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شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1035م
نبذة عن الشركة والشركات التابعة لها وأنشطتها
شركة المراعي ("الشركة") ،شركة مساهمة سعودية تحولت من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة بتاريخ  2رجب 1426هـ
(الموافق  8أغسطس 2112م) .وقد بدأت الشركة عملياتها التجارية ،بتاريخ  18ذي الحجة 1411هـ (الموافق  1يوليو 1881م) ،وتعمل
بموجب السجل التجاري رقم  .1111184221وقبل توحيد أنشطتها في عام 1881م ،كان النشاط الرئيسي من عام 1877م حتى 1881م
تحت اسم العالمة التجارية "المراعي".
عنوان المركز الرئيسي للمجموعة الرياض -طريق الدائري الشمالي -مخرج رقم  ،7حي اإلزدهار ،ص ب
،المملكة العربية السعودية.

، 8224الرياض 11482

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 وتصنيع المواد الغذائية في مصر واألردن من خالل الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة،
مشروع مشترك مع شركة بيبسي .حيث تقوم المجموعة بإدارة العمليات التشغيلية للشركة الدولية لأللبان والعصائر من خالل الشركات
التابعة الرئيسية التالية:
األردن
مصر

-

شركة طيبة لالستثمار والصناعات الغذائية
الشركة الدولية للمشاريع والصناعات الزراعية (بيتي) (إس آي – أي)

أما منتجات المخابز فيتم تصنيعها والمتاجرة بها من قبل شركة المخابز الغربية المحدودة ،والشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية
المحدودة ،مشروع مشترك مع شركة شيبيتا  ،بإستخدام العالمتين التجاريتين "لوزين" و"سفن دايز" ،على التوالي.
يتم إنتاج الدواجن والمتاجرة بها بواسطة شركة حائل للتنمية الزراعية ،باستخدام العالمة التجارية "اليوم".
يتم إنتاج أغذية األطفال من قبل شركة المراعي ألغذية األطفال المحدودة ويتم المتاجرة بها بواسطة الشركة الدولية ألغذية األطفال
باستخدام العالمتين التجاريتين (نورالك) و (إيفوالك).
يتم توزيع المنتجات االستهالكية النهائية حسب النطاق الجغرافي من المصنع إلى مراكز 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
سلطنة عمان
البحرين
الكويت
قطر

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

يتم تصدير منتجات األلبان والعصائر في المناطق األخرى من خالل شركة الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة ،ويتم تصدير
المنتجات األخرى من خالل الشركات التابعة األخرى.
تمتلك المجموعة وتشغل مزارع أعالف في األرجنتين والواليات المتحدة األمريكية .ويشار 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 و فندومونتي التي تدار من
خالل شركة المراعي لالستثمار القابضة ،الشركة تأسست في مملكة البحرين.
 في  2محرم 1416هـ ( 28أكتوبر 2114م) قامت شركة المراعي بتقديم طلب لوزارة التجارة والصناعة في مملكة البحرين لتصفية شركةالمراعي العالمية القابضة ش.ش.م إحدى الشركات التابعة للمجموعة .وتم اعتماد هذه التصفية من قبل وزارة التجارة والصناعة البحرينية بتاريخ
 28شعبان  1416هـ ( 16يونيو 2112م).
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شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
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نبذة عن الشركة والشركات التابعة لها ونشاطاتها  -تتمه
فيما يلي بيانا بتفاصيل الشركات التابعة للمجموعة:
اسم الشركة التابعة

العملة الوظيفية

نسبة الملكية
1034م
1035م
فعلي
مباشر(أ)
فعلي
مباشر(أ)

رأس المال

%300

%300

%300

%300

 1مليون لاير سعودي

1111

%300

%300

%300

 211مليون لاير سعودي

2131113111

%300

-

-

1مليون لاير سعودي

13111

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

%300

شركة المراعي لإلنتاج الزراعي والحيواني

المملكة العربية السعودية

شركة منتجات

لاير سعودي

%300

شركة المراعي لإلنشاءات

المملكة العربية السعودية

شركة إنشاءات

شركة المراعي لعمليات التشغيل والصيانة

المملكة العربية السعودية

شركة صيانة

عدد األسهم
المصدرة

حيوانية و زراعية
لاير سعودي

13111

%300

%300

-

-

1مليون لاير سعودي

%300

%300

-

-

1مليون لاير سعودي

13111

شركة المدخالت الزراعية المحدودة (مدخالت)

المملكة العربية السعودية

شركة زراعية

لاير سعودي

%51

%51

%51

%51

 22مليون لاير سعودي

221

شركة حائل للتنمية الزراعية

المملكة العربية السعودية

شركة منتجات

لاير سعودي

%300

%300

%300

%300

 111مليون لاير سعودي

1131113111

شركة حائل لإلنتاج الزراعي والحيواني

المملكة العربية السعودية

1مليون لاير سعودي

13111

حيوانية و زراعية
لاير سعودي

شركة منتجات

%300

%300

-

-

حيوانية و زراعية
شركة خدمات المخابز العالمية المحدودة

المملكة العربية السعودية

شركة راكدة

لاير سعودي

%300

%300

%300

%300

 2113111لاير سعودي

211

الشركة الدولية ألغذية األطفال

المملكة العربية السعودية

شركة تجارية

لاير سعودي

%300

%300

%300

%300

 41مليون لاير سعودي

4113111

الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية

المملكة العربية السعودية

شركة مخابز

لاير سعودي

%60

%60

%60

%60

 71مليون لاير سعودي

713111

شركة نورالك المحدودة

المملكة العربية السعودية

شركة تجارية

لاير سعودي

%300

%300

%300

%300

 1مليون لاير سعودي

13111

شركة المخابز الغربية المحدودة

المملكة العربية السعودية

شركة مخابز

لاير سعودي

%300

%300

%300

%300

 211مليون

شركة أجرو تيرا أس.أيه

األرجنتين

راكده وعديمة

بيسو أرجنتيني

%300

%300

%300

%300

شركة فوندومونتي أمريكا الجنوبية أس.أيه

األرجنتين

2113111

لاير سعودي
النشاط

4723872

4723872

بيسو أرجنتيني
بيسو أرجنتيني

شركة زراعية

(أ) تعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة عن طريق الشركة أو إحدى شركاتها التابعة.
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%300

%300

%300

%300

 48634163287بيسو أرجنتيني

48634163287
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(شركة مساهمة سعودية)
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نبذة عن الشركة والشركات التابعة لها ونشاطاتها  -تتمه
نسبة الملكية
اسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

النشاط

العملة الوظيفية

شركة المراعي البحرين ش.ش.و

مملكة البحرين

شركة تجارية

دينار بحريني

1035م
فعلي
مباشر(أ)
%300

1034م
فعلي
مباشر(أ)

%300

%300

%300

%300

%300

%11

عدد األسهم
المصدرة

رأس المال
 1113111دينار

23111

بحريني
شركة المراعي العالمية القابضة ش.م.م.

مملكة البحرين

شركة تم تصفيتها

دينار بحريني

-

-

شركة المراعي لالستثمار القابضة ش.م.م

مملكة البحرين

شركة قابضة

دينار بحريني

%11

%11

%11

الشركة الدولية لأللبان والعصائر البحرين القابضة ش.م.م

مملكة البحرين

شركة قابضة

دينار بحريني

%300

%51

%300

%51

الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة

الجزر العذراء البريطانية

شركة قابضة

دوالر أمريكي

%51

%51

%51

%51

الشركة الدولية لأللبان والعصائر (مصر) المحدودة

مصر

شركة قابضة

جنيه مصري

%300

%51

%300

%51

الشركة الدولية للمشاريع الصناعية الزراعية (بيتي)

مصر

شركة صناعية وتجارية

جنيه مصري

%300

%51

%300

%51

 2213111دينار

23211

بحريني
 2213111دينار

23211

بحريني
 2213111دينار

23211

بحريني
732813114

732813114

دوالر أمريكي
 121مليون جنيه

1231113111

مصري
 228مليون جنيه

2238113111

مصري
شركة ماركلي القابضة المحدودة

جيرسي

راكدة وعديمة النشاط

جنية إسترليني

%300

%300

%300

%300

-

-

المتحدون لصناعة منتجات األلبان

األردن

شركة تحت التصفية

دينار أردني

%300

%51

%300

%51

 2113111دينار

2113111

شركة األثير الزراعية

األردن

شركة تحت التصفية

دينار أردني

%300

%51

%300

%51

الشركة النموذجية للصناعات البالستيكية

األردن

شركة تحت التصفية

دينار أردني

%300

%51

%300

%51

شركة الروابي لصناعة العصائر ومشتقات الحليب

األردن

شركة تحت التصفية

دينار أردني

%300

%51

%300

%51

شركة طيبة لالستثمار والصناعات الغذائية

األردن

شركة صناعية

دينار أردني

%300

%51

%300

%51

أردني
 7213111دينار

7213111

أردني
 2213111دينار

2213111

أردني
 2113111دينار

2113111

أردني
4836723122
دينار أردني

(أ) تعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة عن طريق الشركة أو إحدى شركاتها التابعة.
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للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1035م
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نبذة عن الشركة والشركات التابعة لها ونشاطاتها  -تتمه
نسبة الملكية
بلد التأسيس

اسم الشركة التابعة

النشاط

العملة الوظيفية

1035م
فعلي
مباشر(أ)

1034م
فعلي
مباشر(أ)

عدد األسهم
المصدرة

رأس المال

شركة الكواكب العربية للتجارة والتسويق ش.م.م.

سلطنة عمان

شركة تجارية

لاير عماني

%10

%10

%10

%10

 1213111لاير عماني

1213111

شركة اليوم لمنتجات األغذية

سلطنة عمان

شركة تجارية

لاير عماني

%300

%300

%300

%300

213111لاير عماني

213111

شركة فوندومونتي إنفر جينز أس .إل

أسبانيا

شركة قابضة

يورو

%300

%300

%300

%300

 11مليون يورو

1131113111

شركة حائل للتطوير المحدودة

السودان

شركة زراعية

الجنيه السوداني

%300

%300

%300

%300

1113111

111

شركة المراعي اإلماراتية ش.م.م.

اإلمارات العربية المتحدة

شركة تجارية

درهم إماراتي

%300

%300

%300

%300

الشركة الدولية لأللبان والعصائر (دبي) المحدودة

اإلمارات العربية المتحدة

شركة قابضة

دوالر أمريكي

%300

%51

%300

%51

جنيه سوداني
1113111
درهم إماراتي

111

(غير مدفوع)
2231423181

2231423181

دوالر أمريكي
شركة فوندومونتي القابضة أمريكا الشمالية

الواليات المتحدة األمريكية

شركة قابضة

دوالر أمريكي

%300

%300

%300

%300

 2113111دوالر أمريكي

213111

شركة فوندومونتي أريزونا

الواليات المتحدة األمريكية

شركة زراعية

دوالر أمريكي

%300

%300

%300

%300

 2113111دوالر أمريكي

213111

شركة فوندومونتي كاليفورنيا

الواليات المتحدة األمريكية

شركة زراعية

دوالر أمريكي

%300

%300

%300

%300

-

-

(أ) تعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة عن طريق الشركة أو إحدى شركاتها التابعة.
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شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمه
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1035م
أسس إعداد وتوحيد وعرض القوائم المالية الموحدة

-1
أ)

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

ب ) تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال شركة المراعي "الشركة" وشركاتها التابعة كما في اإليضاح
( .)1الشركة وشركاتها التابعة يشار إليها مجتمعة بالمجموعة .الشركة التابعة هي التي يكون للمجموعة القدرة على التحكم في السياسات
المالية والتشغيلية لتلك الشركة وكذلك السيطرة على نسبة مساهمة أكثر من نصف صافي موجودات الشركة أو 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 قائمة المركز المالي الموحدة .يتم استبعاد كل من االرصدة
واأل رباح 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 الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة.
ج)

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

د)

تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي ،وهي العملة الوظيفية للشركة .يتم تقريب المبالغ الظاهرة في هذه القوائم المالية
الموحدة ألقرب ألف ،مالم يذكر خالف ذلك.
السياسات المحاسبية الهامة
تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة أدناه بشكل مستمر بجميع الفترات المعروضة بهذه القوائم .عند الضرورة يتم تبويب بعض ارقام
المقارنة للسنة السابقة لتتماشى مع تبويب السنة الحالية والتي ال تعتبر ذات أهمية نسبية لنتائج المجموعة ككل.

-1

أ )

النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمة من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة،
وتستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل.

ب)

المدينون التجاريون
تظهر الذمم المدينة التجارية بالمبلغ األصلي للفاتورة ناقصا مخصص االنخفاض أو مخصص المبيعات المرتجعة المقدرة .يتم تكوين
مخصص االنخفاض للذمم المدينة التي تجاوزت ثالثة أشهر عن تاريخ استحقاقها .يتم حساب مخصص المبيعات المرتجعة على أساس
المنتجات المنتهية الصالحية المتوقع إرجاعها ،وذلك تماشيا مع سياسة الشركة الستبدال المنتجات .تشطب الديون المعدومة عند تكبدها.

ج ) تقييم المخزون
يقيد المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق  ،أيهما أقل .تحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجح .تشتمل التكلفة على المصاريف
المتكبدة الكتساب المخزون ،اإلنتاج أو تكاليف التحويل وتكاليف أخرى مرتبطة بالتحويل والتكاليف األخرى المتكبدة لوصول المخزون إلى
ما هو عليه .في هذه الحالة تشمل تكلفة المخزون المصنع على حصة تتناسب مع النفقات العامة التحويلية استنادا على الطاقة التشغيلية
العادية .يتكون صافي القيمة القابلة للتحقق من سعر البيع التقديري ناقصا تكاليف التصنيع اإلضافية حتى اإلكتمال ،وحصه مالئمة من
مصاريف البيع والتوزيع .يجنب مخصص ،عند الضرورة ،مقابل أي مخزون متقادم أو بطيئ الحركة أو تالف.
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د ) متحصالت تأمين
يتم اإلعتراف بتعويضات التأمين كأصل عندما يكون لدى المجموعة تأكيد فعلي بأن هناك منفعة إقتصادية قادمة للمجموعة .عليه ،يتم
اإلعتراف بها كدخل ضمن السنة التي حدث اإلعتراف بها.
هـ ) االستثمارات
-

االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس عليها المجموعة تأثيرا كبيرا ،وال تتحكم في سياساتها المالية والتشغيلية ،وعادة ما تكون
حصة المساهمة فيها بين  ٪21و ٪21من حقوق التصويت .المشاريع المشتركة هي تلك الشركات التي يكون للمجموعة سيطرة مشتركة
معها على مشاريعها ،والتي قد أنشئت من قبل ترتيبات تعاقدية والتي تتطلب موافقة باإلجماع على القرارات المالية والتشغيلية االستراتيجية .
يتم محاسبة االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وفقا لطريقة حقوق الملكية .ويسجل االستثمار في الشركات الزميلة
والمشاريع المشتركة بالتكلفة وتعدل التكلفة بعد ذلك بالتغيرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات الشركات الزميلة
والمشاريع المشتركة لما بعد الشراء ناقصا االنخفاض في القيمة .عندما تتجاوز حصة المجموعة في الخسائر ملكيتها في أي شركة زميلة بما
في ذلك أيه ذمم مدينة أخرى غير مضمونه ،فإن المجموعة ال تتحمل أي خسائر أخرى باستثناء الحاالت التي تتكبد فيها المجموعة التزامات
قانونية أو ضمنية أو القيام بمدفوعات نيابة عن الشركة الزميلة.

