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  نشطتهاأنبذة عن الشركة والشركات التابعة لها و - 3
هـ 1426رجب  2بتاريخ  شركة مساهمة إلىمن شركة ذات مسئولية محدودة تحولت (، شركة مساهمة سعودية "الشركة"شركة المراعي )

(، وتعمل م1881يوليو  1هـ )الموافق 1411ذي الحجة  18(. وقد بدأت الشركة عملياتها التجارية، بتاريخ م2112أغسطس  8)الموافق 
 م1881حتى  م1877 عام من شاط الرئيسيكان الن، م1881نشطتها في عام أ. وقبل توحيد 1111184221بموجب السجل التجاري رقم 

 العالمة التجارية "المراعي". تحت اسم
 
 11482الرياض  ، 8224ص ب    ،اإلزدهارحي ، 7رقم  مخرج- الدائري الشمالي طريق-الرياض  نوان المركز الرئيسي للمجموعةع
 .لمملكة العربية السعودية،ا
 

"المجموعة"( من الشركات الرئيسية في إنتاج المواد الغذائية االستهالكية والمشروبات في منطقة الشرق تعد الشركة والشركات التابعة لها )معا 
 باإلضافة الى مصر واألردن. األوسط، وتستحوذ على الحصة السوقية األكبر في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي

 

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

 . ومصر واألردن العربية المتحدة
 

في مصر واألردن من خالل الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة،  وتصنيع المواد الغذائيةيتم انتاج االلبان وعصائر الفاكهة 
تقوم المجموعة بإدارة العمليات التشغيلية للشركة الدولية لأللبان والعصائر من خالل الشركات  حيث مشروع مشترك مع شركة بيبسي.

 التالية:  التابعة الرئيسية
 

 شركة طيبة لالستثمار والصناعات الغذائية - األردن
 أي( –)إس آي  الزراعية )بيتي( والصناعاتالشركة الدولية للمشاريع  - مصر 

 
ائية أما منتجات المخابز فيتم تصنيعها والمتاجرة بها من قبل شركة المخابز الغربية المحدودة، والشركة الحديثة لصناعة المواد الغذ

 "لوزين" و"سفن دايز"، على التوالي.  العالمتين التجاريتينستخدام إب ، مشروع مشترك مع شركة شيبيتا ،المحدودة
 

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

الدولية ألغذية األطفال  المراعي ألغذية األطفال المحدودة ويتم المتاجرة بها بواسطة الشركة يتم إنتاج أغذية األطفال من قبل شركة
 . )نورالك( و )إيفوالك( العالمتين التجاريتينباستخدام 

 
سطول شركة المراعي التوزيع المحلي بواسطة أ مراكزإلى من المصنع  حسب النطاق الجغرافي االستهالكية النهائية م توزيع المنتجاتيت 

اتفاقيات وكالة عمان والبحرين( و)االمارات، من قبل الشركات التابعة تدار جميع مراكز التوزيع في دول مجلس التعاون الخليجي للتوزيع. 
 :( كما يليوقطر)الكويت لكل من  مبرمة

 
 ذ.م.م االمارات شركة المراعي - االمارات العربية المتحدة

 ذ.م.م الكواكب العربية للتجارة والتسويقشركة  - عمانسلطنة 
 ش.ش.و البحرينشركة المراعي  - البحرين
 شركة الخرافي إخوان لمنتجات األلبان المحدودة. - الكويت

 شركة خالد للمواد الغذائية والتجارة. - طرق
 
 

لأللبان والعصائر المحدودة، ويتم تصدير يتم تصدير منتجات األلبان والعصائر في المناطق األخرى من خالل شركة الشركة الدولية 
 المنتجات األخرى من خالل الشركات التابعة األخرى.

 
مونتي" من خالل يشار إليها مجتمعة " فوندوواليات المتحدة األمريكية. ووالمزارع أعالف في األرجنتين  وتشغل المجموعة تمتلك

 :الشركات التابعة الرئيسية التالية
 

 إل إل سي مونتي القابضة بأمريكا الشماليةفوندو - األمريكيةالواليات المتحدة 
 إس أي مريكا الجنوبيةأ فوندومونتي - األرجنتين

  
 

التي تدار من  فندومونتيو الدولية لأللبان والعصائر دول مجلس التعاون الخليجي من خالل الشركة خارج يتم تشغيل أعمال المجموعة التي 
 البحرين. مملكة تأسست فيلقابضة، الشركة خالل شركة المراعي لالستثمار ا

 
 
لتصفية شركة  في مملكة البحرين( قامت شركة المراعي بتقديم طلب لوزارة التجارة والصناعة م2114أكتوبر  28هـ )1416محرم  2في  -

 مجموعة. وتم اعتماد هذه التصفية من قبل وزارة التجارة والصناعة البحرينية بتاريخلل التابعة شركاتال ىحدإ ش.ش.م المراعي العالمية القابضة
 .(م2112يونيو  16هـ ) 1416شعبان  28
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 تتمه -ات التابعة لها ونشاطاتها نبذة عن الشركة والشرك - 3

 فيما يلي بيانا  بتفاصيل الشركات التابعة للمجموعة:
 نسبة الملكية    

 رأس المال

 األسهمعدد 

 العملة الوظيفية النشاط بلد التأسيس اسم الشركة التابعة المصدرة

 م1034 م1035

 فعلي )أ(مباشر فعلي )أ(مباشر

 1111 لاير سعوديمليون  1 %300 %300 %300 %300 لاير سعودي شركة قابضة المملكة العربية السعودية شركة المراعي لالستثمار المحدودة

 2131113111 سعودي مليون لاير 211 %300 %300 %300 %300 لاير سعودي شركة صناعية المملكة العربية السعودية المراعي ألغذية األطفال المحدودةشركة 

منتجات شركة  المملكة العربية السعودية  والحيواني المراعي لإلنتاج الزراعيشركة 

 زراعية وحيوانية 

 13111 لاير سعوديمليون 1 - - %300 %300 لاير سعودي

 13111 سعودي مليون لاير1 - - %300 %300 لاير سعودي شركة إنشاءات المملكة العربية السعودية  شركة المراعي لإلنشاءات

 13111 مليون لاير سعودي1 - - %300 %300  شركة صيانة المملكة العربية السعودية  التشغيل والصيانةشركة المراعي لعمليات 

 221 مليون لاير سعودي 22 %51 %51 %51 %51 لاير سعودي شركة زراعية المملكة العربية السعودية  المدخالت الزراعية المحدودة )مدخالت( شركة

منتجات شركة  المملكة العربية السعودية شركة حائل للتنمية الزراعية

 حيوانية و زراعية

 1131113111 سعوديمليون لاير  111 %300 %300 %300 %300 لاير سعودي

منتجات شركة  المملكة العربية السعودية شركة حائل لإلنتاج الزراعي والحيواني

 حيوانية و زراعية

- %300 %300 لاير سعودي

  

 13111 مليون لاير سعودي1 -

 211 لاير سعودي 2113111 %300 %300 %300 %300 لاير سعودي شركة راكدة  المملكة العربية السعودية شركة خدمات المخابز العالمية المحدودة

 4113111 لاير سعودي مليون 41 %300 %300 %300 %300 لاير سعودي تجاريةشركة  المملكة العربية السعودية الشركة الدولية ألغذية األطفال 

 713111 مليون لاير سعودي 71 %60 %60 %60 %60 لاير سعودي شركة مخابز المملكة العربية السعودية  الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية 

 13111 لاير سعوديمليون  1 %300 %300 %300 %300 لاير سعودي شركة تجارية المملكة العربية السعودية المحدودة شركة نورالك

 مليون 211 %300 %300 %300 %300 لاير سعودي شركة مخابز المملكة العربية السعودية  شركة المخابز الغربية المحدودة 

 لاير سعودي 

2113111 

راكده وعديمة  األرجنتين شركة أجرو تيرا أس.أيه

 النشاط

  4723872 %300 %300 %300 %300 بيسو أرجنتيني

 بيسو أرجنتيني

4723872  

 48634163287 بيسو أرجنتيني 48634163287 %300 %300 %300 %300 بيسو أرجنتيني شركة زراعية األرجنتين  أس.أيه أمريكا الجنوبيةشركة فوندومونتي 

 شركاتها التابعة. إحدى تعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة عن طريق الشركة أوأ( )
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 تتمه -عة لها ونشاطاتها نبذة عن الشركة والشركات التاب - 3
  نسبة الملكية    

 العملة الوظيفية النشاط بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

 م1034 م1035

 رأس المال

 األسهمعدد 

 فعلي مباشر)أ( فعلي مباشر)أ( المصدرة

دينار  1113111 %300 %300 %300 %300 دينار بحريني تجاريةشركة  مملكة البحرين شركة المراعي البحرين ش.ش.و

 بحريني

23111 

دينار  2213111 %300 %300 - - دينار بحريني تم تصفيتهاشركة  مملكة البحرين شركة المراعي العالمية القابضة ش.م.م.

 بحريني

23211 

دينار  2213111 %11 %11 %11 %11 دينار بحريني شركة قابضة مملكة البحرين شركة المراعي لالستثمار القابضة ش.م.م

 بحريني

23211 

دينار  2213111 %51 %300 %51 %300 دينار بحريني شركة قابضة مملكة البحرين الشركة الدولية لأللبان والعصائر البحرين القابضة ش.م.م

 بحريني

23211 

  732813114 %51 %51 %51 %51 دوالر أمريكي شركة قابضة الجزر العذراء البريطانية الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة 

 دوالر أمريكي

732813114 

جنيه  مليون 121 %51 %300 %51 %300 جنيه مصري قابضة شركة مصر الشركة الدولية لأللبان والعصائر )مصر( المحدودة

 مصري

1231113111 

جنيه  مليون 228 %51 %300 %51 %300 جنيه مصري شركة صناعية وتجارية مصر الشركة الدولية للمشاريع الصناعية الزراعية )بيتي( 

 مصري

2238113111 

 - - %300 %300 %300 %300 جنية إسترليني راكدة وعديمة النشاط جيرسي شركة ماركلي القابضة المحدودة 

دينار  2113111 %51 %300 %51 %300 دينار أردني شركة تحت التصفية األردن المتحدون لصناعة منتجات األلبان

 أردني

2113111 

دينار  7213111 %51 %300 %51 %300 دينار أردني شركة تحت التصفية األردن شركة األثير الزراعية  

 أردني

7213111 

دينار  2213111 %51 %300 %51 %300 دينار أردني شركة تحت التصفية األردن الشركة النموذجية للصناعات البالستيكية

 أردني

2213111 

دينار  2113111 %51 %300 %51 %300 دينار أردني شركة تحت التصفية األردن شركة الروابي لصناعة العصائر ومشتقات الحليب

 أردني

2113111 

 4836723122 %51 %300 %51 %300 دينار أردني شركة صناعية األردن شركة طيبة لالستثمار والصناعات الغذائية 

 دينار أردني

4836723122 

 شركاتها التابعة. إحدى )أ( تعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة عن طريق الشركة أو
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 تتمه -ونشاطاتها ا نبذة عن الشركة والشركات التابعة له - 3

  نسبة الملكية    

 العملة الوظيفية النشاط بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

 م1034 م1035

 رأس المال

 األسهمعدد 

 فعلي )أ(مباشر فعلي )أ(مباشر المصدرة

 1213111 لاير عماني 1213111 %10 %10 %10 %10 لاير عماني تجاريةشركة  سلطنة عمان شركة الكواكب العربية للتجارة والتسويق ش.م.م.

 تجارية شركة سلطنة عمان شركة اليوم لمنتجات األغذية

 

 213111 لاير عماني213111 %300 %300 %300 %300 لاير عماني

 1131113111 يورومليون  11 %300 %300 %300 %300 يورو شركة قابضة أسبانيا أس. إل   إنفر جينزشركة فوندومونتي 

%300 السوداني الجنيه شركة زراعية السودان حائل للتطوير المحدودةشركة   300% 300% 300% 1113111 

 جنيه سوداني 

111 

 1113111 %300 %300 %300 %300 درهم إماراتي تجاريةشركة  اإلمارات العربية المتحدة شركة المراعي اإلماراتية ش.م.م.

 درهم إماراتي 

 )غير مدفوع(

111 

  2231423181 %51 %300 %51 %300 دوالر أمريكي شركة قابضة اإلمارات العربية المتحدة الدولية لأللبان والعصائر )دبي( المحدودةالشركة 

 دوالر أمريكي

2231423181 

 213111 دوالر أمريكي 2113111 %300 %300 %300 %300 دوالر أمريكي شركة قابضة الواليات المتحدة األمريكية   أمريكا الشماليةشركة فوندومونتي القابضة 

 213111 دوالر أمريكي 2113111 %300 %300 %300 %300 دوالر أمريكي شركة زراعية الواليات المتحدة األمريكية فوندومونتي أريزوناشركة 

 - - %300 %300 %300 %300 دوالر أمريكي شركة زراعية الواليات المتحدة األمريكية شركة فوندومونتي كاليفورنيا

 شركاتها التابعة. ىحدإ )أ( تعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة عن طريق الشركة أو
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 أسس إعداد وتوحيد وعرض القوائم المالية الموحدة    - 1

 المالية المشتقة واالستثماراتتم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ االستحقاق ووفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية )فيما عدا األدوات  أ (

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

 السعودية للمحاسبين القانونيين. 

 

في اإليضاح  كماتائج أعمال شركة المراعي "الشركة" وشركاتها التابعة  تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على موجودات ومطلوبات ون ( ب

التحكم في السياسات  ىهي التي يكون للمجموعة القدرة عل . الشركة التابعة(. الشركة وشركاتها التابعة يشار إليها مجتمعة بالمجموعة1)

و حقوق التصويت بشكل مباشر أنسبة مساهمة أكثر من نصف صافي موجودات الشركة  علىالمالية والتشغيلية لتلك الشركة وكذلك السيطرة 

الشركة التابعة  على المجموعةمن تاريخ سيطرة  اعتبارامنافع إقتصادية. يتم توحيد الشركة التابعة  علىأو غير مباشر وذلك مقابل الحصول 

الشركات التابعة. يتم قياس تكلفة  على االستحواذراء للمحاسبة عن التوقف عن ممارسة تلك السيطرة ويتم استخدام طريقة الشولحين 

ة االستحواذ بالقيمة العادلة للموجودات التي تم الحصول عليها أو المطلوبات المتكبدة أو المقدرة في تاريخ االستحواذ. تسجل زيادة تكلف

الموحدة. يتم استبعاد كل من االرصدة قائمة المركز المالي في ستحواذ عن القيمة العادلة لصافي أصول الشركة المستحوذ عليها كشهرة اإل

رباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة. يتم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند واأل

لتابعة لها قوائمها المالية لنفس السنة المالية. تمثل الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قبل الشركة. تعد الشركة والشركات ا

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.
 

