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شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األلولية الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2015
نبذة عن الشركة لوالشركات التابعة لها لوأنشطتها
شركة المراعي ("الشركة") ،شركة مساهمة سعودية والتي 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 أنشطتها في عام  ،1991كانت النشاطات الرئيسية للشركة لألعوام من
 1976حتى  1991تتم باستخدام العالمة التجارية "المراعي".
عنوان المركز الرئيسي للمجموعة الرياض -طريق الدائري الشمالي -مخرج رقم  ،7حي اإلزدهار ،ص ب ، 8524الرياض ، 11492المملكة
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 الى مصر واألردن.
يتم إنتاج 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 االلبان وعصائر الفاكهة واألغذية المشتقة في مصر واألردن من خالل الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة ،مشروع مشترك
مع شركة بيبسي .تقوم المجموعة بإدارة العمليات التشغيلية للشركة الدولية لأللبان والعصائر من خالل الشركات التابعة الرئيسية التالية:
 شركة طيبة لالستثمار والصناعات الغذائيةاألردن
 الشركة الدولية للمشاريع والصناعات الزراعية (بيتي)مصر
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 العالمات التجارية "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
العالمة التجارية (نورالك) و (إيفوالك).
يتم توزيع المنتجات االستهالكية النهائية من المصنع إلى مركز التوزيع المحلي بواسطة أسطول شركة المراعي للتوزيع .تدار جميع مراكز
التوزيع في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل الشركات التابعة (االمارات ،عمان والبحرين) واتفاقيات وكالة مبرمة لكل من (الكويت
وقطر) كما يلي:
-

االمارات العربية المتحدة
عمان
البحرين
الكويت
قطر

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

تمتلك المجموعة وتشغل مزارع أعالف في األرجنتين (فوندومونتي أرجنتينا) وفي الواليات المتحدة األمريكية ( فوندومونتي الواليات
المتحدة األمريكية) .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 التي خارج دول مجلس التعاون الخليجي من خالل الشركة الدولية لأللبان والعصائر فندومونتي التي تدار من خالل
شركة المراعي لالستثمار القابضة التي تأسست في البحرين.
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شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األلولية الموحدة  -تتمه
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2015

-

نبذة عن الشركة لوالشركات التابعة لها لونشاطاتها  -تتمه
فيما يلي بيانا ً بتفاصيل الشركات التابعة للمجموعة:
اسم الشركة التابعة

العملة الوظيفية

بلد التأسيس

النشاط

شركة المراعي لالستثمار المحدودة

المملكة العربية السعودية

شركة قابضة

لاير سعودي

شركة المراعي ألغذية األطفال المحدودة

المملكة العربية السعودية

شركة صناعية

لاير سعودي

شركة المراعي لإلنتاج الزراعي والحيواني

المملكة العربية السعودية

شركة المراعي لإلنشاءات

المملكة العربية السعودية

شركة إنشاءات

شركة المراعي لعمليات التشغيل والصيانة

المملكة العربية السعودية

شركة صيانة

شركة المدخالت الزراعية المحدودة (مدخالت)

المملكة العربية السعودية

شركة زراعية

شركة حائل للتنمية الزراعية

المملكة العربية السعودية

شركة منتجات

شركة حائل لإلنتاج الزراعي والحيواني

المملكة العربية السعودية

نسبة الملكية
 31ديسمبر 2014
 30يونيو 2015
فعلي
مباشر(أ)
فعلي
مباشر(أ)

رأس المال

%100

%100

%100

%100

 1مليون لاير سعودي

1000

%100

%100

%100

%100

 200مليون لاير سعودي

20.000.000

األسهم
المصدرة

وتجارية
شركة منتجات

لاير سعودي

%100

%100

-

-

1مليون لاير سعودي

1.000

حيوانية و زراعية
%100

%100

-

-

1مليون لاير سعودي

1.000

لاير سعودي

%100

%100

-

-

1مليون لاير سعودي

1.000

لاير سعودي

%52

%52

%52

%52

 25مليون لاير سعودي

250

لاير سعودي

%100

%100

%100

%100

 300مليون لاير سعودي

30.000.000

حيوانية و زراعية
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 صناعية

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

200.000

شركة أجرو تيرا أس.أيه

األرجنتين

راكده وعديمة

بيسو أرجنتيني

%100

%100

%100

%100

شركة فوندومونتي أمريكا الجنوبية أس.أيه (ب)

األرجنتين

شركة منتجات

لاير سعودي

%100

%100

-

-

حيوانية و زراعية

لاير سعودي
النشاط
شركة زراعية

475.875

475.875

بيسو أرجنتيني
بيسو أرجنتيني

%100

%100

%100

%100

 463.281.597بيسو
أرجنتيني

(أ) تعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة عن طريق الشركة أو إحدى شركاتها التابعة.
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463.281.597

شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األلولية الموحدة – تتمه
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2015
-1

نبذة عن الشركة لوالشركات التابعة لها لونشاطاتها  -تتمه
اسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

النشاط

العملة الوظيفية

نسبة الملكية المباشرة لوالفعلية(أ)
 31ديسمبر 2014
 30يونيو 2015
فعلي
مباشر(أ)
فعلي
مباشر(أ)

شركة المراعي البحرين ش.ش.و

مملكة البحرين

شركة مبيعات

دينار بحريني

%100

%100

%100

%100

شركة المراعي العالمية القابضة ش.م.م.

مملكة البحرين

شركة قابضة

دينار بحريني

%100

%100

%100

%100

شركة المراعي لالستثمار القابضة ش.م.م

مملكة البحرين

شركة قابضة

دينار بحريني

%99

%99

%99

%99

الشركة الدولية لأللبان والعصائر البحرين القابضة ش.م.م

مملكة البحرين

شركة قابضة

دينار بحريني

%100

%52

%100

%52

الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة

الجزر العذراء البريطانية

شركة قابضة

دوالر أمريكي

%52

%52

%52

%52

الشركة الدولية لأللبان والعصائر (مصر) المحدودة

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

رأس المال

األسهم
المصدرة

 100.000دينار

2.000

بحريني
 250.000دينار

2.500

بحريني
 250.000دينار

2.500

بحريني
 250.000دينار

2.500

بحريني
7.583.334

7.583.334

دوالر أمريكي
 320مليون جنيه

32.000.000

مصري
 558مليون جنيه

55.800.000

مصري
شركة ماركلي القابضة المحدودة

جيرسي

راكدة وعديمة النشاط

جنية إسترليني

%100

%100

%100

%100

-

-

المتحدون لصناعة منتجات األلبان

األردن

شركة صناعية

دينار أردني

%100

%52

%100

%52

 500.000دينار

500.000

شركة األثير الزراعية

األردن

شركة زراعية

دينار أردني

%100

%52

%100

%52

الشركة النموذجية للصناعات البالستيكية

األردن

شركة صناعية

دينار أردني

%100

%52

%100

%52

شركة الروابي لصناعة العصائر ومشتقات الحليب

األردن

شركة صناعية

دينار أردني

%100

%52

%100

%52

شركة طيبة لالستثمار والصناعات الغذائية

األردن

شركة صناعية

دينار أردني

%100

%52

%100

%52

أردني
 750.000دينار

750.000

أردني
 250.000دينار

250.000

أردني
 500.000دينار

500.000

أردني
49.675.352
دينار أردني

(أ) تعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة عن طريق الشركة أو إحدى شركاتها التابعة.
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49.675.352

شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األلولية الموحدة – تتمه
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2015
-1

نبذة عن الشركة لوالشركات التابعة لها لونشاطاتها  -تتمه
نسبة الملكية
بلد التأسيس

اسم الشركة التابعة

النشاط

العملة الوظيفية

 30يونيو 2015
فعلي
مباشر(أ)

 31ديسمبر 2014
فعلي
مباشر(أ)

األسهم
المصدرة

رأس المال

شركة الكواكب العربية للتجارة والتسويق ش.م.م.

سلطنة عمان

شركة مبيعات

لاير عماني

%90

%90

%90

%90

 150.000لاير عماني

150.000

شركة اليوم لمنتجات األغذية

سلطنة عمان

شركة مبيعات

لاير عماني

%100

%100

%100

%100

20.000لاير عماني

20.000

شركة فوندومونتي انفيرجينيز أس .إل

أسبانيا

شركة قابضة

يورو

%100

%100

%100

%100

 13مليون يورو

13.000.000

شركة حائل للتطوير المحدودة

السودان

شركة زراعية

الجنيه السوداني

%100

%100

%100

%100

100.000

100

شركة المراعي اإلماراتية ش.م.م.

اإلمارات العربية المتحدة

شركة مبيعات

درهم إماراتي

%100

%100

%100

%100

الشركة الدولية لأللبان والعصائر (دبي) المحدودة

اإلمارات العربية المتحدة

شركة قابضة

دوالر أمريكي

%100

%52

%100

%52

جنيه سوداني
300.000
درهم إماراتي

300

(غير مدفوع)
22.042.183

22.042.183

دوالر أمريكي
شركة فوندومونتي القابضة أمريكا الشمالية

الواليات المتحدة األمريكية

شركة قابضة

دوالر أمريكي

%100

%100

%100

%100

 500.000دوالر أمريكي

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 األلولية الموحدة  -تتمه

-2
أ)

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2015
أسس إعداد لوتوحيد لوعرض القوائم المالية الموحدة
تم إعداد القوائم المالية األولية 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 األولية الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال شركة المراعي "الشركة" وشركاتها التابعة "المجموعة"
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 مساهمة أكثر من نصف صافي موجودات الشركة او حقوق التصويت
بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك مقابل الحصول على منافع إقتصادية .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
اإلستحواذ عن القيمة العادلة لصافي أصول الشركة المستحوذ عليها كشهرة في القوائم المالية األولية الموحدة .يتم استبعاد كل من االرصدة
واالرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة .يتم تعديل السياسات 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 المجموعة ،ويتم إظهارها كبند مستقل في قائمة الدخل
األولية الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي األولية الموحدة.
ج)

يقتضي إعداد القوائم المالية األولية 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 األولية الموحدة .إن أية تقديرات أو افتراضات تؤثر على الموجودات والمطلوبات يمكن أن تؤثر ايضاً على
مبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها لنفس الفترة المعروضة .وبالرغم من إعداد هذه التقديرات واالفتراضات وفقاً لمعرفة اإلدارة
لألحداث والعمليات الجارية ،فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف عن هذه التقديرات.

د)

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

هـ ) يجب قراءة هذه القوائم المالية األولية الموحدة بالتزامن مع القوائم المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2014وهذه القوائم
المالية األولية الموحدة ال تشمل جميع المعلومات واإليضاحات كما هي مطلوبة وموضحة في القوائم المالية السنوية الموحدة.
و)

-3

نتائج أعمال الشركة التشغيلية المذكورة في قائمة الدخل األولية الموحدة تقدم صورة عادلة ألداء المجموعة في الفترة السابقة ولكن ليس
بالضرورة أن يكون مؤشر على األداء السنوي للمجموعة.

السياسات المحاسبية الهامة
تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة أ دناه بشكل مستمر بجميع الفترات المعروضة بهذه القوائم المالية األولية الموحدة .عند الضرورة يتم
إعادة تبويب بعض ارقام المقارنة للسنة السابقة لتتماشى مع تبويب السنة الحالية.

أ )

النقد لوما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمة من األرصددددددة لدى البنوك والنقد في الصدددددندوق والودائع قصددددديرة األجل القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة،
وتستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل.

ب)

المدينون التجاريون
تظهر الذمم المدينة التجارية بالمبلغ األصددددددلي للفاتورة ناقصددددددا مخصددددددص االنخفاض أو مخصددددددص المبيعات المرتجعة المقدرة .يتم تكوين
مخصدددص االنخفاض للذمم المدينة التي تجاوزت ثالثة أشدددهر عن تاريخ اسدددتحقاقها .يتم حسددداب مخصدددص المبيعات المرتجعة على أسددداس
المنتجات المنتهية الصالحية المتوقع إرجاعها ،وذلك تماشيا مع سياسة الشركة الستبدال المنتجات .تشطب الديون المعدومة عند تكبدها.
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السياسات المحاسبية الهامة  -تتمه
ج ) تقييم المخزلون
يقيد المخزون بالتكلفة أو صددددددافي القيمة القابلة للتحقق  ،أيهما أقل .تحدد التكلفة على أسدددددداس المتوسددددددط المرجح .تشددددددتمل التكلفة على كافة
المصددداريف الصدددناعية المباشدددرة وتكاليف النقل والتسدددليم وفقا ً لمسدددتوى النشددداط العادي .يتكون صدددافي القيمة القابلة للتحقق من سدددعر البيع
التقديري ناقص دا ً تكاليف التصددنيع اإلضددافية حتى اإلكتمال ،وحصدده مالئمة من مصدداريف البيع والتوزيع .يجنب مخصددص ،عند الضددرورة،
مقابل أي مخزون متقادم أو بطيئ الحركة أو تالف.
د ) متحصالت تأمين
يتم اإلعتراف بمتحصدددددالت التأمين كأصدددددل عندما يكون لدى المجموعة تأكيد فعلي بالحصدددددول على المنفعة االقتصدددددادية منها .ومقابله ،يتم
اإلعتراف بها كدخل ضمن قائمة الدخل.
هـ ) االستثمارات
-

