
 
 

 
 

          شركة المراعي
      )مساهمة سعودية  شركة( 
  األولية الموحدةقوائم المالية ال

  المحدودوتقرير الفحص 
  ٢٠١٠ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة 



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  
  

  الفهـرس
  

  صفحة  
      
    

  ١   حدودمتقرير فحص 
    

  ٢  )غير مراجعة( ٢٠١٠ يونيو ٣٠لمالي األولية الموحدة كما في قائمة المركز ا
    

  في  تينالمنتهي أشهروالستة الثالثة  تيلفترقائمة الدخل األولية الموحدة 
  )غير مراجعة( ٢٠١٠ يونيو ٣٠  

  
٣  

    
    في  ةالستة أشهر المنتهي لفترةقائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة 

  ٤  )غير مراجعة( ٢٠١٠يونيو  ٣٠   
    

     لفترة الستة أشهراألولية الموحدة  الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 
  ٥  )غير مراجعة( ٢٠١٠ يونيو ٣٠المنتهية في   
    

   أشهر الستةلفترة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
  )غير مراجعة( ٢٠١٠ يونيو ٣٠المنتهية في   

١٥- ٦  

  





٢ 

  شركة المراعي
  )شركة مساهمة سعودية(

  ئمة المركز المالي األولية الموحدةقا
  ٢٠١٠يونيو  ٣٠ما في ك

  
    

  
  
  إيضاح

  ٢٠١٠يونيو  ٣٠
  )غير مراجعة(

  بآالف الرياالت
  السعوديــــة

  ٢٠٠٩ديسمبر ٣١
  )مراجعة(

  بآالف الرياالت
  السعوديــــة

  ٢٠٠٩ يونيو ٣٠
  )غير مراجعة(

  بآالف الرياالت
                    السعوديــــة 

                الموجودات
         الموجودات المتداولة 

  ٢٢٨,٥٨٠  ٥٠٧,٦٦٦ ٢٠٩,١٩٩    وشبة نقدية  نقدية
  ٣٣,٨٨٨  -       -        أدوات مالية مشتقة

  ٥٠٩,١٢٠  ٤٥٥,٤٩٢ ٦٠٨,٨٨٨    مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
                 ١,٠٧٦,١٤٠  ١,٢١٨,٥٧٥  ١,١٤٠,٣٩١    بضاعة
                 ١,٨٤٧,٧٢٨  ٢,١٨١,٧٣٣  ١,٩٥٨,٤٧٨    الموجودات المتداولةإجمالي
         دات غير المتداولةالموجو

  ٧٢٣,٥٦٦  ٩٦٣,١٣١ ٩٦٣,٧٣٧  ٤  استثمارات وموجودات مالية 
  ٥,٠٥٦,٨٩٥  ٦,٢٨٢,٢٠٨  ٧,٠٤٧,٦٣٣    ممتلكات وآالت ومعدات 

  ٦٦٨,١١٧  ٧٣٤,٦٨٩ ٧٤٢,٢٣٢    موجودات حيوية
  ٥٤٨,٦٣٦  ٧٩٣,٤٦٨ ٧٩٣,٤٦٨    شهرة  –موجودات غير ملموسة 

                 ٣٥,٨٨١  ٣١,٧٦٦ ٢٧,٦٧١    مصاريف مؤجلة
                 ٧,٠٣٣,٠٩٥  ٨,٨٠٥,٢٦٢  ٩,٥٧٤,٧٤١    غير المتداولةالموجودات إجمالي
                 ٨,٨٨٠,٨٢٣  ١٠,٩٨٦,٩٩٥  ١١,٥٣٣,٢١٩    الموجودات إجمالي

         الملكية المطلوبات وحقوق 
        
         مطلوبات المتداولةال

  ٧٠٧,٠٠٩  ٣٩٥,٥٣٤ ٣٩٨,٦١٩  ٥  قروض قصيرة األجل 
  ٧٣٠,١٣٤  ٩٦٢,٥٨٥  ١,٠١٠,٤٨١    ن  ومبالغ مستحقة الدفع دائنو

                 ٦٢,٥٦٧  ٨٢,١٥٣ ١٤٧,٦٣٠    أدوات مالية مشتقة 
                        ١,٤٩٩,٧١٠  ١,٤٤٠,٢٧٢  ١,٥٥٦,٧٣٠    المتداولة المطلوباتإجمالي

         مطلوبات غير المتداولةال
  ٣,٣٩٥,٢١٧  ٣,٩٨١,١٩٣  ٤,٣٨١,٢٩٦  ٥  األجل  طويلةقروض 

                 ١٤٠,٢٤٧  ١٦٥,٨١٤ ١٧٨,٦٨٠    مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
                 ٣,٥٣٥,٤٦٤  ٤,١٤٧,٠٠٧  ٤,٥٥٩,٩٧٦    المتداولة غير المطلوباتإجمالي

         وق المساهمينحق
  ١,٠٩٠,٠٠٠  ١,١٥٠,٠٠٠  ١,١٥٠,٠٠٠    رأس المال 
  ٦١٢,٠٠٠  ١,٦٠٠,٥٠٠  ١,٦٠٠,٥٠٠    عالوة إصدار
  ٤١٦,٦٨٩  ٥٢٦,٣٦١ ٥٢٦,٣٦١    مي إحتياطي نظا

  ٢٨,٠٨٤  )٨١,٣٩٠(  )٢٠٦,٣٦٧(    احتياطيات أخرى 
                 ١,٦٨٤,٥٨٤  ٢,١٨٧,١٦٤  ٢,٣٠٤,٣١٧    أرباح مبقاة 

                 ٣,٨٣١,٣٥٧  ٥,٣٨٢,٦٣٥  ٥,٣٧٤,٨١١    حقوق المساهمينإجمالي

                 ١٤,٢٩٢  ١٧,٠٨١ ٤١,٧٠٢    حقوق األقلية
                 ٨,٨٨٠,٨٢٣  ١٠,٩٨٦,٩٩٥  ١١,٥٣٣,٢١٩    وق الملكيةالمطلوبات وحقإجمالي

  
            

  بن عبدالعزيز المهناعبدالرحمن   عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي  سكورديريت. جوجيس بي
  العضو المنتدب   الرئيس التنفيذي  المدير المالي

  .الموحدةاألولية ة من هذه القوائم الماليال يتجزأ كل اإليضاحات المرفقة جزءاً تش



٣ 

  شركة المراعي
  )شركة مساهمة سعودية(
  ئمة الدخل األولية الموحدةقا

  ٢٠١٠يونيو  ٣٠ في  تينأشهر المنتهيوالستة الثالثة  تيترفل
  
  

  لفترة الستة أشهر    لفترة الستة أشهر                   
  المنتهية في    المنتهية في    أبريل إلى يونيو    أبريل إلى يونيو          
  ٢٠٠٩يونيو  ٣٠    ٢٠١٠يونيو  ٣٠    ٢٠٠٩        ٢٠١٠             
  بآالف الرياالت    بآالف الرياالت    بآالف الرياالت    بآالف الرياالت           
  السعوديـــة    السعوديـــة     السعوديـــة     السعوديــة    إيضاح      
                                    )غير مراجعة(    )غير مراجعة(    )غير مراجعة(    )غير مراجعة(          

  ٢,٧٧٣,١٩٨    ٣,٢٩٨,٣٥٨    ١,٤٤٧,١١٨    ١,٧٣٨,٨٧٠    ٦  المبيعات
                                    )١,٦٧٣,٦٣٩  (  )٢,٠٢٧,٢٠١  (  )٨٥٥,٨٠٤  (  )١,٠٣٧,٧٣٩  (    تكلفة المبيعات   

  ١,٠٩٩,٥٥٩    ١,٢٧١,١٥٧    ٥٩١,٣١٤    ٧٠١,١٣١       إجمالي الربح
  

  )٤٠٨,٣٦٩  (  )٤٩٨,٣٠٢  (  )٢٠٧,٢٥٥(  )٢٦١,٨٠٧  (    مصاريف بيع وتوزيع 
                                    )١٠٧,٥٨٣  (  )١٠٧,٠٢٥  (  )٤٨,٦٦٧  (  )٥١,٦٦٦  (    مومية وإدارية مصاريف ع

