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 شركة المراعي
 )شركة مساھمة سعودیة(

 
 

 الفھـرس
 

 صفحة 
  
  

 ۱ المحدود تقریر الفحص
  
  

 ۲ مدققة) م (غیر۲۰۱٦ مارس ۳۱قائمة المركز المالي األولیة الموحدة كما في 
  
  

 ۳ مدققة) (غیر م۲۰۱٦ مارس ۳۱في أشھر المنتھیة الثالثة  ةلفترقائمة الدخل األولیة الموحدة 
  

  
 ٤ مدققة) (غیر م۲۰۱٦ مارس ۳۱أشھر المنتھیة في الثالثة  قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموحدة لفترة

  
  

 ٥ مدققة) (غیر م۲۰۱٦ مارس ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةقائمة التغیرات في حقوق الملكیة األولیة الموحدة لفترة 
    
  

 ۲۰-٦ غیر مدققة)( م۲۰۱٦ مارس ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة لفترة 
 













 شركة المراعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة األولیة المالیةإیضاحات حول القوائم 
 م۲۰۱٦ مارس ۳۱أشھر المنتھیة في الثالثة لفترة 

٦ 

  نشطتھاأنبذة عن الشركة والشركات التابعة لھا و - ۱
رجب  ۲بتاریخ  إلي شركة مساھمةمن شركة ذات مسئولیة محدودة  تم تحویلھاوالتي )، شركة مساھمة سعودیة "الشركة"شركة المراعي (

)، م۱۹۹۱یولیو  ۱ھـ (الموافق ۱٤۱۱ذي الحجة  ۱۹). وقد بدأت الشركة عملیاتھا التجاریة، بتاریخ م۲۰۰٥أغسطس  ۸ھـ (الموافق ۱٤۲٦
ة لألعوام الرئیسیة للشرك تتمثل األنشطة، كانت م ۱۹۹۱نشطتھا في عام أ. وقبل توحید ۱۰۱۰۰۸٤۲۲۳وتعمل بموجب السجل التجاري رقم 

 العالمة التجاریة "المراعي". باستخدامتتم  م۱۹۹۱حتى  م۱۹۷۷من 
 

 ۱۱٤۹۲الریاض  ، ۸٥۲٤ص ب    ،اإلزدھارحي ، ۷مخرج رقم   - طریق الدائري الشمالي -الریاض  للشركة فينوان المركز الرئیسي ع
 .لمملكة العربیة السعودیة،ا
 

إنتاج المواد الغذائیة االستھالكیة  مجال في المتكاملة معا "المجموعة") من الشركات الرئیسیةیشار إلیھم تعد الشركة والشركات التابعة لھا (
اإلضافة ب والمشروبات في منطقة الشرق األوسط، وتستحوذ على الحصة السوقیة األكبر في المملكة العربیة السعودیة ودول مجلس التعاون الخلیجي

 الى مصر واألردن.
 

تم إنتاج الحلیب كما ی. " و "طیبة"بیتيو " التجاریة "المراعي". اتالعالم باستخدام، وتصنیع المواد الغذائیة الفاكھةیتم إنتاج األلبان وعصائر 
 في المملكة العربیة السعودیة ودولة اإلمارات العربیة المتحدة وعصائر الفاكھة الخام ومعالجتھ مع القیام بتصنیع األغذیة المشتقة من األلبان

 . ومصر واألردن
 

لبان وعصائر الفاكھة واألغذیة المشتقة في مصر واألردن من خالل الشركة الدولیة لأللبان والعصائر المحدودة، مشروع مشترك یتم انتاج األ
 ة للشركة الدولیة لأللبان والعصائر من خالل الشركات التابعة الرئیسیة التالیة: مع شركة بیبسي. تقوم المجموعة بإدارة العملیات التشغیلی

 شركة طیبة لالستثمار والصناعات الغذائیة - األردن
 ي)الزراعیة (بیت اتالصناعوالشركة الدولیة للمشاریع  - مصر 

 
، ئیة المحدودةاالمحدودة، والشركة الحدیثة لصناعة المواد الغذأما منتجات المخابز فیتم تصنیعھا والمتاجرة بھا من قبل شركة المخابز الغربیة 

 باستخدام العالمات التجاریة "لوزین" و"سفن دایز"، على التوالي. مشروع مشترك مع شركة شیبیتا، 
 

 ، باستخدام العالمة التجاریة "الیوم". شركة حائل للتنمیة الزراعیة بواسطةالدواجن والمتاجرة بھا  إنتاجیتم 
 

خدام الدولیة ألغذیة األطفال باست المراعي ألغذیة األطفال المحدودة ویتم المتاجرة بھا بواسطة الشركة یتم إنتاج أغذیة األطفال من قبل شركة
 . (نورالك) و (إیفوالك)عالمة التجاریة ال
 

لتوزیع المحلي ا مراكزمواقع التصنیع إلى االستھالكیة النھائیة من  م توزیع المنتجاتیت في البلدان التي تقوم المجموعة بممارسة عملیاتھا،
االمارات، (من قبل الشركات التابعة تدار جمیع مراكز التوزیع في دول مجلس التعاون الخلیجي . المجموعة للمسافات الطویلةسطول بواسطة أ

 :) كما یليوقطر(الكویت  اتفاقیات وكالة مبرمةعمان والبحرین) و
 

 المحدودة االمارات شركة المراعي - رات العربیة المتحدةاالما
 ودةالمحد شركة الكواكب العربیة للتجارة والتسویق - عمان

 المحدودة البحرینشركة المراعي  - البحرین
 شركة الخرافي إخوان لمنتجات األلبان المحدودة. - الكویت

 شركة خالد للمواد الغذائیة والتجارة. - طرق
 

األخرى، في حال السماح بذلك، یتم تصدیر منتجات األلبان وعصائر الفاكھة بواسطة الشركة الدولیة لأللبان والعصائر المحدودة، في البلدان 
 بینما یتم تصدیر المنتجات األخرى بواسطة الشركات التابعة األخرى.

 
ت مونتي" من خالل الشركایشار إلیھا مجتمعة " فوندو .والیات المتحدة األمریكیةوال مزارع أعالف في األرجنتین وتشغل المجموعة تمتلك

 :التابعة الرئیسیة التالیة
 

 مونتي القابضة بأمریكا الشمالیةفوندو - الوالیات المتحدة األمریكیة
 بأمریكا الجنوبیة فوندومونتي - األرجنتین

  
 

 تيالمحدودة وكذلك فوندومون الدولیة لأللبان والعصائریتم تشغیل أعمال المجموعة التي لیست بدول مجلس التعاون الخلیجي من خالل الشركة 
 التي تدار من خالل شركة المراعي لالستثمار القابضة التي تأسست في البحرین.



 المراعيشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ھتتم -الموحدة  األولیة ل القوائم المالیةإیضاحات حو
 م۲۰۱٦ مارس ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةلفترة 

۷ 

 تتمھ - اونشاطاتھات التابعة لھا والشركنبذة عن الشركة  - 
 فیما یلي بیاناً بتفاصیل الشركات التابعة للمجموعة:

 نسبة الملكیة    

 رأس المال
 األسھم

 العملة الوظیفیة النشاط بلد التأسیس اسم الشركة التابعة المصدرة
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦

 فعلي (أ)مباشر فعلي (أ)مباشر

 ۱۰۰۰ لایر سعوديملیون  ۱ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ لایر سعودي شركة قابضة المملكة العربیة السعودیة لالستثمار المحدودةشركة المراعي 

 ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سعودي ملیون لایر ۲۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ لایر سعودي شركة صناعیة  المملكة العربیة السعودیة غذیة األطفال المحدودةأل شركة المراعي

منتجات حیوانیة شركة  المملكة العربیة السعودیة  المراعي لإلنتاج الزراعي والحیوانيشركة 

 وزراعیة

 ۱٫۰۰۰ لایر سعوديملیون ۱ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ لایر سعودي

 ۱٫۰۰۰ سعودي ملیون لایر۱ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ لایر سعودي شركة إنشاءات المملكة العربیة السعودیة  شركة المراعي لإلنشاءات