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

واالفتراضات التي قد تؤثر على أرصدة بعض الموجودات والمطلوبات المسجلة، واإلفصاح عن بعض الموجودات والمطلوبات المحتملة 

إن أية تقديرات أو افتراضات تؤثر على الموجودات والمطلوبات يمكن أن تؤثر ايضا  على مبالغ . قائمة المركز المالي كما في تاريخ

إعداد هذه التقديرات واالفتراضات وفقا  لمعرفة اإلدارة  أن اإليرادات والمصاريف المصرح عنها لنفس الفترة المعروضة. وبالرغم من

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

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

 ، مالم يذكر خالف ذلك.الموحدة ألقرب ألف
 

 السياسات المحاسبية الهامة  - 1

المعروضة بهذه القوائم. عند الضرورة يتم تبويب بعض ارقام  الفتراتدناه بشكل مستمر بجميع بيق السياسات المحاسبية الواردة أتم تط 

 لنتائج المجموعة ككل. ذات أهمية نسبيةال تعتبر لتتماشى مع تبويب السنة الحالية والتي  المقارنة للسنة السابقة
 

  وما في حكمه النقد أ  (

يتكون النقد وما في حكمة من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة، 

 ثالثة أشهر أو أقل.  وتستحق خالل
 

  التجاريونالمدينون  ب (

. يتم تكوين المقدرة المرتجعة مخصص المبيعات االنخفاض أوبالمبلغ األصلي للفاتورة ناقصا مخصص التجارية تظهر الذمم المدينة 

أساس  على المرتجعة مخصص المبيعات حسابيتم  .استحقاقها تاريخعن  ثالثة أشهر للذمم المدينة التي تجاوزت االنخفاضمخصص 

  ن المعدومة عند تكبدها.تشطب الديو ، وذلك تماشيا مع سياسة الشركة الستبدال المنتجات.المتوقع إرجاعها المنتجات المنتهية الصالحية

 

 تقييم المخزون   (ج 

 ، أيهما أقل. تحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجح. تشتمل التكلفة على المصاريفالقابلة للتحقق بالتكلفة أو صافي القيمة يقيد المخزون

والتكاليف األخرى المتكبدة لوصول المخزون إلى  بالتحويل مرتبطةتكاليف أخرى تكاليف التحويل والمتكبدة الكتساب المخزون، اإلنتاج أو 

في هذه الحالة تشمل تكلفة المخزون المصنع على حصة تتناسب مع النفقات العامة التحويلية استنادا على الطاقة التشغيلية  ما هو عليه.

مال، وحصه مالئمة من تاإلضافية حتى اإلك التصنيعمن سعر البيع التقديري ناقصا  تكاليف  القابلة للتحقق. يتكون صافي القيمة العادية

 مقابل أي مخزون متقادم أو بطيئ الحركة أو تالف. مصاريف البيع والتوزيع. يجنب مخصص، عند الضرورة، 
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 تأمين متحصالت د ( 

يتم بأن هناك منفعة إقتصادية قادمة للمجموعة. عليه، عندما يكون لدى المجموعة تأكيد فعلي  كأصل التأمين بتعويضاتيتم اإلعتراف  

 التي حدث اإلعتراف بها. السنة دخل ضمناإلعتراف بها ك
 
 االستثمارات ( هـ
 

 االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  -

، وعادة ما تكون وال تتحكم في سياساتها المالية والتشغيلية، كبيرا   ا  المجموعة تأثيرالتي تمارس عليها الشركات الزميلة هي تلك الشركات 

من حقوق التصويت. المشاريع المشتركة هي تلك الشركات التي يكون للمجموعة سيطرة مشتركة  ٪21و ٪21بين المساهمة فيها  ةحص

 .االستراتيجيةعلى القرارات المالية والتشغيلية  باإلجماعمعها على مشاريعها، والتي قد أنشئت من قبل ترتيبات تعاقدية والتي تتطلب موافقة 

في الشركات الزميلة  االستثمارالمشاريع المشتركة وفقا  لطريقة حقوق الملكية. ويسجل في الشركات الزميلة و االستثماراتيتم محاسبة 

والمشاريع المشتركة بالتكلفة وتعدل التكلفة بعد ذلك بالتغيرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات الشركات الزميلة 

ما عندما تتجاوز حصة المجموعة في الخسائر ملكيتها في أي شركة زميلة ب .مةفي القي االنخفاضوالمشاريع المشتركة لما بعد الشراء ناقصا  

التي تتكبد فيها المجموعة التزامات  الحاالتتتحمل أي خسائر أخرى باستثناء  الغير مضمونه، فإن المجموعة ى في ذلك أيه ذمم مدينة أخر

 .قانونية أو ضمنية أو القيام بمدفوعات نيابة عن الشركة الزميلة
 

 المتاحة للبيعاالستثمارات  -

والتي يتم  الموحدة بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي نشط ماليوالتي يتم تداولها في سوق  تقاس وتسجل االستثمارات المتاحة للبيع

، وتدرج األرباح والخسائر غير المحققة ضمن حقوق الموحدة قائمة المركز المالييوم عمل تاريخ  ديدها طبقا ألسعار السوق في نهايةتح

  - الملكيةسابقا  ضمن حقوق  المدرجة-مباشرة . وعند استبعاد االستثمارات أو انخفاض قيمتها، يتم إثبات الربح أو الخسارة المتراكمة  الملكية

الموحدة. وفي حال عدم وجود سوق لتداول االستثمارات، فإن التكلفة تعتبر أفضل طريقة مالئمة وموضوعية وموثوق بها  في قائمة الدخل

 لقياس القيمة العادلة لهذه االستثمارات. 

ذي يسبب وهذا يتضمن تقدير الدليل الموضوعي اللحساب الخسارة في انخفاض االستثمارات المتاحة للبيع.  التقديراتتمارس اإلدارة 

حقوق  في ستثمارلال عادلةالفي القيمة  طويل األمدو مهمالحظت أي انخفاض  اإلدارةفي حال أن  مؤقت في قيمة االستثمارات. انخفاض

تقرر اإلدارة  يستند تحديد ما هو "مهم" و "طويل األمد" على تقدير اإلدارة. أقل من تكلفتها يعتبر دليل موضوعي لهذا االنخفاض. ملكية

، الصناعة وأداء القطاع، عندما يكون هناك دليل على تراجع في الوضع المالي للشركة المستثمر فيهاأيضا اختبار االنخفاض ليصبح مناسب 

في القيمة معترف به في قائمة الدخل الموحدة كخسارة انخفاض في  ضاإلنخفا. هذا والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويليةالتغيرات التقنية 

من خالل قائمة  ستثمارات حقوق المالكاخسارة انخفاض القيمة المعترف بها سابقا فيما يتعلق ب. ال يتم عكس المتاحة للبيع االستثمارات

 الدخل الموحدة.
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات   ( و

تكلفة االصل  اقتناء تتضمن تكلفة ،المتراكمةاالنخفاض  وخسائر والمعدات بالتكلفة ناقصا  االستهالك المتراكمتظهر الممتلكات واآلالت 

تكاليف التمويل  رسملةيتم  لالستخدام.صالحا  تجعلهالحالة التي  ىلإللوصول به  األصل علىالتي يتم إنفاقها مباشرة التكاليف الوكافة الشراء 

 غرض المعد له.للاألصل  خالل الفترة الالزمة الستكمال وتجهيز لةهالمؤ ولاألص المتعلقة بإنشاء

 مستقبلية تزيد من األداء المعياري المقدر لألصل أو العمر منافع اقتصاديةإذا ترتب عليها  األصل علىالتي تنفق  الالحقة التكاليف رسملةيتم 

 عند تكبدها. األخرى يتم إثباتهاباقي المصروفات أما . اإلنتاجي المقدر له بالعمر وهذه المبالغ يمكن قياسها
 

  :باستخدام األعمار اإلنتاجية التاليةالتكلفة مخصوما منها القيمة التخريدية بطريقة القسط الثابت  تستهلك
 

 سنة 11إلى  2 المباني

 سنة  21إلى  1 اآلالت والمكائن والمعدات

11إلى  6 وشاحنات النقل السيارات

  

 سنوات

  األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ال تستهلك.
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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. 

إذا  بأثر رجعيكل سنه مالية وتعديلها في نهاية  اإلنخفاضومؤشرات  لألصول نتاجيةاألعمار اإلويتم مراجعة وتعديل القيمة التخريدية، 

 .تطلب ذلك

 

 الموجودات الحيوية   ( ز

اإلنتاج التجاري )يطلق  يتمالتربية حتى  داخليا بتكلفة تربيتها تم التي الحيوية الموجودات وتظهربتكلفة الشراء  ةشتراالم تظهر الموجودات الحيوية

. تحدد تكلفة صغار الموجودات الحيوية بتكلفة التربية وخسارة اإلنخفاض في القيمة المتراكمة ناقصا  االستهالك المتراكم (،الزيادة في القيمةعليها 

أربع دورات حلب بينما تستهلك الموجودات  علىبقار المنتجة تستهلك األأن هذه الصغار ال تستهلك إال وفقا للفئة العمرية.  وفقا  للفئة العمرية كما 

أسبوع إلى  16ساس فترات اإلنتاج التجاري لها والتي تتراوح ما بين أقيم التقديرية المتبقية لها على الحيوية االخرى بطريقة القسط الثابت إلى ال

  سنة طبقا  لما هو ملخص أدناه: 71
 

 حلبدورات   4 األبقار

 سنة 71إلى  22 األشجار

 أسبوع  16 الدواجن

 
 

 الموجودات الغير متداولة قيمةاالنخفاض في  ( ح

قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم مما إذا كان هنالك إنخفاض في للتأكد  غير المتداولةيتم مراجعة الموجودات 

والتي تتمثل في  وزيادة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة المقدرة القابلة لالستردادحالة وجود مثل هذا الدليل  إمكانية استرداد قيمتها الدفترية. وفي

عندئذ تخفض الموجودات إلى القيمة القابلة لالسترداد لها. يتم إثبات  ،أكبرأيهما  تكلفة البيع أو القيمة المستخدمةالقيمة العادلة مخصوما منها 

  .الدخل خسائر االنخفاض في القيمة كمصروف في قائمة

  

لغاء هذا إكل سنة مالية للتأكد من امكانية يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة التي تم تخفيضها ما عدا الموجودات غير الملموسة في نهاية  

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

في قيمة أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض 

ال يتم عكس كما  .ةالموحدة مباشر في قائمة الدخل االنخفاض في قيمة األصل كأرباح األصل في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس قيد خسارة

 نخفاض للموجودات غير الملموسة.خسارة اال
 

 الشهرة   -الموجودات غير الملموسة  ( ط

تمثل الشهرة الفرق بين تكلفة األعمال المستحوذ عليها وحصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات التي يمكن تحديدها للشركة 

احدة في السنة أو أكثر عمليات االستحواذ مره ومن . يتم مراجعة الشهرة الناتجة والقيمة العادلة لحقوق الملكية غير المسيطرةالمستحوذ عليها 

 في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى إمكانية انخفاض قيمتها الدفترية.  ما إذا كان هنالك إنخفاض لتأكد مل
 

  التجاريون الدائنون ( ي

 لقاء المبالغ المستحقة الدفع مستقبال  عن البضاعة أو الخدمات المستلمة سواء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين. االلتزاماتيتم إثبات  

 

 المخصصات (ك

بشكل  أو مستقبلي يمكن تقديرهإلتزام قانوني حالي قد ينتج عنها لدى الشركة سابقة  أو عمليات نتيجة ألحداث كان إذاالمخصص تكوين يتم  

 ن ينتج عنه منافع اقتصادية تتطلب تسوية إلتزام.ه هنالك احتمالية أنو أموثوق، أ
 
 ةجنبياأل الزكاة وضريبة الدخل ( ل

 لضريبةويتم احتساب ا السعودية.بالمملكة العربية  الزكوية التي تصدرها مصلحة الزكاة والدخلوفقا لألنظمة لزكاة تقوم المجموعة بإحتساب ا

طبقا  لألنظمة الضريبية في البلدان التي تعمل فيها. يتم معالجة التسويات الناتجة عن الربط  األجنبية في القوائم الماليةلشركات لالدخل  على

 التي يتم فيها إصدار مثل هذه الربوط.  المالية النهائية خالل الفترة  األجنبية الزكوي والضريبة
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   الضرائب المؤجلة ( م

المؤقتة، بتاريخ إعداد  قة المطلوبات وذلك لكافة الفروقضريبة المؤجلة بإستخدام طريلبالنسبة للشركات التابعة في الخارج، يجنب مخصص ل

 ، بين األوعية الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمتها الدفترية. القوائم المالية

الضريبية المؤجلة بإستخدام المعدالت الضريبية التي يتوقع تطبيقها في الفترة التي تتحقق فيها تلك الموجودات تقاس الموجودات والمطلوبات 

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

ويتم ترحيل الموجودات الضريبية غير المستخدمة والخسائر  لالستقطاعالمؤقتة القابلة  كافة الفروقت الضريبية المؤجلة لتحسب الموجودا

 لالستقطاعالمؤقتة القابلة  لقاء الفروق استخدامهايبة يمكن الضريبية غير المستخدمة بالقدر الذي يمكن أن تتوفر فيه أرباح خاضعة للضر

 لة والخسائر الضريبية غير المستخدمة المرحلة.والموجودات الضريبية غير المستخدمة المرح

وتخفض بالقدر الذي لم يعد فيه إمكانية للشركات التابعة  يتم مراجعة القيمة الدفترية ألية موجودات ضريبية مؤجلة بتاريخ إعداد القوائم المالية

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

 

 األدوات المالية المشتقة وتغطية المخاطر  ( ن

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

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

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

 اتتحوطك حوطكافة عمليات الت صنفها بصورة مستمرة. تييم، ويتم تق٪122 - ٪81فعالة وذلك ما بين  حوطيتوقع بأن تكون كافة عمليات الت

االحتياطيات األخرى ضمن حقوق الملكية. وعند  في التحوط دواتأعادة تقييم إأرباح أو خسائر  أي النقدية، ويتم إثباتتغطية مخاطر التدفقات ل

المخاطر، يعاد تصنيف األرباح أو الخسائر ذات العالقة المدرجة ضمن االحتياطيات األخرى إلى قائمة  حوطاستحقاق أو انتهاء سريان أدوات ت

 الخاضعة لتغطية المخاطر. ةالموجودات المعنية المشترا ضمنالموحدة، أو  الدخل

 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة  ( س

نتهاء عقود خدماتهم. اعند  بعة في الشركة وشركاتها التابعة،المت لكافة الموظفين العاملين وفقا  ألنظمة العمل والعمال تستحق مكافأة نهاية الخدمة

 . للمزايا التي يستحقها الموظف عند تركه العمل بتاريخ قائمة المركز المالي يتم احتساب االلتزام بالقيمة الحالية

 

 اإلحتياطي النظامي ( ع
 

، دخل السنة من صافي  ٪11 تعترف بإحتياطي يبلغيجب على الشركة أن من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية،  (122للمادة )طبقا  

 المال.٪ من رأس 21ما لم يساوي هذا االحتياطي 

 

 الصكوك ( ف
 

 تاريخالصكوك التي لها الصكوك المصدرة ضمن المطلوبات المالية أو حقوق الملكية، وذلك وفقا للشروط التعاقدية للصكوك.  مجموعةتصنف ال

 كالتزامات. استحقاق ثابت وتواريخ ثابتة لتوزيع عوائد األرباح تصنف 

 .للشركة محدد )الصكوك الدائمة( وتواريخ غير محددة لتوزيع عوائد األرباح تصنف ضمن حقوق الملكيةليس لها تاريخ استحقاق  التي الصكوك

 وتحت بند إحتياطيات أخرى. تسجل التوزيعات ضمن حقوق الملكية

 

 أسهم الخزينة ( ص
 

برنامج خيارات الموظفين في أسهم بغرض استخدامها ضمن  التي يعاد شراؤها )أسهم الخزينة( باألسهميتم إثبات أدوات حقوق الملكية الخاصة 

تستخدم أسهم الخزينة من قبل الشركة بالتكلفة ك. ويتم خصمها من حقوق المالمباشرة( محملة )بما في ذلك أي تكاليف بالتكلفة  "إيسوبالشركة "

 .خيارات الموظفين في أسهم الشركة "إيسوب" وذلك للوفاء بالتزاماتها تجاه برنامج
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 الدفعات المحسوبة على أساس األسهم ( ق

المجموعة حق خيار شراء أسهم الشركة )الخيار( ضمن برنامج اشتراك الموظفين في أسهم المجموعة. لكي يتمكن الموظف من  ييمنح موظف

 ويتوافق مع شروط االستحقاق.محدد مسبقا  وتقديم خدماته كعوض  ممارسة هذا الحق يقوم بدفع سعر

للخيارات في تاريخ المنح، في قائمة الدخل الموحدة ويتم بالمقابل زيادة  يتم االعتراف بتكلفة البرنامج، والتي تتمثل في القيمة العادلة

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

االحتياطيات االخرى )المتمثلة في قامت اإلدارة بعمل تحوط اقتصادي وذلك من خالل شراء أسهم خزينة عند بداية البرنامج. ووفقا  لذلك، فان 

 أم ال. المصروف التراكمي للدفعات( يتم تحويلها إلى األرباح المبقاة عند إنتهاء مدة البرنامج. وذلك سواء تم اكتساب الموظفين لتلك الخيارات

المدى الذي انتهت إلية فترة البرنامج  ، حتى تاريخ انتهاء البرنامج يعكسالمالية المصروف المتراكم المعترف به في تاريخ إعداد التقارير

 وأفضل تقديرات المجموعة لعدد الخيارات التي اكتسبت في نهاية البرنامج.