-

االستثمارات المتاحة للبيع
تقاس وتسجل االستثمارات المتاحة للبيع والتي يتم تداولها في سوق مالي نشط في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة والتي يتم
تحديدها طبقا ألسعار السوق في نهاية يوم عمل تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة ،وتدرج األرباح والخسائر غير المحققة ضمن حقوق
الملكية مباشرة .وعند استبعاد االستثمارات أو انخفاض قيمتها ،يتم إثبات الربح أو الخسارة المتراكمة -المدرجة سابقا ضمن حقوق الملكية -
في قائمة الدخل الموحدة .وفي حال عدم وجود سوق لتداول االستثمارات ،فإن التكلفة تعتبر أفضل طريقة مالئمة وموضوعية وموثوق بها
لقياس القيمة العادلة لهذه االستثمارات.
تمارس اإلدارة التقديرات لحساب الخسارة في انخفاض االستثمارات المتاحة للبيع .وهذا يتضمن تقدير الدليل الموضوعي الذي يسبب
انخفاض مؤقت في قيمة االستثمارات .في حال أن اإلدارة الحظت أي انخفاض مهم وطويل األمد في القيمة العادلة لالستثمار في حقوق
ملكية أقل من تكلفتها يعتبر دليل موضوعي لهذا االنخفاض .يستند تحديد ما هو "مهم" و "طويل األمد" على تقدير اإلدارة .تقرر اإلدارة
أيضا اختبار االنخفاض ليصبح مناسب عندما يكون هناك دليل على تراجع في الوضع المالي للشركة المستثمر فيها ،الصناعة وأداء القطاع،
التغيرات التقنية والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية .هذا اإلنخفاض في القيمة معترف به في قائمة الدخل الموحدة كخسارة انخفاض في
االستثمارات المتاحة للبيع .ال يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المعترف بها سابقا فيما يتعلق باستثمارات حقوق المالك من خالل قائمة
الدخل الموحدة.

و)

الممتلكات واآلالت والمعدات
تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة ،تتضمن تكلفة اقتناء االصل تكلفة
الشراء وكافة التكاليف المباشرة التي يتم إنفاقها على األصل للوصول به إلى الحالة التي تجعله صالحا لالستخدام .يتم رسملة تكاليف التمويل
المتعلقة بإنشاء األصول المؤهلة 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 لألصل أو العمر
وهذه المبالغ يمكن قياسها بالعمر اإلنتاجي المقدر له .أما باقي المصروفات األخرى يتم إثباتها عند تكبدها.
تستهلك التكلفة مخصوما منها القيمة التخريدية بطريقة القسط الثابت باستخدام األعمار اإلنتاجية التالية:
المباني
اآلالت والمكائن والمعدات
السيارات وشاحنات النقل

 2إلى  11سنة
 1إلى  21سنة
 6إلى  11سنوات

األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ال تستهلك.
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السياسات المحاسبية الهامة  -تتمه
تشمل المشاريع تحت التنفيذ في نهاية السنة بعض األصول التي تم الحصول عليها ولكنها غير جاهزة لالستخدام المعدة ألجله ،ويتم تحويل
هذه األصول إلى فئات األصول ذات الصلة ويتم استهالكها متى ما أصبحت جاهزة لالستخدام.
يتم مراجعة وتعديل القيمة التخريدية ،واألعمار اإلنتاجية لألصول ومؤشرات اإلنخفاض في نهاية كل سنه مالية وتعديلها بأثر رجعي إذا
تطلب ذلك.

ز)

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) ،ناقصا االستهالك المتراكم وخسارة اإلنخفاض في القيمة المتراكمة .تحدد تكلفة صغار الموجودات الحيوية بتكلفة التربية
وفقا للفئة العمرية كما أن هذه الصغار ال تستهلك إال وفقا للفئة العمرية .تستهلك األبقار المنتجة على أربع دورات حلب بينما تستهلك الموجودات
الحيوية االخرى بطريقة القسط الثابت إلى القيم التقديرية المتبقية لها على أساس فترات اإلنتاج التجاري لها والتي تتراوح ما بين  16أسبوع إلى
 71سنة طبقا لما هو ملخص أدناه:
األبقار
األشجار
الدواجن

4
 22إلى 71
16

دورات حلب
سنة
أسبوع

ح ) االنخفاض في قيمة الموجودات الغير متداولة
يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة للتأكد مما إذا كان هنالك إنخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم
إمكانية استرداد قيمتها الدفترية .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد والتي تتمثل في
القيمة العادلة مخصوما منها تكلفة البيع أو القيمة المستخدمة أيهما أكبر ،عندئذ تخفض الموجودات إلى القيمة القابلة لالسترداد لها .يتم إثبات
خسائر االنخفاض في القيمة كمصروف في قائمة الدخل.
يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة التي تم تخفيضها ما عدا الموجودات غير الملموسة في نهاية كل سنة مالية للتأكد من امكانية إلغاء هذا
التخفيض ،يتم على إثرها عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة ،بالتالي يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد على
أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في قيمة
األصل في السنوات السابقة .يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض في قيمة األصل كأرباح في قائمة الدخل الموحدة مباشرة .كما ال يتم عكس
خسارة االنخفاض للموجودات غير الملموسة.
ط ) الموجودات غير الملموسة  -الشهرة
تمثل الشهرة الفرق بين تكلفة األعمال المستحوذ عليها وحصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات التي يمكن تحديدها للشركة
المستحوذ عليها والقيمة العادلة لحقوق الملكية غير المسيطرة .يتم مراجعة الشهرة الناتجة من عمليات االستحواذ مره واحدة في السنة أو أكثر
للتأكد مما إذا كان هنالك إنخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى إمكانية انخفاض قيمتها الدفترية.
ي ) الدائنون التجاريون
يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ المستحقة الدفع مستقبال عن البضاعة أو الخدمات المستلمة سواء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين.
ك)

المخصصات
يتم تكوين المخصص إذا كان نتيجة ألحداث أو عمليات سابقة لدى الشركة قد ينتج عنها إلتزام قانوني حالي أو مستقبلي يمكن تقديره بشكل
موثوق ،أو أنه هنالك احتمالية أن ينتج عنه منافع اقتصادية تتطلب تسوية إلتزام.

ل)

الزكاة وضريبة الدخل األجنبية
تقوم المجموعة بإحتساب الزكاة وفقا لألنظمة الزكوية التي تصدرها مصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية .ويتم احتساب الضريبة
على الدخل للشركات األجنبية في القوائم المالية طبقا لألنظمة الضريبية في البلدان التي تعمل فيها .يتم معالجة التسويات الناتجة عن الربط
الزكوي والضريبة األجنبية النهائية خالل الفترة المالية التي يتم فيها إصدار مثل هذه الربوط.
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السياسات المحاسبية الهامة  -تتمه

م)

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

ن ) األدوات المالية المشتقة وتغطية المخاطر
تبرم عقود الصرف األجنبي اآلجلة لتغطية مخاطر التغيرات في أسعار الصرف عند القيام بالشراء والمصاريف األخرى للمجموعة.
تبرم عقود مقايضات أسعار العموالت لتغطية مخاطر التغيرات في أسعار العموالت على قروض المجموعة.
تبرم العق ود 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  ،٪122 - ٪81ويتم تقييمها بصورة مستمرة .تصنف كافة عمليات التحوط كتحوطات
لتغطية مخاطر التدفقات النقدية ،ويتم إثبات أي أرباح أو خسائر إعادة تقييم أدوات التحوط في االحتياطيات األخرى ضمن حقوق الملكية .وعند
استحقاق أو انتهاء سريان أدوات تحوط المخاطر ،يعاد تصنيف األرباح أو الخسائر ذات العالقة المدرجة ضمن االحتياطيات األخرى إلى قائمة
الدخل الموحدة ،أو ضمن الموجودات المعنية المشتراة الخاضعة لتغطية المخاطر.
س ) مخصص مكافأة نهاية الخدمة
تستحق مكافأة نهاية الخدمة لكافة الموظفين العاملين وفقا ألنظمة العمل والعمال المتبعة في الشركة وشركاتها التابعة ،عند انتهاء عقود خدماتهم.
يتم احتساب االلتزام بالقيمة الحالية للمزايا التي يستحقها الموظف عند تركه العمل بتاريخ قائمة المركز المالي .
ع)

اإلحتياطي النظامي
طبقا للمادة ( )122من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية ،يجب على الشركة أن تعترف بإحتياطي يبلغ  ٪11من صافي دخل السنة ،
ما لم يساوي هذا االحتياطي  ٪21من 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 وتحت بند إحتياطيات أخرى.
ص ) أسهم الخزينة
يتم إثبات أدوات حقوق الملكية الخاصة باألسهم التي يعاد شراؤها (أسهم الخزينة) بغرض استخدامها ضمن برنامج خيارات الموظفين في أسهم
الشركة "إيسوب" بالتكلفة (بما في ذلك أي تكاليف محملة مباشرة) ويتم خصمها من حقوق المالك .تستخدم أسهم الخزينة من قبل الشركة بالتكلفة
وذلك للوفاء بالتزاماتها تجاه برنامج "إيسوب" خيارات الموظفين في أسهم الشركة.
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السياسات المحاسبية الهامة – تتمه

ق ) الدفعات المحسوبة على أساس األسهم
يمنح موظفي المجموعة حق خيار شراء أسهم الشركة (الخيار) ضمن برنامج اشتراك الموظفين في أسهم المجموعة .لكي يتمكن الموظف من
ممارسة هذا الحق يقوم بدفع سعر محدد مسبقا وتقديم خدماته كعوض ويتوافق مع شروط االستحقاق.
يتم االعتراف بتكلفة البرنامج ،والتي تتمثل في القيمة العادلة للخيارات في تاريخ المنح ،في قائمة الدخل الموحدة ويتم بالمقابل زيادة
اإلحتياطيات األخرى في حقوق الملكية على مدى الفترة التي من خاللها يتم الوفاء بشروط الخدمة.
قامت اإلدارة بعمل تحوط اقتصادي وذلك من خالل شراء أسهم خزينة عند بداية البرنامج .ووفقا لذلك ،فان االحتياطيات االخرى (المتمثلة في
المصروف التراكمي للدفعات) يتم تحويلها إلى األرباح المبقاة عند إنتهاء مدة البرنامج .وذلك سواء تم اكتساب الموظفين لتلك الخيارات أم ال.
المصروف المتراكم المعترف به في تاريخ إعداد التقارير المالية ،حتى تاريخ انتهاء البرنامج يعكس المدى الذي انتهت إلية فترة البرنامج
وأفضل تقديرات المجموعة لعدد الخيارات التي اكتسبت في نهاية البرنامج.
وفي حالة تعديل شروط البرنامج ،فإن الحد األدنى للمصاريف المعترف بها يساوي القيمة العادلة لخيارات السهم في تاريخ المنح ومع ذلك فإنه
يتم اإلعتراف بأي مصرو ف إضافي لقاء أي تعديل يؤدي إلى زيادة القيمة العادلة للخيارات أو يعود بالمنفعة على الموظفين وحسبما يتم قياسه
بتاريخ التعديل.
وفي حالة إنهاء البرنامج ،يتم معالجة الخيارات كما لو كانت مكتسبة في تاريخ اإلنهاء ،ويتم فورا اإلعتراف بالمصاريف المتبقية ولكن ،في
حالة وضع برنامج جديد كبديل لبرنامج تم إنهاؤه ،وتم تحديده كبرنامج بديل في تاريخ منح البرنامج الجديد،
فإن البرنامج الذي تم إنهاؤه والبرنامج الجديد يتم معالجتها كما لو كان تعديل البرنامج األصلي كما ورد في الفقرة السابقة.
ر)

ترجمة العمالت
أ) ترجمة العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية في السنة 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 لسعر التحويل السائد بتاريخ إعداد قائمة المركز المالي الموحدة ،أو في معدالت الشراء اآلجل إذا تم تغطيتها .يتم إظهار
الفروق الناتجة عن الترجمة في قائمة الدخل.
يتم ترجمة البنود غير النقدية وفقا لسعر التحويل السائد في تاريخ الترجمة .وال ينتج عن ذلك فروق ترجمة.
ب) التعامالت األجنبية
الموجودات والمطلوبات للشركات التابعة والحصة في صافي الموجودات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ،والتي تكون العملة الوظيفية لها
غير الريال السعودي ،يتم ترجمة أسعارها إلى سعر التحويل السائد في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي .تحول عناصر حقوق الملكية في الشركات
التابعة ،فيما عدا األرباح المبقاة ،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 .ولكن في حالة الشركات
التابعة الغير مملوكة بالكامل ،فإنه يتم تخصيص المقدار المتعلق بالتعديالت على ترجمة العمالت الخاصة بحقوق الملكية غير المسيطرة .ويتم اإلفصاح
عن كل من العملة الوظيفية ونسبة الملكية في الشركة التابعة األجنبية في اإليضاح رقم (.)1

ي ) إثبات اإليرادات
يتم بيع المنتجات ،بشكل رئيسي ،على أساس البيع أو اإلرجاع .يتم إثبات اإليرادات عند تسليم المنتجات للعمالء من قبل المجموعة أو موزعيها،
وذلك عند انتقال المنافع والمخاطر المتعلقة بها ،مع إحتمال إعادة المنتجات منتهية الصالحية .يتم إثبات اإليرادات الناتجة عن محصول القمح
المضمون بيعه للحكومة عند اكتمال الحصاد ،ويتم تأجيل الربح عن الكميات غير المسلمة لحين تسليمها إلى الحكومة.
ش ) اإلعانات الحكومية
يتم إثبات اإلعانات الحكومية عند وجود قناعة معقولة لدى الشركة بأنه سيتم استالمها من الدولة .وعندما تتعلق اإلعانة الحكومية ببند من بنود
التكاليف ،فإنه يتم إثباتها كإيرادات على مدى الفترة وذلك لمقابلة اإلعانة بصورة منتظمة مع التكاليف التي سيتم التعويض عنها.
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة – ﺗﺘﻤﮫ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
-٣

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ  -ﺗﺘﻤﮫ

ث ( ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺒﯿﻊ واﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺒﯿﻊ واﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت طﺒﻘﺎً ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ .ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﺑﯿﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت وﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺒﯿﻊ واﻟﺘﻮزﯾﻊ
واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ ،ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ،وﻓﻖ أﺳﺲ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻤﯿﻞ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ
ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء واﻟﻤﻮزﻋﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺒﯿﻊ واﻟﺘﻮزﯾﻊ.
ت ( اﺳﺘﺮداد اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ
ﺗﻈﮭﺮ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺰارع اﻷﻋﻼف ﻛﺘﺨﻔﯿﺾ ﺿﻤﻦ ﺑﻨﺪ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ.
ذ(

اﻹﯾﺠﺎرات اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
ﺗﺤﻤﻞ اﻹﯾﺠﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎرات اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮات ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر.