  ٥٨٣,٦٠٧    ٦٦٥,٨٣٠    ٣٣٥,٣٩٢    ٣٨٧,٦٥٨       صافي دخل العمليات
  

  -        )١,٢٧٣  (  -        ٥٦٩    ٤   الحصة في نتائج شركات زميلة
                                    )٨٦,١٧٢  (  )٦٢,٨٢٢  (  )٤٠,٣٥٥  (  )٣٠,٦١٠  (    مصاريف بنكية 

  ٤٩٧,٤٣٥    ٦٠١,٧٣٥    ٢٩٥,٠٣٧    ٣٥٧,٦١٧    من العمليات الرئيسية والمستمرةالدخل 
  

                                    )١٢,٣١٦  (  )١٣,٠٩٥(  )٧,١٣٣  (  )٦,١٤٣  (      الزكاة  
  ٤٨٥,١١٩    ٥٨٨,٦٤٠    ٢٨٧,٩٠٤    ٣٥١,٤٧٤      الدخل قبل حقوق األقلية 

  
                                    )٦٤٩  (  )١١,٤٨٧  (  )٨٠٥  (  )٨,٤١٦  (    حقوق األقلية

                                    ٤٨٤,٤٧٠    ٥٧٧,١٥٣     ٢٨٧,٠٩٩    ٣٤٣,٠٥٨      صافي دخل الفترة
  

  ٧   :)بالريال السعودي( ربح السهم
   المتعلق بالدخل من العمليات

                                    ٤,٥٦    ٥,٢٣               ٢,٧١    ٣,١١      الرئيسية والمستمرة  
                                    ٤,٤٤    ٥,٠٢    ٢,٦٣    ٢,٩٨      المتعلق بصافي دخل الفترة

  
  

تقدم نتائج األعمال أعاله المصرح عنها في قائمة الدخل األولية الموحدة صورة حقيقية وعادلة عن األداء السابق للمجموعة، 
  .لكنها ال تعبر بالضرورة عن النتائج المستقبلية لها

  
  

            
  بن عبدالعزيز المهنابدالرحمن ع  عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي  سكورديريت. جوجيس بي
  العضو المنتدب   الرئيس التنفيذي  المدير المالي

  
  
  
  

  .األولية الموحدةة من هذه القوائم الماليال يتجزأ كل اإليضاحات المرفقة جزءاً تش



٤ 

  شركة المراعي
  )شركة مساهمة سعودية(

  ئمة التدفقات النقدية األولية  الموحدةقا
   ٢٠١٠يونيو  ٣٠ية في أشهر المنته الستةلفترة 

  
  الستة أشهرلفترة      الستة أشهرلفترة                 
  المنتهية في    المنتهية في                
  ٢٠٠٩ يونيو ٣٠    ٢٠١٠ يونيو ٣٠                
  بآالف الرياالت     تبآالف الرياال        
  السعوديــــة     السعوديــــة    إيضاح            
                            )غير مراجعة(    )غير مراجعة(                

  :النشاطات التشغيلية
  ٤٨٤,٤٧٠    ٥٧٧,١٥٣      الفترة صافي دخل  

  
  :التعديالت لـ  
  ٢٢٨,١٣٣    ٢٨٩,٢٢٣       استهالك ممتلكات وآالت ومعدات  
  )١٠٦,٢٨٢  (  )١٠١,٦٤٣  (     الموجودات الحيويةصافي الزيادة في قيمة   
  )٥,١١١  (  )٤,٤٤١  (    بيع ممتلكات وآالت ومعدات  ربح  
  ٣٢,٧٤٢    ٤٢,٥٦٨      دات حيوية خسارة بيع موجو  
  ٨٦,١٧٢    ٦٢,٨٢٢      مصاريف بنكية   
  -        ١,٢٧٣      الحصة في نتائج شركات زميلة   
  ١٢,٢٠٦    ١٢,٨٦٦      التغير في مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   
  ٦٤٩    ١١,٤٨٧      األقلية في صافي شركة تابعة ءحصة شركا  

  
  : التغيرات في  
  )٩٩,٣٤٣  (  )١٥٣,٣٩٦  (    عة مقدماًمدفوالمصاريف الو المدينين    
  ٢٠,٥٨٣    ٧٨,١٨٤      بضاعة  ال    
                            ٥٨,٧٦٦    ٤٢,٤٨٢      مستحقة الدفعالمصاريف الن ويدائنال    
                            ٧١٢,٩٨٥    ٨٥٨,٥٧٨       التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية    

  :النشاطات اإلستثمارية
  )٥٨٤,١٥٨  (  )١,٠٥٩,٠٦١  (    ت إضافات للممتلكات واآلالت والمعدا  
  ٤٦٥    )٣,٣٨٢  (    تخفيضات سعر الشراء / إضافات للموجودات الحيوية   
  ٤٣,٧٠٨    ٨,٨٥٤      متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات   
  ٨,٧٩٩    ٥٤,٩١٤      من بيع موجودات حيويةمتحصالت   
                            )١٩٥,٧٢٩  (  )٦١,٣٧٩  (  ٤         شراء استثمارات وموجودات مالية  
                            )٧٢٦,٩١٥  (  )١,٠٦٠,٠٥٤  (     التدفقات النقدية المستخدمة في النشاطات اإلستثمارية  

  :النشاطات التمويلية
  ٤٥٨,١٠٥    ٤٠٣,١٨٨      الزيادة في القروض   
  )٣٧٩,٦٩٠  (  )٤٥٤,٥٨٦  (    توزيعات أرباح مدفوعة   
  )٨٦,١٧٢  (  )٦٢,٨٢٢  (    مصاريف بنكية   
  ٤,٣٨٩    ٤,٠٩٥      ف المؤجلة التغير في المصاري  
  -        ١٤,٠٠٠      حصة حقوق األقلية في الشركة الحديثة لصناعة األطعمة  
                            )٧٠٧  (  )٨٦٦  (    توزيعات أرباح إلى شركاء األقلية   
                            ) ٤,٠٧٥  (  )٩٦,٩٩١  (     النشاطات التمويلية المستخدمة فيالتدفقات النقدية   

  )١٨,٠٠٥  (  )٢٩٨,٤٦٧  (    وشبه النقدية  النقص في النقدية
                            ٢٤٦,٥٨٥    ٥٠٧,٦٦٦       يناير ١النقدية وشبه النقدية في    

                            ٢٢٨,٥٨٠    ٢٠٩,١٩٩       يونيو ٣٠في  النقدية وشبه النقدية
  

            
  بن عبدالعزيز المهناعبدالرحمن   عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي  سكورديريت. جوجيس بي
    العضو المنتدب   الرئيس التنفيذي  المدير المالي

.األولية الموحدةة من هذه القوائم الماليال يتجزأ كل اإليضاحات المرفقة جزءاً تش



٥ 

  شركة المراعي
  )شركة مساهمة سعودية(

  األولية  الموحدة الملكيةئمة التغيرات في حقوق قا
  ٢٠١٠يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  
            ما يتعلق بمساهمي الشركة األم            
  إجمالـــي        إجمالي                          
  حقوق الملكية    األقلية حقوق     حقوق المساهمين     المبقاة األرباح     األخرىاالحتياطيات     النظامياالحتياطي     اإلصدار عالوة     رأس المال      
  بآالف الرياالت    بآالف الرياالت    بآالف الرياالت    بآالف الرياالت    الف الرياالتبآ    بآالف الرياالت    بآالف الرياالت    بآالف الرياالت      
  السعوديــة    السعوديــة    السعوديــة    السعوديــة    السعوديــة    السعوديــة    السعوديــة    السعوديــة      
                                                      )غير مراجعة(    )غير مراجعة(    )جعةغير مرا(    )غير مراجعة(    )غير مراجعة(    )غير مراجعة(    )غير مراجعة(    )غير مراجعة(      

