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الزبادي والحلويات
 يحضر زبادي وحلويات المراعي %100 من حليب البقر الطبيعي والغني 
أفراد  جميع  تناسب  المغذّية  المراعي  وحلويات  زبادي  بالكالسيوم. 
الزبادي  تشمل  والتي  والشهية  الواسعة  تشكيلتنا  من  اختر  العائلة، 
بالفواكه والكريم كراميل، وأصناف عديدة  والزبادي  واللبنة  والقشطة 

أخرى. 
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العصائر
احتلت عصائر المراعي مكانتها في قلب الثقافة العربية من خالل جودتها 
وخصائصها المنعشة. تقدم هذه المشروبات المفضلة لدى العائالت عبر 
المنطقة خالل المناسبات االجتماعية وللترحيب بالضيوف. األكثر من ذلك 

أنها تعد مصدرًا غنيًا للحصول على الفيتامينات والمعادن.

الطازجة.  العصائر  من  منتجاتنا  أول  للسوق  قدمنا   1999 عام  في 
رضاء  سريعًا  نالت  والمنعشة  المبتكرة  ونكهاتها  الفائقة  وبجودتها 
ذات  األلبان  من  منتجاتنا  شهرة  نفس  في  وأصبحت  المستهلكين 

المكانة الراسخة بالسوق.
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سفن دايز

2009 من خالل  عام  دايز  التجارية سفن  العالمة  بإطالق  المراعى  قامت 
القت  وقد  عالميًا.  األشهر  األغذية  مصنعي  أحد  شيبيتا،  مع  شراكتها 
في  نجاحها  سر  ويكمن  إطالقها  فور  كبيرًا  نجاحًا  دايز  سفن  منتجات 

مكوناتها الطازجة وطعمها المميز.   
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تكاليف التشغيل

ترتب على اإلرتفاع الملحوظ في تكاليف المواد الخام ومدخالت اإلنتاج أثارًا سلبية على نسبة تكلفة المواد 
المباشرة على المبيعات بنسبة زيادة من %41.7 في العام 2010 م إلى %43.2 في هذا العام. وطالت آثار 
هذه الظاهرة كافة المواد الخام ومدخالت اإلنتاج الداخلة في الصناعات الغذائية  وقد تأثرت المراعي تبعًا لذلك 

وتشمل الزيادة في تكاليف األعالف والتعبئة والتغليف وعناصر ومكونات مشتقات األلبان والعصائر.

العوامل  بين  ومن   ،16% بنسبة  واإلدارية  العمومية  والمصروفات  والتوزيع  البيع  مصروفات  إرتفعت  كما 
مجلس  دول  كافة  لتغطي  المخبوزات  منتجات  توزيع  في  التوسع  اإلرتفاع  هذا  إليها  يعزى  التي  الرئيسة 
بالدخول في قطاعات جديدة وتعزيز  المراعي  التنوع في منتجات  الناتجة عن  الخليجي والتغييرات  التعاون 
البنى األساسية للشركة لمواكبة التطورات السريعة والمتالحقة في مجال األعمال وتجهيز القواعد والمالءة 
اإلقتصادية المالئمة للنمو المستقبلي. كما أن نسبة من إستثماراتنا في البنى التحتية واآلالت والمعدات لم 

تصل إلى معدالت اإلنتاج القياسية نظرًا لكونها مازالت في مراحل اإلنشاء والتنفيذ.  

وفي نفس السياق، وتماشيًا مع سياسات المكافآت والتعويضات السائدة في المنطقة فقد قامت المراعي 
بإجراء تغييرات هامة في سياسات المكافآت والتعويضات في النصف األول من هذا العام مع منح مكافآة أداء 

نهاية العام لكافة الموظفين المستوفين لشروط األداء المطلوبة.   

اإلستهالك واألصول المستبعدة

تشمل األصول الحيوية قطيع األبقار وقطيع الدواجن واألعالف والمحاصيل الزراعية. ويمثل اإلرتفاع في صافي 
األصول الحيوية النمو في هذه األصول وذلك حسب تصنيفها وتقييمها كأصول ثابتة بموجب سياسة الشركة 
المحاسبية وطبقَا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . علمَا بأن السياسة المحاسبية موضحة 

بالقوائم المالية. 