االستثمارات في الشركات الزميلة لوالمشاريع المشتركة
الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس عليها المجموعة تأثيرا كبيرا ،وال يكون لها رقابة على السياسات المالية والتشغيلية ،وعادة
ما تكون ح صتها الم ساهمة فيها بين  20٪و 50٪من حقوق الت صويت .الم شاريع الم شتركة هي تلك ال شركات التي يكون للمجموعة سيطرة
مشددددتركة معها على مشدددداريعها ،والتي قد أنشددددئت من قبل ترتيبات تعاقدية والتي تتطلب موافقة باإلجماع على القرارات المالية والتشددددغيلية
االستراتيجية .يتم محاسبة االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وفقاً لطريقة حقوق الملكية .ويسجل االستثمار في الشركات
الزميلة والمشدداريع المشددتركة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة وتعدل التكلفة بعد ذلك بالتغيرات التي تطرأ على حصددة المجموعة في
صددافي موجودات الشددركات الزميلة والمشدداريع المشددتركة لما بعد الشددراء ناقصددا ً االنخفاض في القيمة .عندما تتجاوز حصددة المجموعة في
الخسدددائر ملكيتها في أي شدددركة زميلة بما في ذلك أيه ذمم مدينة أخري غير مضدددمونه ،فإن المجموعة ال تتحمل أي خسدددائر أخرى باسدددتثناء
الحاالت التي تتكبد فيها المجموعة التزامات قانونية أو ضمنية أو القيام بمدفوعات نيابة عن الشركة الزميلة.

-

االستثمارات المتاحة للبيع
تقاس وتسددددجل االسددددتثمارات المتاحة للبيع والتي يتم تداولها في سددددوق مالي نشددددط في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة والتي يتم
تحديدها طبقا ألسدددعار السدددوق في نهاية يوم عمل تاريخ القوائم المالية الموحدة ،وتدرج األرباح والخسدددائر غير المحققة ضدددمن حقوق الملكية
مباشددرةً .وعند اسددتبعاد االسددتثمارات أو انخفاض قيمتها ،يتم إثبات الربح أو الخسددارة المتراكمة -المدرجة سددابقاً ضددمن 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.

لو )

الممتلكات لواآلالت لوالمعدات
تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناق صا ً اال ستهالك المتراكم وخ سائر االنخفاض في القيمة المتراكمة ،تت ضمن تكلفة اقتناء اال صل
تكلفة الشددراء وكافة التكاليف المباشددرة التي يتم إنفاقها على األصددل للوصددول به الي الحالة التي تجعله صددالحا لالسددتخدام .يتم رسددملة تكاليف
التمويل المتعلقة بإنشاء األصول خالل الفترة الالزمة الستكمال وتجهيز األصل للغرض المعد له.
يتم رسملة التكاليف الالحقة التي تنفق على األصل إذا ترتب عليها منافع اقتصادية مستقبلية تزيد من األداء المعياري المقدر لأل صل أو العمر
اإلنتاجي المقدر له .باقي المصروفات األخرى يتم إثباتها عند تكبدها.
تستهلك التكلفة مخصوما منها القيمة التخريدية بطريقة القسط الثابت باستخدام األعمار اإلنتاجية التالية:
 5إلى 33
المباني
 1إلى 20
اآلالت والمكائن والمعدات
 6إلى 8
السيارات وشاحنات النقل
األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ال تستهلك.

سنة
سنة
سنوات

تشددمل المشدداريع تحت التنفيذ في نهاية السددنة بعض األصددول التي تم الحصددول عليها ولكنها غير جاهزة لالسددتخدام المعدة ألجله ،ويتم تحويل
هذه األصول إلى فئات األصول ذات الصلة ويتم استهالكها متى ما أصبحت جاهزة لالستخدام.
يتم مراجعة وتعديل القيمة التخريدية ،واألعمار االنتاجية لألصددول وطريقة االهالك ومؤشددرات اإلنخفاض عند الحاجة في نهاية كل سددنه مالية
وتعديلها بأثر رجعي إذا تطلب ذلك.
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ز)

السياسات المحاسبية الهامة  -تتمه
الموجودات الحيوية
تظهر الموجودات الحيوية المشتراة بتكلفة الشراء وتظهر الموجودات الحيوية التي تم تربيتها داخليا بتكلفة التربية حتى يتم اإلنتاج التجاري (يطلق
عليها الزيادة في القيمة) ،ناقص دا ً االسددتهالك المتراكم .تحدد تكلفة صددغار الموجودات الحيوية بتكلفة التربية وفقا ً للفئة العمرية كما انها ال تسددتهلك.
تستهلك االبقار المنتجة على أربع دورات حلب بينما تستهلك الموجودات الحيوية االخرى بطريقة القسط الثابت إلى القيم التقديرية المتبقية لها على
اساس فترات اإلنتاج التجاري لها والتي تتراوح ما بين  36أسبوع إلى  70سنة طبقا ً لما هو ملخص أدناه:
األبقار
األشجار
الدواجن

4
 22إلى 70
 24إلى 36

دورات حلب
سنة
أسبوع

ح ) االنخفاض في قيمة الموجودات الغير متدالولة
يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشدددددير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية
اسددترداد قيمتها الدفترية .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية لألصددل عن القيمة المقدرة القابلة لالسددترداد والتي تتمثل في القيمة
العادلة مخصددددوما منها تكلفة البيع أو القيمة المسددددتخدمة أيهما أكبر ،عندئذ تخفض الموجودات إلى القيمة القابلة لالسددددترداد لها .يتم إثبات خسددددائر
االنخفاض في القيمة كمصروف في قائمة الدخل األولية الموحدة.
يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة التي تم تخفيضها ما عدا الموجودات غير الملموسة في نهاية كل سنة مالية للتأكد من امكانية الغاء 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 األولية الموحدة مباشرة .ال يتم عكس خسارة
االنخفاض للموجودات غير الملموسة.
ط)

الموجودات غير الملموسة  -الشهرة
تمثل الشدددهرة الفرق بين تكلفة األعمال المسدددتحوذ عليها وحصدددة المجموعة في صدددافي القيمة العادلة للموجودات التي يمكن تحديدها والمطلوبات
وااللتزامات المحتملة للشركة المستحوذ عليها بتاريخ االستحواذ .يتم مراجعة الشهرة الناتجة عن عمليات االستحواذ مره واحدة في السنة أو أكثر
للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى إمكانية انخفاض قيمتها الدفترية.