خ ( ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
ﯾﺘﻢ رﺳﻤﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺈﻧﺸﺎء أﺻﻞ ﻣﺆھﻞ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻛﺘﻤﺎل ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻹﻋﺪاد اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺆھﻞ ﻟﻠﻐﺮض اﻟﺬي أﻧﺸﺊ ﻣﻦ أﺟﻠﮫ،
وﻣﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﺗﺤﻤﻞ ھﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ض ( اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ
ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺗﻘﻮم ﺑﺒﯿﻊ وﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ )ﻗﻄﺎع أﻋﻤﺎل( أو ﺗﻘﻮم ﺑﺒﯿﻊ وﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو
ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ )ﻗﻄﺎع ﺟﻐﺮاﻓﻲ( ،واﻟﺬي ﻋﺎدةً ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﻌﺮﺿﺎً ﻟﻤﺨﺎطﺮ وﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى.
 -٤اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ

ﻧﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
ﻧﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ – ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ
اﯾﺪاﻋﺎت ﺑﻨﻜﯿﺔ – ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٢٠١٥م
ﺑﺂﻻف اﻟــﺮﯾﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﯾــــﺔ

٢٠١٤م
ﺑﺂﻻف اﻟــﺮﯾﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﯾــــﺔ

١٥٤٫٢٩٥
٥٠٦٫٣٨١
١٫٣٧٨٫١٠٠
٢٫٠٣٨٫٧٧٦

١١٧٫٩٥٩
٣٦٢٫٣٦٦
٣١٦٫٤٦٢
٧٩٦٫٧٨٧

ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﯾﺪاﻋﺎت  %١٫٤ﻟﻠﺴﻨﺔ  (%٠٫٧ :٢٠١٤) ٢٠١٥ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺷﮭﺮﯾﻦ.

 -٥ﻣﺪﯾﻨﻮن ﺗﺠﺎرﯾﻮن وﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎً

ﻣﺪﯾﻨﻮن ﺗﺠﺎرﯾﻮن  :أطﺮاف أﺧﺮى
 :ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﻀﺎح (٢٨
ﻧﺎﻗﺼﺎً  :ﻣﺨﺼﺺ اﻹﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ )إﯾﻀﺎح  - ٥أ (
ﻧﺎﻗﺼﺎً  :ﻣﺨﺼﺺ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت اﻟﻤﺮﺗﺠﻌﺔ )إﯾﻀﺎح  – ٥ج (
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﻮن
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎً )إﯾﻀﺎح  - ٥د(
ﻣﺪﯾﻨﻮن آﺧﺮون
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

١٦

٢٠١٥م
ﺑﺂﻻف اﻟــﺮﯾﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﯾــــﺔ

٢٠١٤م
ﺑﺂﻻف اﻟــﺮﯾﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﯾــــﺔ

٧٣٩,٩٨٧
٩٦,٣٣٩

٧٧٦٫٤٦١

٧١٧٫٦٩٥
٧٤٫٩٩٣
٧٩٢٫٦٨٨
)( ٤٩٫٦٦٥
)( ١٥٫٦٧٧
٧٢٧٫٣٤٦

٣١٣٫٤٢٩
١٨٧٫٢٢٠
-

٣٤٥٫٧٦٩
٥٧٫٣٩١
٢١٣٫٩٥٤

١٫٢٧٧٫١١٠

١٫٣٤٤٫٤٦٠

٨٣٦,٣٢٦
)(٣٧٫٠١٠
)(٢٢,٨٥٥

شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمه
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1035م
 -5مدينون تجاريون ومصاريف مدفوعة مقدما  -تتمه
أ ) كانت الحركة في مخصص اإلنخفاض في الذمم المدينة التجارية المجنب من كما يلي:

مخصص االنخفاض في الذمم المدينة التجارية
الرصيد في  1يناير
مخصص (مغلق)  /مكون خالل السنة
الرصيد في  13ديسمبر
المدينون التجاريون
لغاية  1أشهر
أكثر من  1أشهر
اإلجمالي

1035م
بآالف الــرياالت
السعوديــــة

1034م
بآالف الــرياالت
السعوديــــة

483662
()123622
165030

423412
43221
415665

7883116
173111
3165116

7413121
483662
6115633

ب ) يتوقع " بناء علي الخبرة السابقة مع العمالء" تحصيل كامل مبالغ الذمم المدينة الغير مخفضة .علما أنه ليس من سياسة المجموعة الحصول علي
ضمانات من العمالء.
ج ) تم حساب مخصص المبيعات المرتجعة على أساس المنتجات المنتهية الصالحية والمتوقع إرجاعها وبما يتفق مع سياسة اإلرجاع الخاصة
بالمجموعة.
د ) خالل عام 2114م قامت الشركة التابعة باألرجنتين بإجراء عقد ايجار تشغيلي ألرض زراعية لمدة  41عام .قامت الشركة التابعة بدفع دفعة
مقدمة من االيجار طويل االجل قدرها  7234مليون لاير سعودي (2114م  11432 :مليون لاير سعودي) صنفت تحت الموجودات الغير
متداولة.
 -6المخزون

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

1035م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

1034م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

231143218
1743166
2883118
2473112
)(1873842
153155661

231173177
1473411
2413181
2123487
()1113821
()183486
156615050

 -6االستثمارات
تتكون االستثمارات من استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة واستثمارات متاحة للبيع كاآلتي:

1034م

1035م

1035م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

1034م
بآالف الــرياالت
السعوديــــــــة

االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
(إيضاح أ)

شركة المزارعون المتحدون القابضة
شركة تأصيل الدواجن (عروق)
الشركة الدولية ألغذية األطفال
شركة المراعي ذ.م.م.

%1131
%2132
%2131

%1131
%2437
%2131
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535504
155461
104
145366

3115333
115113
104
3615636

شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمه
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1035م
 -6االستثمارات  -تتمة

1035م
االستثمارات المتاحة للبيع (إيضاح ب)
استثمارات أسهم في شركة االتصاالت المتنقلة (زين)
شركة جنات لالستثمار الزراعي
الشركة الوطنية للسياحة
الشركة الوطنية للبذور والخدمات الزراعية
الشركة المتحدة لمزارع األلبان

1034م
%231
%1131
%131
%731
%831

%231
%1131
%131
%731
%831

المجموع
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1035م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

1034م
بآالف الــرياالت
السعوديــــــــة

3045116
-

3435300
65000
45500
15064
600

3045116

3615164

3135434

1145130

شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمه
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1035م
 -6االستثمارات – تتمة
أ ) تتكون االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة من اآلتي:
1035م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

1034م
بآالف الــرياالت
السعوديــــــــة

الرصيد االفتتاحي

3115333

1015150

القروض المقدمة

345561

15100

-

()615361

الحصة من صافي الموجودات األخرى

)(415455

-

الحصة في نتائج السنة

)(115635

()45100

535504

3115333

1035م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
115113
15650
15433
155461

1034م
بآالف الــرياالت
السعوديــــــــة
115331
()15101
()35150
115113

شركة المزارعون المتحدون القابضة

إعادة سداد قروض

الرصيد الختامي

شركة تأصيل الدواجن (عروق)
الرصيد االفتتاحي
الزيادات (حصة إضافية)*
الحصة في نتائج السنة
التوزيعات
الرصيد الختامي
*خالل السنة رفعت الشركة حصتها عن طريق شراء  12111سهم مقابل  137مليون
لاير سعودي.

الشركة الدولية ألغذية األطفال
الرصيد اإلفتتاحي
الحصة في نتائج السنة*
إعادة قياس القيمة لحقوق الملكية المملوكة بالفعل ،بالصافي
التحويل الى شركة تابعة موحدة
الرصيد الختامي

1035م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

1034م
بآالف الــرياالت
السعوديــــــــة

-

315115
44
35616
()355036
-

*الحصة في نتائج الشركة حتى الثامن من يناير2114م
1035م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
104
104

شركة المراعي ذ.م.م.

الرصيد اإلفتتاحي
الرصيد الختامي
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1034م
بآالف الــرياالت
السعوديــــــــة
104
104

شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمه
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1035م
 -6االستثمارات – تتمة
ب) في تاريخ  6جمادى األول 1416هـ (الموافق  22فبراير 2112م) ،وافق المساهمين في شركة زين على تخفيض حصتهم في رأس المال من
 1138مليار لاير الى  238مليار لاير .وتبعا لذلك إنخفض عدد األسهم من 131مليار الى  28137مليون لتغطية الخسائر المتراكمة حتى  11سبتمبر
2114م .ونتيجة لذلك إنخفضت أسهم الشركة في شركة زين من  2131مليون سهم الى  1234مليون سهم.
إن القيمة العادلة ألسهم شركة 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 .تبعا لذلك خالل السنة تم االعتراف بخسارة اإلنخفاض والتي بلغت  18836مليون لاير سعودي
(2114م :ال شيء) .تشمل  12237مليون لاير سعودي صافي تغيرات القيمة العادلة ،سابقا تم االعتراف بـ  4138ميلون لاير سعودي ضمن
االحتياطيات األخرى في حقوق المساهمين واالحتياطي اإلضافي لتعكس القيمة العادلة على أساس القيمة في السوقية كما في  11ديسمبر 2112م
في  11ديسمبر 2112م نتج عن التقييم العادل ألسهم شركة زين خسارة انخفاض إضافية بمقدار  1732مليون لاير سعودي لفترة الستة أشهر اعتبارا
من  1يوليو 2112م
قامت الشركة برهن أسهمها لدى زين إلى البنك السعودي الفرنسي وذلك تأمينا للقرض الممنوح من البنك لشركة زين السعودية .وتم إظهار كافة
االستثمارات المتاحة للبيع األخرى في األوراق المالية بالتكلفة ناقصا االنخفاض في القيمة .وتم االعتراف بخسارة االنخفاض خالل السنة الحالية
والتي بلغت  1432مليون لاير سعودي (2114م :ال شيء).
 -8الممتلكات واآلالت والمعدات
األراضي
والمباني
بآالف الرياالت
السعودية

اآلالت والمكائن
والمعدات

السيارات

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

األعمال
الرأسمالية
تحت التنفيذ (أ)
بآالف الرياالت
السعودية

اإلجمــالي
1035م

اإلجمــالي
1034م

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

التكلفة:
1155015344

1056135451

في بداية السنة
إضافات خالل السنة

-

-

-

4,141,127

4,043,056

156615334

تحويالت خالل السنة

1,612,712

1,862,718

811,241

)(4,181,111

-

-

إستبعادات خالل السنة

)(11,418

)(172,712

)(118,618

-

)(104,651

()1045354

-

-

-

-

-

()4035133

خسائر ناتجة عن الحريق
فروق ترجمة عمالت أجنبية
في نهاية السنة

737273614

836613481

137143821

431683884

()813216

)(12,164

)(6,288

)(14,167

()3435665

()3105553

151665633

3054365416

1,403,456

4,006,661

1650135166

11,501,344

اإلستهالك المتراكم:
في بداية السنة
االستهالكات المحملة على السنة
إستبعادات خالل السنة
خسائر ناتجة عن الحريق
فروق ترجمة عمالت اجنبية
في نهاية السنة

131743128

432123126

8483116

-

651165410

5,601,443

274,168

824,142

221,472

-

3,141,336

3,111,310

)(11,126

)(147,124

)(112,114

-

)(161,634

)(164,113

-

-

-

-

-

)(116,111

()13888

)(16,866

)(421

-

()315136

)(3,630

354165161

4,314,163

3,061,156

-

651155106

6 ,116,410

صافي القيمة الدفترية:
في  13ديسمبر 1035م

6,310,111

5,513,453

3,116,503

4,006,661

في  13ديسمبر 1034م

655315106

454565116

6665336

451615314

33,616,063
3653665154

أ ) تشتمل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ على تكاليف التمويل المرسملة خالل السنة قدرها  1238مليون لاير سعودي (2114م 2831 :مليون
لاير سعودي).
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شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمه
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1035م
 -1الموجودات الحيوية