  

  ٣,٦٣١,٤٩٢    ١٤,٣٥٠    ٣,٦١٧,١٤٢    ١,٥٨١,٦١٤    )٨٣,١٦١  (   ٤١٦,٦٨٩    ٦١٢,٠٠٠    ١,٠٩٠,٠٠٠    ٢٠٠٩ يناير ١الرصيد في 
  ٤٨٥,١١٩    ٦٤٩    ٤٨٤,٤٧٠    ٤٨٤,٤٧٠    -        -         -         -         الفترةصافي دخل 

  )٣٨١,٥٠٠  (  -         )٣٨١,٥٠٠  (  )٣٨١,٥٠٠  (  -        -          -         -         نةتوزيعات أرباح معل
  )٧٠٧  (  )٧٠٧(  -         -         -        -          -         -         توزيعات أرباح إلى شركاء األقلية
  ٣٨,٥٠٠    -         ٣٨,٥٠٠    -         ٣٨,٥٠٠    -          -         -         صافي مكاسب االستثمارات المالية

  تغير في تغطية مخاطرصافي ال
                                                      ٧٢,٧٤٥    -         ٧٢,٧٤٥    -         ٧٢,٧٤٥    -        -         -         التدفقات النقدية   

                                                      ٣,٨٤٥,٦٤٩    ١٤,٢٩٢    ٣,٨٣١,٣٥٧    ١,٦٨٤,٥٨٤    ٢٨,٠٨٤    ٤١٦,٦٨٩    ٦١٢,٠٠٠    ١,٠٩٠,٠٠٠    ٢٠٠٩يونيو  ٣٠الرصيد في 
  
      ٥,٣٩٩,٧١٦    ١٧,٠٨١    ٥,٣٨٢,٦٣٥    ٢,١٨٧,١٦٤    )٨١,٣٩٠  (  ٥٢٦,٣٦١    ١,٦٠٠,٥٠٠    ١,١٥٠,٠٠٠    ٢٠١٠ يناير ١صيد في الر

  ٥٨٨,٦٤٠    ١١,٤٨٧    ٥٧٧,١٥٣    ٥٧٧,١٥٣    -        -         -         -         الفترةصافي دخل 
  )٤٦٠,٠٠٠  (  -        )٤٦٠,٠٠٠  (  )٤٦٠,٠٠٠  (  -        -         -         -         توزيعات أرباح معلنة

  )٨٦٦  (  )٨٦٦  (  -         -         -        -         -         -         توزيعات أرباح إلى شركاء األقلية
  )٥٩,٥٠٠  (  -        )٥٩,٥٠٠  (  -         )٥٩,٥٠٠  (  -         -         -         االستثمارات المالية خسارةصافي 

  صافي التغير في تغطية مخاطر
    )٦٥,٤٧٧  (  -        )٦٥,٤٧٧  (  -         )٦٥,٤٧٧  (  -         -         -         التدفقات النقدية   

  حصة حقوق األقلية في الشركة 
                                                        ١٤,٠٠٠    ١٤,٠٠٠    -         -         -        -         -         -         الحديثة لصناعة األطعمة   

                                                      ٥,٤١٦,٥١٣    ٤١,٧٠٢    ٥,٣٧٤,٨١١    ٢,٣٠٤,٣١٧    )٢٠٦,٣٦٧  (  ٥٢٦,٣٦١    ١,٦٠٠,٥٠٠    ١,١٥٠,٠٠٠    ٢٠١٠يونيو  ٣٠الرصيد في 
  

            
  بن عبدالعزيز المهناعبدالرحمن   عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي  سكورديريت. جوجيس بي
  العضو المنتدب   الرئيس التنفيذي  المدير المالي

  . األولية الموحدةة من هذه القوائم الماليال يتجزأ كل اإليضاحات المرفقة جزءاً تش



 

٦ 

  شركة المراعي
  )شركة مساهمة سعودية(

  ضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة إي
  ٢٠١٠يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  نبذة عن الشركة والشركات التابعة لها ونشاطاتها  - ١
وقد ). ٢٠٠٥أغسطس  ٨الموافق (هـ ١٤٢٦رجب  ٢، شركة مساهمة سعودية تم تحويلها بتاريخ )الشركة(شركة المراعي   

تعمل بموجب ، و)١٩٩١يوليو  ١الموافق (هـ ١٤١١ذي الحجة  ١٩بتاريخ  ،في األصل ،بدأت الشركة عملياتها التجارية
، كانت النشاطات الرئيسية للشركة لألعوام من ١٩٩١وقبل توحيد نشاطاتها في عام  .١٠١٠٠٨٤٢٢٣السجل التجاري رقم 

  ".المراعي"تتم باستخدام العالمة التجارية  ١٩٩١إلى  ١٩٧٦
  

من الشركات الرئيسية في إنتاج المواد الغذائية االستهالكية في منطقة الشرق ) المجموعة(تعد الشركة والشركات التابعة لها   
  . ي المجاورةفي المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليج وتستحوذ على الحصة السوقية األكبراألوسط، 

  
كما يتم إنتاج الحليب الخام ". المراعي"يتم إنتاج األلبان وعصائر الفاكهه، وتصنيع المواد الغذائية باستخدام العالمة التجارية 

يتم . ومعالجته مع القيام بتصنيع األغذية المشتقة من األلبان في المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة
المنتجات االستهالكية من مرافق التصنيع داخل المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة من الحليب وع توزي

  . خالل أسطول التوزيع إلى مراكز التوزيع المحلية
    
صناعة األطعمة الحديثة لمن قبل شركة المخابز الغربية المحدودة، والشركة  تصنيعها والمتاجرة بهاإن منتجات المخابز يتم   

تقوم الشركة العالمية لخدمات المخابز المحدودة  .، على التوالي"أيام ٧"و " لوزين"المحدودة باستخدام العالمات التجارية 
ان هذه الشركات ذات مسئولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية، ويقع مركزها . زبالمتاجرة في منتجات الخب

  . الرئيسي في جدة
، باستخدام العالمات التجارية )هادكو(تصنيع منتجات الدواجن والمتاجرة بها من قبل شركة حائل للتنمية الزراعية  يتم
ان شركة هادكو، شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية، ويقع مركزها الرئيسي في ". هادكو"

  . حائل

 ،من قبل المجموعة )فيما عدا مملكة البحرين وسلطنة عمان(ي الخليج التعاوندول مجلس جميع مراكز التوزيع في  تدار
  :مبرمة مع الموزعينوكالة اتفاقيات  بموجبويتم تشغيلها 

  .شركة الخرافي إخوان لمنتجات األلبان المحدودة  :   ويـتـــــــالك  
  .شركة خالد للمواد الغذائية والتجارة  : رــــــــقطــ  
  .مؤسسة بستان الخليج  :ية المتحدةاإلمارات العرب  
    
شركة المراعي البحرين / تباشر المجموعة نشاطها في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان من خالل شركات تابعة وهي   

شركة ذات مسئولية محدودة، على  –، وشركة الكواكب العربية للتجارة والتسويق )شركة الشخص الواحد. (و.ش.ش –
   .التوالي

  
  : ان المركز الرئيسي للمجموعة هو كاآلتيإن عنو

  ٧مخرج رقم  -الطريق الدائري الشمالي
  حي األزدهار

  ٨٥٢٤ص ب   
  ١١٤٩٢الرياض  

  المملكة العربية السعودية 
  

 الشركة الدولية ألغذية األطفال ، أعلنت الشركة عن إنشاء)٢٠١٠مارس  ٣٠الموافق (هـ ١٤٣١ربيع الثاني  ١٤بتاريخ 
إلنتاج وتسويق وتوزيع أغذية األطفال الرضع ) لكل منهما% ٥٠مملوك بنسبة (مع شركة ميد جونسون  )مشروع مشترك(