فإنه وفي حالة تعديل شروط البرنامج، فإن الحد األدنى للمصاريف المعترف بها يساوي القيمة العادلة لخيارات السهم في تاريخ المنح ومع ذلك 

ف إضافي لقاء أي تعديل يؤدي إلى زيادة القيمة العادلة للخيارات أو يعود بالمنفعة على الموظفين وحسبما يتم قياسه يتم اإلعتراف بأي مصرو

 بتاريخ التعديل.

، في وفي حالة إنهاء البرنامج، يتم معالجة الخيارات كما لو كانت مكتسبة في تاريخ اإلنهاء، ويتم فورا  اإلعتراف بالمصاريف المتبقية ولكن

 لة وضع برنامج جديد كبديل لبرنامج تم إنهاؤه، وتم تحديده كبرنامج بديل في تاريخ منح البرنامج الجديد،حا

 ورد في الفقرة السابقة. افإن البرنامج الذي تم إنهاؤه والبرنامج الجديد يتم معالجتها كما لو كان تعديل البرنامج األصلي كم

 
 

 ترجمة العمالت ( ر

 األجنبيةترجمة العمالت  ( أ

 أو السوق في السائدة األسعار متوسط إلظهار دوريا   تحديدها يتم التيو ثابتة تحويل بأسعار المالية سنةلا في األجنبية بالعمالت المعامالت تحويل يتم

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

 ظهارإ يتم تغطيتها. تم إذا اآلجل الشراء معدالت في وأ ،الموحدة قائمة المركز المالي إعداد بتاريخ السائد التحويل سعرل وفقا النقدية البنود ترجمة يتم

  الدخل. قائمة في الترجمة عن الناتجة الفروق

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

 

 األجنبية التعامالت ( ب

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

 الشركات في الملكية حقوق عناصر تحول المالي. المركز قائمة إعداد تاريخ في السائد التحويل سعر لىإ أسعارها ترجمة يتم السعودي، الريال غير

  .عنصر كل نشوء بتاريخ السائد حويلالت بسعر ،ةالمبقا ألرباحا عدا فيما ،التابعة

 التحويل. أسعار متوسط لىإ تترجم المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات نتائج في والحصة التابعة للشركات الدخل قائمة

 الشركات حالة في ولكن الملكية. حقوق في التغيرات قائمة في إظهارها يتم األجنبية التعامالت ترجمة من الناتجة العمالت ترجمة على تعديالتال

 اإلفصاح ويتم .المسيطرة غير الملكية حقوقب الخاصة العمالت ترجمة على التبالتعدي المتعلق المقدار تخصيص يتم فإنه بالكامل، مملوكة الغير التابعة

 (.1) رقم اإليضاح في األجنبية التابعة الشركة في الملكية ونسبة الوظيفية العملة من كل عن
 
 إثبات اإليرادات  ( ي

زعيها، يتم بيع المنتجات، بشكل رئيسي، على أساس البيع أو اإلرجاع. يتم إثبات اإليرادات عند تسليم المنتجات للعمالء من قبل المجموعة أو مو

ول القمح يتم إثبات اإليرادات الناتجة عن محص حتمال إعادة المنتجات منتهية الصالحية. مع إ المنافع والمخاطر المتعلقة بها، انتقالوذلك عند 

 المضمون بيعه للحكومة عند اكتمال الحصاد، ويتم تأجيل الربح عن الكميات غير المسلمة لحين تسليمها إلى الحكومة.
 
 اإلعانات الحكومية   ( ش

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

 بصورة منتظمة مع التكاليف التي سيتم التعويض عنها. اإلعانة  قابلةنه يتم إثباتها كإيرادات على مدى الفترة وذلك لمإ، فتكاليفال
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 ھتتم -السیاسات المحاسبیة الھامة   -  ٣
  
  مصاریف البیع والتوزیع والمصاریف العمومیة واإلداریة    ) ث

تكلفة تشتمل مصاریف البیع والتوزیع والمصاریف العمومیة واإلداریة على التكالیف المباشرة وغیر المباشرة التي ال تعتبر بشكل خاص جزءاً من 
وزیع المبیعات طبقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة. یتم التوزیع بین تكلفة المبیعات ومصاریف البیع والت
مبرمة والمصاریف العمومیة واإلداریة، عند الضرورة، وفق أسس مماثلة. تقوم المجموعة بتحمیل المدفوعات المتعلقة باالتفاقیات طویلة األجل ال

  مع العمالء والموزعین على مصاریف البیع والتوزیع. 
  

    استرداد التكالیف  ) ت
  . كتخفیض ضمن بند المصاریف العمومیة واإلداریة عالفالمتعلقة بإدارة مزارع األ سترداداال تظھر تكالیف

  
  اإلیجارات التشغیلیة     )ذ

  الموحدة على مدى فترات عقود اإلیجار.  تحمل اإلیجارات المتعلقة بعقود اإلیجارات التشغیلیة على قائمة الدخل
  
  )   تكالیف التمویل خ

 ،جلھأمن  أنشئللغرض الذي  لھالمؤ عداد األصلإل وذلك عند اكتمال كافة األنشطة لھمؤیتم رسملة تكالیف التمویل المتعلقة مباشرة بإنشاء أصل 
  الموحدة. السنویةذلك تحمل ھذه التكالیف على قائمة الدخل  اعدما و

  
  القطاعیة  التقاریر     ) ض

قوم ببیع وتقدیم منتجات أو تینة (قطاع أعمال) أو قوم ببیع وتقدیم منتجات أو خدمات معمن عدة قطاعات ت للمجموعةالرئیسي یتكون النشاط 
  خدمات في بیئة اقتصادیة معینة (قطاع جغرافي)، والذي عادةً ما یكون معرضاً لمخاطر وعوائد مختلفة عن القطاعات األخرى.

  
  النقد وما في حكمھ -٤

  م٢٠١٥    
  بآالف الــریاالت

  السعودیــــة

  م٢٠١٤  
  بآالف الــریاالت

  السعودیــــة
  ١١٧٫٩٥٩    ١٥٤٫٢٩٥    نقد في الصندوق

  ٣٦٢٫٣٦٦    ٥٠٦٫٣٨١    حسابات جاریة – نقد لدى البنك
  ٣١٦٫٤٦٢    ١٫٣٧٨٫١٠٠    قصیرة األجل – بنكیة ایداعات

  ٧٩٦٫٧٨٧    ٢٫٠٣٨٫٧٧٦    اإلجمالي 
    
  .مع متوسط النمو في شھرین%) ٠٫٧: ٢٠١٤( ٢٠١٥ للسنة% ١٫٤ االیداعاتالعائد على بلغ متوسط   

  
  مدینون تجاریون ومصاریف مدفوعة مقدماً  -٥

    

  م٢٠١٥
  بآالف الــریاالت

  السعودیــــة

  م٢٠١٤  
  بآالف الــریاالت

  السعودیــــة
  ٧١٧٫٦٩٥    ٧٣٩,٩٨٧    أخرىأطراف   :  مدینون تجاریون

  ٧٤٫٩٩٣    ٩٦,٣٣٩    )٢٨جھات ذات عالقة (إیضاح   :  
    ٧٩٢٫٦٨٨    ٨٣٦,٣٢٦  

  )٤٩٫٦٦٥(    )٣٧٫٠١٠(    ) أ - ٥(إیضاح ناقصاً : مخصص اإلنخفاض في الذمم المدینة التجاریة 
  )١٥٫٦٧٧(    (٢٢,٨٥٥)    )ج  – ٥إیضاح (ناقصاً : مخصص المبیعات المرتجعة 

  ٧٢٧٫٣٤٦    ٧٧٦٫٤٦١    صافي المدینین التجاریون
          

مقدماً مبالغ    ٣٤٥٫٧٦٩    ٣١٣٫٤٢٩    )د -  ٥(إیضاح مدفوعة 
  ٥٧٫٣٩١    ١٨٧٫٢٢٠    مدینون آخرون

  ٢١٣٫٩٥٤    -    متحصالت من مطالبات التأمین 
  ١٫٣٤٤٫٤٦٠    ١٫٢٧٧٫١١٠    اإلجمالي 
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 هتتم - مدينون تجاريون ومصاريف مدفوعة مقدما   -5

 المجنب من كما يلي: ةالتجاري في الذمم المدينةنخفاض اإلكانت الحركة في مخصص  أ  (
 م1035  

 الــرياالتبآالف 
 السعوديــــة

 م1034 
 بآالف الــرياالت

 السعوديــــة

     ةالتجاري في الذمم المدينةمخصص االنخفاض 

 423412  483662  يناير   1الرصيد في 

 43221  (123622)  مكون خالل السنة  )مغلق( / مخصص

 415665  165030  ديسمبر 13الرصيد في 

     المدينون التجاريون

 7413121  7883116  أشهر   1لغاية 

 483662  173111  أشهر  1أكثر من 

 6115633  3165116  اإلجمالي 

 

ليس من سياسة المجموعة الحصول علي علما أنه . ةتحصيل كامل مبالغ الذمم المدينة الغير مخفض يتوقع " بناء علي الخبرة السابقة مع العمالء" ب (

 ضمانات من العمالء.

المتوقع إرجاعها وبما يتفق مع سياسة اإلرجاع الخاصة وتم حساب مخصص المبيعات المرتجعة على أساس المنتجات المنتهية الصالحية  ج (

 بالمجموعة.

ة عام. قامت الشركة التابعة بدفع دفع 41م قامت الشركة التابعة باألرجنتين بإجراء عقد ايجار تشغيلي ألرض زراعية لمدة 2114خالل عام  د (

صنفت تحت الموجودات الغير مليون لاير سعودي(  11432 م :2114مليون لاير سعودي ) 7234مقدمة من االيجار طويل االجل قدرها 

 متداولة.

 
 مخزونال  -6

 م1035  
 بآالف الــرياالت
 السعوديـــــة

 م1034 
 بآالف الــرياالت
 السعوديـــــة

 231173177  231143218  مواد خام  

 1473411  1743166  بضاعة تامة الصنع 

 2413181  2883118  قطع غيار 

 2123487  2473112  بضاعة قيد التصنيع 

 (1113821)  (1873842)  ناقصا: مخصص االنخفاض في قيمة المخزون

 (183486)  -  ناقصا: خسائر ناتجة عن الحريق 

 156615050    153155661  اإلجمالي

 

 
 االستثمارات -6
 

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

 
 

 

 

 

 م1035

  

 

 م1034

 م1035 
 بآالف الــرياالت
 السعوديـــــة

 م1034 

 بآالف الــرياالت

 السعوديــــــــة

 الستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركةا

 )إيضاح أ(
       

 3115333  535504  %1131  %1131 شركة المزارعون المتحدون القابضة

 115113  155461  %2132  %2437 شركة تأصيل الدواجن )عروق( 

 -  -  -  - الشركة الدولية ألغذية األطفال

 104  104  %2131  %2131 شركة المراعي ذ.م.م.

     145366  3615636 
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 م1035

  

 

 م1034

 م1035 
 بآالف الــرياالت
 السعوديـــــة

 م1034 
 بآالف الــرياالت
 السعوديــــــــة

        االستثمارات المتاحة للبيع )إيضاح ب(

 3435300  3045116  %231  %231 االتصاالت المتنقلة )زين(استثمارات أسهم في شركة 

 65000  -  %1131  %1131 شركة جنات لالستثمار الزراعي 

 45500  -  %131  %131 الشركة الوطنية للسياحة

 15064  -  %731  %731 الشركة الوطنية للبذور والخدمات الزراعية

 600  -  %831  %831 الشركة المتحدة لمزارع األلبان

     3045116  3615164 

 1145130  3135434     المجموع
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 تتمة – االستثمارات -6

 أ  (   تتكون االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة من اآلتي: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة المزارعون المتحدون القابضة

 م1035 

 بآالف الــرياالت

 السعوديـــــة

 م1034 

 بآالف الــرياالت

 السعوديــــــــة

 1015150  3115333  الرصيد االفتتاحي

 15100  345561  القروض المقدمة

 (615361)  -  سداد قروضإعادة 

 -  (415455)  الموجودات األخرى  صافي منالحصة 

 (45100)  (115635)  السنة الحصة في نتائج

 3115333  535504  الرصيد الختامي

     

 

 شركة تأصيل الدواجن )عروق(

 م1035 

 بآالف الــرياالت

 السعوديـــــة

 م1034 

 بآالف الــرياالت

 السعوديــــــــة

 115331  115113  االفتتاحيالرصيد 

 -  15650  *)حصة إضافية( الزيادات

 (15101)  15433  السنةالحصة في نتائج 

 (35150)  -  توزيعاتال

 115113  155461  الرصيد الختامي

 

مليون  137سهم مقابل  12111 طريق شراء نرفعت الشركة حصتها ع *خالل السنة

 لاير سعودي.

    

 

 

 

 الشركة الدولية ألغذية األطفال

  

 م1035

 بآالف الــرياالت

 السعوديـــــة

  

 م1034

 بآالف الــرياالت

 السعوديــــــــة

 315115  -  الرصيد اإلفتتاحي

 44  -  الحصة في نتائج السنة*

 35616  -  قياس القيمة لحقوق الملكية المملوكة بالفعل، بالصافيإعادة 

 (355036)  -  التحويل الى شركة تابعة موحدة 

 -  -  الرصيد الختامي

     م 2114*الحصة في نتائج الشركة حتى الثامن من يناير

 م1035  شركة المراعي ذ.م.م.

 بآالف الــرياالت

 السعوديـــــة

 م1034 

 الــرياالتبآالف 

 السعوديــــــــة

 104  104  الرصيد اإلفتتاحي

 104  104  الرصيد الختامي



 شركة المراعي
 )شركة مساهمة سعودية(

 هتتم –الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
 م1035 ديسمبر 13في  للسنة المنتهية
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 تتمة – االستثمارات -6

م(، وافق المساهمين في شركة زين على تخفيض حصتهم في رأس المال من 2112فبراير  22هـ )الموافق 1416جمادى األول  6في تاريخ  ب(

سبتمبر  11مليون لتغطية الخسائر المتراكمة حتى  28137مليار الى  131عدد األسهم من وتبعا لذلك إنخفضمليار لاير.  238مليار لاير الى  1138

 مليون سهم. 1234مليون سهم الى  2131م. ونتيجة لذلك إنخفضت أسهم الشركة في شركة زين من 2114

أن هذا اإلنخفاض استمر لفترة طويلة، بالتالي  تكلفتها. كماأقل بكثير من هي السوق السهم في على أساس سعر زين  شركة العادلة ألسهمالقيمة إن 

مليون لاير سعودي  18836تبعا لذلك خالل السنة تم االعتراف بخسارة اإلنخفاض والتي بلغت . أن هذا اإلنخفاض غير مؤقت ةتعتبر اإلدار

ميلون لاير سعودي ضمن  4138ف بـ ، سابقا تم االعترامليون لاير سعودي صافي تغيرات القيمة العادلة 12237(. تشمل ء: ال شيم2114)

 م2112ديسمبر  11واالحتياطي اإلضافي لتعكس القيمة العادلة على أساس القيمة في السوقية كما في االحتياطيات األخرى في حقوق المساهمين 

مليون لاير سعودي لفترة الستة أشهر اعتبارا  1732بمقدار  إضافية خسارة انخفاض زين شركة ألسهم نتج عن التقييم العادلم 2112ديسمبر  11في 

 م2112يوليو  1من 

 

كافة  تم إظهاروقامت الشركة برهن أسهمها لدى زين إلى البنك السعودي الفرنسي وذلك تأمينا للقرض الممنوح من البنك لشركة زين السعودية. 

