

 
تم إنتاج الحلیب كما ی. " و "طیبة"بیتيو " التجاریة "المراعي". اتالعالم باستخدام، وتصنیع المواد الغذائیة لفاكھةایتم إنتاج األلبان وعصائر 

. ر واألردنومص الخام ومعالجتھ مع القیام بتصنیع األغذیة المشتقة من األلبان في المملكة العربیة السعودیة ودولة اإلمارات العربیة المتحدة
 من خالل أسطول التوزیع إلى مراكز التوزیع المحلیة.  لتلك الدولیتم توزیع الحلیب والمنتجات االستھالكیة من مرافق التصنیع 

 
حدودة مأما منتجات المخابز فیتم تصنیعھا والمتاجرة بھا من قبل شركة المخابز الغربیة المحدودة، والشركة الحدیثة لصناعة المواد الغذائیة ال

ھذه الشركات ذات مسئولیة محدودة مسجلة في المملكة العربیة  إنتخدام العالمات التجاریة "لوزین" و"سفن دایز"، على التوالي). (باس
 السعودیة. 

 
شركة حائل للتنمیة الزراعیة (ھادكو)، باستخدام العالمة التجاریة "الیوم". إن شركة ھادكو، شركة  بواسطةالدواجن والمتاجرة بھا  إنتاجیتم 

 . دیةمساھمة سعودیة مقفلة مسجلة في المملكة العربیة السعو
 

غذیة . الشركة الدولیة ألرو)عالمة التجاریة (إنفامیل) و(إنفاجیتم إنتاج أغذیة األطفال من قبل الشركة الدولیة ألغذیة األطفال باستخدام ال
  األطفال شركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة.

 
تدار جمیع مراكز التوزیع في دول مجلس التعاون الخلیجي (فیما عدا مملكة البحرین وسلطنة عمان) من قبل المجموعة، ویتم تشغیلھا بموجب 

 اتفاقیات وكالة مبرمة مع الموزعین:
 

 شركة الخرافي إخوان لمنتجات األلبان المحدودة.    : ـــــــویـتالك -
 شركة خالد للمواد الغذائیة والتجارة.   :  قطــــــــــر -
 مؤسسة بستان الخلیج. : اإلمارات العربیة المتحدة -

  
ش.ش.و. (شركة الشخص  -شركة المراعي البحرین  تابعة وھيال ھاتباشر المجموعة نشاطھا في كل من مملكة البحرین من خالل شركات

وشركة الیوم للمنتجات ش.م.م،  - لكواكب العربیة للتجارة والتسویقشركة افي سلطنة عمان من خالل شركاتھا التابعة وھي الواحد)، و
 على التوالي.  ،الغذائیة ش.م.م

 
شركة المراعي لالستثمار القابضة. ش.م.م. وھي من خالل  )أرجنتینا (فوندومونتي مزارع أعالف في األرجنتین وتشغل المجموعة تمتلك

 تباشر مجموعة فوندومونتي نشاطھا وعملیاتھا من خالل الشركات اآلتیة: شركة قابضة تم تأسیسھا في مملكة البحرین.
 

 شركة أجرو تیرا أس.أیھ -
 شركة فوندو مونتي إل دیسكانسو أس.أیھ -
 . أيأرجنتینا أس. أیھشركة فوندو مونتي انفیرجینز  -
 شركة فوندو مونتي ساندوفال أس.أیھ -

 
 شركة المراعي لالستثماروتصنیع المواد الغذائیة في كل من مصر واألردن من خالل  من إنتاج األلبان تمتلك المجموعة وتشغل عملیاتھا

 ھا وعملیاتھا من خالل الشركات اآلتیة:نشاطتباشر المجموعة  القابضة. ش.م.م. وھي شركة قابضة تم تأسیسھا في مملكة البحرین.
 الشركة الدولیة لأللبان والعصائر المحدودة -
 إس إیھ الشركة الدولیة للمشاریع الصناعیة الزراعیة (بیتي) -
 شركة طیبة لالستثمار والصناعات الغذائیة -

 

٦ 



 شركة المراعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ھتتم -الموحدة  األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في تسعة لفترة ال

 
 تتمھ -وأنشطتھا نبذة عن الشركة والشركات التابعة لھا  - ۱

ربیع األول  ۷في  ،لمجموعة وشركة مید جونسونلكل من األغذیة األطفال مملوكة بالتساوي  ، كانت الشركة الدولیة۲۰۱٤ینایر  ۱في     
یتعلق باالستحواذ على كافة الحصص المملوكة لشركة فیما  النظامیةحصلت الشركة على الموافقات  )۲۰۱٤ینایر  ۸الموافق( ھـ۱٤۳٥

، ونتیجة لذلك أصبحت الشركة الدولیة ألغذیة األطفال مملوكة بالكامل للمجموعة وبالتالي د جونسون في الشركة الدولیة ألغذیة األطفالمی
 .تم توحید نتائجھا في ھذه الفترة

دونم وبقیمة  ۹٫۸۳٤قامت المجموعة بشراء أرض زراعیة بإجمالي مساحة  )۲۰۱٤مارس  ٦(الموافق  ھـ۱٤۳٥جمادى األول  ٥في  
ملیون لایر سعودي) من خالل شركاتھا التابعة فوندومنتي القابضة بأمریكا الشمالیة  ۱۷۸٫۱( ملیون دوالر امریكي  ٤۷،٥إجمالیة بلغت 

الوالیات المتحدة األمریكیة لشراء األراضي الزراعیة و شركة فوندومنتي أریزونا والتي تم تأسیسھا كشركات ذات مسئولیة محدودة في 
 .والدواجن لتوفیر أغذیة األبقار

في ، شركة ذات مسؤولیة محدودة، مونتي كالیفورنیا إل إل سي فوندوشركة تم تأسیس ) ۲۰۱٤أغسطس  ۱۳ھـ (۱٤۳٥شوال  ۱۷في    
ي غرض شراء األراضب ،نتي القابضة بأمریكا الشمالیةوم فوندولشركة مملوكة بالكامل وھي شركة تابعة  الوالیات المتحدة األمریكیة،

 الزراعیة لتوفیر أغذیة األبقار والدواجن. 
 

۷ 



 شركة المراعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ھتتم –الموحدة  األولیة حول القوائم المالیةإیضاحات 
 ۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةلفترة ال

 تتمھ -ات التابعة لھا ونشاطاتھا نبذة عن الشركة والشرك - ۱
 فیما یلي بیاناً بتفاصیل الشركات التابعة للمجموعة:

 نسبة الملكیة    

 رأس المال
 األسھم

 العملة الوظیفیة النشاط بلد التأسیس اسم الشركة التابعة المصدرة
۲۰۱٤ ۲۰۱۳ 

 فعلي (أ)مباشر فعلي (أ)مباشر

 ۱۰۰۰ لایر سعوديملیون  ۱ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ لایر سعودي شركة قابضة المملكة العربیة السعودیة شركة المراعي لالستثمار المحدودة

شركة صناعیة  المملكة العربیة السعودیة شركة المراعي ألغذیة األطفال المحدودة
 وتجاریة

 ملیون ۲۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ لایر سعودي

 لایر سعودي 

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ 

 ملیون ۲٥ %٥۲ %٥۲ %٥۲ %٥۲ لایر سعودي شركة زراعیة المملكة العربیة السعودیة  شركة المدخالت الزراعیة المحدودة (مدخالت)

 لایر سعودي 
۲٥۰ 

شركة دواجن و  المملكة العربیة السعودیة  شركة حائل للتنمیة الزراعیة  
 زراعیة

 ملیون ۳۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ لایر سعودي

 لایر سعودي 

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ 

راكدة وعدیمة  المملكة العربیة السعودیة  الشركة العالمیة لخدمات المخابز المحدودة  
 النشاط

  ٥۰۰٫۰۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ لایر سعودي

 لایر سعودي

٥۰۰ 

 ٤۱۰٫۰۰۰ لایر سعودي ملیون ٤۱ %٥۰ %٥۰ %۱۰۰ %۱۰۰ لایر سعودي شركة صناعیة السعودیةالمملكة العربیة  الشركة الدولیة ألغذیة األطفال 

 ملیون ۷۰ %٦۰ %٦۰ %٦۰ %٦۰ لایر سعودي شركة مخابز المملكة العربیة السعودیة  الشركة الحدیثة لصناعة المواد الغذائیة 

 لایر سعودي 

۷۰٫۰۰۰ 

 ۳٫۰۰۰ لایر سعوديملیون  ۳ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ لایر سعودي شركة تجاریة السعودیةالمملكة العربیة  المحدودة  شركة نورالك

 ملیون ۲۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ لایر سعودي شركة مخابز المملكة العربیة السعودیة  شركة المخابز الغربیة المحدودة 

 لایر سعودي 

۲۰۰٫۰۰۰ 

راكده وعدیمة  األرجنتین شركة أجرو تیرا أس.أیھ
 النشاط

  ٤۷٥٫۸۷٥ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ بیسو أرجنتیني

 بیسو أرجنتیني

٤۷٥٫۸۷٥  

بیسو  ۸۰٫۸۹۲٫٥۸۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ بیسو أرجنتیني شركة  زراعیة األرجنتین شركة فوندو مونتي إل دیسكانسو أس.أیھ
 أرجنتیني 