 ٢٠,٥قدره  اًدفعت الشركة مبلغ) ٢٠١٠يونيو  ٢١الموافق (هـ ١٤٣١رجب  ٨في . في دول مجلس التعاون الخليجي
المشروع  سيستأجر .غذية األطفالفي رأس مال الشركة الدولية أل% ٥٠ويمثل حصتها البالغة مليون ريال سعودي 

  .٢٠١١والذي سيبدأ التشغيل التجريبي خالل عام  مصنع تحت اإلنشاء من المجموعةالمشترك 
   



٧ 

  شركة المراعي
  )شركة مساهمة سعودية(

  تتمة -  ضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدةإي
   ٢٠١٠يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  
  : التابعة للمجموعةاناً بتفاصيل الشركات فيما يلي بي

نسبة الملكية المباشرة       
  والفعلية 

  

  األسهم/ الحصص   ٢٠٠٩  ٢٠١٠ النشاط بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة
                            المصدرة  رأس المال       

المملكة العربية   شركة المراعي لالستثمار المحدودة

  السعودية

ريال  ١,٠٠٠,٠٠٠  %١٠٠  %١٠٠  شركة قابضة

  سعودي

١٠٠,٠٠٠  

المملكة العربية   شركة المراعي ألغذية األطفال المحدودة

  السعودية

شركة صناعية 

  وتجارية

ريال  ٥,٠٠٠,٠٠٠  %١٠٠  %١٠٠

  سعودي

٥٠٠,٠٠٠  

المملكة العربية   شركة حائل للتنمية الزراعية  

  السعودية 

شركة / دواجن

  زراعية

ريال  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  %١٠٠  %١٠٠

  عوديس

٣٠,٠٠٠,٠٠٠  

المملكة العربية   شركة المخابز الغربية المحدودة 

  السعودية 

ريال  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  %١٠٠  %١٠٠  شركة مخابز

  سعودي

١٠٠,٠٠٠  

المملكة العربية   الشركة العالمية لخدمات المخابز المحدودة  

  السعودية 

  ٥٠٠  ريال سعودي ٥٠٠,٠٠٠  %١٠٠  %١٠٠  شركة تجارية

المملكة العربية   المحدودة لصناعة األطعمةالشركة الحديثة 

  السعودية 

ريال  ٣٥,٠٠٠,٠٠٠  %٦٠  %٦٠  شركة مخابز

  سعودي

٣٥,٠٠٠  

المملكة العربية   )مدخالت(شركة المدخالت الزراعية المحدودة 

  السعودية 

ريال  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  %٥٢  %٥٢  شركة زراعية

  سعودي

٢٥٠  

  ١,٠٠٠  دينار بحريني ١٠٠,٠٠٠  %١٠٠  %١٠٠  ركة مبيعاتش  مملكة البحرين  .و.ش.شركة المراعي البحرين ش

  ٢,٥٠٠  دينار بحريني ٢٥٠,٠٠٠  %١٠٠  %١٠٠  شركة قابضة  مملكة البحرين  .م.م.شركة المراعي العالمية القابضة ش

  ٢,٥٠٠  دينار بحريني ٢٥٠,٠٠٠  %٩٩  %٩٩  شركة قابضة  مملكة البحرين  .م.م.شركة المراعي لالستثمار القابضة ش

  كلي القابضة المحدودة شركة مار

  

راكدة وعديمة   جيرسي

  النشاط

١٠٠  %١٠٠%  -  -  

 ارة والتسويقـة الكواكب العربية للتجـشرك

  ١٥٠,٠٠٠  ريال عماني ١٥٠,٠٠٠  %٩٠  %٩٠  شركة مبيعات   سلطنة عمان  .م. م. ش



٨ 

  شركة المراعي
  )شركة مساهمة سعودية(

  مةتت - ضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة إي
   ٢٠١٠يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  
  الموحدة    األولية العرف المحاسبي وأسس إعداد وتوحيد وعرض القوائم المالية  - ٢

فيما عدا األدوات المالية ( وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيةالموحدة على أساس مبدأ االستحقاق واألولية  تم إعداد القوائم المالية  )أ 
، وطبقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية )تقة واالستثمارات حيث يتم قياسها بالقيمة العادلةالمش

  . للمحاسبين القانونيين

إن أية . الحالية الفترةالسابقة، عند الضرورة، لتتمشى مع تبويب  للفترةأعيد تصنيف أو تعديل بعض أرقام المقارنة   ) ب
  . الموحدة األولية لقوائم الماليةهذه اتعتبر غير جوهرية بالنسبة لخالل الفترة الحالية تعديالت تم إجراؤها 

والشركات ) الشركة(الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال شركة المراعي  األولية تشتمل هذه القوائم المالية  ) ج
التابعة هي تلك التي تمتلك فيها الشركة، بصورة الشركة . أعاله) ١(المذكورة في اإليضاح ) المجموعة(التابعة لها 

من رأس المال الذي يحق لصاحبه التصويت وتمارس % ٥٠مباشرة أو غير مباشرة، استثماراً طويل األجل يزيد عن 
يتم توحيد الشركة التابعة اعتباراً من تاريخ سيطرة الشركة على الشركة التابعة ولحين التوقف عن . عليها سيطرة عملية

الموحدة على أساس القوائم المالية للشركة والقوائم المالية  األولية تم إعداد القوائم المالية. ارسة مثل هذه السيطرةمم
تمثل . لشركات التابعة، بعد تعديلها وذلك بحذف كافة األرصدة والمعامالت الهامة المتداخلة بين شركات المجموعةل

سارة وصافي الموجودات غير المملوكة من قبل المجموعة، ويتم إظهارها األقلية الحصة في الربح أو الخ حصة شركاء
  . الموحدةاألولية في قائمة المركز المالي  الملكيةالموحدة وضمن حقوق األولية  كبند مستقل في قائمة الدخل

  . الموحدة ألقرب ألفاألولية  يتم تقريب المبالغ الظاهرة في هذه القوائم المالية  )د 
  
  
  اسات المحاسبية الهامة السي  - ٣

  استخدام التقديرات   )أ  
الموحدة، طبقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، اسـتخدام  األولية  يقتضي إعداد القوائم المالية

بعـض   تؤثر على أرصدة بعض الموجودات والمطلوبـات المسـجلة، واإلفصـاح عـن    قد التقديرات واالفتراضات التي 
الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ قائمة المركز المالي، ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها للفتـرة  

وبالرغم من إعداد هذه التقديرات واالفتراضات وفقاً لمعرفة اإلدارة لألحداث والعمليات الجارية، فـإن النتـائج   . المعروضة
  . التقديرات الفعلية يمكن أن تختلف عن هذه

  
  النقدية وشبة النقدية    ) ب

الموحدة، تتكون النقدية وشبة النقدية من األرصدة لـدى البنـوك والنقـد فـي     األولية  ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية
  . عند شرائهاالصندوق والودائع قصيرة األجل القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة، وفترة استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل 

  
  المدينون    ) ج

كافـة  ل تكـوين مخصـص  يتم . مخصص الديون المشكوك في تحصيلهاتظهر الذمم المدينة بالمبلغ األصلي للفاتورة ناقصا 
  . تشطب الديون المعدومة عند تكبدها. عندما يعتبر تحصيلها مشكوكاً فيه أو مستحقه لمدة تزيد عن ثالثة أشهرلديون ا

  
  تقويم البضاعة    ) د

وبشكل عام، تحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجح، وتشتمل . تظهر البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل
وفقاً لمستوى النشاط  المباشرة وبالنسبة للمنتجات المصنعة، تشتمل التكلفة على كافة المصاريف. على تكاليف النقل والمناولة

مـن  مالئمة يتكون صافي القيمة البيعية من السعر التقديري ناقصاً تكاليف اإلنتاج اإلضافية حتى اإلكمال، وحصه . العادي
  . متقادمة أو بطيئة الحركة أو تالفة بضاعةيجنب مخصص، عند الضرورة، لقاء أية . مصاريف البيع والتوزيع