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

األبقار

صغار األبقار

الدجاج

صيصان

أشجار
مثمرة

بآالف
الرياالت
السعودية

بآالف
الرياالت
السعودية

بآالف
الرياالت
السعودية

بآالف
الرياالت
السعودية

بآالف
الرياالت
السعودية

أشجار
غير
مثمرة
بآالف
الرياالت
السعودية

اإلجمــالي
1035م

اإلجمــالي
1034م

بآالف
الرياالت
السعودية

بآالف
الرياالت
السعودية

1465336

1115551

665641

35164

465615

1 .553

354635566

351415361

-

-

-

1143271

-

211

3045304

615666

12,781

482,161

-

-

-

-

5345154

4115661

1183186

)(1183186

863816

)(863816

472

)(472

-

-

)(2123218

)(823212

)(773811

-

-

-

)(4015634

)(1105303

12

)(7

-

-

-

-

15

)(11

3,036,616

441,616

36,643

35,611

46,306

1,631

3,633,666

354635566

1605633

-

115404

-

65460

-

4035655

1505531

1683126

-

683676

-

847

-

1165141

1105036

)(1173862

-

)(613874

-

-

-

)(3635611

))3635161

)(14

-

-

-

-

-

)(34

11

4335113

-

435106

-

35436

-

4605353

4035655

في  13ديسمبر 1035م

6655563

4415616

455441

355611

135610

15631

3 .1165335

في  13ديسمبر 1034م

5365015

1115551

145113

35164

115365

15553

صافي القيمة الدفترية:
350615131

 -30الموجودات غير الملموسة  -الشهرة
نشأت الشهرة نتيجة لالستحواذ على شركة المخابز الغربية المحدودة ،خالل عام 2117م ،وشركة هادكو خالل عام 2118م وشركة فوندومونتي
خالل عام 2111م ،والشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة في عام 2112م والشركة الدولية ألغذية األطفال عام2114م.
1035م
بآالف الرياالت
السعوديــــة
2483616
2443812
2123618
350015066

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

1034م
بآالف الرياالت
السعوديــــة
2483616
2443812
4873118
273782
937.41
351505365

تمثل شركة المخابز الغربية المحدودة جزءا من قطاع منتجات المخابز ،بينما تمثل شركة هادكو جزءا من قطاع األعالف والمحاصيل الزراعية،
وقطاع الدواجن .تمثل شركة فوندومونتي جزءا من قطاع األعالف والمحاصيل الزراعية .وأخيرا تصنف الشركة الدولية لأللبان والعصائر
المحدودة ضمن قطاع األلبان والعصائر.
يتم إجراء إختبار بشكل سنوي للموجودات للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك بمقارنة القيمة الدفترية لكل وحدة مدرة للنقد مع القيمة القابلة
لإلسترداد والتي يتم تحديدها على أساس المعلومات المستخدمة في إحتساب القيمة الحالية التي تستخدم التدفقات النقدية المتوقعة المبنية على
توقعات مالية معتمدة من اإلدارة العليا لمدة خمس سنوات .يتراوح معدل الخصم المستخدم في إحتساب التدفقات النقدية المتوقعة ما بين  %832و
 %1138لكل وحدة مدرة للنقد .تم إحتساب القيمة المتبقية في نهاية فترة التوقعات بإستخدام مكرر الربحية الذي ينطبق على صافي دخل السنة
األخيرة من فترة التوقعات.
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ششكح انًشاػٙ
(ششكح يغاًْح عؼٕدٚح)
إٚضازاخ زٕل انقٕائى انًانٛح انًٕزذج – ذرًّ
نهغُح انًُرٓٛح ف 13 ٙدٚغًثش 1035و
 -30انًٕخٕداخ غٛش انًهًٕعح  -انشٓشج – ذرًّ
خالي اٌؼبَ اٌؾبٌ ٟلبِذ اٌّغّٛػخ ثبػبدح رم ُ١١خطو اٌؼًّ ٚاٌؾبالد اٌزؾغ١ٍ١خ ٌٛؽذاد رٛس٠ذ االِٛاي اٌخبفخ ثٙب آ ٞا( ٞفٔٛذِٔٛز( ، )ٟاٌؾشوخ اٌذ١ٌٚخ
ألغز٠خ األهفبي اٌّؾذٚدح) ( ،اٌؾشوخ اٌذ١ٌٚخ ٌألٌجبْ ٚاٌؼقبئش اٌّؾذٚدح ) رئصش اٌؾٙشح ػٍ٘ ٝزٖ اٌؾشوبد اٌزبثؼخ٠ .زُ رؾذ٠ذ اٌّجبٌغ اٌمبثٍخ ٌإلعزشداد ِٓ
خالي اٌمّ١خ اٌّخفنخ ٚاٌّمذسح ثؤلً ِٓ  ْٛ١ٍِ 259 ٚ ْٛ١ٍِ 41 ،ْٛ١ٍِ 28لاير عؼٛد ٞػٍ ٝاٌزٛاٌٚ ٟرٌه ِمبسٔخ ثبٌمّ١خ اٌذفزش٠خ .رُ رؾّ ً١األصش إٌبرظ
ثبٌىبًِ ػٍ ٝاٌؾٙشح إٌبرغخ ػٓ ػٍّ١بد االعزؾٛار.

اإلفرشاضاخ األعاعٛح انًغرخذيح ف ٙزغاب انقًٛح انسانٛح
اعزٕذد اإلداسح ف ٟرٛلؼبرٙب ثؾؤْ ّٔ ٛاٌّج١ؼبد ٚاعّبٌ ٟاٌٙبِؼ ػٍ ٝاألداء اٌغبثك ٚرٛلؼبرٙب ثؾؤْ اٌزطٛساد اٌز ٟرؾذس ف ٟاٌغٛق .رؼىظ
ِؼذالد اٌخقُ رٛلؼبد اإلداسح ٌٍّخبهش اٌّؾذدح اٌّزؼٍمخ ثبٌمطبع .اعزٕذد اٌزمذ٠شاد اٌّزؼٍمخ ثبٌزنخُ ف ٟأعؼبس اٌّٛاد ػٍ ٝاٌّؼٍِٛبد
إٌّؾٛسح ٚؽشوخ أعؼبس اٌّٛاد اٌخبَ خالي اٌفزشاد اٌغبثمخ ٚاٌز ٟرُ اعزخذاِٙب وّئؽشاد ػٍ ٝؽشوخ األعؼبس اٌّغزمجٍ١خ .اعزٕذد ِؼذالد إٌّٛ
ػٍِ ٝزٛعو ِؼذالد اٌقٕبػخ.
٠زؤصش اؽزغبة اٌمّ١خ اٌؾبٌ١خ رؤصشا وج١شا ثبإلفزشامبد اٌّزؼٍمخ ثّؼذي ّٔ ٛاٌّج١ؼبد ٚاٌزنخُ ف ٟرىٍفخ اٌّج١ؼبد اٌّغزخذِخ ف ٟاعزٕجبه اٌزذفمبد
إٌمذ٠خ ٌّب ثؼذ اٌّٛاصٔخ ٌّذح  5عٕٛادِٚ ،ىشس اٌشثؾ١خ اٌزٕ٠ ٞطجك ػٍ ٝفبف ٟدخً اٌغٕخ األخ١شح ِٓ فزشح اٌزٛلؼبد.
انسغاعٛح ذداِ انرغٛشاخ ف ٙاإلفرشاضاخ  -ششكح انًخاتض انغشتٛح انًسذٔدج
فّ١ب ٠زؼٍك ثزمذ٠ش اٌمّ١خ اٌؾبٌ١خ ،رؼزمذ اإلداسح ثؼذَ ٚعٛد رغ١شاد ِؾزٍّخ ِؼمٌٛخ ف ٟأ ِٓ ٞاإلفزشامبد األعبع١خ أػالٖ ّ٠ىٓ أْ رئد ٞاٌٝ
ص٠بدح اٌمّ١خ اٌذفزش٠خ ٌٍٛؽذح ثؾىً ع٘ٛش ٞػٓ اٌمّ١خ اٌمبثٍخ ٌإلعزشداد ٌٙبٚ .فّ١ب  ٍٟ٠االفزشامبد اٌّزشرجخ ػٍ ٝاٌزغ١شاد ف ٟاالفزشامبد
األعبع١خ- :

أ ) اإلفرشاضاخ انًرؼهقح تًُٕ انًثٛؼاخ
٠جٍغ ِؼذي إٌٌٍّّ ٛج١ؼبد ف ٟفزشح اٌزٛلؼبد ثّؼذي عِٕ ٞٛشوت لذسٖ ٚ %15.1ف ٟؽبٌخ ثمبء اإلفزشامبد األخش ٜوّب ٘ ،ٟفبْ أخفبك ٘زٖ
إٌغجخ اٌ، %1.7 ٝع١ئد ٞاٌ ٝأْ اٌمّ١خ اٌؾبٌ١خ رؼبدي اٌمّ١خ اٌذفزش٠خ اٌؾبٌ١خ.

ب ) ذكهفح انًثٛؼاخ
رُ رمذ٠ش رىٍفخ اٌّج١ؼبد خالي فزشح اٌزٛلؼبد ثّؼذي لذسٖ  ِٓ %41.7اٌّج١ؼبدٚ .ف ٟؽبٌخ ثمبء وبفخ االفزشامبد األخش ٜوّب ٘ ،ٟفبْ ص٠بدح
٘زا اٌّؼذي اٌ ، %114.8 ٝع١ئد ٞاٌ ٝأْ اٌمّ١خ اٌؾبٌ١خ رؼبدي اٌمّ١خ اٌذفزش٠خ اٌؾبٌ١خ.

ج ) يكشس انقًٛح انُٓائٛح
٠جٍغ اٌّىشس اٌزٕ٠ ٞطجك ػٍ ٝفبف ٟدخً اٌغٕخ األخ١شح ِٓ فزشح اٌزٛلؼبد ِٓ أعً رؾذ٠ذ اٌمّ١خ إٌٙبئ١خ ٚ 16.5ف ٟؽبٌخ ثمبء وبفخ اإلفزشامبد
األخش ٜوّب ٘ ،ٟفبْ أخفبك ٘زا اٌّىشس اٌ 5.3 ٝع١ئد ٞاٌ ٝأْ اٌمّ١خ اٌؾبٌ١خ رؼبدي اٌمّ١خ اٌذفزش٠خ اٌؾبٌ١خ.
انسغاعٛح ذداِ انرغٛشاخ ف ٙاإلفرشاضاخ  -ششكح زائم نهرًُٛح انضساػٛح (ْادكٕ)
فّ١ب ٠زؼٍك ثزمذ٠ش اٌمّ١خ اٌؾبٌ١خ ،رؼزمذ اإلداسح ثؼذَ ٚعٛد رغ١شاد ِؾزٍّخ ِؼمٌٛخ ف ٟأ ِٓ ٞاإلفزشامبد األعبع١خ أػالٖ ّ٠ىٓ أْ رئد ٞاٌٝ
ص٠بدح اٌمّ١خ اٌذفزش٠خ ٌٍٛؽذح ثؾىً ع٘ٛش ٞػٓ اٌمّ١خ اٌمبثٍخ ٌإلعزشداد ٌٙبٚ .فّ١ب  ٍٟ٠ا٢صبس اٌّزشرجخ ػٍ ٝاٌزغ١شاد ف ٟاإلفزشامبد األعبع١خ- :

أ ) اإلفرشاضاخ انًرؼهقح تًُٕ انًثٛؼاخ
٠جٍغ ِؼذي إٌّ ٛف ٟفزشح اٌزٛلؼبد ثّؼذي عِٕ ٞٛشوت لذسٖ ٚ .%18.1ف ٟؽبٌخ ثمبء اإلفزشامبد األخش ٜوّب ٘ ،ٟفبْ أخفبك ٘زٖ إٌغجخ
اٌ ، %13.1 ٝع١ئد ٞاٌ ٝأْ اٌمّ١خ اٌؾبٌ١خ رؼبدي اٌمّ١خ اٌذفزش٠خ اٌؾبٌ١خ.

ب ) ذكهفح انًثٛؼاخ
رُ رمذ٠ش رىٍفخ اٌّج١ؼبد خالي فزشح اٌزٛلؼبد ثّؼذي لذسٖ  ِٓ %38.9اٌّج١ؼبدٚ .ف ٟؽبٌخ ثمبء وبفخ االفزشامبد األخش ٜوّب ٘ ،ٟفبْ ص٠بدح
٘زٖ إٌغجخ اٌ ، %91.1 ٝع١ئد ٞاٌ ٝأْ اٌمّ١خ اٌؾبٌ١خ رؼبدي اٌمّ١خ اٌذفزش٠خ اٌؾبٌ١خ.

ج ) يكشس انقًٛح انُٓائٛح
٠جٍغ اٌّىشس اٌزٕ٠ ٞطجك ػٍ ٝفبف ٟدخً اٌغٕخ األخ١شح ِٓ فزشح اٌزٛلؼبد ِٓ أعً رؾذ٠ذ اٌمّ١خ إٌٙبئ١خ ٚ 17.1ف ٟؽبٌخ ثمبء وبفخ اإلفزشامبد
األخش ٜوّب ٘ ،ٟفبْ أخفبك ٘زا اٌّىشس اٌ ، 11.3 ٝع١ئد ٞاٌ ٝأْ اٌمّ١خ اٌؾبٌ١خ رؼبدي اٌمّ١خ اٌذفزش٠خ اٌؾبٌ١خ.
انسغاعٛح ذداِ انرغٛشاخ ف ٙاإلفرشاضاخ -انششكح انذٔنٛح نألنثاٌ ٔانؼظائش انًسذٔدج
فّ١ب ٠زؼٍك ثزمذ٠ش اٌمّ١خ اٌؾبٌ١خ ،رؼزمذ اإلداسح ثؼذَ ٚعٛد رغ١شاد ِؾزٍّخ ِؼمٌٛخ ف ٟأ ِٓ ٞاإلفزشامبد األعبع١خ أػالٖ ّ٠ىٓ أْ رئد ٞاٌٝ
ص٠بدح اٌمّ١خ اٌذفزش٠خ ٌٍٛؽذح ثؾىً ع٘ٛش ٞػٓ اٌمّ١خ اٌمبثٍخ ٌإلعزشداد ٌٙبٚ .فّ١ب  ٍٟ٠ا٢صبس اٌّزشرجخ ػٍ ٝاٌزغ١شاد ف ٟاإلفزشامبد األعبع١خ- :