۸۰٫۸۹۲٫٥۸۰  

بیسو  ٦٦٫۱۷۰٫۳۳٥ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ بیسو أرجنتیني شركة زراعیة األرجنتین  شركة فوندو مونتي انفیرجینز أرجنتینا أس. أیھ
 أرجنتیني

٦٦٫۱۷۰٫۳۳٥  

 
 شركاتھا التابعة. إحدى تعني نسبة الملكیة المباشرة أنھا مملوكة عن طریق الشركة أوأ) (
 
 
 

۸ 



 شركة المراعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ھتتم –الموحدة  األولیة حول القوائم المالیةإیضاحات 
 ۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةلفترة ال

 تتمھ -عة لھا ونشاطاتھا نبذة عن الشركة والشركات التاب - ۱
  المباشرة والفعلیة(أ)نسبة الملكیة     

 العملة الوظیفیة النشاط بلد التأسیس اسم الشركة التابعة
۲۰۱٤ ۲۰۱۳ 

 رأس المال
 األسھم

 فعلي (أ)مباشر فعلي (أ)مباشر المصدرة

بیسو  ٤٫۳۸۳٫٤۳۲ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ بیسو أرجنتیني شركة زراعیة األرجنتین شركة فوندو مونتي ساندوفال أس.أیھ
 أرجنتیني

٤٫۳۸۳٫٤۳۲  

دینار  ۱۰۰٫۰۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ دینار بحریني شركة مبیعات مملكة البحرین شركة المراعي  البحرین ش.ش.و
 بحریني

۲٫۰۰۰ 

دینار  ۲٥۰٫۰۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ دینار بحریني شركة قابضة مملكة البحرین شركة المراعي العالمیة القابضة ش.م.م.
 بحریني

۲٫٥۰۰ 

دینار  ۲٥۰٫۰۰۰ %۹۹ %۹۹ %۹۹ %۹۹ دینار بحریني شركة قابضة مملكة البحرین ش.م.م شركة المراعي لالستثمار القابضة
 بحریني

۲٫٥۰۰ 

دینار  ۲٥۰٫۰۰۰ %٥۲ %۱۰۰ %٥۲ %۱۰۰ دینار بحریني شركة قابضة مملكة البحرین الشركة الدولیة لأللبان والعصائر البحرین القابضة ش.م.م
 بحریني

۲٫٥۰۰ 

  ۷٫٥۸۳٫۳۳٤ %٥۲ %٥۲ %٥۲ %٥۲ دوالر أمریكي شركة قابضة برمودا الشركة الدولیة لأللبان والعصائر المحدودة 

 دوالر أمریكي

۷٫٥۸۳٫۳۳٤ 

جنیھ  ملیون ۳۲۰ %٥۲ %۱۰۰ %٥۲ %۱۰۰ جنیھ مصري شركة قابضة مصر الشركة الدولیة لأللبان والعصائر (مصر) المحدودة
 مصري

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ 

شركة صناعیة  مصر الشركة الدولیة للمشاریع الصناعیة الزراعیة (بیتي) 
 وتجاریة

جنیھ  ملیون ٥٥۸ %٥۲ %۱۰۰ %٥۲ %۱۰۰ جنیھ مصري
 مصري

٥٥٫۸۰۰٫۰۰۰ 

 - - %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ جنیة إسترلیني راكدة وعدیمة النشاط جیرسي شركة ماركلي القابضة المحدودة 

المتحدون لصناعة منتجات األلبان واألجبان والعصائر 
 ومشتقاتھا 

دینار  ٥۰۰٫۰۰۰ %٥۲ %۱۰۰ %٥۲ %۱۰۰ دینار أردني شركة صناعیة األردن
 أردني

٥۰۰٫۰۰۰ 

دینار  ۷٥۰٫۰۰۰ %٥۲ %۱۰۰ %٥۲ %۱۰۰ دینار أردني شركة زراعیة األردن شركة األثیر الزراعیة  
 أردني

۷٥۰٫۰۰۰ 

دینار  ۲٥۰٫۰۰۰ %٥۲ %۱۰۰ %٥۲ %۱۰۰ دینار أردني شركة صناعیة األردن للصناعات البالستیكیةالشركة النموذجیة 
 أردني

۲٥۰٫۰۰۰ 

دینار  ٥۰۰٫۰۰۰ %٥۲ %۱۰۰ %٥۲ %۱۰۰ دینار أردني شركة صناعیة األردن شركة الروابي لصناعة العصائر ومشتقات الحلیب
 أردني

٥۰۰٫۰۰۰ 

 ٤۹٫٦۷٥٫۳٥۲ %٥۲ %۱۰۰ %٥۲ %۱۰۰ دینار أردني شركة صناعیة األردن شركة طیبة لالستثمار والصناعات الغذائیة 

 دینار أردني

٤۹٫٦۷٥٫۳٥۲ 

 شركاتھا التابعة. إحدى (أ) تعني نسبة الملكیة المباشرة أنھا مملوكة عن طریق الشركة أو

۹ 



 شركة المراعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ھتتم –الموحدة  األولیة حول القوائم المالیةإیضاحات 
 ۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةلفترة ال

 
 تتمھ -ونشاطاتھا ا نبذة عن الشركة والشركات التابعة لھ - ۱
  نسبة الملكیة    

 النشاط بلد التأسیس اسم الشركة التابعة
العملة 
 الوظیفیة

۲۰۱٤ ۲۰۱۳ 
 رأس المال

 األسھم
 فعلي (أ)مباشر فعلي (أ)مباشر المصدرة

  ۱٥۰٫۰۰۰ %۹۰ %۹۰ %۹۰ %۹۰ لایر عماني شركة مبیعات سلطنة عمان شركة الكواكب العربیة للتجارة والتسویق ش.م.م.
 لایر عماني

۱٥۰٫۰۰۰ 

 ۲۰٫۰۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ لایر عماني شركة مبیعات سلطنة عمان شركة الیوم لمنتجات األغذیة
 لایر عماني

۲۰٫۰۰۰ 

 ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ یوروملیون  ۱۳ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ یورو شركة قابضة أسبانیا شركة فوندو مونتي انفیرجینیز أس. إل  
اإلمارات العربیة  اإلماراتیة ش.م.م.شركة المراعي 

 المتحدة
درھم  شركة مبیعات

 إماراتي
۱۰۰% ۱۰۰% ۱۰۰% ۱۰۰% ۳۰۰٫۰۰۰ 

 درھم إماراتي 
 (غیر مدفوع)

۳۰۰ 

اإلمارات العربیة  الشركة الدولیة لأللبان والعصائر (دبي) المحدودة
 المتحدة

دوالر  شركة قابضة
 أمریكي

۱۰۰% ٥۲% ۱۰۰% ٥۲% ۲۲٫۰٤۲٫۱۸۳  
 دوالر أمریكي

۲۲٫۰٤۲٫۱۸۳ 

الوالیات المتحدة  فوندو مونتي القابضة شمال أمریكا  شركة 
 األمریكیة

دوالر  شركة قابضة
 أمریكي

دوالر  ٥۰۰٫۰۰۰ - - ۱۰۰% ۱۰۰%
 أمریكي

٥۰٫۰۰۰ 

الوالیات المتحدة  فوندو مونتي أریزوناشركة 
 األمریكیة

دوالر  شركة زراعیة
 أمریكي

دوالر  ٥۰۰٫۰۰۰ - - ۱۰۰% ۱۰۰%
 أمریكي

٥۰٫۰۰۰ 

الوالیات المتحدة  شركة فوندو مونتي كالیفورنیا
 األمریكیة

دوالر  شركة زراعیة
 أمریكي

۱۰۰% ۱۰۰% - - - - 

 
 شركاتھا التابعة. ىحدإ (أ) تعني نسبة الملكیة المباشرة أنھا مملوكة عن طریق الشركة أو

 
 
 
 
 
 
 

۱۰ 



 شركة المراعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ھتتم -الموحدة  األولیة ل القوائم المالیةإیضاحات حو
 ۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في لفترة التسعة 

 
 أسس إعداد وتوحید وعرض القوائم المالیة الموحدة    - ۲

الموحدة على أساس مبدأ االستحقاق ووفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة (فیما عدا األدوات المالیة المشتقة المرحلیة تم إعداد القوائم المالیة  أ )
ربیة السعودیة علیھا في المملكة الع متعارفحیث یتم قیاسھا بالقیمة العادلة)، وطبقاً لمعاییر المحاسبة ال المتاحة للبیع واالستثمارات

 عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. والصادرة 
 

 .لیةالحا سنةالسابقة، عند الضرورة، لتتماشى مع تبویب ال سنةیتم إعادة تبویب او تصنیف بعض أرقام المقارنة لل ب )
 

شركة المراعي "الشركة" وشركاتھا التابعة  الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمالولیة األ تشتمل ھذه القوائم المالیة ) ج
التي یكون  ھي . الشركة التابعةالشركة وشركاتھا التابعة یشار إلیھا مجتمعة بالمجموعة. )۱في اإلیضاح ( كما "المجموعة"

لشركة وكذلك السیطرة علي نسبة مساھمة أكثر من نصف ا لتلك للمجموعة القدرة علي التحكم في السیاسات المالیة والتشغیلیة
م توحید یت .لحصول علي منافع إقتصادیةا مقابل صافي موجودات الشركة او حقوق التصویت بشكل مباشر أو غیر مباشر وذلك