وتم االعتراف بخسارة االنخفاض خالل السنة الحالية  تكلفة ناقصا  االنخفاض في القيمة.االستثمارات المتاحة للبيع األخرى في األوراق المالية بال

 م: ال شيء(.2114مليون لاير سعودي ) 1432والتي بلغت 

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات  -8
  

األراضي 

 والمباني 

اآلالت والمكائن  

 والمعدات

  

 السيارات

األعمال  

الرأسمالية 

 تحت التنفيذ )أ(

 اإلجمــالي 

 م1035

 اإلجمــالي 

 م1034

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

            التكلفة:

 1056135451  1155015344  431683884  137143821  836613481  737273614  في بداية السنة 

 156615334  4,043,056  4,141,127  -  -  -   إضافات خالل السنة 

 -  -  (4,181,111)  811,241  1,862,718  1,612,712 تحويالت خالل السنة 

(1045354)  (104,651)  -  (118,618)  (172,712)  (11,418) إستبعادات خالل السنة   

(4035133)  -  -  -  -  - خسائر ناتجة عن الحريق  

(813216) فروق ترجمة عمالت أجنبية    (12,164)  (6,288)  (14,167)  (3435665)   (3105553)  

 11,501,344  1650135166  4,006,661  1,403,456  3054365416  151665633 في نهاية السنة 

             :اإلستهالك المتراكم

 5,601,443  651165410  -  8483116  432123126  131743128 في بداية السنة 

 3,111,310  3,141,336  -  221,472  824,142  274,168 لسنةا ة علىالمحملاالستهالكات 

 (164,113)  (161,634)  -  (112,114)  (147,124)  (11,126) إستبعادات خالل السنة 

 (116,111)  -  -  -  -  - خسائر ناتجة عن الحريق

(13888) فروق ترجمة عمالت اجنبية   (16,866)  (421)  -  (315136)   (3,630) 

 116,410, 6  651155106  -  3,061,156  4,314,163  354165161 في نهاية السنة 

            صافي القيمة الدفترية:

   33,616,063  4,006,661  3,116,503  5,513,453  6,310,111  م1035ديسمبر  13في 

 3653665154    451615314  6665336  454565116  655315106  م1034ديسمبر  13في 

            

مليون   2831م: 2114مليون لاير سعودي ) 1238مرسملة خالل السنة قدرها التمويل الأ ( تشتمل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ على تكاليف 

 لاير سعودي(.

 

 

 

 

 

 



 شركة المراعي
 )شركة مساهمة سعودية(

 هتتم –الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
 م1035 ديسمبر 13في  للسنة المنتهية
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 الموجودات الحيوية  -1
  

 األبقار

 

 صغار األبقار

 

 الدجاج

 

 صيصان

أشجار 

 مثمرة

أشجار 

غير 

 مثمرة

 اإلجمــالي

 م1035

 اإلجمــالي 

 م1034

بآالف  

الرياالت 

 السعودية

بآالف 

الرياالت 

 السعودية

بآالف 

الرياالت 

 السعودية

بآالف 

الرياالت 

 السعودية

بآالف 

الرياالت 

 السعودية

بآالف 

الرياالت 

 السعودية

 بآالف

الرياالت  

 السعودية

 بآالف  

الرياالت 

 السعودية

          التكلفة :

 351415361  354635566 553. 1 465615 35164 665641 1115551 1465336 في بداية السنة

 615666  3045304 211 - 1143271 - - - ضافات خالل السنةاإل

 4115661  5345154 - - - - 482,161 12,781 الزيادة في القيمة

 -  - (472) 472 (863816) 863816 (1183186) 1183186 تحويالت خالل السنة

 (1105303)  (4015634) - - - (773811) (823212) (2123218) ستبعادات خالل السنةا

 (11)  15 - - - - (7) 12 اجنبيةفروق ترجمة عمالت 

 354635566  3,633,666 1,631 46,306 35,611 36,643 441,616 3,036,616 في نهاية السنة 

          االستهالك المتراكم:

 1505531  4035655 - 65460 - 115404 - 1605633  في بداية السنة

 1105036  1165141 - 847 - 683676 - 1683126 لسنةعلى ا ةالمحملاالستهالكات 

 ((3635161  (3635611) - - - (613874) - (1173862) ستبعادات خالل السنةا

 11  (34) - - - - - (14) فروق ترجمة عمالت اجنبية

 4035655  4605353 - 35436 - 435106 - 4335113 في نهاية السنة 

          

          صافي القيمة الدفترية:

   1165335. 3 15631 135610 355611 455441 4415616 6655563  م1035ديسمبر  13في 

 350615131   15553 115365 35164 145113 1115551 5365015 م1034ديسمبر  13في 

 

 الشهرة -الموجودات غير الملموسة  -30

وشركة فوندومونتي  م2118، وشركة هادكو خالل عام م2117عام نشأت الشهرة نتيجة لالستحواذ على شركة المخابز الغربية المحدودة، خالل 

 م.2114م والشركة الدولية ألغذية األطفال عام2112، والشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة في عام م2111خالل عام 
 م1035 

 بآالف الرياالت
 السعوديــــة

 م1034 
 بآالف الرياالت
 السعوديــــة

 2483616  2483616 شركة المخابز الغربية المحدودة 

 2443812  2443812 شركة حائل للتنمية الزراعية المحدودة )هادكو(

 4873118  2123618 الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة

 273782  - شركة فوندومونتي

 937.41  - الشركة الدولية ألغذية األطفال المحدودة 

 351505365  350015066  اإلجمالي

 

ية، تمثل شركة المخابز الغربية المحدودة جزءا  من قطاع منتجات المخابز، بينما تمثل شركة هادكو جزءا  من قطاع األعالف والمحاصيل الزراع

وقطاع الدواجن. تمثل شركة فوندومونتي جزءا  من قطاع األعالف والمحاصيل الزراعية. وأخيرا  تصنف الشركة الدولية لأللبان والعصائر 

 دودة ضمن قطاع األلبان والعصائر. المح

مع القيمة القابلة للنقد سنوي للموجودات للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك بمقارنة القيمة الدفترية لكل وحدة مدرة  بشكل إختبار إجراء يتم 

على ة تستخدم التدفقات النقدية المتوقعة المبني لإلسترداد والتي يتم تحديدها على أساس المعلومات المستخدمة في إحتساب القيمة الحالية التي

 و %832توقعات مالية معتمدة من اإلدارة العليا لمدة خمس سنوات. يتراوح معدل الخصم المستخدم في إحتساب التدفقات النقدية المتوقعة ما بين 

تخدام مكرر الربحية الذي ينطبق على صافي دخل السنة تم إحتساب القيمة المتبقية في نهاية فترة التوقعات بإس .للنقدلكل وحدة مدرة % 1138

 األخيرة من فترة التوقعات. 

 



 ششكح انًشاػٙ
 )ششكح يغاًْح عؼٕدٚح(

 ّذرً –انًٕزذج  إٚضازاخ زٕل انقٕائى انًانٛح
 و1035 دٚغًثش 13فٙ  نهغُح انًُرٓٛح

22 
 

 ذرًّ –انشٓشج  -انًٕخٕداخ غٛش انًهًٕعح  -30
اٌذ١ٌٚخ )اٌؾشوخ  خالي اٌؼبَ اٌؾبٌٟ لبِذ اٌّغّٛػخ ثبػبدح رم١١ُ خطو اٌؼًّ ٚاٌؾبالد اٌزؾغ١ٍ١خ ٌٛؽذاد رٛس٠ذ االِٛاي اٌخبفخ ثٙب آٞ اٞ )فٛٔذِٛٔزٟ( ،

( رئصش اٌؾٙشح ػٍٝ ٘زٖ اٌؾشوبد اٌزبثؼخ. ٠زُ رؾذ٠ذ اٌّجبٌغ اٌمبثٍخ ٌإلعزشداد ِٓ اٌؾشوخ اٌذ١ٌٚخ ٌألٌجبْ ٚاٌؼقبئش اٌّؾذٚدح ألغز٠خ األهفبي اٌّؾذٚدح( ، )

خ ثبٌم١ّخ اٌذفزش٠خ. رُ رؾ١ًّ األصش إٌبرظ ١ٍِْٛ لاير عؼٛدٞ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ٚرٌه ِمبسٔ 259ٚ ١ٍِْٛ  ١ٍِ41ْٛ،  28خالي اٌم١ّخ اٌّخفنخ ٚاٌّمذسح ثؤلً ِٓ 

 ثبٌىبًِ ػٍٝ اٌؾٙشح إٌبرغخ ػٓ ػ١ٍّبد االعزؾٛار.

 اإلفرشاضاخ األعاعٛح انًغرخذيح فٙ زغاب انقًٛح انسانٛح

فٟ اٌغٛق. رؼىظ اعزٕذد اإلداسح فٟ رٛلؼبرٙب ثؾؤْ ّٔٛ اٌّج١ؼبد ٚاعّبٌٟ اٌٙبِؼ ػٍٝ األداء اٌغبثك ٚرٛلؼبرٙب ثؾؤْ اٌزطٛساد اٌزٟ رؾذس  

 ِؼذالد اٌخقُ رٛلؼبد اإلداسح ٌٍّخبهش اٌّؾذدح اٌّزؼٍمخ ثبٌمطبع. اعزٕذد اٌزمذ٠شاد اٌّزؼٍمخ ثبٌزنخُ فٟ أعؼبس اٌّٛاد ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد

ذد ِؼذالد إٌّٛ اٌغبثمخ ٚاٌزٟ رُ اعزخذاِٙب وّئؽشاد ػٍٝ ؽشوخ األعؼبس اٌّغزمج١ٍخ. اعزٕ ادخالي اٌفزش خبَإٌّؾٛسح ٚؽشوخ أعؼبس اٌّٛاد اٌ

 ػٍٝ ِزٛعو ِؼذالد اٌقٕبػخ.

ثبإلفزشامبد اٌّزؼٍمخ ثّؼذي ّٔٛ اٌّج١ؼبد ٚاٌزنخُ فٟ رىٍفخ اٌّج١ؼبد اٌّغزخذِخ فٟ اعزٕجبه اٌزذفمبد  ا  ٠زؤصش اؽزغبة اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ رؤصشا  وج١ش 

 ً اٌغٕخ األخ١شح ِٓ فزشح اٌزٛلؼبد.، ِٚىشس اٌشثؾ١خ اٌزٞ ٠ٕطجك ػٍٝ فبفٟ دخعٕٛاد 5ٌّذح  إٌمذ٠خ ٌّب ثؼذ اٌّٛاصٔخ

  ششكح انًخاتض انغشتٛح انًسذٔدج -انسغاعٛح ذداِ انرغٛشاخ فٙ اإلفرشاضاخ 

ٞ اٌٝ ف١ّب ٠زؼٍك ثزمذ٠ش اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ، رؼزمذ اإلداسح ثؼذَ ٚعٛد رغ١شاد ِؾزٍّخ ِؼمٌٛخ فٟ أٞ ِٓ اإلفزشامبد األعبع١خ أػالٖ ٠ّىٓ أْ رئد 

االفزشامبد اٌّزشرجخ ػٍٝ اٌزغ١شاد فٟ االفزشامبد  اٌذفزش٠خ ٌٍٛؽذح ثؾىً عٛ٘شٞ ػٓ اٌم١ّخ اٌمبثٍخ ٌإلعزشداد ٌٙب. ٚف١ّب ٠ٍٟص٠بدح اٌم١ّخ 

 - األعبع١خ:

 اإلفرشاضاخ انًرؼهقح تًُٕ انًثٛؼاخأ ( 

 فبْ أخفبك ٘زٖٚفٟ ؽبٌخ ثمبء اإلفزشامبد األخشٜ وّب ٟ٘،   %٠15.1جٍغ ِؼذي إٌّٛ ٌٍّج١ؼبد فٟ فزشح اٌزٛلؼبد ثّؼذي عٕٛٞ ِشوت لذسٖ  

 اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ رؼبدي اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ اٌؾب١ٌخ.ع١ئدٞ اٌٝ أْ ،% 1.7ٕغجخ اٌٝ اٌ

 ب (   ذكهفح انًثٛؼاخ 

ص٠بدح فبْ األخشٜ وّب ٟ٘،  وبفخ االفزشامبد. ٚفٟ ؽبٌخ ثمبء ِٓ اٌّج١ؼبد% 41.7ّؼذي لذسٖ ثرىٍفخ اٌّج١ؼبد خالي فزشح اٌزٛلؼبد  رمذ٠ش رُ 

 .اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ رؼبدي اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ اٌؾب١ٌخع١ئدٞ اٌٝ أْ ، % 114.8 اٌٝ٘زا اٌّؼذي 

 ج (   يكشس انقًٛح انُٓائٛح 

وبفخ اإلفزشامبد ٚفٟ ؽبٌخ ثمبء  ٠16.5جٍغ اٌّىشس اٌزٞ ٠ٕطجك ػٍٝ فبفٟ دخً اٌغٕخ األخ١شح ِٓ فزشح اٌزٛلؼبد ِٓ أعً رؾذ٠ذ اٌم١ّخ إٌٙبئ١خ  

 .اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ رؼبدي اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ اٌؾب١ٌخع١ئدٞ اٌٝ أْ  5.3 اٌٝ ٘زا اٌّىشسأخفبك فبْ األخشٜ وّب ٟ٘، 

 ششكح زائم نهرًُٛح انضساػٛح )ْادكٕ( -انسغاعٛح ذداِ انرغٛشاخ فٙ اإلفرشاضاخ 

ٞ اٌٝ ف١ّب ٠زؼٍك ثزمذ٠ش اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ، رؼزمذ اإلداسح ثؼذَ ٚعٛد رغ١شاد ِؾزٍّخ ِؼمٌٛخ فٟ أٞ ِٓ اإلفزشامبد األعبع١خ أػالٖ ٠ّىٓ أْ رئد 

 - األعبع١خ: اإلفزشامبد٠ٍٟ ا٢صبس اٌّزشرجخ ػٍٝ اٌزغ١شاد فٟ ص٠بدح اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ٌٍٛؽذح ثؾىً عٛ٘شٞ ػٓ اٌم١ّخ اٌمبثٍخ ٌإلعزشداد ٌٙب. ٚف١ّب 

 اإلفرشاضاخ انًرؼهقح تًُٕ انًثٛؼاخأ ( 

أخفبك ٘زٖ إٌغجخ فبْ ٚفٟ ؽبٌخ ثمبء اإلفزشامبد األخشٜ وّب ٟ٘،  .%٠18.1جٍغ ِؼذي إٌّٛ فٟ فزشح اٌزٛلؼبد ثّؼذي عٕٛٞ ِشوت لذسٖ  

 .اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ رؼبدي اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ اٌؾب١ٌخع١ئدٞ اٌٝ أْ ، % 13.1اٌٝ 

 ب (    ذكهفح انًثٛؼاخ 

ص٠بدح فبْ وبفخ االفزشامبد األخشٜ وّب ٟ٘، . ٚفٟ ؽبٌخ ثمبء ِٓ اٌّج١ؼبد% 38.9ّؼذي لذسٖ ثرىٍفخ اٌّج١ؼبد خالي فزشح اٌزٛلؼبد  رمذ٠ش رُ 

 .اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ رؼبدي اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ اٌؾب١ٌخع١ئدٞ اٌٝ أْ ، % 91.1اٌٝ  ٌٕغجخا ٖ٘ز

 ج (   يكشس انقًٛح انُٓائٛح 

ٚفٟ ؽبٌخ ثمبء وبفخ اإلفزشامبد  ٠17.1جٍغ اٌّىشس اٌزٞ ٠ٕطجك ػٍٝ فبفٟ دخً اٌغٕخ األخ١شح ِٓ فزشح اٌزٛلؼبد ِٓ أعً رؾذ٠ذ اٌم١ّخ إٌٙبئ١خ  