بسبب  وذلك  ريال  مليون   87,8 بنحو  إستبعادها  تم  التي  واألصول  الثابتة  األصول  إستهالك  إرتفع  وقد 
اإلستثمارات المستمرة في الزراعة واإلنتاج ومرافق البيع والتوزيع.
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التسهيالت المتاحة والمستخدم منها

سنوات ا�ستحقاق

التسهيالت المتاحةالمستخدم من التسهيالت
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وقد وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة في إجتماعها المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2011 م على 
إصدار صكوك كمصدر محتمل للتمويل في المستقبل. وللعلم فأنه وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2011 م لم 

يتم إصدار أي من هذه الصكوك.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  

1- نبذة عن الشركة والشركات التابعة لها ونشاطاتها

شركة المراعي )الشركة(، شركة مساهمة سعودية حيث تم تحويلها بتاريخ 2 رجب 1426 هـ )الموافق 8 
)الموافق هـ   1411 الحجة  ذي   19 بتاريخ  األصل،  التجارية، في  الشركة عملياتها  بدأت  وقد   .)2005  أغسطس 
1 يوليو 1991(، وتعمل بموجب السجل التجاري رقم 1010084223. وقبل توحيد نشاطاتها في عام 1991، 
كانت النشاطات الرئيسية للشركة لألعوام من 1976 حتى 1991 تتم بإستخدام العالمة التجارية "المراعي".

تعد الشركة والشركات التابعة لها )المجموعة( من الشركات الرئيسية في إنتاج المواد الغذائية االستهالكية 
العربية  المملكة  في  األكبر  السوقية  الحصة  على  وتستحوذ  األوسط،  الشرق  منطقة  في  والمشروبات 

السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي المجاورة. 

"المراعي". كما يتم  التجارية  العالمة  الغذائية بإستخدام  المواد  الفاكهه، وتصنيع  األلبان وعصائر  إنتاج  يتم 
إنتاج الحليب الخام ومعالجته مع القيام بتصنيع األغذية المشتقة من األلبان في المملكة العربية السعودية 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة. يتم توزيع الحليب والمنتجات االستهالكية من مرافق التصنيع داخل المملكة 

العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة من خالل أسطول التوزيع إلى مراكز التوزيع المحلية. 
 

والشركة  المحدودة،  الغربية  المخابز  شركة  قبل  من  بها  والمتاجرة  تصنيعها  فيتم  المخابز  منتجات  أما 
الحديثة لصناعة المواد الغذائية المحدودة )باستخدام العالمات التجارية "لوزين" و"سفن دايز"، على التوالي(. 
وتوقفت الشركة العالمية لخدمات المخابز المحدودة عن المتاجرة في منتجات الخبز. ان هذه الشركات ذات 

مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية، ويقع مركزها الرئيسي في جدة. 
 

باستخدام  )هادكو(،  الزراعية  للتنمية  حائل  شركة  قبل  من  بها  والمتاجرة  الدواجن  منتجات  تصنيع  يتم 
العالمة التجارية "اليوم". إن شركة هادكو، شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية 

السعودية، ويقع مركزها الرئيسي في حائل. 

تدار جميع مراكز التوزيع في دول مجلس التعاون الخليجي )فيما عدا مملكة البحرين وسلطنة عمان( من 
قبل المجموعة، ويتم تشغيلها بموجب اتفاقيات وكالة مبرمة مع الموزعين:

 
الكـــــــويـت                     - شركة الخرافي إخوان لمنتجات األلبان المحدودة.