التوقف عن ممارسة تلك السیطرة ویتم استخدام  علي الشركة التابعة و لحین المجموعةتاریخ سیطرة  من اعتباراعة الشركة التاب
علي الشركات التابعة. یتم قیاس تكلفة االستحواذ بالقیمة العادلة للموجودات التي تم  االستحواذطریقة الشراء للمحاسبة عن 

في تاریخ االستحواذ. تسجل زیادة تكلفة األستحواذ عن القیمة العادلة لصافي  أو المقدرة الحصول علیھا أو المطلوبات المتكبدة
لمحققة غیر ااالرصدة واالرباح والخسائر  كل من . یتم استبعادالقوائم المالیة الموحدة أصول الشركة المستحوذ علیھا كشھرة في

یة للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقھا مع السیاسات المحاسب تعدیلالناتجة عن المعامالت بین شركات المجموعة. یتم 
الملكیة غیر ق حقوالمالیة. تمثل  سنةتعد الشركة والشركات التابعة لھا قوائمھا المالیة لنفس ال اسات المتبعة من قبل الشركة.یالس

ة إظھارھا كبند مستقل في قائمالحصة في الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غیر المملوكة من قبل المجموعة، ویتم  المسیطرة
  الموحدة. ولیةاألالموحدة وضمن حقوق الملكیة في قائمة المركز المالي  األولیةالدخل 

 
الموحدة، طبقا لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة، استخدام المرحلیة یقتضي إعداد القوائم المالیة  ) د

التي قد تؤثر على أرصدة بعض الموجودات والمطلوبات المسجلة، واإلفصاح عن بعض الموجودات التقدیرات واالفتراضات 
. إن أیة تقدیرات أو افتراضات تؤثر على الموجودات والمطلوبات الموحدة والمطلوبات المحتملة كما في تاریخ قائمة المركز المالي

ح عنھا لنفس الفترة المعروضة. وبالرغم من إعداد ھذه التقدیرات یمكن أن تؤثر ایضاً على مبالغ اإلیرادات والمصاریف المصر
 واالفتراضات وفقاً لمعرفة اإلدارة لألحداث والعملیات الجاریة، فإن النتائج الفعلیة یمكن أن تختلف عن ھذه التقدیرات.

 
ي یتم تقریب المبالغ الظاھرة ف. العملة الوظیفیة للشركة ي، وھالموحدة بالریال السعودي المرحلیة تم عرض ھذه القوائم المالیة ) ھـ

 ، مالم یذكر خالف ذلك.وائم المالیة الموحدة ألقرب ألفھذه الق
تقدم صورة عادلة ألداء الشركة في الفترة السابقة ولكن لیس  األولیةو )    نتائج أعمال الشركة التشغیلیة المذكورة في قائمة الدخل 

 للشركة. السنويبالضرورة أن یكون مؤشر على األداء 
 

  السیاسات المحاسبیة الھامة  - ۳
  وما في حكمھ النقد أ  )

یتكون النقد وما في حكمة من األرص���دة لدى البنوك والنقد في الص���ندوق والودائع قص���یرة األجل القابلة للتحویل إلى مبالغ نقدیة 
 ثالثة أشھر أو أقل.  وتستحق خاللمعروفة، 

 
  التجاریونالمدینون  ب )

. یتم درةالمق المرتجعة مخص��ص المبیعات االنخفاض أوبالمبلغ األص��لي للفاتورة ناقص��ا مخص��ص التجاریة تظھر الذمم المدینة 
 مخص�����ص المبیعات حس�����ابیتم  .اس�����تحقاقھا تاریخعن  ثالثة أش�����ھر للذمم المدینة التي تجاوزت االنخفاضتكوین مخص�����ص 

شطب ت ، وذلك تماشیا مع سیاسة الشركة الستبدال المنتجات.المتوقع إرجاعھا علي أساس المنتجات المنتھیة الصالحیة المرتجعة
  الدیون المعدومة عند تكبدھا.

 
 
 
 
 
 
 

۱۱ 



 المراعي شركة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ھتتم –الموحدة  األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةلفترة ال

 ھتتم -لسیاسات المحاسبیة الھامة ا - ۳
 

 تقییم المخزون   )ج 
ى ، أیھما أقل. تحدد التكلفة على أس��اس المتوس��ط المرجح. تش��تمل التكلفة علالقابلة للتحقق بالتكلفة أو ص��افي القیمة یقید المخزون

من  لقابلة للتحققاصافي القیمة وفقاً لمستوى النشاط العادي. یتكون  وتكالیف النقل والتسلیم المباشرة الصناعیة كافة المصاریف
مال، وحص����ھ مالئمة من مص����اریف البیع والتوزیع. یجنب تاإلض����افیة حتى اإلك التص����نیعس����عر البیع التقدیري ناقص����اً تكالیف 

 مقابل أي مخزون متقادم أو بطیئ الحركة أو تالف. مخصص، عند الضرورة، 
 

 االستثمارات د )
 

 االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة  -
یتم محاس��بة االس��تثمارات في الش��ركات الزمیلة والمش��اریع المش��تركة وفقاً لطریقة حقوق الملكیة وذلك عند ممارس��ة المجموعة 

 اتتثماراالس�� ھذهس��جل تس��یاس��ات المالیة والتش��غیلیة للش��ركة المس��تثمر فیھا. المن خالل المش��اركة في  ھاماً على المنش��أة تأثیراً 
لما  فیھا تثمرالمس الشركات فيبالتكلفة وتعدل التكلفة بعد ذلك بالتغیرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات 

د تس�اوي أو تزی المجموعة في الخس�ائر الناتجة عن ھذه االس�تثمارات حص�ة كانت اذا انخفاض في القیمة.أي بعد الش�راء ناقص�اً 
فإن المجموعة ال تتحمل أي خس���ائر  ،بما في ذلك أیھ ذمم مدینة أخري غیر مض���مونھا فیھ المس���تثمر الش���ركاتملكیتھا في  عن

 .فیھا مستثمرال الشركةأخرى باستثناء الحاالت التي تتكبد فیھا المجموعة التزامات قانونیة أو ضمنیة أو القیام بمدفوعات نیابة 
 

 المتاحة للبیعاالستثمارات  -
 عادلةفي قائمة المركز المالي الموحدة بالقیمة ال والتي یتم تداولھا في سوق تجاري نشط تقاس وتسجل االستثمارات المتاحة للبیع

ة ، وتدرج األرباح والخس��ائر غیر المحققهالموحد یوم عمل تاریخ القوائم المالیة دیدھا طبقا ألس��عار الس��وق في نھایةوالتي یتم تح
لمدرجة ا -لخس��ارة المتراكمة مباش��رةً. وعند اس��تبعاد االس��تثمارات أو انخفاض قیمتھا، یتم إثبات الربح أو ا الملكیةض��من حقوق 

في قائمة الدخل الموحدة. وفي حال عدم وجود سوق لتداول االستثمارات، فإن التكلفة تعتبر أفضل   - الملكیةسابقاً ضمن حقوق 
 طریقة مالئمة وموضوعیة وموثوق بھا لقیاس القیمة العادلة لھذه االستثمارات. 

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات   ) ھـ

 من تكلفةتتض�� ،المتراكمة االنخفاض في القیمة وخس��ائر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقص��اً االس��تھالك المتراكمتظھر 
ص���الحا  جعلھتللوص���ول بھ الي الحالة التي  التي یتم إنفاقھا علي األص���لمباش���رة تكلفة الش���راء و كافة التكالیف الاالص���ل  اقتناء

 غرض المعد لھ.للاألصل  ول خالل الفترة الالزمة الستكمال وتجھیزاألص التمویل المتعلقة بإنشاءتكالیف . یتم رسملھ  لالستخدام
لمقدر مس���تقبلیة تزید من األداء المعیاري ا منافع اقتص���ادیةإذا ترتب علیھا  التي تنفق علي األص���ل  الالحقة التكالیفیتم رس���ملھ 

 عند تكبدھا. األخرى یتم إثباتھا . باقي المصروفاتلألصل أو العمر اإلنتاجي المقدر لھ
 

  :باستخدام األعمار اإلنتاجیة التالیةالتكلفة مخصوما منھا القیمة التخریدیة بطریقة القسط الثابت  تستھلك
 

 سنة ۳۳إلى  ٥ المباني
 سنة  ۲۰إلى  ۱ اآلالت والمكائن والمعدات

 سنوات  ۸إلى  ٦ وشاحنات النقل السیارات
  الرأسمالیة تحت التنفیذ ال تستھلك.األراضي واألعمال 

 
تش��مل المش��اریع تحت التنفیذ في نھایة الس��نة بعض األص��ول التي تم الحص��ول علیھا ولكنھا غیر جاھزة لالس��تخدام المعدة ألجلھ، 

 ویتم تحویل ھذه األصول إلى فئات األصول ذات الصلة ویتم استھالكھا متى ما أصبحت جاھزة لالستخدام. 
یة في نھاعند الحاجة  ومؤش���رات األنخفاض وطریقة االھالك لألص���ول األعمار االنتاجیةویتم مراجعة وتعدیل القیمة التخریدیة، 

 .تطلب ذلكإذا  بأثر رجعيكل سنھ مالیة وتعدیلھا 
 
 
 