أ ) اإلفرشاضاخ انًرؼهقح تًُٕ انًثٛؼاخ
٠جٍغ ِؼذي إٌّ ٛف ٟفزشح اٌزٛلؼبد ثّؼذي عِٕ ٞٛشوت لذسٖ ٚ .%17.6ف ٟؽبٌخ ثمبء اإلفزشامبد األخش ٜوّب ٘ ،ٟفبْ أخفبك ٘زٖ إٌغجخ
اٌ ، %11.9 ٝع١ئد ٞاٌ ٝأْ اٌمّ١خ اٌؾبٌ١خ رؼبدي اٌمّ١خ اٌذفزش٠خ اٌؾبٌ١خ.
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ششكح انًشاػٙ
(ششكح يغاًْح عؼٕدٚح)
إٚضازاخ زٕل انقٕائى انًانٛح انًٕزذج – ذرًّ
نهغُح انًُرٓٛح ف 13 ٙدٚغًثش 1035و
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ب ) ذكهفح انًثٛؼاخ
رُ رمذ٠ش رىٍفخ اٌّج١ؼبد خالي فزشح اٌزٛلؼبد ثّؼذي لذسٖ  ِٓ %61.3اٌّج١ؼبدٚ .ف ٟؽبٌخ ثمبء وبفخ االفزشامبد األخش ٜوّب ٘ ،ٟفبْ ص٠بدح
٘زٖ إٌغجخ اٌ ، %95.5 ٝع١ئد ٞاٌ ٝأْ اٌمّ١خ اٌؾبٌ١خ رؼبدي اٌمّ١خ اٌذفزش٠خ اٌؾبٌ١خ

ج ) يكشس انقًٛح انُٓائٛح
٠جٍغ اٌّىشس اٌزٕ٠ ٞطجك ػٍ ٝفبف ٟدخً اٌغٕخ األخ١شح ِٓ فزشح اٌزٛلؼبد ِٓ أعً رؾذ٠ذ اٌمّ١خ إٌٙبئ١خ ٚ 15.7ف ٟؽبٌخ ثمبء وبفخ اإلفزشامبد
األخش ٜوّب ٘ ،ٟفبْ أخفبك ٘زا اٌّىشس اٌ 3.1 ٝع١ئد ٞاٌ ٝأْ اٌمّ١خ اٌؾبٌ١خ رؼبدي اٌمّ١خ اٌذفزش٠خ اٌؾبٌ١خ.
 -33انقشٔع ألخم

رغ١ٙالد ثٕى١خ اعالِ١خ (ِشاثؾخ)
فٕذٚق اٌزّٕ١خ اٌقٕبػ١خ اٌغؼٛدٞ
رغ١ٙالد ثٕى١خ ِمذِخ ٌؾشوبد ربثؼخ خبسع١خ

(أ)
(ب)
(ج)

فىٛن

(د)

لشٚك لق١شح األعً
اٌغضء اٌّزذاٚي ِٓ لشٚك هٍ٠ٛخ االعً
لشٚك هٍ٠ٛخ األعً

1035و
تآالف انــشٚاالخ
انغؼٕدٚــــح
5 ,638,441
1 ,455,613
171,791
7 ,264,845
3,911,111
11,164,845

1034و
تآالف انــشٚاالخ
انغؼٕدٚــــح
5.612.181
1.393.853
118.714
7.114.737
2.311.111
9.414.737

153.381
1.668.131
9.343.435
11,164,845

115.531
1.562.181
7.737.126
9.414.737

أ) اٌزغ١ٙالد اٌجٕى١خ اإلعالِ١خ (ِشاثؾخ) ِنّٔٛخ ثغٕذاد ارٔ١خ فبدسح ِٓ اٌّغّٛػخ .اٌزغ١ٙالد اٌجٕى١خ ( ِشاثؾخ ) ٚاٌز ٟرغزؾك ف ٟفزشح ألً
ِٓ ػبِ ٟ٘ ٓ١ف ٟاٌغبٌت راد هج١ؼخ ِزغذدح .خالي ػبَ  َ2115اٌّغّٛػخ ٌُ رؾقً ػٍ ٝص٠بدح ٌٍزغ١ٙالد اٌجٕى١خ اإلعالِ١خ (ِشاثؾخ)
( ْٛ١ٍِ 2.511.1 :َ2114لاير عؼٛد ٞرغزؾك خالي فزشح اوضش ِٓ  5عٕٛاد) .اٌزغ١ٙالد اٌجٕى١خ اإلعالِ١خ (ِشاثؾخ) اٌغ١ش ِغزخذِخ
ٚاٌّزبؽخ ٌالعزخذاَ وّب ف 31 ٟد٠غّجش  َ2115ثٍغذ  ْٛ١ٍِ 2.739.9لاير عؼٛد ْٛ١ٍِ 4.275.2 :َ2114( ٞلاير عؼٛد.)ٞ
ة) ثٍغ اعّبٌ ٟاألفٛي اٌّش٘ٔٛخ ٌقبٌؼ فٕذٚق اٌزّٕ١خ اٌقٕبػ١خ اٌغؼٛدِ ٞمبثً اٌمشٚك إٌّّٛؽخ ٌٍّغّٛػخ وّب ف 31 ٟد٠غّجش َ2115
ِجٍغ  ْٛ١ٍِ 1.455.6لاير عؼٛد ْٛ١ٍِ 1.393.9( ٞلاير عؼٛد ٞف 31 ٟد٠غّجش .)َ2114ف 31 ٟد٠غّجش  َ2115وبْ ٌذ ٜاٌّغّٛػخ
رغ١ٙالد ِمذِخ ِٓ فٕذٚق اٌزّٕ١خ اٌقٕبػ ٟاٌغ١ش ِغزخذِخ ٚاٌّزبؽخ ٌالعزخذاَ ثٍغذ  ْٛ١ٍِ 381.3لاير عؼٛد ٞرغزؾك خالي فزشح أوضش
ِٓ  5عٕٛاد ( ْٛ١ٍِ 661.5 :َ2114لاير عؼٛد.)ٞ
ط) رزّضً اٌزغ١ٙالد اٌجٕى١خ اٌّمذِخ ٌٍؾشوبد اٌزبثؼخ اٌخبسع١خ ف ٟاٌمشٚك اٌز ٟؽقٍذ ػٍٙ١ب ف ٟاٌخبسط ِٓ ثٕٛن أعٕج١خ.
ف 31 ٟد٠غّجش  َ2115ؽقٍذ اٌّغّٛػخ ػٍ ْٛ١ٍِ 418.4 ٝلاير عؼٛد ٞوزغ١ٙالد ثٕى١خ أعٕج١خ غ١ش ِم١ذح ِٚزبؽخ ٌٍغؾت ٚراد فزشح
اعزؾمبق أػٍٚ ٝأوجش ِٓ  5عٕٛاد ( :َ2114الؽ.)ٟ
د)

ثزبس٠خ  14سث١غ اٌضبٔ٘1433 ٟـ (اٌّٛافك ِ 7بسط  ،)َ2112لبِذ اٌؾشوخ ثبفذاس اإلفذاس األٚي -اٌّغّٛػخ األ ِٓ - ٌٝٚاٌقىٛن
ثمّ١خ  ْٛ١ٍِ 1.111لاير عؼٛد ،ٞثمّ١خ أعّ١خ لذس٘ب  ْٛ١ٍِ 1لاير عؼٛدٌ ٞىً ِٕٙب ،ثذ ْٚخقُ أ ٚػالٚح٠ .ؾًّ اإلفذاس ِؼذي ػبئذ
ٚفمب ٌٍّؼذالد اٌغبئذح ث ٓ١اٌجٕٛن ف ٟاٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ (عب٠جٛس) صائذا ٘بِؼ ِؾذد عٍفب ٠غزؾك اٌغذاد الؽمب فٙٔ ٟب٠خ وً ٔقف
عٕخ .رغزؾك اٌقىٛن اٌغذاد ثبٌمّ١خ األعّ١خ ثزبس٠خ أزٙبء٘ب ف 31 ٟعّبد ٜاٌضبٔ٘ 1441 ٟـ (اٌّٛافك ِ 7بسط .)َ2119
 ثزبس٠خ  19عّبد ٜاألٚي ٘ 1434ـ (اٌّٛافك ِ 31بسط  ،)َ 2112لبِذ اٌؾشوخ ثبفذاس اإلفذاس اٌضبٔ- ٟاٌّغّٛػخ اٌضبٔ١خ ِٓ -اٌقىٛن ثمّ١خ  ْٛ١ٍِ 787لاير عؼٛد ،ٞثمّ١خ أعّ١خ لذس٘ب  ْٛ١ٍِ 1لاير عؼٛدٌ ٞىً ِٕٙب ،ثذ ْٚخقُ أ ٚػالٚح٠ .ؾًّ اإلفذاس
ِؼذي ػبئذ ٚفمب ٌٍّؼذالد اٌغبئذح ث ٓ١اٌجٕٛن ف ٟاٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ (عب٠جٛس) صائذا ٘بِؼ ِؾذد عٍفب ٠غزؾك اٌغذاد الؽمب فٙٔ ٟب٠خ
وً ٔقف عٕخ .رغزؾك اٌقىٛن اٌغذاد ثبٌمّ١خ اإلعّ١خ ثزبس٠خ أزٙبء٘ب ف 7 ٟؽؼجبْ ٘1441ـ (اٌّٛافك ِ 31بسط .)2121
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ششكح انًشاػٙ
(ششكح يغاًْح عؼٕدٚح)
إٚضازاخ زٕل انقٕائى انًانٛح انًٕزذج – ذرًّ
نهغُح انًُرٓٛح ف 13 ٙدٚغًثش 1035و
 - 33انقشٔع ألخم  -ذرًح
 ثزبس٠خ  19عّبد ٜاألٚي ٘1434ـ (اٌّٛافك ِ 31بسط  ،)َ2113لبِذ اٌؾشوخ ثبفذاس اإلفذاس اٌضبٔ - ٟاٌّغّٛػخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌقىٛنثمّ١خ  ْٛ١ٍِ 513لاير عؼٛد ،ٞثمّ١خ أعّ١خ لذس٘ب  ْٛ١ٍِ 1لاير عؼٛدٌ ٞىً ِٕٙب ،ثذ ْٚخقُ أ ٚػالٚح٠ .ؾًّ اإلفذاس ِؼذي ػبئذ ٚفمب
ٌٍّؼذالد اٌغبئذح ث ٓ١اٌجٕٛن ف ٟاٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ (عب٠جٛس) صائذا ٘بِؼ ِؾذد عٍفب ٠غزؾك اٌغذاد الؽمب فٙٔ ٟب٠خ وً ٔقف عٕٗ.
رغزؾك اٌقىٛن اٌغذاد ثبٌمّ١خ األعّ١خ ثزبس٠خ أزٙبء٘ب ف 15 ٟسعت ٘1439ـ (اٌّٛافك ِ 31بسط .)َ 2118
 ثزبس٠خ  3ر ٚاٌؾغخ ٘1436ـ (اٌّٛافك  16عجزّجش  ،)َ2115لبِذ اٌؾشوخ ثبفذاس اإلفذاس اٌضبٌش –ِٓ اٌقىٛن ثمّ١خ  ْٛ١ٍِ 1.611لايرعؼٛد ،ٞثمّ١خ أعّ١خ لذس٘ب  ْٛ١ٍِ 1لاير عؼٛدٌ ٞىً ِٕٙب ،ثذ ْٚخقُ أ ٚػالٚح٠ .ؾًّ اإلفذاس ِؼذي ػبئذ ٚفمب ٌٍّؼذالد اٌغبئذح ثٓ١
اٌجٕٛن ف ٟاٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ (عب٠جٛس) صائذا ٘بِؼ ِؾذد عٍفب ٠غزؾك اٌغذاد الؽمب فٙٔ ٟب٠خ وً ٔقف عٕٗ .رغزؾك اٌقىٛن اٌغذاد
ثبٌمّ١خ األعّ١خ ثزبس٠خ أزٙبء٘ب ف 21 ٟففش ٘1444ـ (اٌّٛافك  16عجزّجش .)َ 2122
 ٚهجمب ٌؾشٚه رشر١جبد اٌقىٛن ٠ؾك ٌٍؾشوخ دِظ ِٛعٛدارٙب ِغ ِٛعٛداد اٌقىٛن .رزىِٛ ْٛعٛداد اٌقىٛن ِٓ ؽقخ ؽبٍِٙ١ب فِٟؼبِالد اٌّنبسثخ ٚؽقخ ؽبٍِٙ١ب فِ ٟؼبِالد اٌّشاثؾخٚ ،وزٌه أ٠خ ِجبٌغ ِغزؾمخ ٌؾغبة اٌقىٛن ٚاالؽز١به ٟاٌز ٞاؽزفظذ ثٗ اٌؾشوخ
ِٓ ؽغبة اٌقىٛن.
٘ـ) خالي ػبَ  َ2115ؽقٍذ اٌّغّٛػخ ػٍ ٝرغ١ٙالد عذ٠ذح ثٍغذ  ْٛ١ٍِ 211.1لاير عؼٛد ِٓ ٞفٕذٚق اٌزّٕ١خ اٌضساػ١خ ِغ اعزؾمبق أوضش
ِٓ  5عٕٛاد.
 )ٚرٛاس٠خ اعزؾمبق اٌّطٍٛثبد اٌّبٌ١خ:

ألً ِٓ عٕخ
ِٓ عٕخ اٌ ٝعٕزٓ١
ِٓ عٕز ٓ١اٌ ٝخّظ عٕٛاد
أوضش ِٓ خّظ عٕٛاد

اإلعّبٌٟ

ذغٓٛالخ يرازح فٙ
1035و
تآالف انــشٚاالخ
انغؼٕدٚـــــح
2.258.221
3.872.897
6.339.318
2.423.111
34.311.416

انقشٔع ألخم انقائًح
1034و
1035و
تآالف انــشٚاالخ
تآالف انــشٚاالخ
انغؼٕدٚـــــح
انغؼٕدٚـــــح
1.677.711
1.821.411
1.575.975
1.423.364
3.931.687
5.833.671
2.231.364
2.186.411
1.434.616
33.364.345

 -31انذائٌُٕ انرداسٔ ٌٕٚانًثانغ انًغرسقح انذفغ
1035و
تآالف انــشٚاالخ
انغؼٕدٚـــــح
1.368.767
44.719
1.171.477
146.191
1.610.351

دائٕ ْٛرغبس : ْٛ٠أهشاف أخشٜ
 :عٙبد راد ػاللخ (ا٠نبػ )28
دائٕ ْٛآخشِٚ ْٚغزؾمبد
ِخقـ اٌضوبح ٚمش٠جخ اٌذخً األعٕج١خ (ا٠نبػ )21
اإلخًانٙ