 ۱٫۰۰۰ ملیون لایر سعودي۱ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰  وتشغیل شركة صیانة المملكة العربیة السعودیة  شركة المراعي لعملیات التشغیل والصیانة

 ۲٥۰ سعوديملیون لایر  ۲٥ %٥۲ %٥۲ %٥۲ %٥۲ لایر سعودي شركة زراعیة المملكة العربیة السعودیة  شركة المدخالت الزراعیة المحدودة (مدخالت)

منتجات حیوانیة شركة  المملكة العربیة السعودیة شركة حائل للتنمیة الزراعیة

 وزراعیة

 ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ملیون لایر سعودي ۳۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ لایر سعودي

منتجات حیوانیة شركة  المملكة العربیة السعودیة شركة حائل لإلنتاج الزراعي والحیواني
 وزراعیة

 ۱٫۰۰۰ ملیون لایر سعودي۱ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ لایر سعودي

 ٥۰۰ لایر سعودي ٥۰۰٫۰۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ لایر سعودي شركة راكدة  المملكة العربیة السعودیة شركة خدمات المخابز العالمیة المحدودة

 ٤۱۰٫۰۰۰ لایر سعودي ملیون ٤۱ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ لایر سعودي تجاریةشركة  المملكة العربیة السعودیة الشركة الدولیة ألغذیة األطفال 

 ۷۰٫۰۰۰ ملیون لایر سعودي ۷۰ %٦۰ %٦۰ %٦۰ %٦۰ لایر سعودي شركة مخابز المملكة العربیة السعودیة  الشركة الحدیثة لصناعة المواد الغذائیة 

 ۳٫۰۰۰ لایر سعوديملیون  ۳ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ لایر سعودي تجاریةشركة  المملكة العربیة السعودیة المحدودة شركة نورالك

 ملیون ۲۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ لایر سعودي شركة مخابز المملكة العربیة السعودیة  شركة المخابز الغربیة المحدودة 
 لایر سعودي 

۲۰۰٫۰۰۰ 

  ٤۷٥٫۸۷٥ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ بیسو أرجنتیني شركة راكدة  األرجنتین شركة أجرو تیرا أس.أیھ

 بیسو أرجنتیني

٤۷٥٫۸۷٥  

بیسو  ٤۸٦٫٤۰٦٫٥۹۷ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ بیسو أرجنتیني شركة زراعیة األرجنتین  أس.أیھ أمریكا الجنوبیةشركة فوندومونتي 

 أرجنتیني

٤۸٦٫٤۰٦٫٥۹۷ 
 

 شركاتھا التابعة. إحدى تعني نسبة الملكیة المباشرة أنھا مملوكة عن طریق الشركة أوأ) (
 
 
 



 شركة المراعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ھتتم –الموحدة  األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦ مارس ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةلفترة 

۸ 

 تتمھ -عة لھا ونشاطاتھا نبذة عن الشركة والشركات التاب - ۱
  نسبة الملكیة المباشرة والفعلیة(أ)    

 العملة الوظیفیة النشاط بلد التأسیس اسم الشركة التابعة
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦

 رأس المال
 األسھم

 فعلي مباشر(أ) فعلي مباشر(أ) المصدرة

دینار  ۱۰۰٫۰۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ دینار بحریني تجاریةشركة  البحرینمملكة  شركة المراعي البحرین ش.ش.و

 بحریني

۲٫۰۰۰ 

دینار  ۲٥۰٫۰۰۰ %۹۹ %۹۹ %۹۹ %۹۹ دینار بحریني شركة قابضة مملكة البحرین شركة المراعي لالستثمار القابضة ش.م.م

 بحریني

۲٫٥۰۰ 

دینار  ۲٥۰٫۰۰۰ %٥۲ %۱۰۰ %٥۲ %۱۰۰ دینار بحریني شركة قابضة مملكة البحرین الشركة الدولیة لأللبان والعصائر البحرین القابضة ش.م.م

 بحریني

۲٫٥۰۰ 

  ۷٫٥۸۳٫۳۳٤ %٥۲ %٥۲ %٥۲ %٥۲ دوالر أمریكي شركة قابضة ةالبریطانی یرجن آیالندف الشركة الدولیة لأللبان والعصائر المحدودة 

 دوالر أمریكي

۷٫٥۸۳٫۳۳٤ 

جنیھ  ملیون ۳۲۰ %٥۲ %۱۰۰ %٥۲ %۱۰۰ جنیھ مصري شركة قابضة مصر (مصر) المحدودة الشركة الدولیة لأللبان والعصائر

 مصري

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ 

ة شرك(الزراعیة (بیتي)  اتالصناعوالشركة الدولیة للمشاریع 

 )مساھمة مصریة

جنیھ  ملیون ٥٥۸ %٥۲ %۱۰۰ %٥۲ %۱۰۰ جنیھ مصري شركة صناعیة وتجاریة مصر

 مصري

٥٥٫۸۰۰٫۰۰۰ 

 - - %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ جنیة إسترلیني راكدة شركة  جیرسي القابضة المحدودة  شركة ماركلي

دینار  ٥۰۰٫۰۰۰ %٥۲ %۱۰۰ %٥۲ %۱۰۰ دینار أردني تحت التصفیةشركة  األردن المتحدون لصناعة منتجات األلبان 

 أردني

٥۰۰٫۰۰۰ 

دینار  ۷٥۰٫۰۰۰ %٥۲ %۱۰۰ %٥۲ %۱۰۰ دینار أردني تحت التصفیةشركة  األردن شركة األثیر الزراعیة  
 أردني

۷٥۰٫۰۰۰ 

دینار  ۲٥۰٫۰۰۰ %٥۲ %۱۰۰ %٥۲ %۱۰۰ دینار أردني تحت التصفیةشركة  األردن الشركة النموذجیة للصناعات البالستیكیة

 أردني

۲٥۰٫۰۰۰ 

دینار  ٥۰۰٫۰۰۰ %٥۲ %۱۰۰ %٥۲ %۱۰۰ دینار أردني تحت التصفیةشركة  األردن شركة الروابي لصناعة العصائر ومشتقات الحلیب
 أردني

٥۰۰٫۰۰۰ 

 شركاتھا التابعة. إحدى (أ) تعني نسبة الملكیة المباشرة أنھا مملوكة عن طریق الشركة أو
 

 
 
 



 شركة المراعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ھتتم –الموحدة  األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦ مارس ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةلفترة 

۹ 

 
 تتمھ -ا ونشاطاتھا نبذة عن الشركة والشركات التابعة لھ - ۱

  نسبة الملكیة    

 العملة الوظیفیة النشاط بلد التأسیس اسم الشركة التابعة
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦

 رأس المال
 األسھم

 فعلي (أ)مباشر فعلي (أ)مباشر المصدرة

دینار  ٤۹٫٦۷٥٫۳٥۲ %٥۲ %۱۰۰ %٥۲ %۱۰۰ دینار أردني  شركة صناعیة  األردن شركة طیبة لالستثمار ولعملیات األغذیة المطورة

 أردني

٤۹٫٦۷٥٫۳٥۲ 

 ۱٥۰٫۰۰۰ لایر عماني ۱٥۰٫۰۰۰ %۹۰ %۹۰ %۹۰ %۹۰ لایر عماني تجاریةشركة  سلطنة عمان شركة الكواكب العربیة للتجارة والتسویق ش.م.م.