 
 

 

۱۲ 



 المراعي شركة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ھتتم –الموحدة  األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةلفترة ال

 ھتتم -لسیاسات المحاسبیة الھامة ا - ۳
 الموجودات الحیویة   )و 

اإلنتاج  یتمى تكلفة التربیة حتب  داخلیا تربیتھا تم التي الحیویة الموجودات وتظھربتكلفة الش����راء  ةش����تراالم تظھر الموجودات الحیویة
، ناقصاً االستھالك المتراكم. تحدد تكلفة صغار الموجودات الحیویة بتكلفة التربیة وفقاً للفئة  )الزیادة في القیمةالتجاري (یطلق علیھا 

تستھلك االبقار المنتجة علي أربع دورات حلب بینما تستھلك الموجودات الحیویة االخرى بطریقة القسط العمریة كما انھا ال تستھلك. 
س���نة طبقاً لما  ۷۰أس���بوع إلى  ۳٦الثابت إلى القیم التقدیریة المتبقیة لھا على اس���اس فترات اإلنتاج التجاري لھا والتي تتراوح ما بین 

  ھو ملخص أدناه:
 
 حلبدورات   ٤ األبقار

 سنة ۷۰إلى  ۲۲ األشجار
 أسبوع ۳٦ الدواجن
 

 
 الموجودات الغیر متداولة قیمةاالنخفاض في  ز )

للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا وذلك عندما تش����یر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى  غیر المتداولةیتم مراجعة الموجودات 
مثل ھذا الدلیل وزیادة القیمة الدفتریة لألص�������ل عن القیمة المقدرة القابلة  حالة وجود عدم إمكانیة اس������ترداد قیمتھا الدفتریة. وفي

ت إلى عندئذ تخفض الموجودا أیھما اكبر، تكلفة البیع أو القیمة المس����تخدمةوالتي تتمثل في القیمة العادلة مخص����وما منھا  لالس����ترداد
 الموحدة. األولیة كمصروف في قائمة الدخل  القیمة القابلة لالسترداد لھا. یتم إثبات خسائر االنخفاض في القیمة

یتم مراجعة الموجودات غیر المتداولة التي تم تخفیضھا ما عدا الموجودات غیر الملموسة في نھایة كل سنة مالیة للتأكد من امكانیة  
المعدلة  یتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل إلى القیمة بالتالي یتم علي إثرھا عكس قید خسارة االنخفاض في القیمة، ،الغاء ھذا التخفیض

ثبات إ القابلة لالسترداد على أال تزید القیمة الدفتریة التي تمت زیادتھا عن القیمة الدفتریة التي كان من المفترض تحدیدھا فیما لو لم یتم
ي قائمة الدخل ف االنخفاض في قیمة األصل كأرباح خسارة االنخفاض في قیمة األصل في السنوات السابقة. یتم إثبات عكس قید خسارة

 نخفاض للموجودات غیر الملموسة.ال یتم عكس خسارة اال .ةالموحدة مباشر
 

 الشھرة   -الموجودات غیر الملموسة  )ح 
 دیدھاالتي یمكن تح تمثل الش���ھرة الفرق بین تكلفة األعمال المس���تحوذ علیھا وحص���ة المجموعة في ص���افي القیمة العادلة للموجودات

والمطلوبات وااللتزامات المحتملة للش���ركة المس���تحوذ علیھا بتاریخ االس���تحواذ. یتم مراجعة الش���ھرة الناتجة عن عملیات االس���تحواذ 
مره واحدة في الس����نة أو أكثر للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا وذلك عندما تش����یر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى إمكانیة 

 قیمتھا الدفتریة.   خفاضان
 

 والمبالغ المستحقة الدفع التجاریون الدائنون ) ط
لقاء المبالغ المستحقة الدفع مستقبالً عن البضاعة أو الخدمات المستلمة سواء قدمت أم لم تقدم بھا فواتیر من قبل  االلتزاماتیتم إثبات  

 الموردین.
 

 ةجنبیاأل الزكاة وضریبة الدخل )ي 
 علي ةلض�ریبویتم احتس�اب ا الس�عودیة. الزكویة التي تص�درھا مص�لحة الزكاة والدخلوفقا لألنظمة لزكاة المجموعة بإحتس�اب اتقوم 

لش��ركات األجنبیة في القوائم المالیة الموحدة طبقاً لألنظمة الض��ریبیة في البلدان التي تعمل فیھا. یتم معالجة التس��ویات الناتجة لالدخل 
 النھائیة خالل الفترة التي یتم فیھا إصدار مثل ھذه الربوط.   األجنبیة الضریبةعن الربط الزكوي و

 
   الضرائب المؤجلة )ك 

لمؤقتة، ا قة المطلوبات وذلك لكافة الفروقض���ریبة المؤجلة بإس���تخدام طریلبالنس���بة للش���ركات التابعة في الخارج، یجنب مخص���ص ل
 بتاریخ إعداد القوائم المالیة، بین األوعیة الضریبیة للموجودات والمطلوبات وقیمتھا الدفتریة.

تقاس الموجودات والمطلوبات الض����ریبیة المؤجلة بإس����تخدام المعدالت الض����ریبیة التي یتوقع تطبیقھا في الفترة التي تتحقق فیھا تلك 
تاریخ إعداد القوائم الموجودات المؤجلة أو تس�������دد فیھا تلك ال یة ب لدان المعن قاً لألنظمة الموجودة في الب مطلوبات المؤجلة وذلك وف

 المالیة.
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 تتمھ - ك )    الضرائب المؤجلة
ویتم ترحیل الموجودات الض���ریبیة غیر المس���تخدمة  لالس���تقطاعالمؤقتة القابلة  ت الض���ریبیة المؤجلة لكافة الفروقتحس���ب الموجودا

المؤقتة  وقلقاء الفر اس��تخدامھایبة یمكن والخس��ائر الض��ریبیة غیر المس��تخدمة بالقدر الذي یمكن أن تتوفر فیھ أرباح خاض��عة للض��ر
 مرحلة.والموجودات الضریبیة غیر المستخدمة المرحلة والخسائر الضریبیة غیر المستخدمة ال لالستقطاعالقابلة 

بالقدر الذي لم یعد فیھ إمكانیة  یة وتخفض  لدفتریة ألیة موجودات ض������ریبیة مؤجلة بتاریخ إعداد القوائم المال یتم مراجعة القیمة ا
 بشكل جزئي أو كلي وذلك لعدم وجود أرباح كافیة خاضعة للضریبة. الستعمالھا

 
 األدوات المالیة المشتقة وتغطیة المخاطر  ل )

 وعة.للمجم األخرى والمصاریف بالشراء القیام عند الصرف أسعار في التغیرات مخاطر لتغطیة اآلجلة األجنبي الصرف عقود تبرم

 مقایضات أسعار العموالت لتغطیة مخاطر التغیرات في أسعار العموالت على قروض المجموعة.  عقودتبرم 

 تبرم العقود اآلجلة لشراء البضاعة لتغطیة المخاطر الناجمة عن التغیرات في أسعار البضاعة المستخدمة من قبل المجموعة. 

كافة عملیات  ص����نفھا بص����ورة مس����تمرة. تییم، ویتم تق%۱۲٥إلى  %۸۰فعالة وذلك ما بین  حوطیتوقع بأن تكون كافة عملیات الت
تدفل اتتحوطك حوطالت یاف التحوط ادواتأرباح أو خس�������ائر اعادة تقییم  أي قات النقدیة، ویتم إثباتتغطیة مخاطر ال طیات ى االحت

المخاطر، یعاد تصنیف األرباح أو الخسائر ذات العالقة  حوطاألخرى ضمن حقوق الملكیة. وعند استحقاق أو انتھاء سریان أدوات ت
 الخاضعة لتغطیة المخاطر. ةالموجودات المعنیة المشترا ضمن المدرجة ضمن االحتیاطیات األخرى إلى قائمة الدخل الموحدة، أو

 
 مخصص مكافأة نھایة الخدمة  م )

ند انتھاء ع بعة في الش�����ركة وش�����ركاتھا التابعة،المت لكافة الموظفین العاملین وفقاً ألنظمة العمل والعمال تس�����تحق مكافأة نھایة الخدمة
 عقود خدماتھم. یتم احتس�������اب االلتزام بالقیمة الحالیة للمزایا التي یس������تحقھا الموظف عند تركھ العمل بتاریخ قائمة المركز المالي

 . الموحدة
 

 االحتیاطي النظامي   )ن 
 

من صافي دخل السنة  %۱۰تحول ، یجب على الشركة أن بالمملكة العربیة السعودیةطبقاً للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات 
 إلى االحتیاطي النظامي حتى یبلغ مجموع ھذا االحتیاطي نصف رأس المال. إن االحتیاطي النظامي غیر قابل للتوزیع للمساھمین.