1034و
تآالف انــشٚاالخ
انغؼٕدٚـــــح
1.247.371
36.181
729.347
94.517
1.306.135

 - 31سأط انًال
٠جٍغ سأط ِبي اٌؾشوخ  ْٛ١ٍِ 6.111لاير عؼٛد ٞوّب ف 31 ٟد٠غّجش  ْٛ١ٍِ 6.111 :َ2114( َ2115لاير عؼٛد٠ٚ ،)ٞزى611 ِٓ ْٛ
ٍِ ْٛ١ع ْٛ١ٍِ 611 :َ2114( ُٙعِ )ُٙقذس ِٚذفٛع ثبٌىبًِ ،لّ١خ وً ع 11 ُٙلاير عؼٛد.ٞ
ٚلذ الزشػ ِغٍظ اإلداسح سفغ اٌزٛف١خ اٌ ٝاٌغّؼ١خ اٌؼبِخ اٌغ١ش ػبد٠خ ٌٍزق٠ٛذ ػٍ ٝص٠بدح سأط ِبي اٌؾشوخ ِٓ  ْٛ١ٍِ 6.111.1لاير
عؼٛد ٞاٌ ْٛ١ٍِ 8.111.1 ٝلاير عؼٛد ِٓ ٞخالي رٛص٠غ عِٕ( ُٙؾخ) ٌىً صالصخ أع ُٙلبئّخ ثٕٙب٠خ رذاٚي  َٛ٠اٌغّؼ١خ .وّب أْ ٘زٖ األعُٙ
(إٌّؾخ) رزطٍت ؽقٌٙٛب ػٍ ٝاٌّٛافمبد ِٓ اٌغٙبد اٌشعّ١خ ٚرق٠ٛذ اٌّغبّ٘ ٓ١ثبٌّٛافمخ ػٍ ٝص٠بدح سأط ِبي اٌؾشوخ.
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شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمه
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1035م
 -34الصكوك الدائمة

صكوك دائمة

1035م
بآالف الـرياالت
السعوديــة

1034م
بآالف الـرياالت
السعوديـــة

356005000

356005000

-

بتاريخ  24ذو القعدة 1414هـ (الموافق  11سبتمبر2111م) ،قامت الشركة بإصدار اإلصدار األول من الصكوك الدائمة بقيمة 13711
مليون لاير سعودي ،بقيمة اسمية قدرها  1مليون لاير سعودي لكل منها ،بدون خصم أو عالوة .يحمل اإلصدار معدل عائد وفقا للمعدالت
السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية (سايبور) زائدا هامش محدد سلفا.

-

يحق للشركة وفقا لتقديرها الخاص إعادة شراء الصكوك الدائمة كليا أو جزئيا ،وربما تؤجل الشركة دفع أو توزيع األرباح كليا أو جزئيا .وال
تخضع الشركة ألية قيود على عدد المرات التي ربما تأجل فيها هذه الدفعات ،وال تعتبر مثل هذه التأجيالت تعثرا عن السداد.

-

في حالة تصفية الشركة فإن الصكوك الدائمة تصنف على أنها ذات أولوية على جميع االلتزامات األخرى واألسهم العادية للشركة .هذه
الصكوك ال تمنح حاملها حق التصويت .ومع ذلك ،يشارك حاملي الصكوك في موجودات الصكوك.

-

وطبقا لشروط ترتيبات الصكوك ،يحق للشركة دمج موجوداتها مع موجودات الصكوك .وتتكون 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.

 -35برنامج خيارات الموظفين في أسهم الشركة
تمنح الشركة بعض موظفيها (الموظفون المؤهلون) خيار (الخيار) إلمتالك األسهم (أسهم مقيدة "أسهم خزينة") وحوافز محسوبة على أساس
األداء ،مما ينتج عنه توافق أكثر بين مصالح المساهمين وهؤالء الموظفين .يتوقف منح الخيار على تحقيق األداء المستهدف المقرر من قبل
الشركة .ويتوقف ممارسة الخيار على أسهم الشركة التي يستمر إدراجها في سوق األسهم السعودي (تداول).
في حالة عدم منح األسهم المقيدة للموظفين المؤهلين خالل الفترة المالية التي خصصت لها ،فإنه يتم ترحيلها للفترة المالية الالحقة.
في حالة زيادة رأس المال أو تجزئة السهم أو توزيعات أرباح (على شكل أسهم) ،يتم تعديل عدد األسهم المقيدة وسعر تنفيذ الخيار بالتبعية.
تم تعديل عدد خيارات األسهم وسعر الممارسة للفترة السابقة بأثر رجعي وذلك إلظهار أثر األسهم المجانية المصدرة.
تم منح المجموعة األولى في ذو القعدة 1412هـ (الموافق أكتوبر  . )2111ولن يزيد عدد األسهم المقيدة عن  238683121سهم.
تم منح المجموعة الثانية في رجب 1414هـ (الموافق يونيو  . )2111ولن يزيد عدد األسهم المقيدة عن  132173211سهم.
تم منح المجموعة الثالثة في ذو الحجة  1416هـ (الموافق أغسطس  . )2112ولن يزيد عدد األسهم المقيدة عن  232113111سهم.
يظهر الجدول أدناه عدد خيارات األسهم والتغيرات عليها خالل السنة:
خطة خيار حصة الموظفين

1035م

قائمة كما في  1يناير
ممنوحة خالل السنة
تسوية خالل السنة
مسحوبة خالل السنة

131883222
232713111
()232173122
()1613171
150615000

قائمة في  11ديسمبر
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1034م

134283881
1423171
()4123812
153315115

شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمه
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1035م
 -35برنامج خيارات الموظفين في أسهم الشركة – تتمة
تم تقدير القيمة العادلة للخيار في تاريخ المنح باستخدام طريقة تسعير (بالك شولز ميرتون) ،مع األخذ بعين االعتبار شروط وأحكام خيار منح
األسهم  1132لاير سعودي 2138 ،و  2637لاير سعودي للمجموعة األولى ،الثانية والثالثة على التوالي.
يظهر الجدول أدناه المدخالت على الطريقة المستخدمة في تحديد القيمة العادلة للخيارات للسنة المنتهية في  11ديسمبر 2112م:
مجموعة اولى

%232
%2131
%231
234
8832
8831

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

مجموعة ثانية

%132
%1831
%231
238
8131
6438

مجموعة ثالثة

%131
%2231
%231
232
8132
7132

بعد األخذ في اإلعتبار اصدار االسهم المجانية ،بلغ سعر المنح للمجموعة االولى ،الثانية والثالثة ما قيمته  1431لاير سعودي 4132 ،لاير
سعودي 7132 ،لاير سعودي على التوالي.
تم تحديد العمر المتوقع لخيارات األسهم على أساس البيانات التاريخية والتوقعات الحالية ،وال تعتبر بالضرورة مؤشرا على طرق الممارسة التي
يمكن أن تحدث .يعكس التغير المتوقع االفتراض بأن التغير التاريخي على مدى فترة تعادل فترة الخيارات يعتبر مؤشرا على التوجهات
المستقبلية وال يمثل بالضرورة النتيجة الفعلية أيضا.
 -36المعلومات القطاعية
يتكون النشاط الرئيسي للمجموعة من قطاعات تشتمل على صناعة منتجات األلبان وعصائر الفاكهة واإلتجار بها ،وذلك باستخدام العالمات
التجارية "المراعي" ،و "بيتي" و "طيبة" ،وصناعة منتجات المخابز واالتجار بها ،وذلك باستخدام العالمات التجارية "لوزين و "سفن دايز"،
ومنتجات الدواجن باستخدام العالمة التجارية "اليوم" ،ومنتجات األعالف والمحاصيل الزراعية وغيرها .تشمل األنشطة القطاعية األخرى
االستثمار في شركة زين وفي أغذية األطفال .فيما يلي بيانا بالمعلومات المالية المختارة كما في  11ديسمبر 2112م و 11ديسمبر 2114م
وللسنوات المنتهية في تلك التواريخ لكل قطاع من قطاعات األعمال:
األلبان وعصائر الفاكهة

منتجات المخابز

منتجات الدواجن

األنشطة األخرى

اإلجمالي

بآالف الـرياالت

بآالف الـرياالت

بآالف الـرياالت

بآالف الـرياالت

بآالف الـرياالت

السعوديــــة

السعوديــــة

السعوديــــة

السعوديــــة

السعوديــــة

 13ديسمبر 1035م
المبيعات

1137883221

1,622,817

1,262,226

648,161

34,116,666

مبيعات األطراف األخرى

1137413882

1,622,817

1,262,226

162,611

31,614,636

استهالك

)(131113111

)(168,242

)(111,211

)(82,727

)(3,536,315

الحصة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

-

-

2,488

)(18,782

)(16,116

الدخل(/الخسارة) قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

138213617

211,121

)(211,887

)(171,121

3,613,663

214

-

12,468

28,214

14,366

132213116

274,616

622,886

2 41,877

4,633,405

الموجودات غير المتداولة

1234113687

2,111,876

4,826,782

1,871,681

13,136,043

صافي الدخل

150155665

1055011

()1315136

()3635310

351355613

3653655036

153165561

554405363

156135413

1651635015

الحصة في صافي موجودات الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
إضافات للموجودات غير المتداولة

إجمالي الموجودات
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شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمه
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1035م

 -36المعلومات القطاعية  -تتمة
 13ديسمبر 1034م
المبيعات

838423727

132123816

131223761

2143261

3150315636

مبيعات األطراف الثالثة

838113888

132123816

131223761

1483111

3156055565

استهالك

()8113111

()1613114

()2883186

()813776

(354515106

الحصة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

-

-

()13112

()43826

()35353

الدخل(/الخسارة) قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

231183188

1683147

()1873117

()863118

356315101

214

-

283111

1113181

3615636

232123426

1623642

2213748

2283188

154415135

1131113184

134883411

436823281

132223422

3150165141

231173422

1213241

)(1873117

)(863118

356645111

3451415110

353355650

551115311

351515506

1151435135

)

الحصة في صافي موجودات الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
إضافات للموجودات غير المتداولة
الموجودات غير المتداولة
صافي الدخل

إجمالي الموجودات

تماشيا مع المعلومات المقدمة إلى اإلدارة التنفيذية للمجموعة ،فإن اإليرادات الناتجة عن تسويات عقد التأمين قد تجاوزت القيمة الدفترية لألصول التابعة
لقسم المخابز .وقد تم توزيعها على القطاعات األخرى وذلك لتحقيق األثر على البنود الغير مكررة.
تتركز النشاطات الرئيسية والموجودات التشغيلية للمجموعة ،بشكل أساسي ،في دول مجلس التعاون الخليجي .وفيما يلي بيانا بالمعلومات المالية
المختارة كما في  11ديسمبر 2112م و 11ديسمبر 2114م للسنوات المنتهية في تلك التواريخ ،لكل قطاع من القطاعات الجغرافية:
1035م
بآالف الـرياالت
السعوديــة

1034م
بآالف الـرياالت
السعوديـــة

المبيعات
المملكة العربية السعودية

37313714.

373557343

دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

171457151

171637613

دول أخرى

371967.31

373317954

اإلجمالي

317.497131

3671517111

الموجودات غير المتداولة
3473157331

317466761.

9167414

1147499

دول أخرى

371167411

37.117316

اإلجمالي

6376317593

34751.7191

المملكة العربية السعودية
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
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شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمه
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1035م

 -36تكلفة المبيعات
1035م
بآالف الــرياالت
السعوديــــة
1719.73..
)(6497..1
371357143
375947.11
9517.11
61.7494
)(1397419
3117311
3637195
137191
6.7113
17431
1537391
.83778535

تكاليف المواد المباشرة المستهلكة
إعانات حكومية
تكاليف موظفين
إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات
اصالح وصيانة
إستهالك موجودات حيوية
زيادة في قيمة الموجودات الحيوية
الهاتف والكهرباء
اللقاحات واألدوية
صناديق التحميل البالستيكية المستهلكة
االيجار
دفعات محسوبة على أساس األسهم
مصاريف أخرى
اإلجمالي

1034م
بآالف الــرياالت
السعوديــــة
179317193
()1197394
375337461
43973.6
1167611
6157531
()9147.16
3.67113
3667.13
..7559
937139
17994
6937143
.82728.52

 -33مصاريف البيع والتوزيع

تكاليف موظفين
تسويق
إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات
اصالح وصيانة
ايجار
الهاتف والكهرباء
دفعات محسوبة على أساس األسهم
صناديق التحميل البالستيكية المستهلكة
مصاريف أخرى
اإلجمالي

28

1035م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
376157991
3137543
6197333
3617341
147119
347151
97114
3
947695

1034م
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
3731.7111
1.37441
34.7313
35373.5
167134
3173.1
67455
97611
137.61

28.7287..

2825.8222

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة – ﺗﺘﻤﮫ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 -١٩اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ
٢٠١٥م
ﺑﺂﻻف اﻟــﺮﯾﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﯾـــــﺔ
٢٧٤٫٨٦٦
٤٩٫٨١٠
٤٥٫٢٦٩
١٨٫٤٣٩
٦٫٦٨٩
٦٫١٥٧
٣٫٨٦٦
٣٫٩١٧
٤٠٩٫٠١٣

ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻮظﻔﯿﻦ
ﺗﺄﻣﯿﻦ
إﺳﺘﮭﻼك ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وآﻻت وﻣﻌﺪات
اﺻﻼح وﺻﯿﺎﻧﺔ
اﯾﺠﺎر
اﻟﮭﺎﺗﻒ واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء

دﻓﻌﺎت ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﮭﻢ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ أﺧﺮى
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٢٠١٤م
ﺑﺂﻻف اﻟــﺮﯾﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﯾـــــﺔ
٢٣٦٫٨٧٢
٢٥٫٩١٥
٤١٫٧٩٧
٣٣٫٨٤٩
٢٫٤٥٠
٤٫٣٩٢
٢٫٣٣٨
١٫١٦٥
٣٤٨٫٧٧٨

 -٢٠أﺧﺮى

إﻋﺎدة ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺤﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
)ﺧﺴﺎﺋﺮ(/ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وآﻻت وﻣﻌﺪات
)ﺧﺴﺎﺋﺮ( ﻣﻦ ﺑﯿﻊ أﺻﻮل ﺣﯿﻮﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋﺾ "ﻣﻜﺎﺳﺐ" ﻣﻦ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ )اﯾﻀﺎح أ (
اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ – اﻟﺸﮭﺮة )اﯾﻀﺎح ( ١٠
اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ )اﯾﻀﺎح  ٧ب (
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٢٠١٥م
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

٢٠١٤م
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

)(٤٫٦٩٦
)(٢٧٫٠٠٥
٤٤٢٫٩٢٦
)(٣٢٨٫١٨٢
)( ٢١٣٫٧٦٤
)(١٣٠٫٧٢١

٢٠٫٨٩٧
١٠٫٠٧٧
)(٥٧٫٥٩٠
)(٢٦٫٦١٦

)أ( ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ١١رﻣﻀﺎن  ١٤٣٦ھـ ) ٢٨ﯾﻮﻧﯿﻮ ٢٠١٥م( ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﺗﺴﻮﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪرع اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ )"اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﺪﯾﮫ"( ،وھﻲ
طﺮف ذو ﻋﻼﻗﺔ ،ﻋﻠﻰ  ٧٩٠ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﻛ ﺘﻌﻮﯾﺾ ﻛﺎﻣﻞ وﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟ ﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻦ ﺣﺎدث اﻟﺤﺮﯾﻖ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺟﺪة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٥ذي اﻟﺤﺠﺔ  ١٤٣٥ھـ ٩).اﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠١٤م( .ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑـ  ٢١٣٫٩ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ  ٧٩٠ﻣﻠﯿﻮن ﷼
ﺳﻌﻮدي ﻛﺈﯾﺮادات أﺧﺮى ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٤م .أﻣﺎ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﯿﻤﺘﮫ  ٥٧٥٫٧ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮫ ﻛﺈﯾﺮادات أﺧﺮى
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ .ﺗﻢ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠١٥م.
اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﺗﺴﻮﯾﺎت ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ،ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﺘﺎﻟﻔﺔ ﺟﺮاء اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ
إﺻﻼح اﻟﻤﻮاﻗﻊ.