 .اٌذفزش٠خ اٌؾب١ٌخاٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ رؼبدي اٌم١ّخ ، ع١ئدٞ اٌٝ أْ  11.3 أخفبك ٘زا اٌّىشس اٌٝ فبْ األخشٜ وّب ٟ٘، 

 انذٔنٛح نألنثاٌ ٔانؼظائش انًسذٔدج  انششكح-انسغاعٛح ذداِ انرغٛشاخ فٙ اإلفرشاضاخ  

ٞ اٌٝ ف١ّب ٠زؼٍك ثزمذ٠ش اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ، رؼزمذ اإلداسح ثؼذَ ٚعٛد رغ١شاد ِؾزٍّخ ِؼمٌٛخ فٟ أٞ ِٓ اإلفزشامبد األعبع١خ أػالٖ ٠ّىٓ أْ رئد 

 - األعبع١خ:اإلفزشامبد ا٢صبس اٌّزشرجخ ػٍٝ اٌزغ١شاد فٟ ؽذح ثؾىً عٛ٘شٞ ػٓ اٌم١ّخ اٌمبثٍخ ٌإلعزشداد ٌٙب. ٚف١ّب ٠ٍٟ ص٠بدح اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ٌٍٛ

 اإلفرشاضاخ انًرؼهقح تًُٕ انًثٛؼاخأ ( 

أخفبك ٘زٖ إٌغجخ فبْ ٚفٟ ؽبٌخ ثمبء اإلفزشامبد األخشٜ وّب ٟ٘،  .%٠17.6جٍغ ِؼذي إٌّٛ فٟ فزشح اٌزٛلؼبد ثّؼذي عٕٛٞ ِشوت لذسٖ  

 .اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ رؼبدي اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ اٌؾب١ٌخع١ئدٞ اٌٝ أْ ، % 11.9اٌٝ 



 ششكح انًشاػٙ
 )ششكح يغاًْح عؼٕدٚح(

 ّذرً –انًٕزذج  إٚضازاخ زٕل انقٕائى انًانٛح
 و1035 دٚغًثش 13فٙ  نهغُح انًُرٓٛح
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 ب (   ذكهفح انًثٛؼاخ 

ص٠بدح فبْ . ٚفٟ ؽبٌخ ثمبء وبفخ االفزشامبد األخشٜ وّب ٟ٘، ِٓ اٌّج١ؼبد% 61.3ّؼذي لذسٖ ثرىٍفخ اٌّج١ؼبد خالي فزشح اٌزٛلؼبد  رمذ٠ش رُ 

 اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ رؼبدي اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ اٌؾب١ٌخع١ئدٞ اٌٝ أْ ، % 95.5٘زٖ إٌغجخ اٌٝ 

 

 ج (   يكشس انقًٛح انُٓائٛح 

ٚفٟ ؽبٌخ ثمبء وبفخ اإلفزشامبد  15.7 إٌٙبئ١خ٠جٍغ اٌّىشس اٌزٞ ٠ٕطجك ػٍٝ فبفٟ دخً اٌغٕخ األخ١شح ِٓ فزشح اٌزٛلؼبد ِٓ أعً رؾذ٠ذ اٌم١ّخ  

 .اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ رؼبدي اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ اٌؾب١ٌخع١ئدٞ اٌٝ أْ  3.1أخفبك ٘زا اٌّىشس اٌٝ فبْ األخشٜ وّب ٟ٘، 
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 و1035  

 تآالف انــشٚاالخ

 انغؼٕدٚــــح

 و1034 

 تآالف انــشٚاالخ

 انغؼٕدٚــــح

 5.612.181  638,441, 5 )أ( اعال١ِخ )ِشاثؾخ( رغ١ٙالد ثٕى١خ

 1.393.853  455,613, 1 )ب( اٌغؼٛدٞ اٌقٕبػ١خفٕذٚق اٌز١ّٕخ 

 118.714  171,791 )ج( ِمذِخ ٌؾشوبد ربثؼخ خبسع١خرغ١ٙالد ثٕى١خ 

  7 ,264,845  7.114.737 

 2.311.111  3,911,111 )د( فىٛن 

  11,164,845  9.414.737 

 115.531  153.381  لق١شح األعًلشٚك 

 1.562.181  1.668.131  اٌغضء اٌّزذاٚي ِٓ لشٚك ه٠ٍٛخ االعً

 7.737.126  9.343.435  لشٚك ه٠ٍٛخ األعً

  11,164,845  9.414.737 

 

لً أاٌزغ١ٙالد اٌجٕى١خ ) ِشاثؾخ ( ٚاٌزٟ رغزؾك فٟ فزشح  اٌزغ١ٙالد اٌجٕى١خ اإلعال١ِخ )ِشاثؾخ( ِنّٛٔخ ثغٕذاد ار١ٔخ فبدسح ِٓ اٌّغّٛػخ. ( أ

ٍزغ١ٙالد اٌجٕى١خ اإلعال١ِخ )ِشاثؾخ( ٌ حػٍٝ ص٠بد اٌّغّٛػخ ٌُ رؾقًَ 2115ِٓ ػب١ِٓ ٟ٘ فٟ اٌغبٌت راد هج١ؼخ ِزغذدح. خالي ػبَ 

عٕٛاد(. اٌزغ١ٙالد اٌجٕى١خ اإلعال١ِخ )ِشاثؾخ( اٌغ١ش ِغزخذِخ  ١ٍِ5ْٛ لاير عؼٛدٞ رغزؾك خالي فزشح اوضش ِٓ  2.511.1َ: 2114)

 ١ٍِْٛ لاير عؼٛدٞ(.  4.275.2َ: ١ٍِ2114ْٛ لاير عؼٛدٞ )  2.739.9َ ثٍغذ 2115د٠غّجش  31ٚاٌّزبؽخ ٌالعزخذاَ وّب فٟ 
 
َ 2115د٠غّجش  31إٌّّٛؽخ ٌٍّغّٛػخ وّب فٟ  اٌمشٚكقبٌؼ فٕذٚق اٌز١ّٕخ اٌقٕبػ١خ اٌغؼٛدٞ ِمبثً ثٍغ اعّبٌٟ األفٛي اٌّش٘ٛٔخ ٌ ( ة

وبْ ٌذٜ اٌّغّٛػخ  2115َ د٠غّجش 31فٟ َ(. 2114د٠غّجش ١ٍِ31ْٛ لاير عؼٛدٞ فٟ  1.393.9لاير عؼٛدٞ )١ٍِْٛ  1.455.6ِجٍغ 

١ٍِْٛ لاير عؼٛدٞ رغزؾك خالي فزشح أوضش  381.3اٌّزبؽخ ٌالعزخذاَ ثٍغذ اٌز١ّٕخ اٌقٕبػٟ اٌغ١ش ِغزخذِخ ٚرغ١ٙالد ِمذِخ ِٓ فٕذٚق 

 ١ٍِْٛ لاير عؼٛدٞ(. 661.5َ: 2114عٕٛاد ) 5ِٓ 

 

 فٟ اٌمشٚك اٌزٟ ؽقٍذ ػ١ٍٙب فٟ اٌخبسط ِٓ ثٕٛن أعٕج١خ. ٌٍؾشوبد اٌزبثؼخ اٌخبسع١خاٌّمذِخ رزّضً اٌزغ١ٙالد اٌجٕى١خ ط( 

١ٍِْٛ لاير عؼٛدٞ وزغ١ٙالد ثٕى١خ أعٕج١خ غ١ش ِم١ذح ِٚزبؽخ ٌٍغؾت ٚراد فزشح  418.4خ ػٍٝ َ ؽقٍذ اٌّغّٛػ2115د٠غّجش  31فٟ  

 َ: الؽٟ(.2114عٕٛاد ) 5اعزؾمبق أػٍٝ ٚأوجش ِٓ 
 

ِٓ اٌقىٛن  -األٌٚٝ  اٌّغّٛػخ-َ(، لبِذ اٌؾشوخ ثبفذاس اإلفذاس األٚي 2112 طِبس 7٘ـ )اٌّٛافك 1433سث١غ اٌضبٟٔ  14ثزبس٠خ  ( د

١ٍِْٛ لاير عؼٛدٞ ٌىً ِٕٙب، ثذْٚ خقُ أٚ ػالٚح. ٠ؾًّ اإلفذاس ِؼذي ػبئذ  ١ٍ1ْٛ لاير عؼٛدٞ، ثم١ّخ أع١ّخ لذس٘ب ِ 1.111ثم١ّخ 

اٌغذاد الؽمب فٟ ٔٙب٠خ وً ٔقف ٚفمب  ٌٍّؼذالد اٌغبئذح ث١ٓ اٌجٕٛن فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ )عب٠جٛس( صائذا  ٘بِؼ ِؾذد عٍفب  ٠غزؾك 

 َ(. 2119ِبسط  7٘ـ )اٌّٛافك  1441عّبدٜ اٌضبٟٔ  31٘ب فٟ ءٌغذاد ثبٌم١ّخ األع١ّخ ثزبس٠خ أزٙب. رغزؾك اٌقىٛن اخعٕ

 

ِٓ  -اٌضب١ٔخ  اٌّغّٛػخ- اٌضبَٟٔ(، لبِذ اٌؾشوخ ثبفذاس اإلفذاس  2112ِبسط  31٘ـ )اٌّٛافك  1434األٚي  ٜعّبد 19زبس٠خ ث -

١ٍِْٛ لاير عؼٛدٞ ٌىً ِٕٙب، ثذْٚ خقُ أٚ ػالٚح. ٠ؾًّ اإلفذاس  1  ١ٍِْٛ لاير عؼٛدٞ، ثم١ّخ أع١ّخ لذس٘ب 787اٌقىٛن ثم١ّخ 

اٌغذاد الؽمب فٟ ٔٙب٠خ ِؼذي ػبئذ ٚفمب  ٌٍّؼذالد اٌغبئذح ث١ٓ اٌجٕٛن فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ )عب٠جٛس( صائذا  ٘بِؼ ِؾذد عٍفب  ٠غزؾك 

 (. 2121ِبسط  31٘ـ )اٌّٛافك 1441ؽؼجبْ  7٘ب فٟ ءع١ّخ ثزبس٠خ أزٙب. رغزؾك اٌقىٛن اٌغذاد ثبٌم١ّخ اإلخوً ٔقف عٕ



 ششكح انًشاػٙ
 )ششكح يغاًْح عؼٕدٚح(

 ّذرً –انًٕزذج  إٚضازاخ زٕل انقٕائى انًانٛح
 و1035 دٚغًثش 13فٙ  نهغُح انًُرٓٛح
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اٌّغّٛػخ اٌضبٌضخ ِٓ اٌقىٛن  - اٌضبٟٔ(، لبِذ اٌؾشوخ ثبفذاس اإلفذاس 2113َِبسط  31٘ـ )اٌّٛافك 1434األٚي  ٜعّبد 19ثزبس٠خ  -

ِٕٙب، ثذْٚ خقُ أٚ ػالٚح. ٠ؾًّ اإلفذاس ِؼذي ػبئذ ٚفمب  ١ٍِْٛ لاير عؼٛدٞ ٌىً  ١ٍِ1ْٛ لاير عؼٛدٞ، ثم١ّخ أع١ّخ لذس٘ب   513ثم١ّخ 

ٗ. ٌٍّؼذالد اٌغبئذح ث١ٓ اٌجٕٛن فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ )عب٠جٛس( صائذا  ٘بِؼ ِؾذد عٍفب  ٠غزؾك اٌغذاد الؽمب فٟ ٔٙب٠خ وً ٔقف عٕ

 َ(. 2118ِبسط  31افك ٘ـ )ا1439ٌّٛسعت  15٘ب فٟ ءرغزؾك اٌقىٛن اٌغذاد ثبٌم١ّخ األع١ّخ ثزبس٠خ أزٙب

١ٍِْٛ لاير  1.611ثم١ّخ  ِٓ اٌقىٛن– اٌضبٌشَ(، لبِذ اٌؾشوخ ثبفذاس اإلفذاس 2115عجزّجش  16٘ـ )اٌّٛافك 1436رٚ اٌؾغخ  3ثزبس٠خ  -

٠ؾًّ اإلفذاس ِؼذي ػبئذ ٚفمب  ٌٍّؼذالد اٌغبئذح ث١ٓ  .١ٍِْٛ لاير عؼٛدٞ ٌىً ِٕٙب، ثذْٚ خقُ أٚ ػالٚح 1ثم١ّخ أع١ّخ لذس٘ب عؼٛدٞ، 

د اٌجٕٛن فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ )عب٠جٛس( صائذا  ٘بِؼ ِؾذد عٍفب  ٠غزؾك اٌغذاد الؽمب فٟ ٔٙب٠خ وً ٔقف عٕٗ. رغزؾك اٌقىٛن اٌغذا

 َ(. 2122 عجزّجش 16)اٌّٛافك  ٘ـ1444 ففش 21٘ب فٟ ءثبٌم١ّخ األع١ّخ ثزبس٠خ أزٙب

هجمب  ٌؾشٚه رشر١جبد اٌقىٛن ٠ؾك ٌٍؾشوخ دِظ ِٛعٛدارٙب ِغ ِٛعٛداد اٌقىٛن. رزىْٛ ِٛعٛداد اٌقىٛن ِٓ ؽقخ ؽب١ٍِٙب فٟ ٚ -

ٚؽقخ ؽب١ٍِٙب فٟ ِؼبِالد اٌّشاثؾخ، ٚوزٌه أ٠خ ِجبٌغ ِغزؾمخ ٌؾغبة اٌقىٛن ٚاالؽز١بهٟ اٌزٞ اؽزفظذ ثٗ اٌؾشوخ  اٌّنبسثخِؼبِالد 

 ِٓ ؽغبة اٌقىٛن.