٩ 

  شركة المراعي
  )شركة مساهمة سعودية(

  تتمة - لمالية األولية الموحدة ضاحات حول القوائم اإي
   ٢٠١٠يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  
   تتمة - السياسات المحاسبية الهامة  - ٣
  

  في األوراق المالية   االستثمارات  )هـ
األربـاح  الموحدة بالقيمة العادلـة، وتـدرج   األولية تقاس وتسجل االستثمارات في األوراق المالية في قائمة المركز المالي 

يتم االستثمارات أو إنخفاض قيمتها،  استبعادوعند . مباشرةً والخسائر غير المحققة الناجمة عن ذلك ضمن حقوق المساهمين
وفي حـال  . الموحدةاألولية  في قائمة الدخل –المدرجة سابقاً ضمن حقوق المساهمين –الربح أو الخسارة المتراكمة  إثبات

ستثمارات، فإن التكلفة تعتبر أفضل طريقة مالئمة وموضوعية وموثوق بها لقيـاس القيمـة   عدم وجود سوق لتداول هذه اال
  . االستثماراتالعادلة لهذه 

  
   والمشاريع المشتركة زميلةالشركات الفي  اتاالستثمار  )و 

د ممارسة الشـركة  وفقاً لطريقة حقوق الملكية وذلك عن والمشاريع المشتركة الزميلة اتفي الشرك اتيتم محاسبة اإلستثمار
فـي قائمـة   والمشاريع المشتركة يسجل اإلستثمار في الشركة الزميلة . تأثيراً هاماً على المنشأة، التي ال تعتبر شركة تابعة

الزميلة  اتبالتكلفة زائداً التغيرات التي تطرأ على حصة الشركة في صافي موجودات الشرك الموحدةاألولية المركز المالي 
. الزميلـة  اتحصة الشركة في نتائج الشرك الموحدةاألولية تعكس قائمة الدخل . ناقصاً اإلنخفاض في القيمة لما بعد الشراء

تها الزميلة بقدر حصة الشركة فـي  اوقد تم حذف األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين الشركة وشرك
  .الزميلة اتالشرك

  
  الممتلكات واآلالت والمعدات    ) ز

، وتستهلك بطريقة القسط الثابت باستخدام المعـدالت  ناقصاً االستهالك المتراكم ةتظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلف
  : السنوية التالية
  %١٠  إلى  % ٣          المباني 

  %٣٣  إلى  % ٥      اآلالت والمكائن والمعدات 
  %٢٥  إلى   % ١٥          السيارات 

  .األراضي ال تستهلك
  
    دات الحيويةالموجو  ) ح

تحدد تكلفـة  . تظهر الموجودات الحيوية بتكلفة الشراء أو تكلفة التربية حتى تاريخ اإلنتاج األولي ناقصاً االستهالك المتراكم
إلى القيمـة التقديريـة   تستهلك الموجودات الحيوية . الموجودات الحيوية غير الناضجة بتكلفة التربية وفقاً ألعمارها المعنية

باستخدام المعدالت السنوية ) فيما عدا حظائر الدواجن التي تطفأ على أساس المنتج الفعلي(بطريقة القسط الثابت، ها المتبقية ل
   :التالية

  
  %٢٥  إلى  % ١٥           األبقار الحلوب

  %٨  إلى   % ٢           األشجار
  
  اإلنخفاض في القيمة  ) ط

للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتهـا وذلـك    الموجودات الحيويةو يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات
وفي حالة وجود مثل هـذا الـدليل   . عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد قيمتها الدفترية

. القيمة القابلة لالسترداد لها وزيادة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد، عندئذ تخفض الموجودات إلى
  . الموحدة األولية يتم إثبات خسائر اإلنخفاض في القيمة كمصروف في قائمة الدخل

  
فيما عدا الشهرة، فإنه إذا ما تم الحقاً عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة، عندئذ يتم زيادة القيمة الدفترية لألصـل إلـى   

لى أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان مـن المفتـرض   القيمة المعدلة القابلة لالسترداد ع
يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض . السابقة السنواتتحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة اإلنخفاض في قيمة األصل في 

  . الموحدة مباشرةً األولية في قيمة األصل كإيرادات في قائمة الدخل



١٠ 

  شركة المراعي
  )شركة مساهمة سعودية(

  تتمة - ضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة إي
   ٢٠١٠يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  
  تتمة  -السياسات المحاسبية الهامة   - ٣
  
  الشهرة   -الموجودات غير الملموسة   ) ي

وحصة المجموعة في صـافي القيمـة العادلـة للموجـودات والمطلوبـات       تمثل الشهرة الفرق بين تكلفة األعمال المشتراة
يتم مراجعة الشهرة الناتجة عن عمليات الشراء مره واحدة في السنة . وااللتزامات المحتملة للشركة المشتراة بتاريخ الشراء

وف إلـى إمكانيـة إنخفـاض    وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظرللتأكد من وجود انخفاض في قيمتها أو أكثر 
  .  قيمتها الدفترية

  
  الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع  ) ك

يتم إثبات اإللتزامات لقاء المبالغ المستحقة الدفع مستقبالً عن البضاعة أو الخدمات المستلمة سواءاً قدمت أم لـم تقـدم بهـا      
  .فواتير من قبل الموردين

  
  الزكاة    ) ل

الموحدة على أساس الربوط الزكوية التي تصدرها مصـلحة الزكـاة   األولية ئمة المركز المالي يجنب مخصص للزكاة في قا
يتم معالجة التسويات الناتجة عن الربوط الزكوية النهائية خالل الفتـرة  . والدخل طبقاً لألنظمة الزكوية والضريبية السعودية

  .  التي يتم فيها إصدار مثل هذه الربوط
  
  ة المشتقة وتغطية المخاطر  األدوات المالي  ) م

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

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

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

تعتبـر كافـة   . ، ويتم تقويمها بصورة مستمرة%١٢٥إلى % ٨٠يتوقع بأن تكون كافة عمليات التغطية فعالة وذلك ما بين 
الخسائر بالقيمة السوقية وتقيد كأدوات مالية مشـتقة   وأاألرباح  ويتم إثبات ،عمليات التغطية كتغطية مخاطر التدفقات النقدية

وعند استحقاق أو انتهاء . الموحدة وترحل إلى االحتياطيات األخرى ضمن حقوق المساهميناألولية  في قائمة المركز المالي
حتياطيات األخرى إلى قائمة ، يعاد تصنيف األرباح أو الخسائر ذات العالقة المدرجة ضمن االالمخاطر سريان أدوات تغطية

   .الموحدة، أو الموجودات المعنية المشتراة الخاضعة لتغطية المخاطراألولية  الدخل
  .المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالميةالمشتقة المالية سياسة المجموعة في إستخدام األدوات  تكمن

  
  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   ) ن

ألنظمة العمل والعمال فـي دول مجلـس التعـاون    ة كمبلغ مقطوع لكافة الموظفين العاملين وفقاً تستحق مكافأة نهاية الخدم
يتم احتساب االلتزام بالقيمة الحالية للمزايا التي يستحقها الموظف عنـد تركـه العمـل    . عند انتهاء عقود خدماتهم الخليجي

عة على أساس آخر رواتب وبـدالت للمـوظفين وسـنوات    تحسب مكافأة نهاية الخدمة المدفو. بتاريخ قائمة المركز المالي
  . أنظمة العمل والعمال في دول مجلس التعاون الخليجي المعنيهخدماتهم المتراكمة طبقاً لألحكام المنصوص عليها في 

  
  االحتياطي النظامي    ) س

ن صافي دخـل السـنة إلـى    م% ١٠طبقاً للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات السعودي، يجب على الشركة أن تحول 
إن االحتيـاطي النظـامي غيـر قابـل للتوزيـع      . االحتياطي النظامي حتى يبلغ مجموع هذا االحتياطي نصف رأس المال