 
 الصكوك س )

 
كوك التي الصالصكوك المصدرة ضمن المطلوبات المالیة أو حقوق الملكیة، وذلك وفقا للشروط التعاقدیة للصكوك.  مجموعةتصنف ال

حدد (الصكوك ملیس لھا تاریخ استحقاق  التي الصكوكاستحقاق ثابت وتواریخ ثابتة لتوزیع عوائد األرباح تصنف كالتزامات . تاریخلھا 
 تسجل التوزیعات ضمن حقوق الملكیة. عوائد األرباح تصنف ضمن حقوق الملكیة. الدائمة) وتواریخ غیر محددة لتوزیع

 
 أسھم الخزینة ) ع

 
بغرض استخدامھا ضمن برنامج اشتراك الموظفین  یتم إثبات أدوات حقوق الملكیة الخاصة بالشركة التي یعاد شراؤھا (أسھم الخزینة)

سائر بیع خویتم خصمھا من حقوق الملكیة بعد تعدیلھا بتكالیف المعامالت وتوزیعات األرباح، ومكاسب أو بالتكلفة  في أسھم الشركة
. لم یتم إثبات أیة أرباح أو خسائر في قائمة الدخل الموحدة عند شراء أو بیع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكیة الخاصة ھذه األسھم

  .ة الدفتریة والعوض، في حالة إعادة اإلصدار، في عالوة اإلصدار أو الخصمبالشركة. یتم إثبات الفرق بین القیم
 

 الدفعات المحسوبة على أساس األسھم ) ف
ة، مجموعالموظفین في أسھم ال إشراكمكافأة على شكل دفعات محسوبة على أساس األسھم بموجب برنامج  مجموعةیستلم موظفو ال

 خیار شراء أدوات حقوق الملكیة بسعر محدد سلفاً (معامالت مسددة على شكل أسھم).خدماتھم لقاء  وبموجبھ یقدم الموظفین
الخدمة.  فترة الوفاء بشروط أثناءاألخرى  اطیاتیاالحتیتم إثبات تكلفة المعامالت المسددة على شكل أسھم مع الزیادة المقابلة لھا في 

 مالیة حتى تاریخ القوائم الإن المصروف المتراكم المدرج لقاء المعامالت المسددة على شكل أسھم بتاریخ إعداد كل 
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 تتمھ -الدفعات المحسوبة على أساس األسھم  ف )
ھایة لعدد أدوات حقوق الملكیة التي ستستحق في ن ة االستحقاق وأفضل تقدیرات المجموعةفتراالستحقاق یمثل المدى الذي انتھت إلیھ 

سنالمطاف. یمثل الدخل أو المصروف الظاھر في قائمة الدخل الموحدة الحركة في المصروف المتراكم المدرج في بدایة ونھایة  ، ةال
 ویتم إدراجھ في تكالیف الموظفین.

امالت المسدده على شكل أسھم، فإن الحد األدنى للمصاریف المدرجة یمثل المصروف وكأن الشروط لم وفي حالة تعدیل شروط المع
یطرأ علیھا أي تعدیل وذلك في حالة الوفاء بالش���روط األص���لیة للمكافأة. یتم إدراج مص���روف إض���افي لقاء أي تعدیل یؤدي إلى زیادة 

  یعود بالمنفعة على الموظفین وحسبما یتم قیاسھ بتاریخ التعدیل.القیمة العادلة للمعامالت المسددة على شكل أسھم، أو 
نھ یتم اعتبارھا بأنھا مستحقة بتاریخ اإلنتھاء من تقدیم الخدمة ویتم فوراً إثبات أي إلمكافأة المسددة على شكل أسھم، فوفي حالة إنھاء ا

وط أخرى غیر شروط االستحقاق وھي ضمن سیطرة أي من مصروف لم یتم إثباتھ لقاء المكافأة. یشمل ذلك أي مكافأة یوجد فیھا شر
المنش������أة أو الموظفین ولم یتم الوفاء بھا. وفي حالة تبدیل المكافأة الجدیدة بالمكافأة التي تم إنھاؤھا، وتم تخص������یص������ھا كمكافأة بدیلة 

 سابقة. افأة األصلیة طبقاً لما ورد في القفرة البتاریخ منحھا، فأنھ یتم اعتبار المكافآت التي تم إنھاؤھا والمكافآت الجدیدة كتعدیل للمك
 

 ترجمة العمالت األجنبیة ص )
 إلظھار دوریاً  دیدھاتح یتم التي الثابتة التحویل بأس��عار س��عودیة لریاالت المالیة س��نةلا في  األجنبیة بالعمالت المعامالت وقید تحویل یتم

 وداتالموج تحویل یتم ،قائمة المركز المالي وبتاریخ مغطاة. المعامالت كانت إذا اآلجلة األسعار أو السوق في السائدة األسعار متوسط
 كانت إذا ةاآلجل الش��راء بأس��عار أو التاریخ ذلك في الس��ائدة التحویل س��عاربأ س��عودیة لریاالت األجنبیة بالعمالت المس��جلة والمطلوبات

  مالئم. ھو حسبما الموحدة، الدخل قائمة إلى ذلك عن الناتجة التحویل فروق تحمل مغطاة.
 ومطلوبات موجودات تحول ،القوائم المالیة الموحدة إعداد وبتاریخ ).۱( اإلیضاح في مبینة األجنبیة التابعة للشركات الوظیفیة العمالت إن

قائمة  إعداد خبتاری الس��ائد التحویل بس��عر للش��ركة المالیة القوائم عرض بھا یتم التي العملة وھي الس��عودي الریال إلى ھذه التابعة الش��ركات
ستخدام التابعة الشركات لھذه الدخل قوائم وتحول ،المركز المالي سنة خالل التحویل ألسعار لمرجحا المتوسط بإ  حقوق عناصر تحول .ال

 بھذه لمتعلقةا األجنبیة العمالت ترجمة تس���ویات تدرج عنص���ر. كل نش���وء بتاریخ الس���ائد التحویل بس���عر المبقاه، األرباح عدا فیما الملكیة،
   .الملكیة حقوق ضمن مستقل كبند العناصر

 إثبات اإلیرادات  ) ق
یتم بیع المنتجات، بشكل رئیسي، على أساس البیع أو اإلرجاع. یتم إثبات اإلیرادات عند تسلیم المنتجات للعمالء من قبل المجموعة أو 

حتمال إعادة المنتجات منتھیة الص��الحیة. یتم إجراء تكوین مخص��ص الالمنافع والمخاطر المتعلقة بھا، مع  انتقالموزعیھا، وذلك عند 
 . لومةالمرتجعات الفعلیة المعتعدیالت بشأن 

یتم إثبات اإلیرادات الناتجة عن محص�����ول القمح المض�����مون بیعھ للحكومة عند اكتمال الحص�����اد، ویتم تأجیل الربح عن الكمیات غیر 
 المسلمة لحین تسلیمھا إلى الحكومة.

 
 اإلعانات الحكومیة   ) ر

الش�ركة بأنھ س�یتم اس�تالمھا من الدولة. وعندما تتعلق اإلعانة الحكومیة ببند  یتم إثبات اإلعانات الحكومیة عند وجود قناعة معقولة لدى
ویض بص�����ورة منتظمة مع التكالیف التي س�����یتم التعاإلعانة  قابلة، فأنھ یتم إثباتھا كإیرادات على مدى الفترة وذلك لمتكالیفمن بنود ال

 عنھا. 
 

 یة  مصاریف البیع والتوزیع والمصاریف العمومیة واإلدار ) ش
تش��تمل مص��اریف البیع والتوزیع والمص��اریف العمومیة واإلداریة على التكالیف المباش��رة وغیر المباش��رة التي ال تعتبر بش��كل خاص 
بة المتعارف علیھا في المملكة العربیة الس������عودیة. یتم التوزیع بین تكلفة المبیعات  جزءاً من تكلفة المبیعات طبقاً لمعاییر المحاس������

والتوزیع والمص���اریف العمومیة واإلداریة، عند الض���رورة، وفق أس���س مماثلة. تقوم المجموعة بتحمیل المدفوعات  ومص���اریف البیع
 المتعلقة باالتفاقیات طویلة األجل المبرمة مع العمالء والموزعین على مصاریف البیع والتوزیع. 

 
   استرداد التكالیف ) ت

 . كتخفیض ضمن بند المصاریف العمومیة واإلداریة المتعلقة بإدارة مزارع االعالف سترداداال تظھر تكالیف
 

 اإلیجارات التشغیلیة    ) ث
 الموحدة على مدى فترات عقود اإلیجار.  تحمل اإلیجارات المتعلقة بعقود اإلیجارات التشغیلیة على قائمة الدخل
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 تكالیف التمویل)    خ
عداد األص��ل للغرض الذي أنش��ىء من إل وذلك عند اكتمال كافة األنش��طةیتم رس��ملة تكالیف التمویل المتعلقة مباش��رة بإنش��اء أص��ل ما 

 الموحدة.األولیة ذلك تحمل ھذه التكالیف على قائمة الدخل  اوعد ،اجلھ
 
 المعلومات القطاعیة      ) ح

المجموعة یقوم ببیع وتقدیم منتجات أو خدمات معینة (قطاع أعمال) أو یقوم ببیع وتقدیم منتجات أو یعتبر القطاع جزء أس������اس������ي من 
 خدمات في بیئة اقتصادیة معینة (قطاع جغرافي)، والذي عادةً ما یكون معرضاً لمخاطر وعوائد مختلفة عن القطاعات األخرى.