 ۲۰٫۰۰۰ لایر عماني۲۰٫۰۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ لایر عماني تجاریةشركة  سلطنة عمان شركة الیوم لمنتجات األغذیة

 ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ یوروملیون  ۱۳ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ یورو شركة قابضة أسبانیا شركة فوندومونتي انفیرجینیز أس. إل  

%۱۰۰ الجنیھ السوداني شركة زراعیة السودان شركة حائل للتطویر المحدودة  ۱۰۰% ۱۰۰% ۱۰۰% ۱۰۰٫۰۰۰ 

 جنیھ سوداني 

۱۰۰ 

 ۳۰۰٫۰۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ درھم إماراتي تجاریةشركة  اإلمارات العربیة المتحدة شركة المراعي اإلماراتیة ش.م.م.
 درھم إماراتي 
 (غیر مدفوع)

۳۰۰ 

  ۲۲٫۰٤۲٫۱۸۳ %٥۲ %۱۰۰ %٥۲ %۱۰۰ دوالر أمریكي شركة قابضة اإلمارات العربیة المتحدة الشركة الدولیة لأللبان والعصائر (دبي) المحدودة

 دوالر أمریكي

۲۲٫۰٤۲٫۱۸۳ 

 ٥۰٫۰۰۰ دوالر أمریكي ٥۰۰٫۰۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ أمریكيدوالر  شركة قابضة الوالیات المتحدة األمریكیة   أمریكا الشمالیةشركة فوندومونتي القابضة 

 ٥۰٫۰۰۰ دوالر أمریكي ٥۰۰٫۰۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ دوالر أمریكي شركة زراعیة الوالیات المتحدة األمریكیة فوندومونتي أریزوناشركة 

 - - %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ أمریكيدوالر  شركة زراعیة الوالیات المتحدة األمریكیة شركة فوندومونتي كالیفورنیا

 شركاتھا التابعة. ىحدإ (أ) تعني نسبة الملكیة المباشرة أنھا مملوكة عن طریق الشركة أو

 
 



 المراعيشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ھتتم -الموحدة  األولیة ل القوائم المالیةإیضاحات حو
 م۲۰۱٦ مارس ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةلفترة 

۱۰ 

 الموحدة   األولیة  أسس إعداد وتوحید وعرض القوائم المالیة - ۲
 الموحدة على أساس مبدأ االستحقاق ووفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة (فیما عدا األدوات المالیة المشتقة واالستثمارات ولیةاألتم إعداد القوائم المالیة  أ )

ن الھیئة ععلیھا في المملكة العربیة السعودیة والصادرة  متعارفحیث یتم قیاسھا بالقیمة العادلة)، وطبقاً لمعاییر المحاسبة ال المتاحة للبیع
 السعودیة للمحاسبین القانونیین. 

 
. )۱في اإلیضاح (الموضحة وشركاتھا التابعة  الشركة الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمالولیة األ تشتمل ھذه القوائم المالیة ) ب

الیة التحكم في السیاسات الم علىالتي یكون للمجموعة القدرة  ھي . الشركة التابعةبالمجموعةالشركة وشركاتھا التابعة یشار إلیھا مجتمعة 
یر و حقوق التصویت بشكل مباشر أو غأكثر من نصف صافي موجودات الشركة نسبة مساھمة أ علىلشركة وكذلك السیطرة ا لتلك والتشغیلیة

ولحین ابعة الشركة الت على المجموعةمن تاریخ سیطرة  اعتباراعة یتم توحید الشركة التاب .اقتصادیةمنافع  علىلحصول ا بغرض مباشر وذلك
القیمة الشركات التابعة. یتم قیاس تكلفة االستحواذ ب على االستحواذالتوقف عن ممارسة تلك السیطرة ویتم استخدام طریقة الشراء للمحاسبة عن 

ستحواذ إلتكلفة افي زیادة الل یتسجیتم االستحواذ.  في تاریخ أو المقدرة المطلوبات المتكبدةالعادلة للموجودات التي تم الحصول علیھا أو 
 م المالیةالقوائ المستحوذ علیھا كشھرة فيبالزیادة عن صافي الموجودات المحددة حقوق الملكیة غیر المسیطرة لالقیمة العادلة باإلضافة إلى 

 لتعدیغیر المحققة الناتجة عن المعامالت بین شركات المجموعة. یتم رباح والخسائر االرصدة واأل كل من . یتم استبعادالموحدة األولیة
تابعة لھا تعد الشركة والشركات ال اسات المتبعة من قبل الشركة.یالسیاسات المحاسبیة للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقھا مع الس

 طر علیھاالمسیالحصة في الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غیر  الملكیة غیر المسیطرةحقوق المالیة. تمثل  سنةقوائمھا المالیة لنفس ال
  وحدة.الم ولیةاألالموحدة وضمن حقوق الملكیة في قائمة المركز المالي  األولیةمن قبل المجموعة، ویتم إظھارھا كبند مستقل في قائمة الدخل 

 
الموحدة، طبقا لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة، استخدام التقدیرات  ولیةاألیقتضي إعداد القوائم المالیة  ) ج

اإلفصاح عن بعض الموجودات والمطلوبات المحتملة كذلك واالفتراضات التي قد تؤثر على أرصدة بعض الموجودات والمطلوبات المسجلة، و
. إن أیة تقدیرات أو افتراضات تؤثر على الموجودات والمطلوبات یمكن أن تؤثر ایضاً على مبالغ الموحدة تاریخ قائمة المركز الماليكما في 

ارة ألفضل تقدیرات اإلداإلیرادات والمصاریف المصرح عنھا لنفس الفترة المعروضة. وبالرغم من إعداد ھذه التقدیرات واالفتراضات وفقاً 
 لألحداث والعملیات الجاریة، فإن النتائج الفعلیة یمكن أن تختلف عن ھذه التقدیرات.وتفھمھا 

 
ائم المالیة ویتم تقریب المبالغ الظاھرة في ھذه الق. العملة الوظیفیة للشركة ي، وھالموحدة بالریال السعودي ولیةاأل تم عرض ھذه القوائم المالیة ) د

 ذلك.، مالم یذكر خالف الموحدة ألقرب ألف
القوائم . وھذه م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱المنتھیة في المالیة السنویة الموحدة للسنة القوائم الموحدة بالتزامن مع  األولیةالمالیة  القوائم یجب قراءة ھذه  ) ھـ

 الموحدة.موضحة في القوائم المالیة السنویة و ھي مطلوبةال تشمل جمیع المعلومات واإلیضاحات كما الموحدة  األولیةالمالیة 
ورة في الفترة السابقة ولكن لیس بالضر المجموعةتقدم صورة عادلة ألداء  األولیةنتائج أعمال الشركة التشغیلیة المذكورة في قائمة الدخل إن  )و

 .للمجموعةأن یكون مؤشر على األداء السنوي 
 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  - ۳
جمیع الفترات المعروضة بھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة. عند الضرورة دناه بشكل مستمر على اسبیة الواردة أتم تطبیق السیاسات المح 

  لتتماشى مع تبویب السنة الحالیة، والتي تعتبر غیر ھامة على أعمال المجموعة. یتم إعادة تبویب بعض ارقام المقارنة للسنة السابقة
  وما في حكمھ النقد أ  )

، حددةممن األرص������دة لدى البنوك والنقد في الص������ندوق والودائع قص������یرة األجل القابلة للتحویل إلى مبالغ نقدیة  ھفي حكمیتكون النقد وما 
 ثالثة أشھر أو أقل.  وتستحق خالل

 
  التجاریونالمدینون  ب )

 المبیعات المرتجعة المقدرة. یتم تكوین مخصصو لالنخفاضمكون مخصص  أي تظھر الذمم المدینة التجاریة بالمبلغ األصلي للفاتورة ناقصا
عندما یكون ھناك دلیل موض������وعي على أن المجموعة لن تكون قادرة على تحص������یل كافة المبالغ المس������تحقة وفقا للذمم المدینة  االنخفاض

شروط األصلیة  ساس المنتجات المنتھیة الصالحیة المت علىیتم حساب مخصص المبیعات المرتجعة  لالتفاق.لل شیا وقع إرجاعھا، وذلك تمأ ا
 الدیون المعدومة عند تكبدھا. یتم شطبالمنتجات.  الستبدالمع سیاسة الشركة 

 
 
 
 



 شركة المراعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ھتتم –الموحدة  األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦ مارس ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةلفترة 

۱۱ 

 
 ھتتم -لسیاسات المحاسبیة الھامة ا - ۳

 
 تقییم المخزون   )ج 

المخزون بالتكلفة أو ص���افي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل. تحدد التكلفة على أس���اس المتوس���ط المرجح. تش���تمل التكلفة على كافة  یتم قیاس
تكالیف التص����نیع وتكالیف التحویل والتكالیف األخرى التي یمكن تكبدھا من أجل وض����ع المخزون  كذلكالمخزون و القتناءالتكالیف الالزمة 

لى أس��اس طاقة عبالنس��بة للمنتجات المص��نعة، تش��تمل التكلفة على نس��بة معقولة من تكالیف اإلنتاج غیر المباش��رة . في الموقع بحالتھ الراھنة
مالئمة من  ة، وحصمالاالكتمن سعر البیع التقدیري ناقصاً تكالیف اإلنتاج اإلضافیة حتى  لتحققالقابلة لصافي القیمة تكون التشغیل العادیة. ت

  الحركة أو تالف. بطيءمخصص، عند الضرورة، مقابل أي مخزون متقادم أو ال یكونمصاریف البیع والتوزیع. 
 