ي ) الدائنون التجاريون
يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ المستحقة الدفع مستقبالً عن البضاعة أو الخدمات المستلمة سواء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين.
ك)

المخصصات
يتم تكوين المخصص إذا كان نتيجة ألحداث سابقة لدى الشركة قد ينتج عنها أي إلتزام قانوني حالي والتي يتم تقديرها بشكل موثوق ،أو انه هنالك
احتمالية أن ينتج عنه منافع اقتصادية تتطلب تسوية إلتزام.

ل)

الزكاة لوضريبة الدخل األجنبية
تقوم المجموعة بإحتسدداب الزكاة وفقا لألنظمة الزكوية التي تصدددرها مصددلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السددعودية .ويتم احتسدداب الضددريبة
على الدخل للشددركات األجنبية في القوائم المالية األولية الموحدة طبقا ً لألنظمة الضددريبية في البلدان التي تعمل فيها .يتم معالجة التسددويات الناتجة
عن الربط الزكوي والضريبة األجنبية النهائية خالل الفترة التي يتم فيها إصدار مثل هذه الربوط.
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م)

الضرائب المؤجلة
بالنسدددبة للشدددركات التابعة في الخارج ،يجنب مخصدددص للضدددريبة المؤجلة بإسدددتخدام طريقة المطلوبات وذلك لكافة الفروق المؤقتة ،بتاريخ إعداد
القوائم المالية األولية الموحدة ،بين األوعية الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمتها الدفترية.
تقاس الموجودات والمطلوبات الضددددريبية المؤجلة بإسددددتخدام المعدالت الضددددريبية التي يتوقع تطبيقها في الفترة التي تتحقق فيها تلك الموجودات
المؤجلة أو تسدد فيها تلك المطلوبات المؤجلة وذلك وفقا ً لألنظمة الموجودة في البلدان المعنية بتاريخ إعداد القوائم المالية األولية الموحدة.
تحسدددب الموجودات الضدددريبية المؤجلة لكافة الفروق المؤقتة القابلة لالسدددتقطاع ويتم ترحيل الموجودات الضدددريبية غير المسدددتخدمة والخسدددائر
الضددددريبية غير المسددددتخدمة بالقدر الذي يمكن أن تتوفر فيه أرباح خاضددددعة للضددددريبة يمكن اسددددتخدامها لقاء الفروق المؤقتة القابلة لالسددددتقطاع
والموجودات الضريبية غير المستخدمة المرحلة والخسائر الضريبية غير المستخدمة المرحلة.
يتم مراجعة القيمة الدفترية ألية موجودات ضدددريبية مؤجلة بتاريخ إعداد القوائم المالية األولية وتخفض بالقدر الذي لم يعد فيه إمكانية السدددتعمالها
بشكل جزئي أو كلي وذلك لعدم وجود أرباح كافية خاضعة للضريبة.

ن ) األدلوات المالية المشتقة لوتغطية 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  %80إلى  ،%125ويتم تقييم ها بصددددددورة مسددددددتمرة .تصددددددنف كافة عمليات التحوط
كتحوطات لتغطية مخاطر التدفقات النقدية ،ويتم إثبات أي أرباح أو خسددددددائر إعادة تقييم أدوات التحوط في االحتياطيات األخرى ضددددددمن حقوق
الملكية .وعند اسددددتحقاق أو انتهاء سددددريان أدوات تحوط المخاطر ،يعاد تصددددنيف األرباح أو الخسددددائر ذات العالقة المدرجة ضددددمن االحتياطيات
األخرى إلى قائمة الدخل األولية الموحدة ،أو ضمن الموجودات المعنية المشتراة الخاضعة لتغطية المخاطر.
س ) مخصص مكافأة نهاية الخدمة
تسددتحق مكافأة نهاية الخدمة لكافة الموظفين العاملين وفقا ً ألنظمة العمل والعمال المتبعة في الشددركة وشددركاتها التابعة ،عند انتهاء عقود خدماتهم.
يتم احتساب االلتزام بالقيمة الحالية للمزايا التي يستحقها الموظف عند تركه العمل بتاريخ قائمة المركز المالي األولية الموحدة.
ع)

اإلحتياطي النظامي
طبقا ً للمادة ( )125من نظام الشددركات في المملكة العربية السددعودية ،يجب على الشددركة أن تحول  %10من صددافي دخل السددنة إلى االحتياطي
النظامي ،ما لم يساوي 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 للشركة .تسجل التوزيعات ضمن حقوق الملكية.
ص ) أسهم الخزينة
يتم إثبات أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة التي يعاد شراؤها (أسهم الخزينة) بغرض استخدامها ضمن برنامج اشتراك الموظفين("إيسوب")
في أسهم الشركة بالتكلفة (بما في ذلك أي تكاليف محملة مباشرة) ويتم خصمها من حقوق الملكية .وذلك حتى يتم اظهارها بالتكلفة إلى أن يتم
استخدامها في البرنامج.
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ق ) الدفعات المحسوبة على أساس األسهم
يسدددتلم بعض موظفي المجموعة مكافأة على شدددكل دفعات محسدددوبة على أسددداس األسدددهم بموجب برنامج إشدددراك الموظفين في أسدددهم المجموعة،
وبموجبه يقدم الموظفين خدماتهم لقاء خيار شراء أدوات حقوق الملكية بسعر محدد سلفا ً (معامالت مسددة على شكل أسهم).
يتم إثبات تكلفة المعامالت المسدددددة على شدددكل أسدددهم مع الزيادة المقابلة لها في االحتياطيات األخرى أثناء فترة الوفاء بشدددروط الخدمة .حيث أن
المصروف المتراكم مدرج لقاء المعامالت المسددة على شكل أسهم عند تاريخ إعداد كل قوائم مالية أولية موحدة.
االسددتحقاق يمثل المدى الذي انتهت إليه فترة االسددتحقاق وأفضددل تقديرات المجموعة لعدد أدوات حقوق الملكية التي سددتسددتحق في نهاية المطاف.
يمثل الدخل أو المصدددروف الظاهر في قائمة الدخل األولية الموحدة الحركة في المصدددروف المتراكم المدرج في بداية ونهاية السدددنة ،ويتم إدراجه
في تكاليف الموظفين.
وفي حالة تعديل شروط المعامالت المسددة على شكل أسهم ،فإن الحد األدنى للمصاريف المدرجة يمثل المصروف وكأن الشروط لم يطرأ عليها
أي تعديل وذلك في حالة الوفاء بالشدددروط األصدددلية للمكافأة .يتم إدراج مصدددروف إضدددافي لقاء أي تعديل يؤدي إلى زيادة القيمة العادلة للمعامالت
المسددة على شكل أسهم ،أو يعود بالمنفعة على الموظفين وحسبما يتم قياسه بتاريخ التعديل.
وفي حالة إنهاء المكافأة المسددة على شكل أسهم ،فإنه يتم اعتبارها بأنها مستحقة بتاريخ اإلنتهاء من تقديم الخدمة ويتم فوراً إثبات أي مصروف لم
يتم إثباته لقاء المكافأة .يشمل ذلك أي مكافأة يوجد فيها شروط أخرى غير شروط االستحقاق وهي ضمن سيطرة أي من المنشأة أو الموظفين ولم
يتم الوفاء بها .وفي حالة تبديل المكافأة الجديدة بالمكافأة التي تم إنهاؤها ،وتم تخصيصها كمكافأة بديلة بتاريخ منحها ،فإنه يتم اعتبار المكافآت التي
تم إنهاؤها والمكافآت الجديدة كتعديل للمكافأة األصلية طبقا ً لما ورد في الفقرة السابقة.
ر)