قطــــــــــر                    - شركة خالد للمواد الغذائية والتجارة.
- مؤسسة بستان الخليج. اإلمارات العربية المتحدة 

 
تابعة شركات  خالل  من  عمان  وسلطنة  البحرين  مملكة  من  كل  في  نشاطها  المجموعة   تباشر 
للتجارة  العربية  الكواكب  وشركة  الواحد(،  الشخص  )شركة  ش.ش.و.   – البحرين  المراعي  شركة  وهي/ 

والتسويق – ش.م.م، على التوالي. 
إن عنوان المركز الرئيسي للمجموعة هو كاآلتي: 

الطريق الدائري الشمالي- مخرج رقم 7  
حي األزدهار  

ص. ب.   8524  
الرياض  11492  

المملكة العربية السعودية   

لها التابعة  الشركة  خالل  من  الشركة،  قامت   ،)2011 ديسمبر   19 )الموافق  هـ   1433 محرم   23  بتاريخ 
وهي/ شركة المراعي لالستثمار القابضة ش.م.م باالستحواذ على كامل رأس المال المصدر لشركة بلو 
يوالن أس.أيه، وخمس شركات تابعة لها مقابل 312 مليون ريال سعودي )83 مليون دوالر أمريكي(. تعمل 
شركة بلو يوالن أس. أيه. باسم "فوندومونتي" وتمتلك وتشغل ثالثة مزارع في األرجنتين مساحتها 12.306 

هكتار، وتقوم بإنتاج الذرة وفول الصويا.
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2- العرف المحاسبي وأسس إعداد وتوحيد وعرض القوائم المالية الموحدة   

)أ( تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ االستحقاق ووفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية )فيما عدا 
األدوات المالية المشتقة واالستثمارات حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة(، وطبقًا للمعايير المحاسبية 

الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

)ب( أعيد تصنيف أو تعديل بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة، عند الضرورة، لتتمشى مع تبويب الفترة 
الحالية. 

المراعي  شركة  أعمال  ونتائج  ومطلوبات  موجودات  على  الموحدة  المالية  القوائم  هذه  تشتمل  )ج( 
تلك  التابعة هي  الشركة  أعاله.   )1( اإليضاح  المذكورة في  )المجموعة(  لها  التابعة  )الشركة( والشركات 
التي تمتلك فيها الشركة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، استثمارًا طويل األجل يزيد عن %50 من رأس 
المال الذي يحق لصاحبه التصويت وتمارس عليها سيطرة عملية. يتم توحيد الشركة التابعة اعتبارًا من 
تاريخ سيطرة الشركة على الشركة التابعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة. تم إعداد 
القوائم المالية الموحدة على أساس القوائم المالية للشركة والقوائم المالية للشركات التابعة، بعد 
تعديلها وذلك بحذف كافة األرصدة والمعامالت الهامة المتداخلة بين شركات المجموعة. تعد الشركة 
والشركات التابعة لها قوائمها المالية لنفس الفترة المالية، فيما عدا شركة بلو يوالن أس. أيه وشركة 
فوندو مونتي انفيرجينز أس. أيه. حيث تنتهي فترتهما المالية في 30 يونيو. يتم إجراء تسويات على 
الشركات التي تعد قوائمها المالية لفترات مالية مختلفة وذلك إلظهار آثار المعامالت أو األحداث الهامة 
التي تحدث بين ذلك التاريخ وتاريخ إعداد القوائم المالية للشركة. تمثل حصة شركاء األقلية 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. 

)د( يتم تقريب المبالغ الظاهرة في هذه القوائم المالية الموحدة ألقرب ألف ريال سعودي وهو العملة 
الرئيسية لعمليات المجموعة. 

3- السياسات المحاسبية الهامة 

أ. استخدام التقديرات 
يقتضي إعداد القوائم المالية الموحدة، طبقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية 
والمطلوبات  الموجودات  بعض  أرصدة  على  تؤثر  قد  التي  واالفتراضات  التقديرات  استخدام  السعودية، 
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 ايضًا على مبالغ اإليرادات 
والمصاريف المصرح عنها لنفس الفترة المعروضة. وبالرغم من إعداد هذه التقديرات واالفتراضات وفقًا 

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

ب. النقدية وشبة النقدية  
البنوك  لدى  األرصدة  من  النقدية  وشبة  النقدية  تتكون  الموحدة،  النقدية  التدفقات  قائمة  إعداد  ألغراض 
والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة، وفترة استحقاقها 

ثالثة أشهر أو أقل عند شرائها. 