 تأمینال تعویضات د )
ذا ھالتدفق النقدي والمنفعة االقتصادیة للمجموعة وینعكس بشكل فعلي من تحقق یتم التأكد كأصل عندما المستردة  ناتالتأمیب االعترافیتم  

 .للفترة التي یتم فیھا التأكد بشكل فعلياألثر على قائمة الدخل األولیة 
 

 االستثمارات )ھـ
 

 في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة  االستثمارات .أ
وعادة ما  ،ال تتحكم في س���یاس���اتھا المالیة والتش���غیلیةلكن و، كبیراً  اً تمارس علیھا المجموعة تأثیر الش���ركات الزمیلة ھي تلك الش���ركات التي

التي یكون للمجموعة س���یطرة المنش���آت من حقوق التص���ویت. المش���اریع المش���تركة ھي تلك  ٪٥۰و ٪۲۰بین المس���اھمة فیھا  ةتكون حص���
على القرارات المالیة والتش������غیلیة  باإلجماعوالتي قد أنش������ئت من قبل ترتیبات تعاقدیة والتي تتطلب موافقة  على أنش������طتھا،مش������تركة 

في  ثماراالس��تفي الش��ركات الزمیلة والمش��اریع المش��تركة وفقاً لطریقة حقوق الملكیة. ویس��جل  االس��تثماراتعن محاس��بة التم ت .االس��تراتیجیة
بالتغیرات التي تطرأ على حص���ة المجموعة في ص���افي في بادئ األمر بالتكلفة ویتم تعدیلھا الحقاً الش���ركات الزمیلة والمش���اریع المش���تركة 

خسائر االستثمار تتجاوز حصة المجموعة في تعادل أو عندما  .في القیمة االنخفاضلما بعد الشراء ناقصاً الشركة المستثمر فیھا موجودات 
تتحمل أي خس��ائر أخرى باس��تثناء  ال، فإن المجموعة ةغیر مض��مونى ذمم مدینة أخر ةفي ذلك أیبما الحص��ة في الش��ركة المس��تثمر فیھا  قیمة

 .المستثمر فیھاالتي تتكبد فیھا المجموعة التزامات قانونیة أو ضمنیة أو القیام بمدفوعات نیابة عن الشركة  الحاالت
 

 المتاحة للبیع االستثمارات .ب
ة العادلة والتي بالقیمالموحدة األولیة  نشط في قائمة المركز المالي ماليتقاس وتسجل االستثمارات المتاحة للبیع والتي یتم تداولھا في سوق 

 وتدرج األرباح والخس��ائر غیر المحققة الموحدة، األولیة قائمة المركز الماليتاریخ في یتم تحدیدھا طبقا ألس��عار الس��وق في نھایة یوم عمل 
سابقاً  مدرجةال-. وعند استبعاد االستثمارات أو انخفاض قیمتھا، یتم إثبات الربح أو الخسارة المتراكمة األولیة ضمن حقوق الملكیة المباشرة

ات، فإن التكلفة تعتبر أفض���ل طریقة وفي حال عدم وجود س���وق لتداول االس���تثمار .الموحدة األولیة في قائمة الدخل  -ض���من حقوق الملكیة 
 مالئمة وموضوعیة وموثوق بھا لقیاس القیمة العادلة لھذه االستثمارات. 

وھذا یتضمن تقدیر الدلیل الموضوعي الذي یسبب االستثمارات المتاحة للبیع. في نخفاض االخسارة تمارس اإلدارة التقدیرات لحساب 
 عادلةالفي القیمة  طویل األمدو مھمالحظت أي انخفاض  اإلدارةفي حال أن  االستثمارات.في قیمة  ، بخالف االنخفاض المؤقتانخفاض

یستند تحدید ما ھو "مھم" و "طویل األمد" على تقدیر  أقل من تكلفتھا یعتبر دلیل موضوعي لھذا االنخفاض. ملكیةحقوق  في ستثمارلال
 ،عندما یكون ھناك دلیل على تراجع في الوضع المالي للشركة المستثمر فیھاتقرر اإلدارة أیضا اختبار االنخفاض لیصبح مناسب  اإلدارة.

 األولیة ائمة الدخلفي القیمة في قیتم االعتراف باالنخفاض . والتدفقات النقدیة التشغیلیة والتمویلیة، التغیرات التقنیة الصناعة وأداء القطاع
ستثمارات اخسارة انخفاض القیمة المعترف بھا سابقا فیما یتعلق بدة كخسارة انخفاض في االستثمارات المتاحة للبیع. ال یتم عكس الموح

 الموحدة.األولیة من خالل قائمة الدخل الملكیة حقوق 
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۱۲ 

 
 
 

 ھتتم -السیاسات المحاسبیة الھامة  - ۳
 الممتلكات واآلالت والمعدات   )و

التكالیف  ةتكلفالتتض����من  ،المتراكمة االنخفاض في القیمة وخس����ائر تظھر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقص����اً االس����تھالك المتراكم
األص��ل  خالل الفترة الالزمة الس��تكمال وتجھیزالالزمة لتمویل انش��اء األص��ول المؤھلة تكالیف التمویل  رس��ملةیتم  .المتعلقة باقتناء األص��ل

 غرض المعد لھ.للالمؤھل 
النفقات باقي  .لألص���ل ةمس���تقبلیة المقدرال قتص���ادیةاالمنافع زیادة في الإذا ترتب علیھا  األص���ل علىالتي تنفق  الالحقة التكالیف رس���ملةیتم 

 عند تكبدھا. یتم إثباتھاكمصروف األخرى 
 

  :لألصولباستخدام األعمار اإلنتاجیة التكلفة مخصوما منھا القیمة التخریدیة بطریقة القسط الثابت  تستھلك
 

 سنة ۳۳إلى  ٥ المباني
 سنة  ۲۰إلى  ۱ اآلالت والمكائن والمعدات

 سنوات ۱۰إلى  ٦ وشاحنات النقل السیارات
  األراضي واألعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ ال تستھلك.