ترجمة العمالت
أ) ترجمة العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية في ال سنة المالية 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 لسددعر التحويل السددائد بتاريخ إعداد قائمة المركز المالي األولية الموحدة ،او في معدالت الشددراء اآلجل إذا تم تغطيتها .يتم
اظهار الفروق الناتجة عن الترجمة في قائمة الدخل األولية الموحدة.
يتم ترجمة البنود غير النقدية وفقا لسعر التحويل السائد في تاريخ الترجمة .وال ينتج عن ذلك فروق ترجمة.
ب) التعامالت األجنبية
الموجودات والمطلوبات الشركات التابعة والح صة في صافي الموجودات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ،والتي تكون العملة الوظيفية لها
غير الريال ال سعودي ،يتم ترجمة أ سعارها الى سعر التحويل ال سائد في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي األولية الموحدة .تحول عنا صر حقوق الملكية
في الشركات التابعة ،فيما عدا األرباح المبقاه ،بسعر التحويل السائد بتاريخ نشوء كل عنصر.
قائمة الدخل للشركات التابعة والحصة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة تترجم إلى متوسط أسعار التحويل.
التعديالت على ترجمة العمالت الناتجة من ترجمة التعامالت األجنبية يتم إظهارها في قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة .ولكن في حالة
الشددركات التابعة الغير مملوكة بالكامل ،فإنه يتم تخصدديص المقدار المتعلق بالتعديالت على ترجمة العمالت ضددمن حقوق الملكية األولية الموحدة .ويتم
اإلفصاح عن كل من العملة الوظيفية ونسبة الملكية في الشركة التابعة األجنبية في اإليضاح رقم (.)1

ي ) إثبات اإليرادات
يتم بيع المنتجات ،بشددكل رئيسددي ،على أسدداس البيع أو اإلرجاع .يتم إثبات اإليرادات عند تسددليم المنتجات للعمالء من قبل المجموعة أو موزعيها،
وذلك عند انتقال المنافع والمخاطر المتعلقة بها ،الحتمال إعادة المنتجات منتهية الصددددددالحية .يتم إثبات اإليرادات الناتجة عن محصددددددول 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 الشدددددركة بأنه سددددديتم اسدددددتالمها من الدولة .وعندما تتعلق اإلعانة الحكومية ببند من بنود
التكاليف ،فإنه يتم إثباتها كإيرادات على مدى الفترة وذلك لمقابلة اإلعانة بصورة منتظمة مع التكاليف التي سيتم التعويض عنها.
ث ) مصاريف البيع لوالتوزيع لوالمصاريف العمومية لواإلدارية
ً
تشتمل مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تعتبر بشكل خاص جزءا من تكلفة
المبيعات طبقا ً لمعايير المحاسددددددبة المتعارف عليها في المملكة العربية السددددددعود ية .يتم التوزيع بين تكلفة المبيعات ومصددددددداريف البيع والتوزيع
والمصدداريف العمومية واإلدارية ،عند الضددرورة ،وفق أسددس مماثلة .تقوم المجموعة بتحميل المدفوعات المتعلقة باالتفاقيات طويلة األجل المبرمة
مع العمالء والموزعين على مصاريف البيع والتوزيع.
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ت ) استرداد التكاليف
تظهر تكاليف االسترداد المتعلقة بإدارة مزارع االعالف كتخفيض ضمن بند المصاريف العمومية واإلدارية.
ذ)

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

خ ) تكاليف التمويل
يتم رسملة تكاليف التمويل المتعلقة مباشرة بإنشاء أصل ما وذلك عند اكتمال كافة األنشطة إلعداد األصل للغرض الذي أنشىء من أجله ،وعدا ذلك
تحمل هذه التكاليف على قائمة الدخل األولية الموحدة.
ض ) التقارير القطاعية
يتكون النشدددددداط الرئيسددددددي للمجموعة من عدة قطاعات تقوم ببيع وتقديم منتجات أو خدمات معينة (قطاع أعمال) أو تقوم ببيع وتقديم منتجات أو
خدمات في بيئة اقتصادية معينة (قطاع جغرافي) ،والذي عادةً ما يكون معرضا ً لمخاطر وعوائد مختلفة عن القطاعات األخرى.
-4

االستثمارات
تشمل االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة واالستثمارات المتاحة للبيع ما يلي:

2015

 30يونيو 2015
بآالف الرياالت
السعودية
( غير مدققة)

2014

 31ديسمبر 2014
بآالف الرياالت
السعودية
(مدققة)

 30يونيو 2014
بآالف الرياالت
السعودية
(غير مدققة)

االستثمارات في الشركات الزميلة لو المشاريع
المشتركة (إيضاح أ)
شركة المزارعون المتحدون القابضة

%33.0

%33.0

108.632

133.181

134.782

شركة تأصيل الدواجن (عروق)

%24.7

%21.5

34.595

29.331

30.086

شركة المراعي ذ.م.م.