١ٍِْٛ لاير عؼٛدٞ ِٓ فٕذٚق اٌز١ّٕخ اٌضساػ١خ ِغ اعزؾمبق أوضش  211.1َ ؽقٍذ اٌّغّٛػخ ػٍٝ رغ١ٙالد عذ٠ذح ثٍغذ 2115بَ ٘ـ( خالي ػ

 عٕٛاد. 5ِٓ 

 

 رٛاس٠خ اعزؾمبق اٌّطٍٛثبد اٌّب١ٌخ:  (ٚ
 انقشٔع ألخم انقائًح  ذغٓٛالخ يرازح فٙ 

 و1035 

 تآالف انــشٚاالخ

 انغؼٕدٚـــــح

 و1035 

 انــشٚاالختآالف 

 انغؼٕدٚـــــح

 و1034 

 تآالف انــشٚاالخ

 انغؼٕدٚـــــح

 1.677.711  1.821.411  2.258.221 ألً ِٓ عٕخ   

 1.575.975  1.423.364  3.872.897 ِٓ عٕخ اٌٝ عٕز١ٓ  

 3.931.687  5.833.671  6.339.318 ِٓ عٕز١ٓ اٌٝ خّظ عٕٛاد  

 2.231.364  2.186.411  2.423.111 أوضش ِٓ خّظ عٕٛاد 

 1.434.616  33.364.345  34.311.416 اإلعّبٌٟ 
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 و1035  

 تآالف انــشٚاالخ

 انغؼٕدٚـــــح

 و1034 

 تآالف انــشٚاالخ

 انغؼٕدٚـــــح

 1.247.371  1.368.767  أخشٜأهشاف  دائْٕٛ رغبس٠ْٛ :

 36.181  44.719  (28عٙبد راد ػاللخ )ا٠نبػ  :        

 729.347  1.171.477  ِٚغزؾمبددائْٕٛ آخشْٚ 

 94.517  146.191  (21)ا٠نبػ  األعٕج١خ ِخقـ اٌضوبح ٚمش٠جخ اٌذخً 

 1.306.135  1.610.351  اإلخًانٙ 

 سأط انًال  - 31

 ١ٍِ611ْٛ لاير عؼٛدٞ(، ٠ٚزىْٛ ِٓ  6.111َ: 2114) 2115َد٠غّجش  ١ٍِ31ْٛ لاير عؼٛدٞ وّب فٟ  ٠6.111جٍغ سأط ِبي اٌؾشوخ 

 لاير عؼٛدٞ.  ١ٍِ11ْٛ عُٙ( ِقذس ِٚذفٛع ثبٌىبًِ، ل١ّخ وً عُٙ  611َ: ١ٍِ2114ْٛ عُٙ )

 

 ١ٍِْٛ لاير 6.111.1ص٠بدح سأط ِبي اٌؾشوخ ِٓ  زق٠ٛذ ػٌٍٍٝاٌغ١ش ػبد٠خ  اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌٝسفغ اٌزٛف١خ اٚلذ الزشػ ِغٍظ اإلداسح 

وّب أْ ٘زٖ األعُٙ . ٠َٛ اٌغّؼ١خ ٕٙب٠خ رذاٚيث لبئّخٌىً صالصخ أعُٙ  )ِٕؾخ( عُٙ ِٓ خالي رٛص٠غ عؼٛدٞ ١ٍِْٛ لاير 8.111.1اٌٝ  عؼٛدٞ

 .ٚرق٠ٛذ اٌّغب١ّ٘ٓ ثبٌّٛافمخ ػٍٝ ص٠بدح سأط ِبي اٌؾشوخ اٌغٙبد اٌشع١ّخػٍٝ اٌّٛافمبد ِٓ رزطٍت ؽقٌٛٙب )إٌّؾخ( 
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 الصكوك الدائمة -34
 م1035  

 بآالف الـرياالت
 السعوديــة

 م1034 
 بآالف الـرياالت
 السعوديـــة

 356005000  356005000 صكوك دائمة

    

 

 13711بإصدار اإلصدار األول من الصكوك الدائمة بقيمة م(، قامت الشركة 2111سبتمبر 11هـ )الموافق 1414ذو القعدة  24بتاريخ  -

مليون لاير سعودي لكل منها، بدون خصم أو عالوة. يحمل اإلصدار معدل عائد وفقا  للمعدالت  1مليون لاير سعودي، بقيمة اسمية قدرها 

 السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية )سايبور( زائدا  هامش محدد سلفا .

 

ال . وإعادة شراء الصكوك الدائمة كليا أو جزئيا، وربما تؤجل الشركة دفع أو توزيع األرباح كليا أو جزئيا وفقا لتقديرها الخاص يحق للشركة -

 تخضع الشركة ألية قيود على عدد المرات التي ربما تأجل فيها هذه الدفعات، وال تعتبر مثل هذه التأجيالت تعثرا  عن السداد.

 

أنها ذات أولوية على جميع االلتزامات األخرى واألسهم العادية للشركة. هذه على الصكوك الدائمة تصنف في حالة تصفية الشركة فإن  -

 الصكوك ال تمنح حاملها حق التصويت. ومع ذلك، يشارك حاملي الصكوك في موجودات الصكوك.
 

تتكون موجودات الصكوك من حصة حامليها في ومع موجودات الصكوك. وطبقا  لشروط ترتيبات الصكوك، يحق للشركة دمج موجوداتها  -
معامالت المضاربة وحصة حامليها في معامالت المرابحة، وكذلك أية مبالغ مستحقة لحساب الصكوك واالحتياطي الذي احتفظت به الشركة 

 .من حساب الصكوك

 

 الموظفين في أسهم الشركة خياراتبرنامج  -35

على أساس  محسوبة( وحوافز مقيدة "أسهم خزينة"تمنح الشركة بعض موظفيها )الموظفون المؤهلون( خيار )الخيار( إلمتالك األسهم )أسهم 

المستهدف المقرر من قبل  األداءتحقيق  علىاألداء، مما ينتج عنه توافق أكثر بين مصالح المساهمين وهؤالء الموظفين. يتوقف منح الخيار 

 أسهم الشركة التي يستمر إدراجها في سوق األسهم السعودي )تداول(. علىيتوقف ممارسة الخيار والشركة. 

 

 في حالة عدم منح األسهم المقيدة للموظفين المؤهلين خالل الفترة المالية التي خصصت لها، فإنه يتم ترحيلها للفترة المالية الالحقة.

 

 شكل أسهم(، يتم تعديل عدد األسهم المقيدة وسعر تنفيذ الخيار بالتبعية. علىتوزيعات أرباح )في حالة زيادة رأس المال أو تجزئة السهم أو 

 

 رجعي وذلك إلظهار أثر األسهم المجانية المصدرة. بأثرللفترة السابقة  الممارسةتم تعديل عدد خيارات األسهم وسعر 

 

 سهم. 238683121لن يزيد عدد األسهم المقيدة عن و( . 2111هـ )الموافق أكتوبر 1412 ةذو القعدفي  ىاألول منح المجموعةتم 

 

 سهم. 132173211لن يزيد عدد األسهم المقيدة عن و( . 2111هـ )الموافق يونيو 1414الثانية في رجب  منح المجموعةتم 

 

 سهم. 232113111لن يزيد عدد األسهم المقيدة عن و( . 2112 أغسطسهـ )الموافق  1416ذو الحجة في الثالثة  منح المجموعةتم 

 

 الجدول أدناه عدد خيارات األسهم والتغيرات عليها خالل السنة:  ظهري  

 
 خطة خيار حصة الموظفين

 

 م1035 

 

 م1034 

 

 134283881  131883222  يناير  1قائمة كما في 

 1423171  232713111  ممنوحة خالل السنة

 -  (232173122)  تسوية خالل السنة

 (4123812)  (1613171)  مسحوبة خالل السنة

 153315115  150615000  ديسمبر  11قائمة في 
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 خيار منحميرتون(، مع األخذ بعين االعتبار شروط وأحكام  زولشتم تقدير القيمة العادلة للخيار في تاريخ المنح باستخدام طريقة تسعير )بالك 

 للمجموعة األولى، الثانية والثالثة على التوالي. لاير سعودي 2637 و 2138، لاير سعودي 1132  األسهم

 

 :م2112 ديسمبر 11الجدول أدناه المدخالت على الطريقة المستخدمة في تحديد القيمة العادلة للخيارات للسنة المنتهية في  يظهر
 ثالثةمجموعة   ثانيةمجموعة  مجموعة اولى 

 %131  %132 %232 نسبة عائد السهم )%(

 %2231  %1831 %2131 نسبة التغير المتوقع )%(

 %231  %231 %231 من المخاطر )%(معدل الفائدة الخالي 

 232  238 234 لخيارات األسهم )بالسنوات( تعاقديعمر الال

 8132  8131 8832 سعر السهم )لاير سعودي(

 7132  6438 8831 سعر الخيار في تاريخ المنح )لاير سعودي(

  

 

لاير  4132لاير سعودي،  1431 هما قيمتوالثالثة  ةالثانيى، االول مجموعةعتبار اصدار االسهم المجانية، بلغ سعر المنح للبعد األخذ في اإل

 على التوالي.لاير سعودي  7132ي، سعود

 

طرق الممارسة التي  علىتم تحديد العمر المتوقع لخيارات األسهم على أساس البيانات التاريخية والتوقعات الحالية، وال تعتبر بالضرورة مؤشرا  

ر المتوقع االفتراض بأن التغير التاريخي على مدى فترة تعادل فترة الخيارات يعتبر مؤشرا  على التوجهات يمكن أن تحدث. يعكس التغي

 المستقبلية وال يمثل بالضرورة النتيجة الفعلية أيضا .
 

 المعلومات القطاعية  -36
  

باستخدام العالمات  منتجات األلبان وعصائر الفاكهة واإلتجار بها، وذلك يتكون النشاط الرئيسي للمجموعة من قطاعات تشتمل على صناعة

باستخدام العالمات التجارية "لوزين و "سفن دايز"،  خابز واالتجار بها، وذلكالتجارية "المراعي"، و "بيتي" و "طيبة"، وصناعة منتجات الم

ألعالف والمحاصيل الزراعية وغيرها. تشمل األنشطة القطاعية األخرى ومنتجات الدواجن باستخدام العالمة التجارية "اليوم"، ومنتجات ا

 م2114ديسمبر  11م و2112ديسمبر  11. فيما يلي بيانا  بالمعلومات المالية المختارة كما في في شركة زين وفي أغذية األطفال االستثمار

 وللسنوات المنتهية في تلك التواريخ لكل قطاع من قطاعات األعمال:

 

 ان وعصائر الفاكهةاأللب

 بآالف الـرياالت

 السعوديــــة

 

 منتجات المخابز

 بآالف الـرياالت

 السعوديــــة

 

 منتجات الدواجن

 بآالف الـرياالت

 السعوديــــة

 

 األنشطة األخرى

 بآالف الـرياالت

 السعوديــــة

  

 اإلجمالي

 بآالف الـرياالت

 السعوديــــة

          م 5103ديسمبر  13

 34,116,666  648,161  1,262,226  1,622,817  1137883221 المبيعات 

 31,614,636  162,611  1,262,226  1,622,817  1137413882 األخرىمبيعات األطراف 

 (3,536,315)  (82,727)  (111,211)  (168,242)  (131113111) استهالك

 (16,116)  (18,782)  2,488  -  - المشتركةالحصة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع 

 3,613,663  (171,121)  (211,887)  211,121  138213617 الدخل/)الخسارة( قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

 14,366  28,214  12,468  -  214 الحصة في صافي موجودات الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

 4,633,405  41,877 2  622,886  274,616  132213116 المتداولةإضافات للموجودات غير 

 13,136,043  1,871,681  4,826,782  2,111,876  1234113687 الموجودات غير المتداولة

 351355613  (3635310)  (1315136)  1055011  150155665 صافي الدخل

 1651635015  156135413  554405363  153165561  3653655036 إجمالي الموجودات 
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  م4103ديسمبر  13

 3150315636  2143261  131223761  132123816  838423727 المبيعات 

 3156055565  1483111  131223761  132123816  838113888 مبيعات األطراف الثالثة

354515106)  (813776)  (2883186)  (1613114)  (8113111) استهالك

) 

 (35353)  (43826)  (13112)  -  - الحصة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

 356315101  (863118)  (1873117)  1683147  231183188 الدخل/)الخسارة( قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

 3615636  1113181  283111  -  214 والمشاريع المشتركةالحصة في صافي موجودات الشركات الزميلة 

 154415135  2283188  2213748  1623642  232123426 إضافات للموجودات غير المتداولة

 3150165141  132223422  436823281  134883411  1131113184 الموجودات غير المتداولة

 356645111  (863118)  (1873117)  1213241  231173422 صافي الدخل

 1151435135  351515506  551115311  353355650  3451415110 إجمالي الموجودات 

 

إلى اإلدارة التنفيذية للمجموعة، فإن اإليرادات الناتجة عن تسويات عقد التأمين قد تجاوزت القيمة الدفترية لألصول التابعة  تماشيا مع المعلومات المقدمة

 يق األثر على البنود الغير مكررة.لقسم المخابز. وقد تم توزيعها على القطاعات األخرى وذلك لتحق

 

فيما يلي بيانا  بالمعلومات المالية ولمجموعة، بشكل أساسي، في دول مجلس التعاون الخليجي. تتركز النشاطات الرئيسية والموجودات التشغيلية ل

 للسنوات المنتهية في تلك التواريخ، لكل قطاع من القطاعات الجغرافية: م 2114ديسمبر  11م و2112ديسمبر  11المختارة كما في 

 م1035   
 بآالف الـرياالت
 السعوديــة

 م1034 
 الـرياالتبآالف 

 السعوديـــة
      المبيعات 

 373557343  .37313714   المملكة العربية السعودية  

 171637613  171457151   دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

 373317954  371967.31   دول أخرى 

 3671517111  317.497131   اإلجمالي

      الموجودات غير المتداولة

 .317466761  3473157331   المملكة العربية السعودية  

 1147499  9167414   دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

 37.117316  371167411   دول أخرى 

 34751.7191  6376317593   اإلجمالي
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 م1035

 بآالف الــرياالت

 السعوديــــة

 م1034 

 الــرياالتبآالف 

 السعوديــــة

 179317193  ..1719.73 المستهلكةمباشرة المواد التكاليف 

 (1197394)  (1..6497) إعانات حكومية 

 375337461  371357143 تكاليف موظفين 

 43973.6  375947.11 إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات 

 1167611  9517.11 اصالح وصيانة

 6157531  61.7494 إستهالك موجودات حيوية

 (9147.16)  (1397419) زيادة في قيمة الموجودات الحيوية

 3.67113  3117311 الهاتف والكهرباء

 3667.13  3637195 اللقاحات واألدوية

 7559..  137191 صناديق التحميل البالستيكية المستهلكة

 937139  6.7113 االيجار

 17994  17431 دفعات محسوبة على أساس األسهم

 6937143  1537391 مصاريف أخرى 

 82728.52.  83778535. اإلجمالي 
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 م1035

 بآالف الــرياالت

 السعوديـــــة

 م1034 

 بآالف الــرياالت

 السعوديـــــة

 3731.7111  376157991 تكاليف موظفين

 1.37441  3137543 تسويق 

 34.7313  6197333 ممتلكات وآالت ومعدات إستهالك

 35373.5  3617341 اصالح وصيانة

 167134  147119 ايجار

 3173.1  347151 الهاتف والكهرباء 

 67455  97114 دفعات محسوبة على أساس األسهم

 97611  3 صناديق التحميل البالستيكية المستهلكة 

 137.61  947695 مصاريف أخرى 

 2825.8222  ..28.7287 اإلجمالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  شركة المراعي
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 ھتتم –الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 م٢٠١٥ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة

٢٩ 
  

  
  المصاریف العمومیة واإلداریة    -١٩

  
  

  م٢٠١٥
  بآالف الــریاالت
ـــــة   السعودی

  م٢٠١٤  
  بآالف الــریاالت

  السعودیـــــة
  ٢٣٦٫٨٧٢    ٢٧٤٫٨٦٦  تكالیف موظفین

  ٢٥٫٩١٥    ٤٩٫٨١٠  تأمین
  ٤١٫٧٩٧    ٤٥٫٢٦٩  إستھالك ممتلكات وآالت ومعدات 

  ٣٣٫٨٤٩    ١٨٫٤٣٩  وصیانةاصالح 
  ٢٫٤٥٠    ٦٫٦٨٩  ایجار

  ٤٫٣٩٢    ٦٫١٥٧  الھاتف والكھرباء
  ٢٫٣٣٨    ٣٫٨٦٦  دفعات محسوبة على أساس األسھم

  ١٫١٦٥    ٣٫٩١٧  مصاریف أخرى 
  ٣٤٨٫٧٧٨    ٤٠٩٫٠١٣  اإلجمالي 

  
  أخرى  -٢٠

  م٢٠١٥    
بآالف الریاالت 

  السعودیة

  م٢٠١٤  
بآالف الریاالت 

  السعودیة
  ٢٠٫٨٩٧    -    القیمة العادلة لحقوق ملكیة مملوكة بالفعل إعادة قیاس

  ١٠٫٠٧٧    (٤٫٦٩٦)    ممتلكات وآالت ومعداتبیع من  مكاسب/)خسائر(
  )٥٧٫٥٩٠(    (٢٧٫٠٠٥)    بیع أصول حیویةمن  )خسائر(

  -    ٤٤٢٫٩٢٦    التأمین (ایضاح أ ) صافي الفائض "مكاسب" من تسویة مطالبات
  -    (٣٢٨٫١٨٢)    ) ١٠الشھرة (ایضاح  –انخفاض في قیمة الموجودات الغیر ملموسة 

  -    (٢١٣٫٧٦٤ )    ب ) ٧انخفاض في قیمة االستثمارات المتاحة للبیع (ایضاح 
  )٢٦٫٦١٦(    (١٣٠٫٧٢١)    اإلجمالي