 
جلھ، ویتم المعدة أل للغرض المش�اریع تحت التنفیذ في نھایة الس�نة بعض األص�ول التي تم الحص�ول علیھا ولكنھا غیر جاھزة لالس�تخدامتش�مل 

 تحویل ھذه األصول إلى فئات األصول ذات الصلة ویتم استھالكھا متى ما أصبحت جاھزة لالستخدام. 
أثر بكل س����نھ مالیة وتعدیلھا في نھایة عند الحاجة  االنخفاضومؤش����رات  لألص����ول نتاجیةاألعمار اإلویتم مراجعة وتعدیل القیمة التخریدیة، 

 .األمرتطلب إذا مستقبلي 
 

 الموجودات الحیویة   ) ز
اإلنتاج التجاري  میتالتربیة حتى  داخلیا بتكلفة تربیتھا تم التي الحیویة الموجودات تظھركما بتكلفة الش������راء  ةش������تراالم تظھر الموجودات الحیویة

لفة . تحدد تكلفة ص���غار الموجودات الحیویة بتكفي القیمةالمتراكم وكذلك االنخفاض  ناقص���اً االس���تھالك المتراكم )،الزیادة في القیمة(یطلق علیھا 
ة أربع دورات حلب بینما تس���تھلك الموجودات الحیویة االخرى بطریق علىالتربیة وفقاً للفئة العمریة كما انھا ال تس���تھلك. تس���تھلك االبقار المنتجة 

ساس القسط الثابت  ساس فترات اإلنتاج التجاري لھا والتي تتراوح ما بین على أ سبوع إلى  ۳٦القیم التقدیریة المتبقیة لھا على ا سنة طبقاً لما  ۷۰أ
  ھو ملخص أدناه:

 
  دورات حلب ٤ األبقار

  سنة ۷۰إلى  ۲۲ األشجار
  أسبوع ۳٦ الدواجن

 
 

 الموجودات الغیر متداولة قیمةاالنخفاض في  ) ح
قیمتھا عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى عدم إمكانیة في  انخفاضمما إذا كان ھنالك یتم مراجعة الموجودات غیر المتداولة للتأكد 

تمثل في القیمة تاس��ترداد قیمتھا الدفتریة. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل وزیادة القیمة الدفتریة لألص��ل عن القیمة المقدرة القابلة لالس��ترداد والتي 
، عندئذ تخفض الموجودات إلى القیمة القابلة لالس��ترداد لھا. یتم إثبات خس��ائر أكبرأیھما  خدامقید االس��تالعادلة مخص��وما منھا تكلفة البیع أو القیمة 

 األولیة الموحدة. كمصروف في قائمة الدخل مباشرةً  االنخفاض في القیمة
في نھایة كل سنة مالیة للتأكد من امكانیة الغاء ھذا  ،ما عدا الموجودات غیر الملموسة ،یتم مراجعة الموجودات غیر المتداولة التي تم تخفیضھا 

أال  یتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل إلى القیمة المعدلة القابلة لالسترداد على بالتالي عكس قید خسارة االنخفاض في القیمة،حینما یتم  ،التخفیض
مة األصل یتزید القیمة الدفتریة التي تمت زیادتھا عن القیمة الدفتریة التي كان من المفترض تحدیدھا فیما لو لم یتم إثبات خسارة االنخفاض في ق

سارة ال یتم عكس خ .ةالموحدة مباشر األولیة في قائمة الدخل نخفاض في قیمة األصل كأرباحاال خسارة سنوات السابقة. یتم إثبات عكسفي ال
 نخفاض للموجودات غیر الملموسة.اال
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 الشھرة   -الموجودات غیر الملموسة  ) ط
ة المجموعة في حصباإلضافة إلى القیمة العادلة لحقوق الملكیة غیر المسیطرة بالزیادة عن ن تكلفة األعمال المستحوذ علیھا تمثل الشھرة الفرق بی

المستحوذ علیھا. یتم مراجعة الشھرة الناتجة عن عملیات االستحواذ مره واحدة في السنة أو و التي یمكن تحدیدھا صافي القیمة العادلة للموجودات
 قیمتھا الدفتریة.   انخفاضك عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى إمكانیة أكثر للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا وذل

 
 

  التجاریون الدائنون ) ي
 المبالغ المستحقة الدفع مستقبالً عن البضاعة أو الخدمات المستلمة سواء قدمت أم لم تقدم بھا فواتیر من قبل الموردین. مقابل االلتزاماتیتم إثبات  
 

 المخصصات )ك
أنھ ھنالك ووالتي یمكن تقدیرھا بش��كل موثوق، قانوني أو تعاقدي حالي  التزاملدى الش��ركة أي نتیجة ألحداث س��ابقة  كان المخص��ص اذاتكوین یتم  

 .ماإللتزاتسویة لاقتصادیة تتطلب تدفقات خارجة لمنافع ن ینتج عنھ احتمالیة أ
 
 ةجنبیاأل الزكاة وضریبة الدخل ) ل

 علي ةلض�ریبویتم احتس�اب ا ."المص�لحة" الس�عودیة الزكویة التي تص�درھا مص�لحة الزكاة والدخلوفقا لألنظمة لزكاة ا باحتس�ابتقوم المجموعة 
 ألجنبیةا لش��ركات األجنبیة طبقاً لألنظمة الض��ریبیة في البلدان التي تعمل فیھا. یتم معالجة التس��ویات الناتجة عن الربط الزكوي والض��ریبةلالدخل 

 .  ا الربطالنھائیة خالل الفترة التي یتم فیھا إصدار مثل ھذ
 
   الضرائب المؤجلة ) م

 روققة المطلوبات وذلك لكافة الفطری باس���تخدام ،عندما یتطلب األمر بالنس���بة للش���ركات التابعة في الخارجیتم المحاس���بة عن الض���رائب المؤجلة 
 المؤقتة، بتاریخ إعداد القوائم المالیة، بین األوعیة الضریبیة للموجودات والمطلوبات وقیمتھا الدفتریة.

المعدالت الض����ریبیة التي یتوقع تطبیقھا في الفترة التي تتحقق فیھا تلك الموجودات  باس����تخدامتقاس الموجودات والمطلوبات الض����ریبیة المؤجلة 
 مطلوبات المؤجلة وذلك وفقاً لألنظمة الموجودة في البلدان المعنیة بتاریخ إعداد القوائم المالیة.المؤجلة أو تسدد فیھا تلك ال

ویتم ترحیل الموجودات الض���ریبیة غیر المس���تخدمة والخس���ائر  لالس���تقطاعالمؤقتة القابلة  ت الض���ریبیة المؤجلة لكافة الفروقتحس���ب الموجودا
 الس����تقطاعلالمؤقتة القابلة  لقاء الفروق اس����تخدامھایبة یمكن أن تتوفر فیھ أرباح خاض����عة للض����ر الض����ریبیة غیر المس����تخدمة بالقدر الذي یمكن

 والموجودات الضریبیة غیر المستخدمة المرحلة والخسائر الضریبیة غیر المستخدمة المرحلة.
الس�����تفادة لوتخفض بالقدر الذي لم یعد فیھ إمكانیة  األولیة یتم مراجعة القیمة الدفتریة ألیة موجودات ض�����ریبیة مؤجلة بتاریخ إعداد القوائم المالیة

 بشكل جزئي أو كلي وذلك لعدم وجود أرباح كافیة خاضعة للضریبة. منھا
 

 األدوات المالیة المشتقة وتغطیة المخاطر  ) ن
 للمجموعة. األخرى والمصاریف بالشراء القیام عند الصرف أسعار في التغیرات مخاطر لتغطیة اآلجلة األجنبي الصرف عقود تبرم

 مقایضات أسعار العموالت لتغطیة مخاطر التغیرات في أسعار العموالت على قروض المجموعة.  عقودتبرم 

 تبرم العقود اآلجلة لشراء البضاعة لتغطیة المخاطر الناجمة عن التغیرات في أسعار البضاعة المستخدمة من قبل المجموعة. 

 حوطكافة عملیات الت ص������نفھا بص������ورة مس������تمرة. تییم، ویتم تق%۱۲٥إلى  %۸۰فعالة وذلك ما بین  حوطعملیات التیتوقع بأن تكون كافة 
االحتیاطیات  ىف التحوط ادواتعادة تقییم الجزء الفعال من القیمة العادلة ألرباح أو خسائر إ تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة، ویتم إثباتل اتتحوطك

المخاطر، یعاد تص���نیف األرباح أو الخس���ائر ذات العالقة  حوط. وعند اس���تحقاق أو انتھاء س���ریان أدوات تمباش���رةً  األخرى ض���من حقوق الملكیة
 ر.الخاضعة لتغطیة المخاط هالموجودات المعنیة المشترا ضمنالموحدة، أو  األولیة المدرجة ضمن االحتیاطیات األخرى إلى قائمة الدخل

 
 مخصص مكافأة نھایة الخدمة  ) س

خدماتھم.  عند انتھاء عقود بعة في الش��ركة وش��ركاتھا التابعة،المت لكافة الموظفین العاملین وفقاً ألنظمة العمل والعمال تس��تحق مكافأة نھایة الخدمة
  .الموحدةاألولیة  بتاریخ قائمة المركز الماليتركھ العمل في حال یتم احتساب االلتزام بالقیمة الحالیة للمزایا التي یستحقھا الموظف 

 

 النظامي االحتیاطي ) ع
 

دخل الس��نة إلى االحتیاطي من ص��افي  %۱۰یجب على الش��ركة أن تحول من نظام الش��ركات في المملكة العربیة الس��عودیة،  )۱۲٥للمادة (طبقاً 
 المال.من رأس  ٪٥۰ما لم یساوي ھذا االحتیاطي ، النظامي
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 الصكوك ) ف

 
لصكوك التي ا یتم تصنیف تصنف المجموعة الصكوك المصدرة ضمن المطلوبات المالیة أو حقوق الملكیة، وذلك وفقا للشروط التعاقدیة للصكوك.