  .للمساهمين
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  شركة المراعي

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

   ٢٠١٠ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  
  تتمة  -السياسات المحاسبية الهامة   - ٣
  
  تحويل العمالت األجنبية  ) ع

 دوريـاً  تحديـدها  يـتم  التي الثابتة التحويل بأسعار سعودية لرياالت المالية للفترة األجنبية بالعمالت المعامالت وقيد تحويل يتم

 يـتم  المـالي،  المركز قائمة وبتاريخ .مغطاة المعامالت انتك إذا اآلجلة األسعار أو السوق في السائدة األسعار متوسط إلظهار

 بأسعار أو التاريخ ذلك في السائدة التحويل بأسعار سعودية لرياالت األجنبية بالعمالت المسجلة والمطلوبات الموجودات تحويل

 هـو  حسـبما  الموحـدة،  األولية لالدخ قائمة إلى ذلك عن الناتجة التحويل فروقات تقيد / تحمل .مغطاة كانت إذا اآلجلة الشراء

   .مالئم
 ،)الواحد الشخص شركة( .و .ش.ش البحرين المراعي شركة /وهي البحرينية للعمليات الرئيسية العملة البحريني الدينار يعتبر

 لعملـة ا العمـاني  الريال يعتبر بينما ،.م.م.ش القابضة العالمية المراعي وشركة ،.م.م.ش القابضة لالستثمار المراعي وشركة

 موجـودات  تحـول  الموحدة، األولية المالية القوائم إعداد وبتاريخ .م.م.ش والتسويق للتجارة العربية الكواكب لشركة الرئيسية

 التحويـل  بسعر )السعودي الريال أي( للمجموعة المالية القوائم عرض بها يتم التي العملة إلى هذه التابعة الشركات ومطلوبات

 خالل التحويل ألسعار المرجح المتوسط بإستخدام التابعة الشركات لهذه الدخل قوائم وتحول المالي، المركز قائمة بتاريخ السائد

  .ةفترال
  
  إثبات اإليرادات   ) ف

يتم إثبات اإليرادات عند تسليم المنتجات للعمالء مـن قبـل   . يتم بيع المنتجات، بشكل رئيسي، على أساس البيع أو اإلرجاع
يـتم  . منتهية الصالحية، وذلك عند إنتقال المنافع والمخاطر المتعلقة بها، مع احتمال إعادة المنتجات هاالمجموعة أو موزعي

  . المعروفةوالمتوقعة إجراء تعديالت بشأن المرتجعات الفعلية 
  

عن الكميات  يتم إثبات اإليرادات الناتجة عن محصول القمح المضمون بيعه للحكومة عند اكتمال الحصاد، ويتم تأجيل الربح  
  .غير المسلمة لحين تسليمها إلى الحكومة

  
    اإلعانات الحكومية  ) ص

وعندما تتعلـق اإلعانـة   . يتم إثبات اإلعانات الحكومية عند وجود قناعة معقولة لدى الشركة بأنه سيتم استالمها من الدولة
ترة وذلك لمضاهاة اإلعانة بصورة منتظمـة مـع   الحكومية ببند من بنود المصاريف، فأنه يتم إثباتها كإيرادات على مدى الف

  . التكاليف التي سيتم التعويض عنها
  
  مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية    ) ق

تشتمل مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تعتبر بشكل 
يتم التوزيع بين تكلفة . ن تكلفة المبيعات طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعوديةخاص جزءاً م

تقـوم المجموعـة   . المبيعات، ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية، عند الضرورة وفق أسس مماثلة
  . ألجل المبرمة مع العمالء والموزعين على مصاريف البيع والتوزيعبتحميل المدفوعات المتعلقة باالتفاقيات طويلة ا

  
  أتعاب اإلدارة    ) ر

  . تقيد المجموعة أتعاب إدارة مزارع األعالف على المصاريف العمومية واإلدارية
  
  اإليجارات التشغيلية     )ش

  . الموحدة على مدى فترات عقود اإليجارة األولي تحمل اإليجارات المتعلقة بعقود اإليجارات التشغيلية على قائمة الدخل
  
  المعلومات القطاعية    ) ت

بتقـديم  / أو يقوم ببيـع ) قطاع أعمال(بتقديم منتجات أو خدمات معينة / يعتبر القطاع جزء أساسي من المجموعة يقوم ببيع 
بـاح وخسـائر القطاعـات    ، وتختلف أرباحه وخسائره عن أر)قطاع جغرافي(منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية معينة 

  .األخرى
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  شركة المراعي

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

  ٢٠١٠يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  
     االستثمارات والموجودات المالية  - ٤

    : من اآلتيألوراق المالية اوالمشاريع المشتركة و الزميلة اتالشركات في تتكون االستثمار  
  يونيو ٣٠    

   ٢٠١٠  
  )غير مراجعة(

  بآالف الــرياالت
  السعوديــــــــة

  ديسمبر  ٣١
   ٢٠٠٩  
  )مراجعـة(

  بآالف الــرياالت
  السعوديــــــــة

  يونيو ٣٠
  ٢٠٠٩  
  )غير مراجعة(

  بآالف الــرياالت
              السعوديــــــــة

  ١٩٥,٧٢٩  ٤٥٥,٠٨٠  ٤٩٢,٦٨٧  %٤٨,٠   المحدودةصائر لأللبان والع ةالشرآة الدولي
  -       ٢٩,٠٥٠  ٣١,٠٤٩  %٢١,٥  )عروق(شرآة تأصيل الدواجن 

  -       -       ٢٠,٥٠٠  %٥٠,٠  الشركة الدولية ألغذية األطفال
  ٤١١,٢٥٠  ٣٥٥,٢٥٠  ٢٩٥,٧٥٠  %٢,٥  استثمارات اسهم في شرآة زين

  ١٠٩,٥٨٧  ١٠٩,٥٨٧  ١٠٩,٥٨٧  -  ينقرض مقدم من المساهمين المؤسسين إلى شرآة ز
  ٧,٠٠٠  ٧,٠٠٠  ٧,٠٠٠  %١٠,٠  شرآة جنات لالستثمار الزراعي 

  -       ٤,٥٠٠  ٤,٥٠٠  %١,١  الشرآة الوطنية للسياحة
  -       ٢,٠٦٤  ٢,٠٦٤  %٧,٠  الشرآة الوطنية للبذور والخدمات الزراعية

              -       ٦٠٠  ٦٠٠  %٨,٣  الشرآة المتحدة لمزارع األلبان
    ٧٢٣,٥٦٦  ٩٦٣,١٣١  ٩٦٣,٧٣٧              

  
    : من اآلتيوالمشاريع المشتركة  الزميلة اتالشركات في تتكون االستثمار)  أ    

  
  

  يونيو ٣٠
   ٢٠١٠  
  )غير مراجعة(

  بآالف الــرياالت
  السعوديــــــــة

  ديسمبر  ٣١
   ٢٠٠٩  
  )مراجعـة(

  بآالف الــرياالت
  السعوديــــــــة

  يونيو ٣٠
  ٢٠٠٩  
  )غير مراجعة(

  بآالف الــرياالت
             السعوديــــــــة

        الشرآة الدوليه لأللبان والعصائر المحدودة
  -       -       ٤٥٥,٠٨٠  االفتتاحيالرصيد 
  ١٩٥,٧٢٩  ٤٥٨,٤٥١  ٤٠,٨٧٩  رأس المال المصدر: يضاف

             -       )٣,٣٧١(  )٣,٢٧٢(  الحصة في نتائج الفترة: ناقصًا
                    ١٩٥,٧٢٩  ٤٥٥,٠٨٠  ٤٩٢,٦٨٧  الختامييد الرص

        )عروق(يل الدواجن صشرآة تأ
  -       -  ٢٩,٠٥٠  الرصيد االفتتاحي

  -       ٢٨,٢٦٩  -       رأس المال المصدر: يضاف
  -       )٥٨٧(  -       توزيعات : ناقصًا