 
 على مراحل األعمال تجمیع        -٤

          
ـ (۱٤۳٥ربیع األول  ۷في           شركة    المملوكة من  ) الشركة أكملت االستحواذ على أسھم الشركة الدولیة ألغذیة األطفال۲۰۱٤ینایر  ۸ھ

ملیون لایر سعودي. وتشمل ھذه القوائم المالیة المرحلیة الموحدة نتائج أعمال الشركة الدولیة  ۱٥مید جونسون، بالقیمة المتفق علیھا 
، كما أن الشركة أصبحت مسیطرة على الشركة الدولیة ألغذیة األطفال من ذلك التاریخ. لو ۲۰۱٤ینایر  ۹ألغذیة األطفال من تاریخ 

ملیون لایر سعودي و صافي دخل المجموعة سیكون  ۰٫۱بمبلغ أعلى التشغیلي كان في بدایة الفترة ألصبح صافي الدخل  واذاالستحأن 
 ملیون لایر سعودي. ۰٫۱أعال بمبلغ 

وسوف تستمر الشركة في استھداف اسواق منتجات أغذیة االطفال في دول الخلیج و العالم العربي واالستفادة من الفرص الكثیرة 
ظم القصوى من العملیات والن ح باإلستفادةلمتاحة في تلك االسواق . كما وان ھذا االستحواذ من شأنھ تسھیل العملیة التجاریة ویسما

 الموجودة.
 إضافة الي توسیع نطاق ،كما وأن الشھرة الناشئة عن ھذة العملیة تتكون نتیجة وجود سوق مرتقبة قویة لھذا القطاع من المنتجات

تجات الحالیة وتقدیم منتجات جدیدة وعالمات تجاریة من دون تكبد أعباء إستثماریة إضافیة و وجود الخبرات الالزمة فیما وصول المن
 یخص تسویق  منتجات أغذیة االطفال وتشغیل مصنع أغذیة االطفال المبني على احدث طراز .

 ۲۰٫۹ ـمن اجمالي الحصص , مكاسب تقدر ب %٥۰تعادل ونتج عن إعادة قیاس القیمة العادلة للحصص المملوكة للمجموعة والتي 
 ملیون لایر سعودي.

 
 كانت القیمة العادلة لموجودات و مطلوبات الشركة المحددة للشركة الدولیة ألغذیة األطفال كما في تاریخ االستحواذ كما یلي :         

القیمة العادلة عند   
 االستحواذ

ینایر  ۸كما في 
۲۰۱٤ 

الریاالت بآالف 
 السعودیة

   االستحواذ: الناتجة عن عملیة الشھرة
   :المستحوذ علیھا الموجودات

 ۱٫۸٥٦  النقد وما في حكمھ
 ٥٫٦۰٥  المدینون التجاریون والمدفوعات المقدمة

 ٦٫۹٥۷  المخزون
  ۱٤٫٤۱۸ 

   :المستحوذ علیھا المطلوبات
 ٥٫۲۹۷  الدائنون والمستحقات 

 ۲۰٫۸۸۲  شركة المراعي  مستحق إلى
  ۲٦٫۱۷۹ 
   

 ۳۰٫۰۳۲  اجمالي تكلفة االستحواذ
 ٤۱٫۷۹۳   الشھرة

   
   اجمالي تكلفة االستحواذ

 ۱٥٫۰۱٦  المدفوع لمقابلا
 ۱٥٫۰۱٦   للحصص المملوكة مسبقاالقیمة العادلة إعادة قیاس 

 ۳۰٫۰۳۲  اإلجمالي
   االستحواذ الناتجة عن عملیةالتدفقات النقدیة 

 ۱٫۸٥٦  صافي النقدیة المستحوذ علیھا من الشركة التابعة
 )۱٥٫۰۱٦(  النقیة المدفوعة

 )۱۳٫۱٦۰(  صافي التدفقات النقدیة الخارجة

۱٦ 



 المراعي شركة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ھتتم –الموحدة  األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةلفترة ال

  االستثمارات       -٥
 یلي:تشمل االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة واالستثمارات المتاحة للبیع ما            

               
 

 

  
 
 

۲۰۱٤ 

 
 
 

۲۰۱۳ 

 ۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 ( غیر مدققة)

 ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 (مدققة)

 ۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 (غیر مدققة)

االستثمارات في الشركات الزمیلة و المشاریع 
 المشتركة (إیضاح أ)

         

 ۱۲۸٫٥۷٦  ۲۰۳٫۹٥۰  ۱۲۹٫۸۸۲  %۳۳٫۰ %۳۳٫۰  شركة المزارعون المتحدون القابضة
 ۳٥٫۱۱۹  ۳۳٫۸۸۳  ۲۹٫۳۲٤  %۲۱٫٥ %۲۱٫٥  شركة تأصیل الدواجن (عروق) 

 ۳٫۳٦٥  ۱۳٫۳۳٥  -  %٥۰٫۰ %۱۰۰  الشركة الدولیة ألغذیة األطفال
 ۲۰٤  ۲۰٤  ۲۰٤  %٥۰٫۰ %٥۰٫۰  شركة المراعي ذ.م.م.

     ۱٥۹٫٤۱۰  ۲٥۱٫۳۷۲  ۱٦۷٫۲٦٤ 

          االستثمارات المتاحة للبیع
 المتنقلة االتصاالتاستثمارات أسھم في شركة 

 (زین) السعودیة
 ۲٫۱% ۲٫۱%  ۲٤۳٫۳۸۹  ۲۱۳٫٥۳۹  ۲۲۱٫٥۷٦ 

 ۷٫۰۰۰  ۷٫۰۰۰  ۷٫۰۰۰  %۱۰٫۰ %۱۰٫۰  شركة جنات لالستثمار الزراعي 
 ٤٫٥۰۰  ٤٫٥۰۰  ٤٫٥۰۰  %۱٫۱ %۱٫۱  الشركة الوطنیة للسیاحة

 ۲٫۰٦٤  ۲٫۰٦٤  ۲٫۰٦٤  %۷٫۰ %۷٫۰  الشركة الوطنیة للبذور والخدمات الزراعیة
 ٦۰۰  ٦۰۰  ٦۰۰  %۸٫۳ %۸٫۳  الشركة المتحدة لمزارع األلبان

     ۲٥۷٫٥٥۳  ۲۲۷٫۷۰۳  ۲۳٥٫۷٤۰ 

     ٤۱٦٫۹٦۳  ٤۷۹٫۰۷٤  ٥۰۳٫۰۰٤ 
 تتكون االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة من اآلتي:  )أ

   
    

  

 ۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰  
 بآالف الــریاالت

 السعودیـــــة
 (غیر مدققة)

  ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱ 
 بآالف الــریاالت
 السعودیــــــــة

 (مدققة)

 ۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 (غیر مدققة)

       شركة المزارعون المتحدون القابضة  

 -  -  ۲۰۳٫۹٥۰  الرصید االفتتاحي 

 ۱۳٤٫۸۱۷  ۲۰٥٫٦۷٦  -  قدمة *الم النقدیة 

 -  -  )٦۹٫۱٦۸(  المسدد القرض 

 (٦٫۲٤۱)  )۱٫۷۲٦(  )٤٫۹۰۰(  الحصة في نتائج الفترة 

 ۱۲۸٫٥۷٦  ۲۰۳٫۹٥۰  ۱۲۹٫۸۸۲  الرصید الختامي 

       شركة تأصیل الدواجن (عروق) 

 ۳٦٫۸۸٦  ۳٦٫۸۸٦  ۳۳٫۸۸۳  الرصید االفتتاحي 

 (٦٥۱)  )٦۳۷(  )۳٫۳۰۹(  الحصة في النتائج 

 (۱٫۱۱٦)  )۲٫۳٦٦(  )۱٫۲٥۰(  اتوزیعات 

 ۳٥٫۱۱۹  ۳۳٫۸۸۳  ۲۹٫۳۲٤  الرصید الختامي 

       الشركة الدولیة ألغذیة األطفال 
 ۱۱٫٦۷۹  ۱۱٫٦۷۹  ۱۳٫۳۳٥  الرصید اإلفتتاحي 
 ۱۰٫۰۰۰  ۲۹٫۲٦۰  -  رأس المال المصدر 

 (۱۸٫۳۱٤)  )۲۷٫٦۰٤(  * ٤٤  الحصة في النتائج 
 -  -  ۱٫٦۳۷  األرباح من إعادة تقییم حقوق الملكیة 
 -  -  )۱٥٫۰۱٦(  )٤التحویل الى شركات تابعة ( إیضاح  

 ۳٫۳٦٥  ۱۳٫۳۳٥  -  الرصید الختامي 
 

 .۲۰۱٤ینایر  ۸* تتمثل الحصة في النتائج لفترة ثمانیة أیام تنتھي في 
 

۱۷ 



 المراعي شركة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ھتتم –الموحدة  األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةلفترة ال

 تتمھ -االستثمارات       -٥
   

 ۲۰۱٤ سبتمبر۳۰  
 بآالف الــریاالت

 السعودیـــــة
 (غیر مدققة)

 ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱ 
 بآالف الــریاالت
   السعودیــــــــة

 )(مدققة

 سبتمبر۳۰ 
۲۰۱۳ 

بآالف الریاالت 
 السعودیة

 (غیر مدققة)
       شركة المراعي ذ.م.م.