ابت (صكوك الصكوك والتي لیس لھا تاریخ استحقاق ثكمطلوبات. بینما یتم تصنیف لھا تاریخ استحقاق ثابت وتواریخ ثابتة لتوزیع عوائد األرباح 
 یتم إدراج التوزیعات مباشرة إلى حقوق الملكیة تحت االحتیاطیات األخرى. .دائمة) وكذلك لیس لھا تواریخ ثابتة لتوزیع عوائد األرباح كحقوق ملكیة

 
 أسھم الخزینة ) ص

 
 وب""ایس برنامج خیارات الموظفینالتي یعاد شراؤھا (أسھم الخزینة) بغرض استخدامھا ضمن  باألسھمیتم إثبات أدوات حقوق الملكیة الخاصة 

شركة لمساھمین. تستخدم أسھم الخزینة من قبل الالعائدة لحقوق الویتم خصمھا من (بما في ذلك أي تكالیف محملة مباشرة) بالتكلفة في أسھم الشركة 
 برنامج "إیسوب" خیارات الموظفین في أسھم الشركة.بالتكلفة وذلك للوفاء بالتزاماتھا تجاه 

 
 الدفعات المحسوبة على أساس األسھم ) ق

یمنح موظفي المجموعة مكافأة في ش��كل حق خیار ش��راء أس��ھم الش��ركة (الخیار) ض��من برنامج اش��تراك الموظفین في أس��ھم المجموعة. لكي 
مس����بقاً وتقدیم خدماتھ كعوض ویتوافق مع ش����روط االس����تحقاق. وذلك في حال یتمكن الموظف من ممارس����ة ھذا الحق یقوم بدفع س����عر محدد 

 ممارسة الحق للحصول على أسھم في المجموعة.
 

المقابل زیادة الموحدة ویتم ب األولیة یتم االعتراف بتكلفة البرنامج، والتي تتمثل في القیمة العادلة للخیارات في تاریخ المنح، في قائمة الدخل
 اإلحتیاطیات األخرى في حقوق الملكیة على مدى الفترة التي من خاللھا یتم الوفاء بشروط الخدمة.

سھم خزینة عند بدایة البرنامج. ووفقاً لذلك، فان االحتیاطیات االخرى (المتمثلة شراء أ صادي وذلك من خالل  ي ف قامت اإلدارة بعمل تحوط اقت
 مدة البرنامج. وذلك سواء تم اكتساب الموظفین لتلك الخیارات أم ال. انتھاءالتراكمي للدفعات) یتم تحویلھا إلى األرباح المبقاة عند المصروف 

أفض������ل فترة البرنامج و رنامج یعكس المدى الذي انتھت إلیھالمص������روف المتراكم المعترف بھ في تاریخ إعداد التقاریر، حتى تاریخ انتھاء الب
 ات المجموعة لعدد الخیارات التي اكتسبت في نھایة البرنامج.تقدیر

إنھ فوفي حالة تعدیل شروط البرنامج، فإن الحد األدنى للمصاریف المعترف بھا یساوي القیمة العادلة لخیارات السھم في تاریخ المنح ومع ذلك 
دلة للخیارات أو یعود بالمنفعة على الموظفین وحس�بما یتم قیاس�ھ بأي مص�روف إض�افي لقاء أي تعدیل یؤدي إلى زیادة القیمة العا االعترافیتم 

 بتاریخ التعدیل.
في  بالمص�����اریف المتبقیة ولكن، االعترافوفي حالة إنھاء البرنامج، یتم معالجة الخیارات كما لو كانت مكتس�����بة في تاریخ اإلنھاء، ویتم فوراً 

ه فإن البرنامج الذي تم إنھاؤ تحدیده كبرنامج بدیل في تاریخ منح البرنامج الجدید،حالة وض������ع برنامج جدید كبدیل لبرنامج تم إنھاؤه، وتم 
 والبرنامج الجدید یتم معالجتھا كما لو كان تعدیل البرنامج األصلي كما ورد في الفقرة السابقة.

  
 ترجمة العمالت ) ر

 ترجمة العمالت األجنبیة )أ
 أو السوق في ائدةالس األسعار متوسط إلظھار دوریاً  تحدیدھا یتم التيو قیاسیة تحویل بأسعار المالیة السنة في األجنبیة بالعمالت المعامالت تحویل یتم

  یلي: كما األجنبیة بالعمالت المالي المركز قائمة عناصر ترجمة یتم  مغطاة. المعامالت كانت إذا اآلجلة األسعار
 یتم تغطیتھا. مت إذا اآلجل الشراء ألسعار وفقا أو ،الموحدة األولیة قائمة المركز المالي إعداد بتاریخ السائد التحویل سعرل وفقا النقدیة البنود ترجمة یتم

  .الموحدة األولیة الدخل قائمة في الترجمة عن الناتجة الفروق إظھار
 ترجمة. فروق ذلك عن ینتج وال الترجمة. تاریخ في السائد التحویل لسعر وفقا النقدیة غیر البنود ترجمة یتم

 
 األجنبیة العملیات )ب
 العملة ونتك والتي المشتركة، والمشاریع الزمیلة الشركات في الموجودات صافي في والحصة التابعة لشركاتل مطلوباتالو موجوداتال ترجمة یتم

 الشركات في الملكیة حقوق عناصر تحول المالي. المركز قائمة إعداد تاریخ في السائد التحویل أسعار أساس على السعودي، الریال غیر لھا الوظیفیة
  عنصر. كل نشأة تاریخ في السائد التحویل بسعر ،ةالمبقا األرباح عدا فیما ،التابعة

 ل.التحوی أسعار متوسط أساس على المشتركة والمشاریع الزمیلة الشركات أعمال نتائج في والحصة التابعة للشركات الدخل قائمة ترجمة یتم
 الش������ركات لةحا في ولكن الملكیة. حقوق في التغیرات قائمة في األجنبیة العملیات ترجمة من الناتجة العمالت ترجمة على التعدیالت نتائج إظھار یتم

 حقوق ض��من رةالمس��یط غیر الملكیة بحقوق الخاص��ة العمالت ترجمة على بالتعدیالت المتعلق المقدار تخص��یص یتم فإنھ بالكامل، مملوكة الغیر التابعة
 ).۱( رقم اإلیضاح في األجنبیة التابعة الشركة في الملكیة ونسبة الوظیفیة العملة من كل عن اإلفصاح ویتم .الملكیة
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 إثبات اإلیرادات  ) ش

عیھا، زیتم بیع المنتجات، بش��كل رئیس��ي، على أس��اس البیع أو اإلرجاع. یتم إثبات اإلیرادات عند تس��لیم المنتجات للعمالء من قبل المجموعة أو مو
ت الناتجة عن امنتھیة الص������الحیة. یتم إثبات اإلیرادویتم تعدیلھا وفقاً للمرتجع الفعلي للمنتجات  المنافع والمخاطر المتعلقة بھا، انتقالوذلك عند 

 محصول القمح المضمون بیعھ للحكومة عند اكتمال الحصاد، ویتم تأجیل الربح عن الكمیات غیر المسلمة لحین تسلیمھا إلى الحكومة.
 