%50.0

%50.0

204

204

204

143.431

162.716

165.072

االستثمارات المتاحة للبيع

2015

2014

استثمارات أسهم في شركة االتصاالت المتنقلة

%2.1

%2.1

124.091

148.100

229.612

السعودية (زين)
شركة جنات لالستثمار الزراعي

%11.1

%11.1

-

7.000

7.000

الشركة الوطنية للسياحة

%1.1

%1.1

-

4.500

4.500

الشركة الوطنية للبذور والخدمات الزراعية

%7.0

%7.0

-

2.064

2.064

الشركة المتحدة لمزارع األلبان

%8.3

%8.3

-

600

600

124.091

162.264

243.776

267.522

324.980

408.848
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أ)

االستثمارات -تتمه

تكون االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة من اآلتي:
 30يونيو 2015
بآالف الرياالت
السعودية
( غير مدققة)

 30يونيو 2014
بآالف الرياالت
السعودية
(غير مدققة)

 31ديسمبر 2014
بآالف الرياالت
السعودية
(مدققة)

شركة المزارعون المتحدلون القابضة
الرصيد االفتتاحي

133.181

203.950

203.950

النقدية المقدمة

11.468

3.300

-

القرض المسدد

-

()69.169

()69.168

الحصة في نتائج الفترة

()36.017

()4.900

-

الرصيد الختامي

108.632

133.181

134.782

شركة تأصيل الدلواجن
الرصيد االفتتاحي

29.331

33.883

33.883

إضافات*

3.650

-

-

الحصة في نتائج الفترة

1.614

()3.302

()2.547

توزيعات

-

()1.250

()1.250

الرصيد الختامي

34.595

29.331

30.086

*خالل الفترة تم زيادة الحصة في شركة تأصيل للدواجن بواقع  15.000سهم وذلك بمبلغ  3.7مليون لاير.

 30يونيو 2015
بآالف الرياالت
السعودية
( غير مدققة)

شركة المراعي ذ.م.م.
الرصيد اإلفتتاحي
الرصيد الختامي

204
204

 30يونيو 2014
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2014
بآالف الرياالت
السعودية
(مدققة)

204
204

(غير مدققة)

204
204

ب) في تاريخ  6جمادى األول 1436هـ (الموافق  25فبراير  ،)2015وافق المساهمين في شركة زين على تخفيض حصتهم في رأس المال من  10.8مليار
لاير الى  5.8مليار لاير .وبالتالي تخفيض عدد األسهم من 1.1مليار الى  583.7مليون وذلك لتغطية الخسائر المتراكمة حتى  30سبتمبر  .2014ونتيجة
لذلك إنخفضت أسهم الشركة في شركة زين من  23.0مليون سهم الى  12.4مليون سهم.
إن القيمة العادلة ألسهم زين على أساس سعر السهم في السوق هي أقل بكثير من تكلفتها .كما أن هذا اإلنخفاض استمر لفترة طويلة ،بالتالي تعتبر اإلدارة أن
هذا اإلنخفاض غير مؤقت .لقد تم عكس قيد الخسائر غير المحققة حتى تاريخه ضمن االحتياطيات األخرى في حقوق المساهمين .وقد تم االعتراف بالفرق
بين التكلفة والقيمة العادلة الحالية باعتبارها خسارة االنخفاض في القيمة بلغت  162.4مليون لاير سعودي في قائمة الدخل األولية الموحدة.
إضافة إلى ذلك ،أخذت الشركة في اإلعتبار إنخفاض الحق بمبلغ  17.4مليون لاير وذلك لتظهر اإلستثمار بالقيمة اإلسمية للسهم.
قامت شركة المراعي برهن األسهم المملوكة لها في شركة زين لصالح البنك السعودي الفرنسي وذلك ضمانا للقرض الممنوح لشركة زين.
تم إظهار كافة االستثمارات المتاحة للبيع األخرى في األوراق المالية بالتكلفة ناقصا ً االنخفاض في القيمة.
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 -5القرلوض ألجل
 30يونيو 2015
بآالف الرياالت
السعودية
( غير مدققة)

تسهيالت بنكية إسالمية (مرابحة)
صندوق التنمية الصناعي السعودي
تسهيالت بنكية مقدمة لشركات تابعة خارجية
صندوق التنمية الزراعية
صكوك
اإلجمالي

(أ)
(ب) 1.433.108
(ج) 149.175
6.117.256

(د)

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

 31ديسمبر 2014
بآالف الرياالت
السعودية
(مدققة)

 30يونيو 2014
بآالف الرياالت
السعودية
(غير مدققة)

5.602.180

5.999.903

1.393.853

1.468.387

118.704

140.539

-

-

392

7.699.539

7.114.737

7.609.221

2.300.000

2.300.000

2.300.000

9.999.539

9.414.737

9.909.221

91.307

115.530

108.214

1.711.612

1.562.181

1.771.199

8.196.620

7.737.026

8.029.808

9.999.539

9.414.737

9.909.221

أ ) إن التسهيالت البنكية اإلسالمية (مرابحة) مضمونة بسندات إذنية صادرة من المجموعة.
ب ) بلغت اجمالي األصول المرهونة لصالح صندوق التنمية الصناعي السعودي مقابل التسهيالت االئتمانية الممنوحة للمجموعة كما في  30يونيو
 2015مبلغ  1.433.1مليون لاير سعودي (  1.393.9مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر  2014و  1.468.4مليون لاير سعودي
كما في  30يونيو.)2014
ج ) تتمثل التسهيالت البنكية المقدمة لشركات تابعة خارجية في القروض التي حصلت عليها الشركات التابعة في الخارج من بنوك أجنبية.
د ) 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) زائداً هامش محدد سلفا ً يستحق السداد الحقا على أساس نصف سنوي.
تستحق الصكوك السداد بالقيمة األسمية بتاريخ انتهاءها في  30جمادى الثاني  1440هـ (الموافق  7مارس 2019م).
-

بتاريخ  19جمادى األول  1434هـ (الموافق  31مارس  2013م) ،قامت الشركة بإصدار اإلصدار الثانى  -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) زائداً هامش محدد سلفاً يستحق السداد الحقا على أساس نصف سنوي.
تستحق الصكوك السداد بالقيمة األسمية بتاريخ انتهاءها في  7شعبان 1441هـ (الموافق  31مارس .)2020

-

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 وفقاً للمعدالت
السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية (سايبور) زائداً هامش محدد سلفا ً يستحق السداد الحقا على أساس نصف سنوي .تستحق
الصكوك السداد بالقيمة األسمية بتاريخ انتهاءها في  15رجب 1439هـ (الموافق  31مارس  2018م).