  
")، وھي لدیھ شركة الدرع العربي للتأمین التعاوني ("المؤمنمع شاملة ) تم التوقیع على اتفاق تسویة م٢٠١٥یونیو  ٢٨( ـھ ١٤٣٦رمضان  ١١ بتاریخ  ) أ(

مرافق التصنیع التابعة  تأمین عن حادث الحریق الذي وقع فيالمطالبات  لتسویة كامل ونھائي ویضعتلایر سعودي ك ملیون ٧٩٠ على طرف ذو عالقة،
ملیون لایر  ٧٩٠ملیون لایر سعودي من  ٢١٣٫٩ م). تم االعتراف بـ٢٠١٤اكتوبر  ٩ھـ.( ١٤٣٥ ةذي الحج ١٥للمجموعة في مدینة جدة في تاریخ 

 إیرادات أخرىملیون لایر فقد تم االعتراف بھ ك ٥٧٥٫٧ م. أما المتبقي والبالغ قیمتھ٢٠١٤دیسمبر  ٣١سعودي كإیرادات أخرى خالل السنة المنتھیة في 
 .م٢٠١٥خالل عام  ض بالكامل من المؤمنالحالیة. تم تحصیل مطالبة التعوی للسنة

  
فة إلى تكالیف المتحصالت من تسویات مطالبات التأمین، في كل سنة یتم التقریر عنھا بالصافي من القیمة الدفتریة لألصول التالفة جراء الحادثة باإلضا

  إصالح المواقع.
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٣٠ 
  

     األجنبیةالزكاة وضریبة الدخل  -  ٢١
. السعودیة في المملكة العربیة الزكاة على أساس صافي الدخل المعدل أو وعاء الزكاة، أیھما أكبر طبقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخلتحسب   أ )

یحسب مخصص ضریبة الدخل على الشركات األجنبیة على أساس الربوط الضریبیة المقدرة التي یتم إجراؤھا طبقاً لألنظمة الضریبیة في 
  تعمل فیھا.البلدان التي 

  
  

  م٢٠١٥
  بآالف الــریاالت
ـــة   السعودی

  م٢٠١٤  
  بآالف الــریاالت

  السعودیـــــة
  ٤٥٫٧٦٣    ٦١٫٢٦٩  الزكاة   
  ١٢٫٧٢٠    ٣٫٧٣٨  ضریبة دخل األجنبیة  
  ١٢٫٥٨٦    ٧٢٨  ضریبة مؤجلة   

    ٧١٫٠٦٩    ٦٥٫٧٣٥  
  

  ب )  مخصص الزكاة
  ٦٦٫٥٥٢    ٧٨٫٢٦١    ینایر  ١الرصید في 

  ٤٥٫٧٦٣    ٦١٫٢٦٩    المحمل
  )٣٤٫٠٥٤(    )٨٫٥٨٩(    مدفوعال

  ٧٨٫٢٦١    ١٣٠٫٩٤١    دیسمبر     ٣١الرصید في 

وسددت االلتزامات الزكویة وفقاً لذلك. تمت الموافقة على الربوط الزكویة  ٢٠١٤قدمت الشركة إقراراتھا الزكویة عن جمیع السنوات حتى عام 
قید  ٢٠١٤إلى  ٢٠٠٧، بینما ال تزال اإلقرارات الزكویة لألعوام من ٢٠٠٦التي أجرتھا مصلحة الزكاة والدخل عن جمیع السنوات حتى عام 

  المراجعة من قبل مصلحة الزكاة والدخل.

لذلك. وقد تمت الموافقة ٢٠٠٨دیسمبر  ٣١الزكویة عن جمیع السنوات حتى قدمت شركة ھادكو إقراراتھا  ، وسددت االلتزامات الزكویة وفقاً 
إلى  ٢٠٠٣، بینما ال تزال اإلقرارات الزكویة لألعوام من ٢٠٠٢دیسمبر  ٣١على الربوط الزكویة التي أجرتھا مصلحة الزكاة والدخل حتى 

فصاعداً، فإنھ غیر مطلوب من شركة ھادكو تقدیم إقراراتھا  ٢٠٠٩من العام  واعتبارااة والدخل. قید المراجعة من قبل مصلحة الزك ٢٠٠٨
  الزكویة ألنھ یتم توحید نتائجھا في اإلقرار الزكوي للمجموعة.

  
  )  مخصص ضریبة الدخل األجنبیةج

  م٢٠١٥  
  بآالف الــریاالت

  السعودیـــة  

  م٢٠١٤  
  بآالف الــریاالت

  السعودیـــــة
  ٦٫٧٤٧    ١٦٫٢٥٦  ینایر  ١الرصید في 

  ١٢٫٧٢٠    ٣٫٧٣٨  المحمل
  )٣٫٢١١(    )٤٫٧٤٥(  مدفوع ال

  ١٦٫٢٥٦    ١٥٫٢٤٩  دیسمبر     ٣١الرصید في 

وسددت االلتزامات الضریبیة وفقاً لذلك. تم تقدیم جمیع  ٢٠١٤التابعة إقراراتھا الضریبیة عن جمیع السنوات حتى عام األجنبیة قدمت الشركات   
، بینما كان اخر ربط ٢٠٠٨إقرار ضریبي لم یتم الربط النھائي علیھ كان لعام  آخراالقرارات الضریبیة، بعض الربوط النھائیة مازالت معلقة. 

  .٢٠١١نھائي لعام 
  د ) الضریبة المؤجلة

ملیون لایر سعودي.  ٦٧٫١علقة بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضریبة الناتجة عن اآلالت والمعدات مبلغ تبلغ المطلوبات الضریبیة المؤجلة المت 
تمت في فترة دمج األعمال مع الشركات التابعة  سعودي، ملیون لایر ١٣٩٫٦ملیون لایر سعودي عن إعادة تقییم ألراضي بقیمة  ٣٤٫٣تشمل 
الفروق المؤقتة بین القیمة الدفتریة لألراضي لغرض التقاریر المالیة والقیمة المقدرة لھا لغرض رجنتین. وتعد ھذه الفروقات ھي في األ

 الضریبة.
رجنتین. ملیون لایر سعودي الخاصة بشركاتھا التابعة في األ ١٫١تبلغ الموجودات الضریبیة المؤجلة المتعلقة بالخسائر الضریبیة الغیر مرحلة 

  ن تتحقق.أن تستخدم لمواجھة أي موجودات ضریبیة مؤجلة یمكن أضریبیة المستقبلیة یمكن تعتقد اإلدارة ان األرباح ال
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  السھم یةربح-٢٢
  م٢٠١٥  

  بآالف الــریاالت
ــــة   السعودی

  م٢٠١٤  
  بآالف الــریاالت

  السعودیـــــة

  ١٫٧٥٤٫٩٧٨    ١٫٨٦٤٫٣٩٦  جنبیة قبل الزكاة وضریبة الدخل األالدخل 

  )٥١٫٦٤٤(    (٥٠٫٠٦٤)  الصكوك الدائمةعوائد حملة  ناقصا:

  ١٫٧٠٣٫٣٣٤    ١٫٨١٤٫٣٣٢  العائد على المساھمین – قبل الزكاة وضریبة الدخل االجنبیةالدخل 

        

  ١٫٦٧٤٫٣٣٩    ١٫٩١٥٫٦٩١  صافي دخل السنة
  )٥١٫٦٤٤(    (٥٠٫٠٦٤)  عوائد حملة الصكوك الدائمةناقصا: 

  ١٫٦٢٢٫٦٩٥    ١٫٨٦٥٫٦٢٧  العائد على المساھمین –صافي دخل السنة 

        
  ٥٩٥٫٨٩٣    ٥٩٦٫٤٨٠  المتوسط المرجح لعدد األسھم باآلالف للربحیة األساسیة للسھم

  ٦٠٠٫٠٠٠    ٦٠٠٫٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسھم باآلالف للربحیة المخفضة للسھم

 خیاراتبرنامج تم تعدیل المتوسط المرجح لعدد األسھم بأثر رجعي لكي یعكس تأثیر أسھم المنحة وتعدیلھا لألخذ في االعتبار أسھم الخزینة الداخلة ضمن 
   الموظفین في أسھم الشركة.

  
  استھالك واستبعاد الموجودات    -٢٣

  
  

  م٢٠١٥  
  بآالف الــریاالت

ــــة   السعودی

  م٢٠١٤  
  الــریاالتبآالف 

  السعودیـــــة
          أ ) االستھالك

          الممتلكات واآلالت والمعدات
  ١٫٢٢٣٫٨٢٠    ١٫٣٤٩٫٨٨٦    واآلالت والمعداتالممتلكات  استھالك

          الموجودات الحیویة 
  ٢٣٠٫٠٨٦    ٢٣٧٫٩٤٩    موجودات حیویة    استھالك

  )٤٣٩٫٧٦٢(    )٥١٤٫٩٥٤(    الزیادة في قیمة الموجودات الحیویة  
  )٢٠٩٫٦٧٦(    )٢٧٧٫٠٠٥(    صافي الزیادة في قیمة الموجودات الحیویة   

  ١٫٠١٤٫١٤٤    ١٫٠٧٢٫٨٨١    اإلجمالي
  

          بیع الموجودات أرباح / (خسائر) ب) 
          الممتلكات واآلالت والمعدات

  ٥٠٫٦٩٣    ٣٧٫٢٧٩    متحصالت من بیع ممتلكات وآالت ومعدات
  )٤٠٫٦١٦(    (٤١٫٩٧٥)    للممتلكات واآلالت والمعدات المباعةصافي القیمة الدفتریة 

  ١٠٫٠٧٧    (٤٫٦٩٦)    بیع ممتلكات وآالت ومعدات    /مكاسب )خسائر(

          الموجودات الحیویة
  ١٥٤٫٢٣٩    ١٩٦٫٩٤٠    متحصالت من بیع الموجودات الحیویة  

  (٢١١٫٨٢٩)    (٢٢٣٫٩٤٥)    صافي القیمة الدفتریة للموجودات الحیویة المباعة
  (٥٧٫٥٩٠)    (٢٧٫٠٠٥)    بیع الموجودات الحیویة  )خسائر(

  (٤٧٫٥١٣)    (٣١٫٧٠١)          اإلجمالي
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  األھداف والسیاسات المتعلقة بإدارة المخاطر المالیة -٢٤
التجاریین، والمدینین اآلخرین، واألدوات ، والمدینین ما في حكمھتشتمل األدوات المالیة الظاھرة في قائمة المركز المالي الموحدة على النقد و  

  ، والمطلوبات األخرى.والدائنین األخرین، نالتجاریی المالیة المشتقة، واالستثمارات في األوراق المالیة، والقروض، والدائنین

  مخاطر أسعار العموالت
لسائدة بالسوق على المركز المالي للمجموعة والتدفقات تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر المتعلقة بآثار التقلبات في أسعار العموالت ا  

ملیون لایر سعودي كما في  ٩٫٩٢٦٫٩والصكوك البالغ قدرھا  األخرىالنقدیة. تحمل التسھیالت البنكیة اإلسالمیة (مرابحة) والتسھیالت البنكیة 
  العمولة السائدة في السوق. ملیون لایر سعودي) أعباء مالیة وفقاً لمعدالت ٨٫١٦٤٫٥ م:٢٠١٤م (٢٠١٥دیسمبر  ٣١

% ٦٠% إلى ٥٠الحفاظ على أن تكون  غیرة فيتتمثل سیاسة المجموعة بشأن إدارة األعباء المالیة في الحصول على قروض بعمولة ثابتة ومت  
بقاء كافة البنود القابلة  من القروض بعمولة ثابتة. یعكس الجدول أدناه مدى تأثر الدخل بالتغیرات المحتملة المعقولة في أسعار العموالت، مع

 على حقوق الملكیة بالشركة. مباشر للتغییر األخرى ثابتة. ال یوجد لمخاطر أسعار العموالت أي أثر
  

  الزیادة/ النقص في  
  نقاط األساس المتعلقة

  األثر على دخل  
  السنة

بآالف الریاالت     بأسعار العموالت  
ـــة   السعودی

        م٢٠١٥
  (٢٩٫٧٨١)    ٣٠+   لایر سعودي

  ٢٩٫٧٨١    ٣٠ -  لایر سعودي 
        

        م٢٠١٤
  )٢٤٫٤٩٤(    ٣٠+   لایر سعودي

  ٢٤٫٤٩٤    ٣٠  -  لایر سعودي 
  

  مخاطر العمالت األجنبیة
تمثل مخاطر العمالت األجنبیة المخاطر الناجمة عن تذبذب قیمة أداة مالیة ما نتیجة للتغیرات في أسعار الصرف األجنبي. قامت المجموعة 

  بمعامالت بالدوالر األمریكي والجنیھ اإلسترلیني والیورو. أما المعامالت بالعمالت األجنبیة األخرى فكانت غیر جوھریة.
  -:المھمة فیما یلي بیاناً باتفاقیات الشراء اآلجلة للعمالت األجنبیة 

  
  

  
  م٢٠١٥

    
          م٢٠١٤

  ٦٥٥٫٠٠٠    ٧٨٩٫٠٠٠  (باآلالف)دوالر أمریكي 
  ٢٤٢٫٨٥١    ١٧٩٫٧٦٣  (باآلالف) یورو

  ٣٤٫٠٠٠    ٣٥٫٢٠٠  (باآلالف) جنیھ إسترلیني

ت تستخدم المجموعة عقود الصرف األجنبي اآلجلة لتقلیل مخاطر الصرف األجنبي الھامة. تعتقد اإلدارة بأن مخاطر العمالت المتعلقة بمشتریا
 المخزون والمصاریف الرأسمالیة كانت مدارة بصورة مالئمة وذلك بإبرام إتفاقیات آجلة لشراء العمالت األجنبیة. تكمن سیاسة المجموعة في

ام عقود آجلة وذلك حسب المخاطر الناجمة عن خطط المجموعة/ اإللتزامات مع الموردین. إن إتفاقیات الشراء اآلجلة مضمونة بسندات إذنیة إبر
صادرة من المجموعة. وحیث أن سعر صرف الریال السعودي مثبت مقابل الدوالر األمریكي، فإن مخاطر التقلبات في اسعار الصرف لم تكن 

  ھامة. 