ج. المدينون  
يتم  تحصيلها.  في  المشكوك  الديون  مخصص  ناقصا  للفاتورة  األصلي  بالمبلغ  المدينة  الذمم  تظهر 
ثالثة  تزيد عن  أو مستحقه لمدة  الديون عندما يعتبر تحصيلها مشكوكًا فيه  تكوين مخصص لكافة 

أشهر. تشطب الديون المعدومة عند تكبدها. 

د. تقويم المخزون  
يقيد المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. وبشكل عام، تحدد التكلفة على أساس 
تشتمل  المصنعة،  للمنتجات  وبالنسبة  والمناولة.  النقل  تكاليف  على  وتشتمل  المرجح،  المتوسط 
التكلفة على كافة المصاريف المباشرة وفقًا لمستوى النشاط العادي. يتكون صافي القيمة البيعية 
البيع  اإلنتاج اإلضافية حتى اإلكمال، وحصه مالئمة من مصاريف  التقديري ناقصًا تكاليف  البيع  من سعر 

والتوزيع. يجنب مخصص، عند الضرورة، لقاء أي مخزون متقادم أو بطيئ الحركة أو تالف. 

هـ. االستثمارات في األوراق المالية  
العادلة،  بالقيمة  الموحدة  المالي  المركز  قائمة  في  المالية  األوراق  في  االستثمارات  وتسجل  تقاس 
وتدرج األرباح والخسائر غير المحققة الناجمة عن ذلك ضمن حقوق المساهمين مباشرًة. وعند استبعاد 
المدرجة سابقًا ضمن حقوق   – المتراكمة  الخسارة  أو  الربح  إثبات  يتم  قيمتها،  إنخفاض  أو  االستثمارات 
لتداول  سوق  وجود  عدم  حال  وفي  اإلدارة.  لتقويم  وفقًا  الموحدة  الدخل  قائمة  في  المساهمين– 
العادلة  القيمة  لقياس  بها  أفضل طريقة مالئمة وموضوعية وموثوق  تعتبر  التكلفة  فإن  االستثمارات، 

لهذه االستثمارات. 

و. االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 
الزميلة والمشاريع المشتركة وفقًا لطريقة حقوق الملكية  يتم محاسبة اإلستثمارات في الشركات 
وذلك عند ممارسة الشركة تأثيرًا هامًا على المنشأة، التي ال تعتبر شركة تابعة. يسجل اإلستثمار في 
التغيرات  زائدًا  بالتكلفة  الموحدة  المالي  المركز  قائمة  المشتركة في  والمشاريع  الزميلة  الشركات 
التي تطرأ على حصة الشركة في صافي موجودات الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة لما بعد 
الشركات  نتائج  الشركة في  الموحدة حصة  الدخل  قائمة  تعكس  القيمة.  اإلنخفاض في  ناقصًا  الشراء 
الناتجة عن المعامالت بين  األرباح والخسائر غير المحققة  الزميلة والمشاريع المشتركة. وقد تم حذف 
الشركة وشركاتها الزميلة والمشاريع المشتركة بقدر حصة الشركة في الشركات الزميلة والمشاريع 

المشتركة.

ز. الممتلكات واآلالت والمعدات  
القسط  بطريقة  وتستهلك  المتراكم،  االستهالك  ناقصًا  بالتكلفة  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  تظهر 

الثابت باستخدام األعمار اإلنتاجية التالية: 
سنة 5 إلى 33  المباني      
1 إلى 20 سنة اآلالت والمكائن والمعدات                        

6 إلى 8 سنوات السيارات                                 
األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ال تستهلك.
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س. مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
تستحق مكافأة نهاية الخدمة كمبلغ مقطوع لكافة الموظفين العاملين وفقًا ألنظمة العمل والعمال 
الحالية  بالقيمة  االلتزام  إحتساب  يتم  خدماتهم.  عقود  انتهاء  عند  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في 
نهاية  تحسب مكافأة  المالي.  المركز  قائمة  بتاريخ  العمل  تركه  عند  الموظف  يستحقها  التي  للمزايا 
الخدمة المدفوعة على أساس آخر رواتب وبدالت للموظفين وسنوات خدماتهم المتراكمة طبقًا لألحكام 

المنصوص عليها في أنظمة العمل والعمال في دول مجلس التعاون الخليجي المعنيه. 