 اإلعانات الحكومیة   ) ت
تتعلق اإلعانة الحكومیة ببند من بنود یتم إثبات اإلعانات الحكومیة عند وجود قناعة معقولة لدى الشركة بأنھ سیتم استالمھا من الدولة. وعندما 

 نھ یتم إثباتھا كإیرادات على مدى الفترة وذلك لمقابلة اإلعانة بصورة منتظمة مع التكالیف التي سیتم التعویض عنھا. إالتكالیف، ف
 

 مصاریف البیع والتوزیع والمصاریف العمومیة واإلداریة   ) ث
عمومیة واإلداریة على التكالیف المباشرة وغیر المباشرة التي ال تعتبر بشكل خاص جزءاً من تكلفة تشتمل مصاریف البیع والتوزیع والمصاریف ال

زیع والمصاریف والمبیعات طبقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة. یتم التوزیع بین تكلفة المبیعات ومصاریف البیع والت
. تقوم المجموعة بتحمیل المدفوعات المتعلقة باالتفاقیات طویلة األجل المبرمة مع العمالء ثابتةلضرورة، وفق أسس العمومیة واإلداریة، عند ا

 والموزعین على مصاریف البیع والتوزیع. 
 

   استرداد التكالیف ) خ
 . واإلداریةكتخفیض ضمن بند المصاریف العمومیة  المتعلقة بإدارة مزارع االعالف سترداداال تظھر تكالیف

 
 اإلیجارات التشغیلیة    ) ذ

 الموحدة على مدى فترات عقود اإلیجار.  األولیة تحمل اإلیجارات المتعلقة بعقود اإلیجارات التشغیلیة على قائمة الدخل
 

 )   تكالیف التمویل ض
ذلك  اوعد ،من اجلھ أنشئعداد األصل للغرض الذي إل اكتمال كافة األنشطة حتىوذلك یتم رسملة تكالیف التمویل المتعلقة مباشرة بإنشاء أصل ما 

 الموحدة.األولیة تحمل ھذه التكالیف على قائمة الدخل 
 
 المعلومات القطاعیة      ) غ

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

  االستثمارات       -٤
 تشمل االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة واالستثمارات المتاحة للبیع ما یلي:           

               
 

 

  
 

 مارس ۳۱
 م۲۰۱٦

 
 

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٥

 
 

 مارس ۳۱
 م۲۰۱٥

 م۲۰۱٦ مارس ۳۱ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 مدققة) (غیر

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 (مدققة)

 م۲۰۱٥ مارس ۳۱ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 (غیر مدققة)

االستثمارات في الشركات الزمیلة و 
 المشتركة (إیضاح أ) المشاریع

          

 ۱۳٦٫۰٦۹  ٥۸٫٥۰٤  ٥۸٫٥۰٤  %۳۳٫۰ %۳۳٫۰ %۳۳٫۰  شركة المزارعون المتحدون القابضة
 ۲۹٫۷۲٦  ۳٥٫٤٦۹  ۳٥٫٥٦٦  %۲۱٫٥ %۲٤٫۷ %۲٤٫۷  شركة تأصیل الدواجن (عروق) 

 ۲۰٤  ۲۰٤  ۲۰٤  %٥۰٫۰ %٥۰٫۰ %٥۰٫۰  شركة المراعي ذ.م.م.

      ۹٤٫۲۷٤  ۹٤٫۱۷۷  ۱٦٥٫۹۹۹ 

 مارس ۳۱  
 م۲۰۱٦

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٥

 مارس ۳۱
 م۲۰۱٥

      

           (إیضاح ب) االستثمارات المتاحة للبیع
 ۱۲۹٫٦۷٦  ۱۰٤٫۲۳۷  ۱۰۷٫۹٦۰  %۲٫۱ %۲٫۱ %۲٫۱  )(زین السعودیة المتنقلة االتصاالتشركة 

 ۷٫۰۰۰  -  -  %۱۱٫۱ %۱۱٫۱ %۱۱٫۱  شركة جنات لالستثمار الزراعي 
 ٤٫٥۰۰  -  -  %۱٫۱ %۱٫۱ %۱٫۱  الشركة الوطنیة للسیاحة

 ۲٫۰٦٤  -  -  %۷٫۰ %۷٫۰ %۷٫۰  الشركة الوطنیة للبذور والخدمات الزراعیة
 ٦۰۰  -  -  %۸٫۳ %۸٫۳ %۸٫۳  الشركة المتحدة لمزارع األلبان

      ۱۰۷٫۹٦۰  ۱۰٤٫۲۳۷  ۱٤۳٫۸٤۰ 

      ۲۰۲٫۲۳٤  ۱۹۸٫٤۱٤  ۳۰۹٫۸۳۹ 



 شركة المراعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ھتتم –الموحدة  األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦ مارس ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةلفترة 

۱٦ 

 تتمھ -االستثمارات       -٤
 : كما یليكون االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة تت )أ

 م۲۰۱٦ مارس ۳۱  
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 مدققة) (غیر

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 (مدققة)

 م۲۰۱٥ مارس ۳۱ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 (غیر مدققة)

       شركة المزارعون المتحدون القابضة 

 ۱۳۳٫۱۸۱  ۱۳۳٫۱۸۱  ٥۸٫٥۰٤  الرصید االفتتاحي

 ۲٫۸۸۸  ۱٤٫٥٦۳  -  المقدم القرض

 -  )٤۹٫٤٥٥(  -  الحصة في صافي األصول األخرى 

 -  )۳۹٫۷۸٥(  -  الحصة في نتائج الفترة

 ۱۳٦٫۰٦۹  ٥۸٫٥۰٤  ٥۸٫٥۰٤  الرصید الختامي

       

 م۲۰۱٦ مارس ۳۱  
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 مدققة) (غیر

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 (مدققة)

 م۲۰۱٥ مارس ۳۱ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 (غیر مدققة)

       "عروق"شركة تأصیل الدواجن 

 ۲۹٫۳۳۱  ۲۹٫۳۳۱  ۳٥٫٤٦۹  الرصید االفتتاحي

 -  ۳٫٦٥۰  -  إضافات

 ۳۹٥  ۲٫٤۸۸  ٥۹۷  نتائج الفترةالحصة في 

 -  -  )٥۰۰(  توزیعات

 ۲۹٫۷۲٦  ۳٥٫٤٦۹  ۳٥٫٥٦٦  الرصید الختامي

 
       
 م۲۰۱٦ مارس ۳۱  

بآالف الریاالت 
 السعودیة

 ( غیر مدققة)

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 (مدققة)

 م۲۰۱٥ مارس ۳۱ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 (غیر مدققة)

       شركة المراعي ذ.م.م.
 ۲۰٤  ۲۰٤  ۲۰٤  الرصید اإلفتتاحي
 ۲۰٤  ۲۰٤  ۲۰٤  الرصید الختامي

 
العادلة وذلك على أساس األسعار المتداولة لألسھم في سوق  السوقیة حیث یتم قیاسھا على أساس القیمةسھم ملیون  ۱۲٫٤أسھم شركة زین في ستثمارات اال تبلغ ) ب

وقد  .م۲۰۱٦مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في ثالثة لل لایر سعودي ملیون ۳٫۷قدرھا غیر محققة  خسائرالتقییم العادل . وقد نتج عن ذلك األسھم السعودیة (تداول)
  االحتیاطیات األخرى ضمن حقوق الملكیة. تم ادراجھا في

 
 .)السعودیة(قامت الشركة برھن أسھمھا لدى زین إلى البنك السعودي الفرنسي وذلك تأمینا للقرض الممنوح من البنك لشركة زین 

  
 ال شيء).، تم تقییمھا بـ (ولذا فقد كافة االستثمارات المتاحة للبیع األخرى في األوراق المالیة بالتكلفة ناقصاً االنخفاض في القیمة تم إظھار

 
 
 
 
 
 
 