             -       ١,٣٦٨  ١,٩٩٩  الحصة في نتائج الفترة         
                    -       ٢٩,٠٥٠  ٣١,٠٤٩  الختاميلرصيد ا

        ألغذية األطفالالشرآة الدوليه 
  -       -       -       االفتتاحيالرصيد 
  -       -       ٢٠,٥٠٠  رأس المال المصدر: يضاف
             -       -       -       الحصة في نتائج الفترة: ناقصًا

                 ٢٠,٥٠٠  الختاميالرصيد 
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  شركة المراعي

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

  ٢٠١٠يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  
     تتمة - االستثمارات والموجودات المالية   - ٤

القيمة ب ريال سعودي للسهم ١٠ية قدرها مليون سهم بقيمة أسم ٣٥البالغ عددها  استثمارات األسهم في شرآة زين تقاس  )ب
والبالغة  ٢٠١٠ يونيو ٣٠بتاريخ ) تداول(األسهم السعودية المتداولة لألسهم في سوق  العادلة وذلك على أساس األسعار

مليون ريال سعودي، وتم إدراجها في  ٥٨,٧غير محققة قدرها  خسارةوقد نتج عن ذلك . ريال سعودي للسهم ٨,٤٥
وقد قام المساهمون المؤسسون بتمديد فترة سداد القرض المقدم لشرآة . ألخرى ضمن حقوق المساهميناالحتياطيات ا

زين في المملكة العربية السعودية، ووافقوا على رهن أسهمهم في شرآة زين لصالح ونيابًة عن الدائنين من الفئة 
عربية السعودية من إعادة تمويل قروضها وذلك لتمكين شرآة زين في المملكة ال ٢٠١٢يوليو  ٢٧الممتازة ولغاية 

  .الحالية
  

  . تم إظهار آافة االستثمارات األخرى في األوراق المالية بالتكلفة ناقصًا االنخفاض في القيمة  )ج
  

  القروض ألجل    - ٥
  

  ٢٠١٠ يونيو ٣٠  
  )غير مراجعة(

  بآالف الـرياالت
  السعوديــة

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١
  )مـراجعـة(

  بآالف الـرياالت
  السعوديـــة

  ٢٠٠٩ يونيو ٣٠
  )غير مراجعة(

  بآالف الـرياالت
                السعوديـــة

  ٣,٤٨٦,٥١٠  ٣,٧٥٦,٧٣٩  ٤,١٨٣,٧٢١  )مرابحة(تسهيالت بنكية إسالمية 

  ٦٠٦,٢٨٠  ٦١٢,٢٧٠  ٥٨٩,٤٧٦  صندوق التنمية الصناعية السعودي

                ٩,٤٣٦  ٧,٧١٨ ٦,٧١٨  صندوق التنمية الزراعية

  ٤,١٠٢,٢٢٦  ٤,٣٧٦,٧٢٧  ٤,٧٧٩,٩١٥                
  

 ٥٨٩,٥إن القروض المقدمة للمجموعة من صندوق التنمية الصناعية السعودي مضمونه برهن موجودات محددة قدرها 
 ٦٠٦,٣و ، ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي كما في  ٦١٢,٣( ٢٠١٠ يونيو ٣٠مليون ريال سعودي كما في 
  ).٢٠٠٩ يونيو ٣٠مليون ريال سعودي كما في 



١٤ 

 
  شركة المراعي

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

  ٢٠١٠يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
  المعلومات القطاعية   - ٦
  

باستخدام  الفاكههصناعة واإلتجار بمنتجات األلبان وعصائر  من قطاعات تشتمل علىالنشاط الرئيسي للمجموعة  يتكون
، ومنتجات "أيام ٧"لوزين و "وصناعة واإلتجار بمنتجات المخابز باستخدام العالمات التجارية  ،"المراعي"العالمة التجارية 

تشمل النشاطات األخرى . ومنتجات األعالف والمحاصيل الزراعية وغيرها، ""هادكو"الدواجن باستخدام العالمة التجارية 
 ٣١ و ٢٠١٠ يونيو ٣٠فيما يلي بياناً بالمعلومات المالية المختارة كما في . وأغذية األطفال على االستثمار في شركة زين

  :لكل قطاع من قطاعات األعمال التواريخ تلكللفترات المنتهية في و ٢٠٠٩ يونيو ٣٠و  ٢٠٠٩ ديسمبر
  

األلبان وعصائر  
  الفاكهة 

 بآالف الــرياالت
  السعوديــــة

 
  منتجات المخابز

  لــرياالتبآالف ا
  السعوديــــة

 
  منتجات الدواجن

  بآالف الــرياالت
  السعوديــــة

األعالف والمحاصيل 
  الزراعية

  بآالف الــرياالت
  السعوديــــة

  
  النشاطات األخرى
  بآالف الــرياالت
  السعوديــــة

  
  اإلجمالي 

  بآالف الــرياالت
                          السعوديــــة

              :)غير مراجعة( ٢٠١٠ يونيو ٣٠
  ٣,٣٩٧,١٤٤  -    ٩٥,٦٠٥  ٧٨,١٩٨  ٤١٧,٦٢٧  ٢,٨٠٥,٧١٤  المبيعات 

  ٣,٢٩٨,٣٥٨  -    ٢٧,٩٥٨  ٧٨,١٩٨  ٣٩٤,٨٣١  ٢,٧٩٧,٣٧١  مبيعات األطراف الثالثة
  )١٨٧,٥٨٠(  )١(  )١٩,٢٦٤(  )١٢,٠٩٤(  )٣٤,٦٦٠(  )١٢١,٥٦١(  في الموجودات الحيويةالزيادة ) / استهالك(

  ٥٨٨,٦٤٠  )٥,٧٣٠(  )٧,٢٤٩(  )١٤,٤٩٨(  ٧٤,٣٢٢  ٥٤١,٧٩٥  قليةقبل حقوق األ )خسارةال/ ( الدخل
  ١١,٥٣٣,٢١٩  ٦٨٨,٩٨٨  ١,٠٥٦,٢٦٩  ٤٦٧,١٢٢  ١,٦٧٢,٠٢٧  ٧,٦٤٨,٨١٣  إجمالي الموجودات 
  )٦,١١٦,٧٠٦(  )٧٥٦,٥٦٧(  )٥٢,٦٠٧(  )٦٠,٥٠٨(  )٢٤١,٩٨٥(  )٥,٠٠٥,٠٣٩(  إجمالي المطلوبات 

              

              :)مراجعة( ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١
  ٦,٠٥٤,٤٥٤  -  ١٥٨,٩٢٦  ٤٤,٤٩٨  ٦٤٦,٤١٦  ٥,٢٠٤,٦١٤  عات المبي

  ٥,٨٦٨,٨٠٥  -  ٢٨,٤٥٥  ٤٤,٤٩٨  ٦١٨,١٢٢  ٥,١٧٧,٧٣٠  مبيعات األطراف الثالثة
  )٢٨٨,٠٢٦(  -  )٢٢,٢٣٠(  )٢,٦٩٦(  )٥٦,٤٦٨(  )٢٠٦,٦٣٢(  في الموجودات الحيويةالزيادة ) / استهالك(

  ١,١٠٠,١٦٠  )١٢,٥٤٥(  )٧,٩١٠(  ٨,٣٩٥  ١٣٩,٧٧٠  ٩٧٢,٤٥٠  قبل حقوق األقلية )الخسارة/ (الدخل 
  ١٠,٩٨٦,٩٩٥  ٥٦٤,٥٨٦  ١,٠١٠,٥١٩  ٤٥٤,٢٠١  ١,٤٦٧,١٣٢  ٧,٤٩٠,٥٥٧  إجمالي الموجودات 
  )٥,٥٨٧,٢٧٩(  )٥٠٠,٦٥٠(  )١٣١,٧١٧(  )٧٠,٢٤١(  )٢١٨,٣٧٥(  )٤,٦٦٦,٢٩٦(  إجمالي المطلوبات 