مع بقاء كافة البنود  -یعكس التحلیل أدناه األثر على الدخل نتیجة للتغیرات المحتملة المعقولة في سعر صرف الریال السعودي مقابل الیورو  
  لیة الموحدة:على القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة الخاضعة لمخاطر العمالت بتاریخ إعداد القوائم الما -القابلة للتغییر األخرى ثابتة 

  الزیادة/ النقص في  
  في سعر صرف الیورو

  
  األثر على دخل السنة

  بآالف الریاالت السعودیة  إلى الریال السعودي  
      م٢٠١٥

   +٦٫١٧٠(  %١٠(  
  - ٦١٧٠  %١٠  

      م٢٠١٤
   +١٣٫٠٩٣(  %١٠(  
  - ١٣٫٠٩٣  %١٠  
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  تتمھ – األھداف والسیاسات المتعلقة بإدارة المخاطر المالیة -٢٤
  أسعار السلعمخاطر 

تكالیف المجموعة  علىوالتي تتعرض لھا المجموعة من تأثیر غیر مرغوب فیھ  ھي المخاطر التي ترتبط بالتغیرات في أسعار بعض السلع   
مجموعة وتدفقاتھا النقدیة. تنشأ ھذه المخاطر في أسعار السلع األساسیة من المشتریات المتوقعة لبعض السلع من المواد الخام التي تستخدمھا ال

  تخفیضھا من خالل الدخول في عقود المشتقات الحالیة للسلع.والتي یتم إدارتھا و

   االئتمانمخاطر   
مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة. تقوم المجموعة بالحد من  بالتزاماتھتمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء 

وذلك بالتعامل فقط مع جھات أخرى موثوقة وذات مصداقیة عالیة. تتمثل سیاسة المجموعة في إخضاع كافة العمالء الذین  االئتمانمخاطر 
. تستحق الذمم المدینة التجاریة واألخرى بشكل رئیسي من عمالء االئتمانتعامل معھا على أساس البیع باألجل إلى إجراءات التحقق من یودون ال

لكل  ائتمانوذلك بوضع حدود  االئتمانمحلیین وجھات ذات عالقة، ویتم إظھارھا بالقیمة البیعیة المقدرة لھا. تقوم المجموعة بالحد من مخاطر 
كانت نتائج تعرض المجموعة لمخاطر الدیون المعدومة كما ومراقبة الذمم المدینة القائمة بصورة مستمرة. یتم مراقبة األرصدة المدینة،  عمیل

  %).٢٧م : ٢٠١٤م (٢٠١٥دیسمبر  ٣١من الذمم المدینة القائمة كما في  % تقریباً ٣١غیر جوھریة. یشكل أكبر خمس عمالء 
في  واالستثماراتالناجمة عن الموجودات المالیة األخرى للمجموعة والتي تتكون من النقدیة وشبھ النقدیة،  ماناالئتوفیما یتعلق بمخاطر 

نتیجة إلخفاق الطرف المقابل وبمخاطر یعادل حدھا األقصى القیمة الدفتریة لھذه األدوات. تودع النقدیة  االئتماناألوراق المالیة، تنشأ مخاطر 
  جید. ائتمانيدى بنوك محلیة وعالمیة ذات تصنیف واألرصدة لدى البنوك ل

  
  مخاطر السیولة   

المتعلقة باألدوات المالیة. یمكن أن تنتج مخاطر  بااللتزاماتتمثل مخاطر السیولة الصعوبات التي تواجھھا منشأة ما في توفیر األموال للوفاء 
بصورة  السیولة عن عدم المقدرة على بیع موجودات مالیة ما بسرعة وبمبلغ یقارب القیمة العادلة لھا. تتم إدارة مخاطر السیولة وذلك بمراقبتھا

قبلیة للمجموعة. تنص شروط المبیعات الخاصة بالمجموعة المست بااللتزاماتمنتظمة لضمان توفر األموال الالزمة والتسھیالت البنكیة للوفاء 
م ٢٠١٥یوماً خالل عام  ٢٢ بأن یتم سداد المبالغ نقداً عند تسلیم البضاعة أو على أساس البیع باألجل. یبلغ متوسط عدد أیام المبیعات القائمة

یوماً خالل عام  ٥٨یوماً). تسدد الذمم الدائنة التجاریة على أساس الشراء باألجل، وبلغ متوسط عدد أیام الذمم الدائنة القائمة  ٢٢م: ٢٠١٤(
  یوماً). ٥٧م: ٢٠١٤م (٢٠١٥

  
  األدوات المالیة    -٢٥
  

  القیمة العادلة   
. وحیث أنھ ةوجبھا تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بین أطراف راغبة في ذلك بشروط تعامل عادلالقیمة العادلة ھي القیمة التي یتم بم  

ة العادلة. إن القیمة یتم إعداد القوائم المالیة الموحدة للمجموعة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، فإنھ یمكن أن تنتج فروقات بین القیمة الدفتریة والقیم
  لمالیة ال تختلف بصورة جوھریة عن قیمتھا الدفتریة.العادلة لألدوات ا

   (التحوط) تغطیة المخاطر
العدید من أدوات التحوط التي كانت مخصصة لتقلیل مخاطر التدفقات النقدیة وتغطیة التقلبات م، كان لدى المجموعة ٢٠١٥دیسمبر  ٣١في   

طبقا لسیاسة  .السلع التي تخضع جمیعھا لتقلبات األسعار في السوق الناشئة عن أسعار العموالت وأسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار
  المجموعة ال تستخدم المشتقات المالیة ألغراض التداول والمضاربة.

 ٣١في وملیون لایر سعودي.  ٢٫٨٣٦٫٣أسعار عموالت بمبالغ إسمیة قدرھا  مقایضة عقد١٩المجموعة ، كان لدى م٢٠١٥دیسمبر  ٣١في   
  .ملیون لایر سعودي ٣٫٣٠٠مقایضة أسعار عموالت بمبالغ إسمیة قدرھا  عقد ٢٢م، كان لدى المجموعة ٢٠١٤دیسمبر 

، تستلم المجموعة عمولة بسعر عائم وفقاً لمعدالت العمولة (سایبور) أو (الیبور)، وفي المقابل العمالت وبموجب عقود مقایضة أسعار ھذه
ا لشروط معینة. تستخدم ھذه المقایضات لتغطیة المخاطر الناتجة عن التغیرات في أسعار عموالت القروض تدفع عمولة بسعر ثابت وفق

 اإلسالمیة للمجموعة.
جنبیة ات الشركة الحالیة من العمالت األتحوط من خالل استخدام مشتقات مالیة متنوعة لتغطیة التزام تاستراتیجیادخلت المجموعة في 
 المحتمل حدوثھا بشكل كبیر. والمعامالت المستقبلیة

مشتقات السلع المالیة. ھذه المشتقات صممت لتتوافق مع التواریخ  باستخدامنواع معینة من السلع أدخلت المجموعة بعملیات تحوط لتقلبات 
  نھ ال یوجد فرق بین مؤشر السلع االساسي ومؤشر التحوط.أالمتوقعة لشراء تلك السلع. كما 

  
وقد تم  .عالیة ةیفعالذات  بالقیمة العادلة. تعتبر كافة عملیات تغطیة المخاطر قائمة المركز المالي الموحدةالمالیة في تظھر جمیع المشتقات 

صافي :  م٢٠١٤(األخرى في قائمة حقوق الملكیة  االحتیاطیاتضمن ملیون لایر سعودي  ٧٠٫٥البالغ في القیمة العادلة  زیادةإدراج صافي 
   سعودي).ملیون لایر ٨٧٫٩الزیادة 



  شركة المراعي
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٣٤ 
  

  المحتملة     وااللتزاماتالتعھدات     -٢٦

 ١٧٨٫٥ م:٢٠١٤( م٢٠١٥دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي كما في  ٥٣١٫٨ المستدینة االعتماداتالمحتملة بموجب  االلتزاماتبلغت   أ   )
  ملیون لایر سعودي).

 ١٫٢١٤٫٧م: ٢٠١٤م (٢٠١٥دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي كما في  ١٫٤٥٥٫٦المحتملة بموجب خطابات الضمان االلتزاماتبلغت   ب )
  لایر سعودي). ملیون

 م:٢٠١٤م تتعلق بمشاریع تحت التنفیذ (٢٠١٥دیسمبر  ٣١لایر سعودي كما في ملیون  ٣٫٦٤٧٫٨غ لدى الشركة إلتزامات رأسمالیة بمبل  ج  )
بمرافق إنتاج جدیدة وتطویر مراكز المبیعات، وأسطول التوزیع،  الرأسمالیة االلتزاماتملیون لایر سعودي). تتعلق معظم  ١٫٩٦٦٫٩

  أنظمة المعلومات.أجھزة والثالجات، و
  

  -التالي:تنتھي االلتزامات بموجب عقود اإلیجارات التشغیلیة على النحو   د) 
  
  

  م٢٠١٥     
  بآالف الریاالت

  السعودیـــة

  م٢٠١٤  
  بآالف الریاالت

  السعودیـــة
  ١٠١٫٦٣٩    ٩٢٫٧٤٥    خالل سنة واحدة 

  ٨٥٫٧٧٢    ١٩٣٫٤٣٥    من سنتین إلى خمس سنوات  
  ٩٣٨    ٢١٥٫٢٣٩    خمس سنوات  بعد

  ١٨٨٫٣٤٩    ٥٠١٫٤١٩    اإلجمالي 
  

  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة      -٢٧
 ٦٫٥م: ٢٠١٤( م٢٠١٥دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي للسنة المنتھیة في  ٢٣٫٣المدفوعة  مجلس اإلدارة مكافأة ومصاریف أعضاء تبلغ  

  ملیون لایر سعودي).
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٣٥ 
  

  المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا   -٢٨
م ٢٠١٥دیسمبر  ٣١كان لدى المجموعة األرصدة والمعامالت الھامة التالیة المذكورة أدناه مع الجھات ذات العالقة الرئیسیة خالل السنتین المنتھیتین في 

  وذلك من خالل دورة أعمالھا العادیة: م٢٠١٤دیسمبر  ٣١و 

  دیسمبر ٣١الرصید في     مبلغ العملیة      

م      ٢٠١٥    طبیعة المعاملة

بآالف الریاالت 

  السعودیة

م     ٢٠١٤  

 بآالف الریاالت

  السعودیة

م   بآالف ٢٠١٥  

الریاالت 

  السعودیة

م    ٢٠١٤  

 بآالف الریاالت

  السعودیة

                  مبیعات إلى :

  ٧٤٫٢٦٦    ٩٦٫٣٣٩    ٤٢١٫٧٧١    ٥٦٦٫٧٣٣    العزیزیة بندة المتحدة 

    ٧٤٫٢٦٦    ٩٦٫٣٣٩    ٤٢١٫٧٧١    ٥٦٦٫٧٣٣  

                  مشتریات من :

  )٢٦٫٢١٨(    -    ١٦٦٫٧٤٥    ٢٨٫١٩٧    ألنظمة التغلیف المحدودةشركة صافوال 

  )٧٫٦٢٢(    (٧٫٦٦١)    ١٠٥٫٢٢٨    ١٠٨٫٣٨٠    الشركة المتحدة للسكر

  )٧٨(    -    ٣٫٧٧٦    ٤١    العالمیةشركة عافیة 

  -    -    -    ١٢١    الغذائي النافورة للتموینشركة 

  -    -    ١٫٨٦٠    -    الشركة الدولیة ألغذیة األطفال المحدودة

  )٢٫١٦٣(    (٨٫٨٩٩)    ٣٤٫٩٠٦    ٣٩٫٦٦٣    إلنتاج األعالف  –مزارع الكبیر 

    ٣٦٫٠٨١(    )١٦٫٥٦٠(    ٣١٢٫٥١٥    ١٧٦٫٤٠٢(  

                  خدمات الى :

  -     -     ٨٦٤    ٨٦٤    إلنتاج األعالف مزارع الكبیر

  ٦٤٨    ١٫٦٠٣    -     ٩٥٥    شركة المزارعون المتحدون القابضة

    ٦٤٨    ١٫٦٠٣    ٨٦٤    ١٫٨١٩  

                  خدمات من: 

  ٢١٤٫٠٣٨    )٤٨٫٨٦٥(    ٦٦٫٠٢٥    ٩٦٫٥٦١    شركة الدرع العربي للتأمین التعاوني (إیضاح أ)

  )٥(    -    ٢٫٥٦٤    ٨١٣    مزارع التوضیحیة 

  -    -    ١٧٣    ١٧٣    عبدالعزیز المھنا (ایجار أرض)

  -    -    -    ١٣    شركة االتصاالت المتنقلة السعودیة ( زین )

  )٦١(    )١٢٠(    -    ٤٣٦    مؤسسة الجزیرة للصحافة والطباعة والنشر
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٣٦ 
  

  تتمھ – المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا-  ٢٨

  

م      ٢٠١٥  

بآالف الریاالت 

  السعودیة

م     ٢٠١٤  

 بآالف الریاالت

  السعودیة

م   بآالف ٢٠١٥  

الریاالت 

  السعودیة

م   بآالف ٢٠١٤  

 الریاالت

  السعودیة

                  

    ٢١٣٫٩٧٢    )٤٨٫٩٨٥(    ٦٨٫٧٦٢    ٩٧٫٩٨٣  

                  توزیعات مستلمھ :

  -     -     ١٫٢٥٠    -     شركة تأصیل للدواجن ( عروق )

     -    ١٫٢٥٠     -     -  

                  مدفوعات صكوك :

  )٢٤٢(    )٢٣٥(    ٩٦٢    ٩٢٠    شركة إسمنت الیمامة

  )١٫٨١٣(    )٢٫٣٧٦(    ٦٫٩٣٣    ٦٫٦٤٥    البنك السعودي البریطاني

  )١٫٩٩١(    )٢٫٥٤٧(    ٧٫٨٥١    ٧٫٠٨٣    البنك السعودي الفرنسي

  )١٩(    -    ٦١    ٣٠    شركة الدرع العربي للتأمین التعاوني

    ٤٫٠٦٥(    )٥٫١٥٨(    ١٥٫٨٠٦    ١٤٫٦٧٨(  

                  تمویل بنكي:

  ١٫٠٧٧٫٥١١    ١٫١٧٥٫٤٩٤    ٢٢٫٩٤٨    ٢٥٫٨١٢    البنك السعودي البریطاني

  ١٫١٥٣٫٣٣٣    ٧٨١٫٦٦٧    ٢٠٫٦١٥    ١٩٫٧١٤    البنك السعودي الفرنسي

    ٢٫٢٣٠٫٨٤٤    ١٫٩٥٧٫١٦١    ٤٣٫٥٦٣    ٤٥٫٥٢٦  
  

عودي متضمنا مطالبات ملیون لایر س ٢١٤م بلغ رصید األطراف ذات العالقة لشركة الدرع العربي للتأمین ٢٠١٤دیسمبر  ٣١(أ) في السنة المنتھیة في 
  .)٢٠(إیضاح  تأمین مستلمة

  
 غیر الشركات التابعة والزمیلة، تشتمل الجھات على ما یلي: تتم أسعار وشروط سداد ھذه المعامالت وفق شروط التعامل مع األطراف األخرى. 

  العـالقة        المنشأةاسم 
 ملكیة مشتركة      العزیزیة بندة المتحدة

 ملكیة مشتركة      شركة صافوال ألنظمة التغلیف المحدودة
 ملكیة مشتركة      الشركة المتحدة للسكر

 ملكیة مشتركة      شركة عافیة الدولیة
 ملكیة مشتركة      شركة النافورة للتموین الغذائي

 مشتركةإدارة       شركة إسمنت الیمامة
 إدارة مشتركة      شركة الدرع العربي للتامین التعاوني

 إدارة مشتركة      المزارع المدارة 
 إدارة مشتركة      عبدالعزیز المھنا

  إدارة مشتركة       المتنقلة السعودیة (زین)شركة االتصاالت 
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٣٧ 
  

  تتمھ – المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا-  ٢٨
     

 إدارة مشتركة      للصحافة والطباعة والنشرالجزیرة مؤسسة 
 إدارة مشتركة      البنك السعودي البریطاني

 إدارة مشتركة      البنك السعودي الفرنسي
  مشروع مشترك      (عروق) شركة تأصیل الدواجن

  
  

  توزیعات األرباح المصادق علیھا والمدفوعة    -٢٩
  

ملیون لایر  ٦٠٠عادیة على توزیع أرباح قدرھا ال)، صادقت الجمعیة العامة م٢٠١٤أبریل  ٦ھـ (الموافق ١٤٣٦ي جمادى الثان ١٦بتاریخ 
أبریل  ١٢ـ (الموافق ھ١٤٣٥جمادى الثاني  ٢٣، وتم دفعھا في م٢٠١٤دیسمبر  ٣١سنة المنتھیة في لل )لایر سعودي للسھم  ١سعودي (بواقع 

 ).م٢٠١٥
  

  األرباح المقترح توزیعھا   -٣٠
  

م (بواقع ٢٠١٥دیسمبر  ٣١لسنة المنتھیة في ملیون لایر سعودي ل ٦٩٠٫٠التوصیة للجمعیة العامة بتوزیع أرباح قدرھا أقر مجلس اإلدارة 
 ملیون سھم). ٦٠٠لایر سعودي للسھم على اساس  ١٫١٥

  
  األحداث الالحقة    -٣١

  
 كز المالي للمجموعة الظاھر في ھذه القوائم المالیة الموحدة. قد تؤثر على المر والتي تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة ھامة منذ نھایة السنة

  
  اعتماد القوائم المالیة الموحدة    -٣٢

  
  .م)٢٠١٦ینایر  ١٧(الموافق   ھـ١٤٣٧ الثانيربیع  ٧اعتمدت القوائم المالیة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 

  