-

طبقا ً 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.
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شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األلولية الموحدة – تتمه
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2015
 -6المعلومات القطاعية
يتكون النشاط الرئيسي للمجموعة من قطاعات تشتمل على صناعة واالتجار بمنتجات األلبان وعصائر الفاكهة باستخدام العالمات التجارية
"المراعي" ،و "بيتي" و "طيبة" ،وصناعة واالتجار بمنتجات المخابز باستخدام العالمات التجارية "لوزين و "سفن دايز" ،ومنتجات الدواجن
باستخدام العالمة التجارية "اليوم" ،ومنتجات األعالف والمحاصيل الزراعية األنشطة القطاعية األخرى.
تشمل األنشطة القطاعية األخرى منتجات األعالف والمحاصيل الزراعية وأغذية األطفال .فيما يلي بيانا ً بالمعلومات المالية المختارة كما في 30
يونيو 2015و 31ديسمبر  2014و  30يونيو  2014وللفترات المنتهية في تلك التواريخ لكل قطاع من قطاعات األعمال:
األنشطة القطاعية

األلبان لوعصائر
الفاكهة

منتجات المخابز

منتجات الدلواجن

األخرى

اإلجمالي

بآالف الـرياالت

بآالف الـرياالت

بآالف الـرياالت

بآالف الـرياالت

بآالف الـرياالت

السعوديــــة

السعوديــــة

السعوديــــة

السعوديــــة

السعوديــــة

 30يونيو ( 2015غير مدققة)
المبيعات

5.240.314

751.871

622.934

235.463

6.850.582

مبيعات األطراف الثالثة

5.222.459

751.871

622.934

89.572

6.686.836

استهالك

()494.407

()79.233

()135.415

()40.807

()749.862

الدخل(/الخسارة) قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

836.964

82.960

()116.034

()73.310

730.580

صافي الدخل

955.243

70.999

()116.034

()73.310

836.898

15.673.966

2.073.829

5.329.903

2.190.957

25.268.655

إجمالي الموجودات
 31ديسمبر ( 2014مدققة)
المبيعات

9.942.757

1.532.906

1.022.761

514.263

13.012.687

مبيعات ألطراف ثالثة

9.901.898

1.532.906

1.022.761

148.000

12.605.565

إستهالك

()913.010

()161.034

()298.086

()81.776

()1.453.906

الدخل(/الخسارة) قبل حقوق الملكية غير المسيطرة 2.009.188

168.347

()397.317

()96.309

1.683.909

صافي الدخل

2.017.425

150.540

()397.317

()96.309

1.674.339

إجمالي الموجودات

14.943.930

1.815.650

5.229.829

1.959.506

23.948.915

 30يونيو ( 2014غير مدققة)
المبيعات

4.692.877

772.583

461.451

مبيعات ألطراف ثالثة

4.673.261

772.583

461.451

استهالك

()472.416

6.109.940

183.092
98.145

6.005.440

()67.530

()138.843

()46.183

()724.972

الدخل(/الخسارة) قبل حقوق الملكية غير المسيطرة 897.939

66.946

()236.391

()15.896

712.598

صافي الدخل

898.110

61.044

()236.391

()15.896

706.867

إجمالي الموجودات

14.387.861

1.967.218

5.040.070

2.500.196

23.859.345

توافقا مع التقارير المقدمة لإلدارة التنفيذية للمجموعة ،فإن الدخل الناتج عن تسوية عقد التأمين ،الزائد عن القيمة الدفترية لألصول المتضررة ،تم توزيعه
على القطاعات األخرى لتحييد أثر العمليات الغير متكررة.
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شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة – تتمه
لفترة الستة أشھر المنتھية في  ٣٠يونيو ٢٠١٥
 -٦المعلومات القطاعية  -تتمه
ً
تتركز النشاطات الرئيسية والموجودات التشغيلية للمجموعة ،بشكل أساسي ،في دول مجلس التعاون الخليجي .وفيما يلي بيانا بالمعلومات المالية
المختارة كما في  ٣٠يونيو  ٢٠١٥و ٣١ديسمبر  ٢٠١٤و ٣٠يونيو  ٢٠١٤وللسنوات المنتھية في تلك التواريخ ،لكل قطاع من القطاعات
الجغرافية:
أبريل – يونيو ٢٠١٥
بآالف الرياالت
السعودية
)غير مدققة(

أبريل – يونيو ٢٠١٤
بآالف الرياالت
السعودية
)غير مدققة(

 ٣٠يونيو ٢٠١٥
بآالف الرياالت
السعودية
) غير مدققة(

 ٣٠يونيو ٢٠١٤
بآالف الرياالت
السعودية
)غير مدققة(

المبيعات
المملكة العربية السعودية

٢٫٣٣٧٫٦١٦

٢٫١١٦٫٢٩٠

٤٫٢٧٤٫٨٦٥

٣٫٨٦٨٫٧٤٤

دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

٩٦٩٫٢١٥

٨٦٢٫٢١٢

١٫٧٨٠٫٧٢١

١٫٥٨٧٫٦٨٩

دول أخرى

٣٤٢٫٦٩١

٣٠٨٫٠١٩

٦٣١٫٢٥٠

٥٤٩٫٠٠٧

اإلجمالي

٣٫٦٤٩٫٥٢٢

٣٫٢٨٦٫٥٢١

٦٫٦٨٦٫٨٣٦

٦٫٠٠٥٫٤٤٠

الموجودات غير المتداولة
 ٣٠يونيو ٢٠١٥
بآالف الرياالت السعودية
) غير مدققة(

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤
بآالف الرياالت السعودية
)مدققة(

 ٣٠يونيو ٢٠١٤
بآالف الرياالت السعودية
)غير مدققة(

المملكة العربية السعودية

١٧٫٨٦٧٫١٦٩

١٦٫٩٢٢٫٢٣٧

١٦٫٦٢٨٫١٥٧

دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

٣٩٥٫٩٠٣

٣٥٩٫٩٤٤

٣٤٠٫٦٠٠

دول أخرى

١٫٥٩٣٫٧٩٠

١٫٧٥٥٫١٦٢

١٫٧٦٤٫٣١٠

اإلجمالي

١٩٫٨٥٦٫٨٦٢

١٩٫٠٣٧٫٣٤٣

١٨٫٧٣٣٫٠٦٧

 -٧أخرى
أبريل-يونيو
٢٠١٥
بآالف الرياالت
السعودية
)غير مدققة(

أبريل-يونيو
٢٠١٤
بآالف الرياالت
السعودية
)غير
مدققة(

-

-

-

٦٤

٢٫٢٥٠

١٫٤٧٠

٦٫٩٠٠

خسائر بيع أصول حيوية

)(٨٫٣٧١

)(١٠٫٧٨٠

)(١٦٫٧٤٢

)(١٨٫٣٣٥

صافي المحصل من تسويات مطالبات تأمين*

٤٤٢٫٩٢٦

-

٤٤٢٫٩٢٦

-

إنخفاض أصول غير ملموسة – شھرة**

)(٣٢٨٫١٨٢

-

)(٣٢٨٫١٨٢

-

إنخفاض في قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع

)(١٩٣٫٩١٠

-

)(١٩٣٫٩١٠

-

اإلجمالي

)(٨٧٫٤٧٣

)(٨٫٥٣٠

)(٩٤٫٤٣٨

٩٫٤٦٢

إعادة تقييم القيمة العادلة للحصة المملوكة في رأس المال
أرباح بيع ممتلكات ،آالت ،معدات