              

              :):غير مراجعة( ٢٠٠٩ يونيو ٣٠
  ٢,٨١٩,٢٢٦  -      ٢٠,٨٨٩  -      ٣٠٧,٥٣٥  ٢,٤٩٠,٨٠٢  المبيعات 

  ٢,٧٧٣,١٩٨  -      ١٠  -      ٢٩٤,٨٠٤  ٢,٤٧٨,٣٨٤  مبيعات األطراف الثالثة
  )٢٢٨,١٣٣(  -      )٧,٤١٦(  -      )٢٥,٥٨١(  )١٩٥,١٣٦(  الزيادة في الموجودات الحيوية) / استهالك(

  ٤٨٥,١١٩  )٧,٢٤٧(  )١٨,٥١٥(  -      ٦٤,٥١٤  ٤٤٦,٣٦٧  قبل حقوق األقلية ) الخسارة/ (الدخل 
  ٨,٨٨٠,٨٢٣  ٥٢٧,٨٣٧  ٢٠٢,٦٢٥  -      ١,٢٤٧,٥٨٦  ٦,٩٠٢,٧٧٥  إجمالي الموجودات 
  )٥,٠٣٥,١٧٤(  )٤٩٤,٧٠٧(  )٤,٣١٨(  -      )٢١٠,٦٤٦(  )٤,٣٢٥,٥٠٣(  إجمالي المطلوبات 

  
ريال سعودي من محصول  مليون ٢٢,١تشتمل مبيعات األعالف والمحاصيل الزراعية لألطراف الثالثة على مبلغ قدره 

سيتم تسليم المحصول وإثبات . القمح الذي تم حصاده خالل ربع السنة والمضمون بيعه للحكومة، وتم تسجيله بالتكلفة
  .٢٠١٠األرباح خالل النصف الثاني من عام 

وفيما يلي . يجي تتركز النشاطات الرئيسية والموجودات التشغيلية للمجموعة، بشكل أساسي، في دول مجلس التعاون الخل
للفترات المنتهية و ٢٠٠٩ يونيو ٣٠و  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ و ٢٠١٠ يونيو ٣٠بياناً بالمعلومات المالية المختارة كما في 

  : ، لكل قطاع من القطاعات الجغرافيةالتواريخ تلكفي 
    

أبريل إلى يونيو 
٢٠١٠  

  )غير مراجعة(
  بآالف الـرياالت
 السعوديــة

  
أبريل إلى يونيو 

٢٠٠٩  
  )غير مراجعة(

  بآالف الـرياالت
  السعوديــة

لفترة الستة أشهر 
  المنتهية في 

  ٢٠١٠يونيو  ٣٠
  )غير مراجعة(

  بآالف الـرياالت
  السعوديــة

  لفترة الستة أشهر
  المنتهية في 

  ٢٠٠٩يونيو  ٣٠
  )غير مراجعة(

  بآالف الـرياالت
                    السعوديـــة

          المبيعات 
  ١,٩٠١,٦٣٤  ٢,٣٢٤,٨٢٢  ٩٩٢,٤٢٦ ١,٢٣٨,١١٩  عودية  المملكة العربية الس

  ٨٤١,٢٦٨  ٩٤١,٥٧٣  ٤٣٦,٠٤٤ ٤٨٧,٧١١  دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
                  ٣٠,٢٩٦  ٣١,٩٦٣  ١٨,٦٤٨ ١٣,٠٤٠  دول أخرى 
                  ٢,٧٧٣,١٩٨  ٣,٢٩٨,٣٥٨  ١,٤٤٧,١١٨ ١,٧٣٨,٨٧٠  اإلجمالي



١٥ 

  شركة المراعي
  )شركة مساهمة سعودية(

  تتمة -  ضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدةإي
  ٢٠١٠يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  تتمة -المعلومات القطاعية   - ٦
  

  يونيو ٣٠    
   ٢٠١٠  

  ديسمبر ٣١
   ٢٠٠٩  

  يونيو ٣٠
   ٢٠٠٩  

  )غير مراجعة(  )مراجعة( )غير مراجعة(   
بآالف الـرياالت    

  السعوديــة
رياالتبآالف الـ

  السعوديــة
بآالف الـرياالت

                السعوديــة

         الموجودات غير المتداولة
  ٦,٧٤٥,٩٣٤  ٨,٢٣٩,٢٩٤ ٨,٩٥٨,٠٢٩    المملكة العربية السعودية  

  ٨٤,٤٣٢  ١٠٣,٨٨٨  ١١٧,٠٢٥    دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
                 ٢٠٢,٧٢٩  ٤٦٢,٠٨٠  ٤٩٩,٦٨٧    دول أخرى 

                 ٧,٠٣٣,٠٩٥  ٨,٨٠٥,٢٦٢ ٩,٥٧٤,٧٤١    اإلجمالي
            

  : فيما يلي تحليالً بالمبيعات حسب المنتجات
    

  
أبريل إلى يونيو 

٢٠١٠  
  )غير مراجعة(

  بآالف الـرياالت
 السعوديــة

  
  

أبريل إلى يونيو 
٢٠٠٩  

  )غير مراجعة(
  بآالف الـرياالت

  السعوديــة

لفترة الستة أشهر 
  المنتهية في

 ٢٠١٠يونيو  ٣٠
  )غير مراجعة(

بآالف الــرياالت
  السعوديــــة

  لفترة الستة أشهر 
  المنتهية في 

   ٢٠٠٩يونيو  ٣٠
  )غير مراجعة(

 بآالف الــرياالت
                    ةالسعوديــــ

          :حسب المنتجات
  ١,٣١١,٥٧٠  ١,٤٦٧,٦٥١  ٦٩٧,٥١٧ ٧٩٠,٠٨١  ألبان طازجة

  ٢٧٨,٥٠١  ٣٣٢,٠٤٣  ١٣٠,٥٢١ ١٦١,٣٩٤  ألبان طويلة األجل 
  ٢٨٨,٦٥١  ٣٤٨,٠٣٨  ١٦٣,٨٢٨ ١٩٢,٧٧٠  عصائر الفاكهة  

  ٥٧٥,٤١٥  ٦٣٥,٥٠٦  ٢٧٧,٤٥٨ ٣٠٤,٨٢٩  أجبان وزبدة
  ٢٩٤,٨٠٤  ٣٩٤,٨٣١  ١٦٠,٢٢٦ ٢١٦,٥٧٧  منتجات المخابز

  -      ٧٨,١٩٨  -     ٤٢,٢٣٩  دواجن
  ١٠  ٢٧,٩٥٨  -     ٢٤,٥٣٩  أعالف ومحاصيل زراعية

                  ٢٤,٢٤٧  ١٤,١٣٣  ١٧,٥٦٨ ٦,٤٤١  أخرى 

                    ٢,٧٧٣,١٩٨  ٣,٢٩٨,٣٥٨  ١,٤٤٧,١١٨ ١,٧٣٨,٨٧٠  اإلجمالي

  
  ربح السهم  - ٧

 ٢٠٠٩ يونيو ٣٠و  ٢٠١٠ يونيو ٣٠األسهم المصدرة كما في عدد ل المتوسط المرجحتم احتساب ربح السهم على أساس 
   . ، على التواليمليون سهم ١٠٩مليون سهم و  ١١٥والبالغة 

  المقترح توزيعهارباح األ  - ٨
على ) ٢٠١٠أبريل  ١١الموافق (هـ ١٤٣١ربيع اآلخر  ٢٦بتاريخ  عقدالل اجتماعها الذي خ صادقت الجمعية العمومية

، ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في ) ريال سعودي للسهم ٤,٠٠بواقع (مليون ريال سعودي  ٤٦٠توزيع أرباح قدرها 
   ).٢٠١٠أبريل  ٢٦الموافق (هـ ١٤٣١جمادى األولى  ١٢وتم دفعها في 
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