ع. االحتياطي النظامي  
%10 من  أن تحول  الشركة  السعودي، يجب على  الشركات  األساسي للشركة ونظام  للنظام  طبقًا 
إن  المال.  رأس  نصف  االحتياطي  هذا  مجموع  يبلغ  حتى  النظامي  االحتياطي  إلى  السنة  دخل  صافي 

االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع للمساهمين.

ف. أسهم الخزينة
يتم إثبات أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة التي يعاد شراؤها )أسهم الخزينة( بالتكلفة وتخصم 
من حقوق الملكية. لم يتم إثبات أية أرباح أو خسائر في قائمة الدخل الموحدة عند شراء أو بيع أو إصدار 
أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة. يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية والعوض، في حالة 
إعادة اإلصدار، في عالوة األصدار. تسدد خيارات األسهم المشار إليها في الفقرة التالية، والتي يتم ممارستها 

خالل الفترة المعروضة مع أسهم الخزينة. 

ص. الدفعات المحسوبة على أساس األسهم
برنامج  بموجب  األسهم  أساس  على  محسوبة  دفعات  شكل  على  مكافأة  الشركة  موظفو  يستلم 
أدوات  شراء  خيار  لقاء  خدماتهم  الموظفين   يقدم  وبموجبه  الشركة،  أسهم  في  الموظفين  إشتراك 

حقوق الملكية بسعر محدد سلفًا )معامالت مسددة على شكل أسهم(.

االحتياطيات  في  لها  المقابلة  الزيادة  مع  أسهم  شكل  على  المسددة  المعامالت  تكلفة  إثبات  يتم 
الرأسمالية األخرى على مدى فترة الوفاء بشروط الخدمة. إن المصروف المتراكم المدرج لقاء المعامالت 
المسددة على شكل أسهم بتاريخ إعداد كل قوائم مالية حتى تاريخ االستحقاق يمثل المدى الذي انتهت 
إليه فترة االستحقاق وأفضل تقديرات الشركة لعدد أدوات حقوق الملكية التي سيتم منحها في نهاية 
أو المصروف الظاهر في قائمة الدخل الموحدة الحركة في المصروف المتراكم  المطاف. يمثل الدخل 

المدرج في بداية ونهاية الفترة، ويتم إدراجه في تكاليف الموظفين.

المدرجة  للمصاريف  األدنى  الحد  فإن  أسهم،  المسدده على شكل  المعامالت  تعديل شروط  حالة  وفي 
يمثل المصروف وكأن الشروط لم يطرأ عليها أي تعديل وذلك في حالة الوفاء بالشروط األصلية للمكافأة. 
يتم إدراج مصروف إضافي لقاء أي تعديل يؤدي إلى زيادة إجمالي القيمة العادلة للمعامالت المسددة على 

شكل أسهم، أو يعود بالمنفعة على الموظفين وحسبما يتم قياسه بتاريخ التعديل. 

وفي حالة إنهاء المكافأة المسددة على شكل أسهم، فأنه يتم اعتبارها بأنها مستحقة بتاريخ اإلنتهاء 
من تقديم الخدمة ويتم فورًا إثبات أي مصروف لم يتم إثباته لقاء المكافأة. يشمل ذلك أي مكافأة يوجد 
الموظفين ولم يتم  أو  المنشأة  االستحقاق وهي ضمن سيطرة أي من  أخرى غير شروط  فيها شروط 
الوفاء بها. وفي حالة تبديل المكافأة الجديدة بالمكافأة التي تم إنهاؤها، وتم تخصيصها كمكافأة بديلة 

بتاريخ منحها، فأنه يتم اعتبار المكافآت التي تم إنهاؤها والمكافآت الجديدة كتعديل للمكافأة األصلية 
طبقًا لما ورد في الفقرة السابقة.