 ٣٠يونيو
٢٠١٥
بآالف الــرياالت

 ٣٠يونيو
٢٠١٤
بآالف الــرياالت

السعوديــــة

السعوديــــة

٢٠٫٨٩٤

* في  ١١رمضان  ١٤٣٦ھـ ) ٢٨يونيو  (٢٠١٥تم التوقيع على اتفاق تسوية شاملة مع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني )"المؤمن لديه"( ،وھي طرف ذو
عالقة ،على تسوية مطالبات تأمين الشامل عن حادث الحريق الذي وقع في مرافق التصنيع التابعة للمجموعة في جدة .في  ١٥ذو الحجة  ١٤٣٥ھـ ) ٩أكتوبر (٢٠١٤
حيث ان مبلغ التسوية بلغ  ٧٩٠مليون ﷼ سعودي كتعويض كامل ونھائي .من اجمالي مبلغ التسوية البالغ  ٧٩٠مليون ﷼ تم االعتراف بجزء منھا ما قيمته ٢١٤٫٣
مليون كدخل للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر  .٢٠١٤أما المتبقي والبالغ قيمته  ٥٧٥٫٧مليون ﷼ فقد تم االعتراف به كدخل للفترة الحالية .كما دفع المؤمن لدية دفعة
بلغت قيمتھا  ٢٥٠مليون ﷼ في شھر مارس  .٢٠١٥أما القيمة المتبقية والمقدرة بـ  ٥٤٠مليون ﷼ فقد تم تسجيلھا ضمن الحسابات المدينة كما في  ٣٠يونيو
.٢٠١٥

١٩

شركة المراعي
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة – تتمه
لفترة الستة أشھر المنتھية في  ٣٠يونيو ٢٠١٥
** خالل الربع الحالي ،قامت المجموعة بإعادة النظر في خطط األعمال المتعلقة بشركاتھا التابعة ويشمل ذلك األثر المترتب على الشھرة الموجودة .بناءا على
التغييرات في خطط األعمال وإضافة إلى الظروف التشغيلية ،تأثرت التدفقات النقدية بشكل سلبي وبالتالي تم تخفيض الشھرة.

 -٨ربح السھم
أبريل – يونيو
 ٢٠١٥بآالف
الرياالت
السعودية
)غيرمدققة(

أبريل – يونيو
 ٢٠١٤بآالف
الرياالت
السعودية
)غيرمدققة(

)غيرمدققة(

الدخل من العمليات الرئيسية

٤٤١٫٠٤٦

٤٥٦٫٩٥٠

٧٦٦٫٧٢٣

٧٣٥٫٨٣٧

ناقصا :عوائد حملة الصكوك الدائمة

)(١٢٫٢١٢

)(١٢٫٤٥٧

)(٢٤٫٢٣٤

)(٢٥٫٠٤٨

الدخل من العمليات الرئيسية – العائد على المساھمين

٤٢٨٫٨٣٤

٤٤٤٫٤٩٣

٧٤٢٫٤٨٩

٧١٠٫٧٨٩

صافي دخل الفترة

٥٣٠٫٤١٨

٤٣٣٫٢٩١

٨٣٦٫٨٩٨

٧٠٦٫٨٦٧

ناقصا :عوائد حملة الصكوك الدائمة

)(١٢٫٢١٢

)(١٢٫٤٥٧

)(٢٤٫٢٣٤

)(٢٥٫٠٤٨

صافي دخل الفترة – العائد على المساھمين

٥١٨٫٢٠٦

٤٢٠٫٨٣٤

٨١٢٫٦٦٤

٦٨١٫٨١٩

المتوسط المرجح لعدد األسھم باآلالف للربحية األساسية للسھم

٥٩٧٫٧٨٠

٥٩٥٫٨٩٣

٥٩٧٫١٥٨

٥٩٥٫٨٩٣

المتوسط المرجح لعدد األسھم باآلالف للربحية المخفضة للسھم

٦٠٠٫٠٠٠

٦٠٠٫٠٠٠

٦٠٠٫٠٠٠

٦٠٠٫٠٠٠

 ٣٠يونيو ٢٠١٥
بآالف الرياالت
السعودية

 ٣٠يونيو ٢٠١٤
بآالف الرياالت
السعودية
)غيرمدققة(

ربح السھم بالريال السعودي على أساس صافي الدخل من
العمليات الرئيسية
-

األساسي

٠٫٧٢

٠٫٧٥

١٫٢٤

١٫١٩

-

المخفض

٠٫٧١

٠٫٧٤

١٫٢٤

١٫١٨

ربح السھم بالريال السعودي على أساس صافي دخل الفترة
-

األساسي

٠٫٨٧

٠٫٧١

١٫٣٦

١٫١٤

-

المخفض

٠٫٨٦

٠٫٧٠

١٫٣٥

١٫١٤

تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسھم بأثر رجعي لكي يعكس تأثير أسھم الخزينة وتعديلھا لألخذ في االعتبار أسھم الخزينة الداخلة ضمن برنامج مشاركة
الموظفين في أسھم الشركة.

-٩

التوزيعات المعتمدة
في  ١٦جمادى الثاني ١٤٣٦ھـ )  ٥أبريل  (٢٠١٥وافقت الجمعية العامة العادية على توزيع  ٦٠٠مليون ﷼ سعودي كأرباح )١﷼ سعودي
لكل سھم( للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٤والتي تم دفعھا في تاريخ  ٢٣جمادى الثاني ١٤٣٦ھـ )الموافق  ١٢أبريل .(٢٠١٥

 -١٠األحداث الالحقة
تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة ھامة منذ نھاية الفترة قد تؤثر على سالمة المركز المالي للمجموعة الظاھر في ھذه القوائم المالية األولية
الموحدة.
 -١١اعتماد القوائم المالية الموحدة
اعتمدت القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  ١٨رمضان ١٤٣٦ھـ )الموافق  ٥يوليو .(٢٠١٥
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