٢٩

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة – ﺗﺘﻤﮫ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 - ٢١اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
ﺎ
ً
طﺒﻘ
ﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.
أ ( ﺗﺤﺴﺐ اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻌﺪل أو وﻋﺎء اﻟﺰﻛﺎة ،أﯾﮭﻤﺎ أﻛﺒﺮ
ﺎ
ً
طﺒﻘ
ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻓﻲ
ﯾﺤﺴﺐ ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺮﺑﻮط اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ إﺟﺮاؤھﺎ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ.
٢٠١٥م
ﺑﺂﻻف اﻟــﺮﯾﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﯾـــﺔ
٦١٫٢٦٩
٣٫٧٣٨
٧٢٨

اﻟﺰﻛﺎة
ﺿﺮﯾﺒﺔ دﺧﻞ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
ﺿﺮﯾﺒﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ

٦٥٫٧٣٥

٢٠١٤م
ﺑﺂﻻف اﻟــﺮﯾﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﯾـــــﺔ
٤٥٫٧٦٣
١٢٫٧٢٠
١٢٫٥٨٦
٧١٫٠٦٩

ب ( ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺰﻛﺎة
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  ١ﯾﻨﺎﯾﺮ
اﻟﻤﺤﻤﻞ
اﻟﻤﺪﻓﻮع

٧٨٫٢٦١
٦١٫٢٦٩
)(٨٫٥٨٩

٦٦٫٥٥٢
٤٥٫٧٦٣
)(٣٤٫٠٥٤

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ

١٣٠٫٩٤١

٧٨٫٢٦١

ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻗﺮاراﺗﮭﺎ اﻟﺰﻛﻮﯾﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺴﻨﻮات ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  ٢٠١٤وﺳﺪدت اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺰﻛﻮﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺬﻟﻚ .ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﻮط اﻟﺰﻛﻮﯾﺔ
اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﮭﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺴﻨﻮات ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  ،٢٠٠٦ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺰال اﻹﻗﺮارات اﻟﺰﻛﻮﯾﺔ ﻟﻸﻋﻮام ﻣﻦ  ٢٠٠٧إﻟﻰ  ٢٠١٤ﻗﯿﺪ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ.
ﻗﺪﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ ھﺎدﻛﻮ إﻗﺮاراﺗﮭﺎ اﻟﺰﻛﻮﯾﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺴﻨﻮات ﺣﺘﻰ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،٢٠٠٨وﺳﺪدت اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺰﻛﻮﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺬﻟﻚ .وﻗﺪ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﻮط اﻟﺰﻛﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﮭﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ ﺣﺘﻰ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،٢٠٠٢ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺰال اﻹﻗﺮارات اﻟﺰﻛﻮﯾﺔ ﻟﻸﻋﻮام ﻣﻦ  ٢٠٠٣إﻟﻰ
 ٢٠٠٨ﻗﯿﺪ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ .واﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  ٢٠٠٩ﻓﺼﺎﻋﺪاً ،ﻓﺈﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ھﺎدﻛﻮ ﺗﻘﺪﯾﻢ إﻗﺮاراﺗﮭﺎ
اﻟﺰﻛﻮﯾﺔ ﻷﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﻗﺮار اﻟﺰﻛﻮي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ج( ﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
٢٠١٥م
ﺑﺂﻻف اﻟــﺮﯾﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﯾـــﺔ

١٦٫٢٥٦
٣٫٧٣٨
)(٤٫٧٤٥
١٥٫٢٤٩

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  ١ﯾﻨﺎﯾﺮ
اﻟﻤﺤﻤﻞ
اﻟﻤﺪﻓﻮع
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ

٢٠١٤م
ﺑﺂﻻف اﻟــﺮﯾﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﯾـــــﺔ

٦٫٧٤٧
١٢٫٧٢٠
)(٣٫٢١١
١٦٫٢٥٦

ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ إﻗﺮاراﺗﮭﺎ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺴﻨﻮات ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  ٢٠١٤وﺳﺪدت اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺬﻟﻚ .ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺟﻤﯿﻊ
اﻻﻗﺮارات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ،ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺑﻮط اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﻌﻠﻘﺔ .آﺧﺮ إﻗﺮار ﺿﺮﯾﺒﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻛﺎن ﻟﻌﺎم  ،٢٠٠٨ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎن اﺧﺮ رﺑﻂ
ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﻌﺎم .٢٠١١
د ( اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ
ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ﻣﺒﻠﻎ  ٦٧٫١ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي.
ﺗﺸﻤﻞ  ٣٤٫٣ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﻋﻦ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻷراﺿﻲ ﺑﻘﯿﻤﺔ  ١٣٩٫٦ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ،ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة دﻣﺞ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻓﻲ اﻷرﺟﻨﺘﯿﻦ .وﺗﻌﺪ ھﺬه اﻟﻔﺮوﻗﺎت ھﻲ اﻟﻔﺮوق اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﮭﺎ ﻟﻐﺮض
اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ.
ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ  ١٫١ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻷرﺟﻨﺘﯿﻦ.
ﺗﻌﺘﻘﺪ اﻹدارة ان اﻷرﺑﺎح اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ أي ﻣﻮﺟﻮدات ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ.
٣٠

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة – ﺗﺘﻤﮫ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
-٢٢رﺑﺤﯿﺔ اﻟﺴﮭﻢ
٢٠١٥م
ﺑﺂﻻف اﻟــﺮﯾﺎﻻت

٢٠١٤م
ﺑﺂﻻف اﻟــﺮﯾﺎﻻت

اﻟﺴﻌﻮدﯾــــﺔ

اﻟﺴﻌﻮدﯾـــــﺔ

١٫٨٦٤٫٣٩٦

١٫٧٥٤٫٩٧٨

)(٥٠٫٠٦٤

)(٥١٫٦٤٤

اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ – اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ

١٫٨١٤٫٣٣٢

١٫٧٠٣٫٣٣٤

ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﺴﻨﺔ

١٫٩١٥٫٦٩١

١٫٦٧٤٫٣٣٩

)(٥٠٫٠٦٤

)(٥١٫٦٤٤

١٫٨٦٥٫٦٢٧

١٫٦٢٢٫٦٩٥

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ ﺑﺎﻵﻻف ﻟﻠﺮﺑﺤﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺴﮭﻢ

٥٩٦٫٤٨٠

٥٩٥٫٨٩٣

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ ﺑﺎﻵﻻف ﻟﻠﺮﺑﺤﯿﺔ اﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﮭﻢ

٦٠٠٫٠٠٠

٦٠٠٫٠٠٠

اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
ﻧﺎﻗﺼﺎ :ﻋﻮاﺋﺪ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪاﺋﻤﺔ

ﻧﺎﻗﺼﺎ :ﻋﻮاﺋﺪ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪاﺋﻤﺔ
ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﺴﻨﺔ – اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ

ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻟﻜﻲ ﯾﻌﻜﺲ ﺗﺄﺛﯿﺮ أﺳﮭﻢ اﻟﻤﻨﺤﺔ وﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ ﻟﻸﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﺳﮭﻢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﯿﺎرات
اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻓﻲ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

 -٢٣اﺳﺘﮭﻼك واﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻮﺟﻮدات
٢٠١٥م
ﺑﺂﻻف اﻟــﺮﯾﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﯾــــﺔ

٢٠١٤م
ﺑﺂﻻف اﻟــﺮﯾﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﯾـــــﺔ

أ ( اﻻﺳﺘﮭﻼك
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات

١٫٣٤٩٫٨٨٦

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ
اﺳﺘﮭﻼك ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﯿﻮﯾﺔ
اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ

٢٣٧٫٩٤٩
)(٥١٤٫٩٥٤

٢٣٠٫٠٨٦
)(٤٣٩٫٧٦٢

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

)(٢٧٧٫٠٠٥
١٫٠٧٢٫٨٨١

)(٢٠٩٫٦٧٦
١٫٠١٤٫١٤٤

ب( أرﺑﺎح ) /ﺧﺴﺎﺋﺮ( ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﺑﯿﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وآﻻت وﻣﻌﺪات
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ
)ﺧﺴﺎﺋﺮ( /ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺑﯿﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وآﻻت وﻣﻌﺪات

٣٧٫٢٧٩
)(٤١٫٩٧٥
)(٤٫٦٩٦

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ
ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ
)ﺧﺴﺎﺋﺮ( ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٣١

١٫٢٢٣٫٨٢٠

٥٠٫٦٩٣
)(٤٠٫٦١٦
١٠٫٠٧٧

١٩٦٫٩٤٠
)(٢٢٣٫٩٤٥
)(٢٧٫٠٠٥

١٥٤٫٢٣٩
)(٢١١٫٨٢٩
)(٥٧٫٥٩٠

)(٣١٫٧٠١

)(٤٧٫٥١٣

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة – ﺗﺘﻤﮫ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 -٢٤اﻷھﺪاف واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻈﺎھﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ،واﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﯿﻦ ،واﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ ،واﻷدوات
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ،واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،واﻟﻘﺮوض ،واﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ اﻟﺘﺠﺎرﯾﯿﻦ ،واﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ اﻷﺧﺮﯾﻦ ،واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى.
ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت
ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺂﺛﺎر اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﺎﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ .ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ )ﻣﺮاﺑﺤﺔ( واﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ اﻷﺧﺮى واﻟﺼﻜﻮك اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﺪرھﺎ  ٩٫٩٢٦٫٩ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
 ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م )٢٠١٤م ٨٫١٦٤٫٥ :ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي( أﻋﺒﺎء ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﺄن إدارة اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﺑﻌﻤﻮﻟﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻣﺘﻐﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن  %٥٠إﻟﻰ %٦٠
ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﺑﻌﻤﻮﻟﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ .ﯾﻌﻜﺲ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎه ﻣﺪى ﺗﺄﺛﺮ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮ اﻷﺧﺮى ﺛﺎﺑﺘﺔ .ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﻤﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت أي أﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ.
اﻟﺰﯾﺎدة /اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ
ﻧﻘﺎط اﻷﺳﺎس اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ
اﻟﺴﻨﺔ
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﯾـــﺔ

٢٠١٥م
﷼ ﺳﻌﻮدي
﷼ ﺳﻌﻮدي

٣٠ +
٣٠ -

)(٢٩٫٧٨١
٢٩٫٧٨١

٢٠١٤م
﷼ ﺳﻌﻮدي
﷼ ﺳﻌﻮدي

٣٠ +
٣٠ -

)(٢٤٫٤٩٤
٢٤٫٤٩٤

ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺬﺑﺬب ﻗﯿﻤﺔ أداة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ .ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ واﻟﺠﻨﯿﮫ اﻹﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ واﻟﯿﻮرو .أﻣﺎ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻏﯿﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ.
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯿﺎﻧﺎً ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺸﺮاء اﻵﺟﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻤﮭﻤﺔ -:
٢٠١٥م
٧٨٩٫٠٠٠
١٧٩٫٧٦٣
٣٥٫٢٠٠

دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ )ﺑﺎﻵﻻف(
ﯾﻮرو )ﺑﺎﻵﻻف(
ﺟﻨﯿﮫ إﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ )ﺑﺎﻵﻻف(

٢٠١٤م
٦٥٥٫٠٠٠
٢٤٢٫٨٥١
٣٤٫٠٠٠

ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻵﺟﻠﺔ ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﮭﺎﻣﺔ .ﺗﻌﺘﻘﺪ اﻹدارة ﺑﺄن ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺸﺘﺮﯾﺎت
اﻟﻤﺨﺰون واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪارة ﺑﺼﻮرة ﻣﻼﺋﻤﺔ وذﻟﻚ ﺑﺈﺑﺮام إﺗﻔﺎﻗﯿﺎت آﺟﻠﺔ ﻟﺸﺮاء اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ .ﺗﻜﻤﻦ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ
إﺑﺮ ام ﻋﻘﻮد آﺟﻠﺔ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺧﻄﻂ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ /اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻮردﯾﻦ .إن إﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺸﺮاء اﻵﺟﻠﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺴﻨﺪات إذﻧﯿﺔ
ﺻﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﺣﯿﺚ أن ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ،ﻓﺈن ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ھﺎﻣﺔ.
ﯾﻌﻜﺲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ أدﻧﺎه اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﯿﻮرو  -ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﻨﻮد
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮ اﻷﺧﺮى ﺛﺎﺑﺘﺔ  -ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت ﺑﺘﺎرﯾﺦ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة:

٢٠١٥م

اﻟﺰﯾﺎدة /اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ
ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﯿﻮرو
إﻟﻰ اﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي

اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻟﺴﻨﺔ
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