ق. تحويل العمالت األجنبية
الثابتة  التحويل  بأسعار  سعودية  لرياالت  المالية  للفترة  األجنبية  بالعمالت  المعامالت  وقيد  تحويل  يتم 
التي يتم تحديدها دوريًا إلظهار متوسط األسعار السائدة في السوق أو األسعار اآلجلة إذا كانت المعامالت 
مغطاة. وبتاريخ قائمة المركز المالي، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المسجلة بالعمالت األجنبية 
مغطاة. كانت  إذا  اآلجلة  الشراء  بأسعار  أو  التاريخ  ذلك  في  السائدة  التحويل  بأسعار  سعودية   لرياالت 

تحمل / تقيد فروقات التحويل الناتجة عن ذلك إلى قائمة الدخل الموحدة، حسبما هو مالئم. 

الرئيسية للعمليات البحرينية وهي شركة المراعي البحرين ش.ش.و.  البحريني العملة  الدينار  يعتبر 
العالمية  المراعي  وشركة  ش.م.م.،  القابضة  لالستثمار  المراعي  وشركة  الواحد(،  الشخص  )شركة 
للتجارة  العربية  الكواكب  لشركة  الرئيسية  العملة  العماني  الريال  يعتبر  بينما  ش.م.م.،  القابضة 
العملة  األرجنتيني  البيسو  ويعتبر  ش.م.م.،  الغذائية  للمنتجات  اليوم  وشركة  ش.م.م.،  والتسويق 
إل  ومونتي  فوند  وشركة  أيه،  أس  انفيرجينز  مونتي  فوندو  لشركة  األرجنتينية  للعمليات  الرئيسية 
ديسكانسو أس. أيه، وشركة فوند ومونتي ساندوفال أس. أيه.، وشركة أجرو تيرا أس. أيه. وبتاريخ إعداد 
القوائم المالية الموحدة، تحول موجودات ومطلوبات الشركات التابعة هذه إلى العملة التي يتم بها 
عرض القوائم المالية للمجموعة )أي الريال السعودي( بسعر التحويل السائد بتاريخ إعداد قائمة المركز 
المالي، وتحول قوائم الدخل لهذه الشركات التابعة بإستخدام المتوسط المرجح ألسعار التحويل خالل 

السنة.

ر. 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 إنتقال المنافع والمخاطر المتعلقة بها، مع احتمال 

إعادة المنتجات منتهية الصالحية. يتم إجراء تعديالت بشأن المرتجعات الفعلية المعروفة. 

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

ش. اإلعانات الحكومية  
الدولة.  بأنه سيتم استالمها من  الشركة  الحكومية عند وجود قناعة معقولة لدى  اإلعانات  إثبات  يتم 
الفترة  إثباتها كإيرادات على مدى  المصاريف، فأنه يتم  بنود  ببند من  الحكومية  اإلعانة  تتعلق  وعندما 

وذلك لمضاهاة اإلعانة بصورة منتظمة مع التكاليف التي سيتم التعويض عنها. 

ت. مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية  
تشتمل مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة 
في  عليها  المتعارف  المحاسبة  لمعايير  طبقًا  المبيعات  تكلفة  من  جزءًا  خاص  بشكل  تعتبر  ال  التي 
والمصاريف  والتوزيع  البيع  ومصاريف  المبيعات  تكلفة  بين  التوزيع  يتم  السعودية.  العربية  المملكة 
المتعلقة  المدفوعات  المجموعة بتحميل  الضرورة، وفق أسس مماثلة. تقوم  العمومية واإلدارية، عند 

باالتفاقيات طويلة األجل المبرمة مع العمالء والموزعين على مصاريف البيع والتوزيع. 
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