 ۲۰٤  ۲۰٤  ۲۰٤  الرصید اإلفتتاحي
 ۲۰٤  ۲۰٤  ۲۰٤  الرصید الختامي

 
على أساس األسعار المتداولة العادلة وذلك  السوقیة ملیون سھم بالقیمة ۲۳تقاس استثمارات األسھم في شركة زین البالغ عددھا  ب)

 ملیون لایر سعودي ۲۹٫۸ غیر محققة قدرھا مكاسبالتقییم العادل . وقد نتج عن ذلك لألسھم في سوق األسھم السعودیة (تداول)
للتقییم العادل البالغة  الغیر محققة تم ادراج رصید الخسائر ۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰كما في .۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰ة أشھر المنتھیة في تسعلل

قامت شركة المراعي برھن األسھم المملوكة في شركة زین  ملیون لایر سعودي في االحتیاطیات األخرى ضمن حقوق الملكیة.٦۰٫٤
 لصالح البنك السعودي الفرنسي وذلك ضمانا للقرض الممنوح لشركة زین.

 فة االستثمارات المتاحة للبیع األخرى في األوراق المالیة بالتكلفة ناقصاً االنخفاض في القیمة.إظھار كاتم       
 

 روض ألجل  الق -٦
 سبتمبر ۳۰  

۲۰۱٤ 
 بآالف الــریاالت

 السعودیــــة
 (غیر مدققة)

 ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱ 
 بآالف الــریاالت

 السعودیــــة
 (مدققة)

 سبتمبر ۳۰ 
۲۰۱۳ 

بآالف الریاالت 
 السعودیة

 (غیر مدققة)
 ٦٫۷۷۳٫٦۷۷  ٥٫۷٤۲٫٤۲۲  ٥٫۹۰۹٫۷۰۸ (أ) تسھیالت بنكیة إسالمیة (مرابحة)

 ۷۸۷٫۸٥۲  ۱٫٥۳۹٫۸۰۰  ۱٫٤۰۲٫۱۳٤ (ب) صندوق التنمیة الصناعیة السعودي
 ۲۸۹٫٥۳۲  ۲۸۰٫۲٦٦  ۲۸٤٫٦۷۷ (ج) تسھیالت بنكیة مقدمة لشركات تابعة خارجیة

 ۲٫۰۰۰  ۷۸٤  -  صندوق التنمیة الزراعیة 
  ۷٫٥۹٦٫٥۱۹  ۷٫٥٦۳٫۲۷۲  ۷٫۸٥۳٫۰٦۱ 

 ۲٫۳۰۰٫۰۰۰  ۲٫۳۰۰٫۰۰۰  ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ (د) صكوك 
 ۱۰٫۱٥۳٫۰٦۱  ۹٫۸٦۳٫۲۷۲  ۹٫۸۹٦٫٥۱۹  اإلجمالي 

 ۱٫۷۹۰٫۸۷٤  ۱٫٦۸۲٫۹۷۰  ۱٫۸۸۹٫٥٥۹  الجزء المتداول من قروض طویلة االجل
 ۸٫۳٦۲٫۱۸۷  ۸٫۱۸۰٫۳۰۲  ۸٫۰۰٦٫۹٦۰  قروض طویلة األجل

  ۹٫۸۹٦٫٥۱۹  ۹٫۸٦۳٫۲۷۲  ۱۰٫۱٥۳٫۰٦۱ 
 

 إن التسھیالت البنكیة اإلسالمیة (مرابحة) مضمونة بسندات إذنیة صادرة من المجموعة.  أ   )
 

ي فالسعودي مقابل التسھیالت االئتمانیة الممنوحة للمجموعة كما  ونة لصالح صندوق التنمیة الصناعيب ) بلغت اجمالي األصول المرھ
 ۷۸۷٫۹و  ۲۰۱۳دیسمبر   ۳۱ملیون لایر سعودي كما في  ۱٫٥۳۹٫۸لایر سعودي ( ملیون ۱٫٤۰۲٫۱مبلغ  ۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰

 ). ۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰ملیون لایر سعودي كما في 
 

في القروض التي حصلت علیھا الشركات التابعة  في الخارج من بنوك  لشركات تابعة خارجیةتتمثل التسھیالت البنكیة المقدمة  ج )
 بیة.أجن

 
 
 
 
 
 

۱۸ 



 المراعي شركة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ھتتم –الموحدة  األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةلفترة ال

  تتمھ -القروض ألجل        -٦
من  -المجموعة األولى  -م)، قامت الشركة بإصدار اإلصدار األول  ۲۰۱۲مارس  ۷ھـ (الموافق  ۱٤۳۳ربیع الثاني  ۱٤د )  بتاریخ 

 ملیون لایر سعودي لكل منھا، بدون خصم أو عالوة. یحمل  ۱ملیون لایر سعودي، بقیمة أسمیة قدرھا  ۱٫۰۰۰الصكوك بقیمة 
للمعدالت السائدة بین البنوك في المملكة العربیة السعودیة (سایبور) زائداً ھامش محدد سلفاً یستحق السداد اإلصدار معدل عائد وفقاً        

(الموافق  ھـ ۱٤٤۰جمادى الثاني  ۳۰الحقا في نھایة كل نصف سنھ. تستحق الصكوك السداد بالقیمة األسمیة بتاریخ انتھاءھا في 
 م).۲۰۱۹مارس  ۷

   
 -المجموعة الثانیة  -م)، قامت الشركة بإصدار اإلصدار الثانى  ۲۰۱۳مارس  ۳۱ھـ (الموافق  ۱٤۳٤جمادي األولي  ۱۹بتاریخ  -

ملیون لایر سعودي لكل منھا، بدون خصم أو عالوة. یحمل  ۱ملیون لایر سعودي، بقیمة أسمیة قدرھا   ۷۸۷من الصكوك بقیمة 
لسائدة بین البنوك في المملكة العربیة السعودیة (سایبور) زائداً ھامش محدد سلفاً یستحق اإلصدار معدل عائد وفقاً للمعدالت ا

ھـ (الموافق ۱٤٤۱شعبان  ۷السداد الحقا في نھایة كل نصف سنھ. تستحق الصكوك السداد بالقیمة األسمیة بتاریخ انتھاءھا في في 
 ). ۲۰۲۰مارس  ۳۱

 
المجموعة الثالثة من  -م)، قامت الشركة بإصدار اإلصدار الثاني ۲۰۱۳مارس  ۳۱ھـ (الموافق ۱٤۳٤جمادي األولي  ۱۹بتاریخ 

ملیون لایر سعودي لكل منھا، بدون خصم أو عالوة. یحمل  ۱ملیون لایر سعودي، بقیمة أسمیة قدرھا   ٥۱۳الصكوك بقیمة 
یة (سایبور) زائداً ھامش محدد سلفاً یستحق اإلصدار معدل عائد وفقاً للمعدالت السائدة بین البنوك في المملكة العربیة السعود

ھـ (الموافق ۱٤۳۹رجب  ۱٥السداد الحقا في نھایة كل نصف سنھ. تستحق الصكوك السداد بالقیمة األسمیة بتاریخ انتھاءھا في في 
 م). ۲۰۱۸مارس  ۳۱

 
دات الصكوك من حصة وطبقاً لشروط ترتیبات الصكوك یحق للشركة دمج موجوداتھا مع موجودات الصكوك. تتكون موجو -

حاملیھا في معامالت المضاربھ وحصة حاملیھا في معامالت المرابحة، وكذلك أیة مبالغ مستحقة لحساب الصكوك واالحتیاطي 
 الذي احتفظت بھ الشركة من حساب الصكوك.

   المعلومات القطاعیة           -۷
یتكون النشاط الرئیسي للمجموعة من قطاعات تشتمل على صناعة واالتجار بمنتجات األلبان وعصائر الفاكھة باستخدام العالمات  

التجاریة "المراعي"، و "بیتي" و "طیبة"، وصناعة واالتجار بمنتجات المخابز باستخدام العالمات التجاریة "لوزین و "سفن 
 .األنشطة القطاعیة األخرىم العالمة التجاریة "الیوم"، ومنتجات األعالف والمحاصیل الزراعیة دایز"، ومنتجات الدواجن باستخدا
أغذیة األطفال. فیما یلي بیاناً بالمعلومات المالیة المختارة و منتجات األعالف والمحاصیل الزراعیة تشمل األنشطة القطاعیة األخرى

وللسنوات المنتھیة في تلك التواریخ لكل قطاع من قطاعات  ۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰و  ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰ كما في
 األعمال:

 

 

األلبان وعصائر 

 الفاكھة

 بآالف الـریاالت

 السعودیــــة

 

 منتجات المخابز

 بآالف الـریاالت

 السعودیــــة

 

 منتجات الدواجن

 بآالف الـریاالت

 السعودیــــة

األنشطة القطاعیة   

 األخرى

 الـریاالتبآالف 

 السعودیــــة

  