%١٠ +
%١٠ -

)(٦٫١٧٠
٦١٧٠

%١٠ +
%١٠ -

)(١٣٫٠٩٣
١٣٫٠٩٣

٢٠١٤م

٣٢

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة – ﺗﺘﻤﮫ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
 -٢٤اﻷھﺪاف واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ – ﺗﺘﻤﮫ
ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ
ھﻲ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
وﺗﺪﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ .ﺗﻨﺸﺄ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ إدارﺗﮭﺎ وﺗﺨﻔﯿﻀﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ.
ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﺪم ﻣﻘﺪرة طﺮف ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻜﺒﺪ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻟﺨﺴﺎرة ﻣﺎﻟﯿﺔ .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ
ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﺟﮭﺎت أﺧﺮى ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ وذات ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ .ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﺧﻀﺎع ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﯾﻦ
ﯾﻮدون اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺒﯿﻊ ﺑﺎﻷﺟﻞ إﻟﻰ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﺋﺘﻤﺎن .ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻷﺧﺮى ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻼء
ﻣﺤﻠﯿﯿﻦ وﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ،وﯾﺘﻢ إظﮭﺎرھﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﮭﺎ .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪود اﺋﺘﻤﺎن ﻟﻜﻞ
ﻋﻤﯿﻞ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة .ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﻌﺪوﻣﺔ
ﻏﯿﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ .ﯾﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﺧﻤﺲ ﻋﻤﻼء  %٣١ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻦ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م )٢٠١٤م .(%٢٧ :
وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وﺷﺒﮫ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ،واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ
اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻹﺧﻔﺎق اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ وﺑﻤﺨﺎطﺮ ﯾﻌﺎدل ﺣﺪھﺎ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﮭﺬه اﻷدوات .ﺗﻮدع اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
واﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺪى ﺑﻨﻮك ﻣﺤﻠﯿﺔ وﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ذات ﺗﺼﻨﯿﻒ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺟﯿﺪ.
ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ
ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻷﻣﻮال ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺨﺎطﺮ
اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﻤﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺑﻤﺒﻠﻎ ﯾﻘﺎرب اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ .ﺗﺘﻢ إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ وذﻟﻚ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ ﺑﺼﻮرة
ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﻓﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗﻨﺺ ﺷﺮوط اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﺄن ﯾﺘﻢ ﺳﺪاد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪاً ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺒﯿﻊ ﺑﺎﻷﺟﻞ .ﯾﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد أﯾﺎم اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ٢٢ﯾﻮﻣﺎً ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠١٥م
)٢٠١٤م ٢٢ :ﯾﻮﻣﺎً( .ﺗﺴﺪد اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻷﺟﻞ ،وﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد أﯾﺎم اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ٥٨ﯾﻮﻣﺎً ﺧﻼل ﻋﺎم
٢٠١٥م )٢٠١٤م ٥٧ :ﯾﻮﻣﺎً(.
-٢٥

اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﺗﺒﺎدل ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎ أو ﺳﺪاد ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﯿﻦ أطﺮاف راﻏﺒﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺸﺮوط ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﺎدﻟﺔ .وﺣﯿﺚ أﻧﮫ
ﯾﺘﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﺞ ﻓﺮوﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .إن اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼﻮرة ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ.
ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ )اﻟﺘﺤﻮط(
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م ،ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ أدوات اﻟﺘﺤﻮط اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻮﻻت وأﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻮق .طﺒﻘﺎ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺪاول واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ.
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م ،ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ١٩ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎﯾﻀﺔ أﺳﻌﺎر ﻋﻤﻮﻻت ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ إﺳﻤﯿﺔ ﻗﺪرھﺎ  ٢٫٨٣٦٫٣ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي .وﻓﻲ ٣١
دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٤م ،ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  ٢٢ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎﯾﻀﺔ أﺳﻌﺎر ﻋﻤﻮﻻت ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ إﺳﻤﯿﺔ ﻗﺪرھﺎ  ٣٫٣٠٠ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي.
وﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد ﻣﻘﺎﯾﻀﺔ أﺳﻌﺎر ھﺬه اﻟﻌﻤﻼت ،ﺗﺴﺘﻠﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﻋﺎﺋﻢ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ )ﺳﺎﯾﺒﻮر( أو )ﻻﯾﺒﻮر( ،وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﺛﺎﺑﺖ وﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮوط ﻣﻌﯿﻨﺔ .ﺗﺴﺘﺨﺪم ھﺬه اﻟﻤﻘﺎﯾﻀﺎت ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﻋﻤﻮﻻت اﻟﻘﺮوض
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
دﺧﻠﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺗﺤﻮط ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺣﺪوﺛﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ.
دﺧﻠﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت ﺗﺤﻮط ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت أﻧﻮاع ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .ھﺬه اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﺻﻤﻤﺖ ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻮارﯾﺦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺸﺮاء ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻊ .ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺎﺳﻲ وﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺤﻮط.
ﺗﻈﮭﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ذات ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ .وﻗﺪ ﺗﻢ
إدراج ﺻﺎﻓﻲ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ  ٧٠٫٥ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﺿﻤﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ )٢٠١٤م  :ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺰﯾﺎدة  ٨٧٫٩ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي(.
٣٣

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة – ﺗﺘﻤﮫ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
-٢٦

اﻟﺘﻌﮭﺪات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
أ ( ﺑﻠﻐﺖ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﺪﯾﻨﺔ  ٥٣١٫٨ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م )٢٠١٤م١٧٨٫٥ :
ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي(.
ب ( ﺑﻠﻐﺖ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀﻤﺎن ١٫٤٥٥٫٦ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م )٢٠١٤م١٫٢١٤٫٧ :
ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي(.
ج ( ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﺘﺰاﻣﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٣٫٦٤٧٫٨ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ )٢٠١٤م:
 ١٫٩٦٦٫٩ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي( .ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﻌﻈﻢ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺮاﻓﻖ إﻧﺘﺎج ﺟﺪﯾﺪة وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ،وأﺳﻄﻮل اﻟﺘﻮزﯾﻊ،
واﻟﺜﻼﺟﺎت ،وأﺟﮭﺰة أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

د(

ﺗﻨﺘﮭﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎرات اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ-:
٢٠١٥م
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﯾـــﺔ

ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
ﻣﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

٢٠١٤م
ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت
اﻟﺴﻌﻮدﯾـــﺔ

٩٢٫٧٤٥
١٩٣٫٤٣٥
٢١٥٫٢٣٩

١٠١٫٦٣٩
٨٥٫٧٧٢
٩٣٨

٥٠١٫٤١٩

١٨٨٫٣٤٩

 -٢٧ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻜﺎﻓﺄة وﻣﺼﺎرﯾﻒ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ  ٢٣٫٣ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م )٢٠١٤م٦٫٥ :
ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي(.

٣٤

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة – ﺗﺘﻤﮫ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م

 -٢٨اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وأرﺻﺪﺗﮭﺎ
ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷرﺻﺪة واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أدﻧﺎه ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺘﯿﻦ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
و  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٤م وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل دورة أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ:
ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ

 ٢٠١٥م

٢٠١٤م

٢٠١٥م ﺑﺂﻻف

٢٠١٤م

ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت

ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت

اﻟﺮﯾﺎﻻت

ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت

اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

ﻣﺒﯿﻌﺎت إﻟﻰ :
اﻟﻌﺰﯾﺰﯾﺔ ﺑﻨﺪة اﻟﻤﺘﺤﺪة

٥٦٦٫٧٣٣

٤٢١٫٧٧١

٩٦٫٣٣٩

٧٤٫٢٦٦

٥٦٦٫٧٣٣

٤٢١٫٧٧١

٩٦٫٣٣٩

٧٤٫٢٦٦

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎت ﻣﻦ :
ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺎﻓﻮﻻ ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻐﻠﯿﻒ اﻟﻤﺤﺪودة

٢٨٫١٩٧

١٦٦٫٧٤٥

-

) (٢٦٫٢١٨

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺴﻜﺮ

١٠٨٫٣٨٠

١٠٥٫٢٢٨

)(٧٫٦٦١

)(٧٫٦٢٢

ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻓﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ

٤١

٣٫٧٧٦

-

)(٧٨

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﺎﻓﻮرة ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ

١٢١

-

-

-

-

١٫٨٦٠

-

-

٣٩٫٦٦٣

٣٤٫٩٠٦

)(٨٫٨٩٩

)(٢٫١٦٣

١٧٦٫٤٠٢

٣١٢٫٥١٥

)(١٦٫٥٦٠

)(٣٦٫٠٨١

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻷﻏﺬﯾﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻤﺤﺪودة
ﻣﺰارع اﻟﻜﺒﯿﺮ – ﻹﻧﺘﺎج اﻷﻋﻼف

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻰ :
ﻣﺰارع اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻹﻧﺘﺎج اﻷﻋﻼف

٨٦٤

٨٦٤

-

-

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺰارﻋﻮن اﻟﻤﺘﺤﺪون اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

٩٥٥

-

١٫٦٠٣

٦٤٨

١٫٨١٩

٨٦٤

١٫٦٠٣

٦٤٨

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻦ:
٩٦٫٥٦١

٦٦٫٠٢٥

)( ٤٨٫٨٦٥

٢١٤٫٠٣٨

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪرع اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ )إﯾﻀﺎح أ(
ﻣﺰارع اﻟﺘﻮﺿﯿﺤﯿﺔ

٨١٣

٢٫٥٦٤

-

)(٥

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﮭﻨﺎ )اﯾﺠﺎر أرض(

١٧٣

١٧٣

-

-

ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ) زﯾﻦ (

١٣

-

-

-

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺰﯾﺮة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ

٤٣٦

-

)(١٢٠

)(٦١

٣٥

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة – ﺗﺘﻤﮫ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
- ٢٨اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وأرﺻﺪﺗﮭﺎ – ﺗﺘﻤﮫ

 ٢٠١٥م

٢٠١٤م

٢٠١٥م ﺑﺂﻻف

٢٠١٤م ﺑﺂﻻف

ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت

ﺑﺂﻻف اﻟﺮﯾﺎﻻت

اﻟﺮﯾﺎﻻت

اﻟﺮﯾﺎﻻت

اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

٩٧٫٩٨٣

٦٨٫٧٦٢

)(٤٨٫٩٨٥

٢١٣٫٩٧٢

ﺗﻮزﯾﻌﺎت ﻣﺴﺘﻠﻤﮫ :

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﺻﯿﻞ ﻟﻠﺪواﺟﻦ ) ﻋﺮوق (

-

١٫٢٥٠

-

-

-

١٫٢٥٠

-

-

ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺻﻜﻮك :

٩٢٠

٩٦٢

)(٢٣٥

)(٢٤٢

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ

٦٫٦٤٥

٦٫٩٣٣

)( ٢٫٣٧٦

)(١٫٨١٣

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

٧٫٠٨٣

٧٫٨٥١

)( ٢٫٥٤٧

)(١٫٩٩١

٣٠

٦١

-

)( ١٩

١٤٫٦٧٨

١٥٫٨٠٦

)( ٥٫١٥٨

)(٤٫٠٦٥

ﺷﺮﻛﺔ إﺳﻤﻨﺖ اﻟﯿﻤﺎﻣﺔ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪرع اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺑﻨﻜﻲ:
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ

٢٥٫٨١٢

٢٢٫٩٤٨

١٫١٧٥٫٤٩٤

١٫٠٧٧٫٥١١

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

١٩٫٧١٤

٢٠٫٦١٥

٧٨١٫٦٦٧

١٫١٥٣٫٣٣٣

٤٥٫٥٢٦

٤٣٫٥٦٣

١٫٩٥٧٫١٦١

٢٫٢٣٠٫٨٤٤

)أ( ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٤م ﺑﻠﻎ رﺻﯿﺪ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺪرع اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ  ٢١٤ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ )إﯾﻀﺎح .(٢٠
ﺗﺘﻢ أﺳﻌﺎر وﺷﺮوط ﺳﺪاد ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وﻓﻖ ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷطﺮاف اﻷﺧﺮى .ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺰﻣﯿﻠﺔ ،ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺠﮭﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﻌـﻼﻗﺔ
ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
إدارة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
إدارة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
إدارة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
إدارة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
إدارة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ

اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺸﺄة
اﻟﻌﺰﯾﺰﯾﺔ ﺑﻨﺪة اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺷﺮﻛﺔ ﺻﺎﻓﻮﻻ ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻐﻠﯿﻒ اﻟﻤﺤﺪودة
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺴﻜﺮ
ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻓﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﺎﻓﻮرة ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
ﺷﺮﻛﺔ إﺳﻤﻨﺖ اﻟﯿﻤﺎﻣﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪرع اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
اﻟﻤﺰارع اﻟﻤﺪارة
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﮭﻨﺎ
ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ )زﯾﻦ(
٣٦

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻲ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ(
إﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة – ﺗﺘﻤﮫ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م
- ٢٨اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وأرﺻﺪﺗﮭﺎ – ﺗﺘﻤﮫ
إدارة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
إدارة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
إدارة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺰﯾﺮة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﺻﯿﻞ اﻟﺪواﺟﻦ )ﻋﺮوق(
 -٢٩ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ

ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ١٦ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧ ﻲ ١٤٣٦ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٦أﺑﺮﯾﻞ ٢٠١٤م( ،ﺻﺎدﻗﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻗﺪرھﺎ  ٦٠٠ﻣﻠﯿﻮن ﷼
ﺳﻌﻮدي )ﺑﻮاﻗﻊ  ١﷼ ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﮭﻢ ( ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٤م ،وﺗﻢ دﻓﻌﮭﺎ ﻓﻲ  ٢٣ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻲ ١٤٣٥ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ١٢أﺑﺮﯾﻞ
٢٠١٥م(.
 -٣٠اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ
أﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻗﺪرھﺎ  ٦٩٠٫٠ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٥م )ﺑﻮاﻗﻊ
 ١٫١٥﷼ ﺳﻌﻮدي ﻟﻠﺴﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس  ٦٠٠ﻣﻠﯿﻮن ﺳﮭﻢ(.
 -٣١اﻷﺣﺪاث اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﺗﻌﺘﻘﺪ اﻹدارة ﺑﻌﺪم وﺟﻮد أﺣﺪاث ﻻﺣﻘﺔ ھﺎﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻈﺎھﺮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
 -٣٢اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ٧رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ١٤٣٧ھـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ١٧ﯾﻨﺎﯾﺮ ٢٠١٦م(.

٣٧