 اإلجمالي

 بآالف الـریاالت

 السعودیــــة

          (غیر مدققة) ۲۰۱٤ سبتمبر ۰۳

 ۹٫٥۸۳٫٦۸٥  ٤۰۳٫۲۳۱  ۷۳٥٫۰۸۹  ۱٫۱۳۸٫٥۷۲  ۷٫۳۰٦٫۷۹۳ المبیعات 

 ۹٫۲۷٤٫۸۰٥  ۱۲٤٫۷۳۳  ۷۳٥٫۰۸۹  ۱٫۱۳۸٫٥۷۲  ۷٫۲۷٦٫٤۱۱ مبیعات األطراف الثالثة

 )۱٫۰٦۰٫۲۸۸(  )٦۱٫۱۱۲(  )۲۱۲٫٥۲۸(  )۱۲٥٫۰۹۸(  )٦٦۱٫٥٥۰( استھالك

 ۱٫۲٥۸٫٦۲۷  )۷۳٫٦۳۸(  )۳۲٥٫۳۱٦(  ۱۱۰٫٤٦۲  ۱٫٥٤۷٫۱۱۹ الدخل/(الخسارة) قبل حقوق الملكیة غیر المسیطرة

 ۲٤٫۲۲۰٫۰۸۰  ۲٫٤۷۰٫۷۸۷  ٥٫۲۲۱٫۱۷۷  ۱٫۹۷۱٫۲۷۸  ۱٤٫٥٥٦٫۸۳۸ إجمالي الموجودات 

 
          (مدققة) ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱

 ۱۱٫٥٤۰٫۷۳٦  ٤۳٥٫۱۰۳  ۷۹۲٫۳۳۲  ۱٫٤٤٥٫۱۱٦  ۸٫۸٦۸٫۱۸٥ المبیعات 

 ۱۱٫۲۱۹٫۱۸۲  ۱٤٥٫۹۲۷  ۷۹۲٫۳۳۲  ۱٫٤٤٥٫۱۱٦  ۸٫۸۳٥٫۸۰۷ مبیعات األطراف الثالثة

 )۱٫۳۳۰٫٦۲۰(  )۸۹٫۲۸۳(  )۱۷٤٫٥۷۸(  )۱۳٦٫۷۰۹(  )۹۳۰٫۰٥۰( استھالك

 ۱٫٥۰۰٫۳۷۲  )٥٫٦۸۲(  )۳۳۸٫٦۲٦(  ۱۳۹٫۳۸۷  ۱٫۷۰٥٫۲۹۳ الدخل/(الخسارة) قبل حقوق الملكیة غیر المسیطرة

 ۲۳٫۱۷۱٫۳۷۲  ۲٫۸٥۲٫۱۰٦  ٤٫۹۳۷٫٦۲۱  ۲٫۰۲۱٫٦۰۰  ۱۳٫۳٦۰٫۰٤٥ إجمالي الموجودات 

۱۹ 



 المراعي شركة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ھتتم –الموحدة  األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةلفترة ال

 
 تتمھ –المعلومات القطاعیة     -۷

 

األلبان وعصائر 

 الفاكھة

 بآالف الـریاالت

 السعودیــــة

 

 منتجات المخابز

 بآالف الـریاالت

 السعودیــــة

 

 الدواجنمنتجات 

 بآالف الـریاالت

 السعودیــــة

األنشطة القطاعیة   

 األخرى

 بآالف الـریاالت

 السعودیــــة

  

 اإلجمالي

 بآالف الـریاالت

 السعودیــــة

          (غیر مدققة) ۲۰۱۳ سبتمبر ۰۳

 ۸٫٤۱۲٫٥۲۱  ۳۲۲٫۱۲٦  ٥۷۷٫۷٦۹  ۱٫۰۳٥٫۱٤۸  ٦٫٤۷۷٫٤۷۸ المبیعات 

 ۸٫۲۱۱٫۰۰۷  ۱۳۳٫٥٥۳  ٥۷۷٫۷٦۹  ۱٫۰۳٥٫۱٤۸  ٦٫٤٦٤٫٥۳۷ مبیعات األطراف الثالثة

 )۹٦٦٫۸٥۲(  )٦۷٫۰٥۰(  )۱۱۰٫۰۸۳(  )۱۰۰٫۲٥۱(  )٦۸۹٫٤٦۸( استھالك

الدخل/(الخسارة) قبل حقوق الملكیة غیر 

 المسیطرة

۱٫۲٦٤٫۲۸۷  ۷۷٫۲٥٦  )۲۱۲٫۲٦۹(  )٤٫۳۳۰(  ۱٫۱۲٤٫۹٤٤ 

 ۲۳٫۱۸٦٫۹۷۸  ۲٫۸۲۳٫۸۲۰  ٤٫٦۳۱٫۱۲۱  ۲٫۰۹۷٫۱۸٥  ۱۳٫٦۳٤٫۸٥۲ إجمالي الموجودات 

 

تتركز النشاطات الرئیسیة والموجودات التشغیلیة للمجموعة، بشكل أساسي، في دول مجلس التعاون الخلیجي . وفیما یلي بیاناً 
وللسنوات المنتھیة في تلك  ۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰و  ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱و ۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰ بالمعلومات المالیة المختارة كما في

 التواریخ، لكل قطاع من القطاعات الجغرافیة: 
  سبتمبر –یولیو  

۲۰۱٤ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 (غیر مدققة)

 سبتمبر -یولیو 
۲۰۱۳ 

بآالف الریاالت 
 السعودیة

 (غیر مدققة)

 
 ۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰

 بآالف الـریاالت
 السعودیــة

 (غیر مدققة)

 
 ۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰

 الـریاالتبآالف 
 السعودیـــة
 غیر مدققة

         المبیعات 

 ٥٫۳۷۹٫۰۱٦  ٥٫۹۹۲٫۸٤۰  ۱٫۹۱۹٫۰۱۹  ۲٫۱۲٤٫۰۹٦  المملكة العربیة السعودیة  

 ۲٫۰۷۹٫٦۷۷  ۲٫٤۲۷٫٦۸۰  ۷۳٥٫٥۰۹  ۸۳۹٫۹۹۱  دول مجلس التعاون الخلیجي األخرى

 ۷٥۲٫۳۱٤  ۸٥٤٫۲۸٥  ۲۷۱٫٥٦٥  ۳۰٥٫۲۷۸  دول أخرى 

 ۸٫۲۱۱٫۰۰۷  ۹٫۲۷٤٫۸۰٥  ۲٫۹۲٦٫۰۹۳  ۳٫۲٦۹٫۳٦٥  اإلجمالي

 
       الموجودات غیر المتداولة

 ۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰  
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 

 (غیر مدققة)

 ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱ 
بآالف الریاالت  

 السعودیة
 

 (مدققة) 

 ۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰ 
 بآالف الریاالت

 السعودیة
 

 (غیر مدققة)
 ۱٥٫٤۳۱٫۸۷٦  ۱٥٫۹٦٦٫۱۷۱  ۱٦٫۹۰۰٫۳٦۱  المملكة العربیة السعودیة  

 ۳۲۸٫۷٦٤  ۳۲۹٫۸۱۰  ۳٥۱٫۲٦۸  دول مجلس التعاون الخلیجي األخرى

 ۱٫٥٦٦٫۸٤۹  ۱٫٥۲۷٫۱٤٦  ۱٫۷۹۱٫۰۹۳  دول أخرى 

 ۱۷٫۳۲۷٫٤۸۹  ۱۷٫۸۲۳٫۱۲۷  ۱۹٫۰٤۲٫۷۲۲  اإلجمالي

 
 
 
 
 
 

۲۰ 



 المراعي شركة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ھتتم –الموحدة  األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةلفترة ال

 
 ربح السھم   -۸

دخل العائد لحاملي األسھم علي المتوسط المرجح التم احتساب ربحیة السھم األساسیة بقسمة الدخل من العملیات الرئیسیة وصافى 
 م على التوالي.۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰، م۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰ملیون سھم كما في ٥۹٦٫٤ ملیون سھم  ٥۹٥٫۹لعدد األسھم المصدرة والبالغ 

دخل العائد لحاملي األسھم علي المتوسط المرجح التم احتساب ربحیة السھم المخفضة بقسمة الدخل من العملیات الرئیسیة وصافى 
 م، ۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰ ،م ۲۰۱٤سبتمبر ۳۰ملیون سھم كما في  ٦۰۰لعدد األسھم المصدرة والبالغ 

األسھم الحتساب المتوسط المرجح لعدد االسھم المصدرة یؤخذ في یتم استبعاد ارباح الصكوك الدائمة من الدخل العائد لحاملي 
 االعتبار بأثر رجعي تأثیر الدفعات المحسوبة على أساس األسھم وكذلك اسھم الخزینة.

 
 التوزیعات المعتمدة     -۹

ملیون لایر  ٦۰۰) وافقت الجمعیة العمومیة في اجتماعھا الغیر عادي على توزیع ۲۰۱٤أبریل  ۲ھـ ( ۱٤۳٥ ثانيجمادى ال ۲في       
ھـ ۱٤۳٥ ثانيجمادى ال ۹ تاریخ فيتم دفعھا التي و  ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱لایر سعودي لكل سھم) للسنة المنتھیة في ۱سعودي كأرباح (

 ) .۲۰۱٤أبریل  ۹(
 

 األحداث الالحقة      -۱۰
قد تؤثر على المركز المالي للمجموعة الظاھر في ھذه القوائم المالیة  فترةحداث الحقة ھامة منذ نھایة التعتقد اإلدارة بعدم وجود أ

  الموحدة.
 

 اعتماد القوائم المالیة الموحدة   -۱۱
 

 ). ۲۰۱٤ كتوبرأ ٥(الموافق ھـ ۱٤۳٥ذو الحجة  ۱۱اعتمدت القوائم المالیة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 
 

۲۱ 
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