 شركة المراعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ھتتم –الموحدة  األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦ مارس ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةلفترة 

۱۷ 

 روض ألجل  الق -٥
  

 
 

 إیضاح

 م۲۰۱٦ مارس ۳۱
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 ( غیر مدققة)

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 (مدققة)

 م۲۰۱٥ مارس ۳۱ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 (غیر مدققة)

 ٥٫٦٥۳٫۸۷٦  ٥٫٦۳۸٫٤٤۱  ٥٫۹٤٦٫٥۸٦ (أ) تسھیالت بنكیة إسالمیة (مرابحة)
 ۱٫۲۷۹٫۲٤٥  ۱٫٤٥٥٫٦۱۳  ۱٫۳۲۰٫۹٤۸ (ب) التنمیة الصناعیة السعوديصندوق 

 ۱۲۸٫۱۲٥  ۱۷۰٫۷۹۱  ۱٥۰٫۸۰٤ (ج) تسھیالت بنكیة مقدمة لشركات تابعة خارجیة

  ۷٫٤۱۸٫۳۳۸  ۷٫۲٦٤٫۸٤٥  ۷٫۰٦۱٫۲٤٦ 
 ۲٫۳۰۰٫۰۰۰  ۳٫۹۰۰٫۰۰۰  ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ (د) صكوك 

 ۹٫۳٦۱٫۲٤٦  ۱۱٫۱٦٤٫۸٤٥  ۱۱٫۳۱۸٫۳۳۸  اإلجمالي 

 ۸۸٫۰۹۸  ۱٥۳٫۳۸۰  ۱۱٥٫۳۱۳  قروض قصیرة األجل
 ۱٫٦۰٥٫۳۳۲  ۱٫٦٦۸٫۰۳۰  ۱٫٥۹۲٫٤۸۳  مضمونة الجزء المتداول من قروض طویلة االجل

 ۷٫٦٦۷٫۸۱٦  ۹٫۳٤۳٫٤۳٥  ۹٫٦۱۰٫٥٤۲  قروض طویلة األجل

  ۱۱٫۳۱۸٫۳۳۸  ۱۱٫۱٦٤٫۸٤٥  ۹٫۳٦۱٫۲٤٦ 
 

 صادرة من المجموعة.  إذنیھإن التسھیالت البنكیة اإلسالمیة (مرابحة) مضمونة بسندات  أ   )
 

 التسھیالت الممنوحة للمجموعة من قبل صندوق التنمیة الصناعي من خالل الرھن على أصول معینة ممولة من قبل التسھیالت من الصندوق.ب ) 
 

 خارجیة في القروض التي حصلت علیھا الشركات التابعة  في الخارج من بنوك أجنبیة.تتمثل التسھیالت البنكیة المقدمة لشركات تابعة  ج )
 

من الصكوك بقیمة  -األولى  المجموعة-م)، قامت الشركة بإصدار اإلصدار األول ۲۰۱۲ سمار ۷ھـ (الموافق ۱٤۳۳ربیع الثاني  ۱٤بتاریخ د )  
لایر سعودي لكل منھا، بدون خصم أو عالوة. یحمل اإلصدار معدل عائد وفقاً ملیون  ۱لیون لایر سعودي، بقیمة أسمیة قدرھا م ۱٫۰۰۰

. ةللمعدالت السائدة بین البنوك في المملكة العربیة السعودیة (سایبور) زائداً ھامش محدد سلفاً یستحق السداد الحقا في نھایة كل نصف سن
 م).۲۰۱۹مارس  ۷ھـ (الموافق  ۱٤٤۰مادى الثاني ج ۳۰ھا في ءتستحق الصكوك السداد بالقیمة األسمیة بتاریخ انتھا

 
من الصكوك  -الثانیة  المجموعة- الثانيم)، قامت الشركة بإصدار اإلصدار  ۲۰۱۳مارس  ۳۱ھـ (الموافق  ۱٤۳٤األول  ىجماد ۱۹بتاریخ 
وة. یحمل اإلصدار معدل عائد وفقاً ملیون لایر سعودي لكل منھا، بدون خصم أو عال ۱ملیون لایر سعودي، بقیمة أسمیة قدرھا   ۷۸۷بقیمة 

. ةللمعدالت السائدة بین البنوك في المملكة العربیة السعودیة (سایبور) زائداً ھامش محدد سلفاً یستحق السداد الحقا في نھایة كل نصف سن
 ).۲۰۲۰مارس  ۳۱ھـ (الموافق ۱٤٤۱شعبان  ۷ھا في ءسمیة بتاریخ انتھاتستحق الصكوك السداد بالقیمة اإل

 
المجموعة الثالثة من الصكوك بقیمة  -الثاني )، قامت الشركة بإصدار اإلصدار م۲۰۱۳مارس  ۳۱ھـ (الموافق ۱٤۳٤األول  ىجماد ۱۹بتاریخ 

ملیون لایر سعودي لكل منھا، بدون خصم أو عالوة. یحمل اإلصدار معدل عائد وفقاً للمعدالت  ۱ملیون لایر سعودي، بقیمة أسمیة قدرھا   ٥۱۳
 ة بین البنوك في المملكة العربیة السعودیة (سایبور) زائداً ھامش محدد سلفاً یستحق السداد الحقا في نھایة كل نصف سنھ. تستحق الصكوكالسائد

 م). ۲۰۱۸مارس  ۳۱ھـ (الموافق ۱٤۳۹رجب  ۱٥ھا في ءالسداد بالقیمة األسمیة بتاریخ انتھا
 

ملیون لایر  ۱٫٦۰۰من الصكوك بقیمة –م)، قامت الشركة بإصدار اإلصدار الثالث ۲۰۱٥سبتمبر  ۱٦ھـ (الموافق ۱٤۳٦ذو الحجة  ۳بتاریخ 
یحمل اإلصدار معدل عائد وفقاً للمعدالت السائدة بین البنوك  .ملیون لایر سعودي لكل منھا، بدون خصم أو عالوة ۱بقیمة أسمیة قدرھا سعودي، 

سلفاً یستحق السداد الحقا في نھایة كل نصف سنھ. تستحق الصكوك السداد بالقیمة  في المملكة العربیة السعودیة (سایبور) زائداً ھامش محدد
 م). ۲۰۲۲ سبتمبر ۱٦(الموافق  ھـ۱٤٤٤ صفر ۲۰ھا في ءاألسمیة بتاریخ انتھا

 
وطبقاً لشروط ترتیبات الصكوك یحق للشركة دمج موجوداتھا مع موجودات الصكوك. تتكون موجودات الصكوك من حصة حاملیھا في 

وحصة حاملیھا في معامالت المرابحة، وكذلك أیة مبالغ مستحقة لحساب الصكوك واالحتیاطي الذي احتفظت بھ الشركة  المضاربة موجودات
 من حساب الصكوك.

 
 
 

 



 شركة المراعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ھتتم –الموحدة  األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦ مارس ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةلفترة 

۱۸ 

   المعلومات القطاعیة   -٦
الفاكھة باستخدام العالمات التجاریة یتكون النشاط الرئیسي للمجموعة من قطاعات تشتمل على صناعة واالتجار بمنتجات األلبان وعصائر  

إلى  "، باإلضافةصناعة واالتجار بمنتجات المخابز باستخدام العالمات التجاریة "لوزین و "سفن دایزكذلك "المراعي"، و "بیتي" و "طیبة"، و
یة . تشمل األنشطة القطاعالقطاعیة األخرى األنشطةومنتجات الدواجن باستخدام العالمة التجاریة "الیوم"، ومنتجات األعالف والمحاصیل الزراعیة 

دیسمبر  ۳۱و م۲۰۱٦مارس  ۳۱ بالمعلومات المالیة المختارة كما في أغذیة األطفال. فیما یلي بیانو منتجات األعالف والمحاصیل الزراعیة األخرى
 وللسنوات المنتھیة في تلك التواریخ لكل قطاع من قطاعات األعمال: م۲۰۱٥ مارس ۳۱و م۲۰۱٥

 

 

 عصائر الاأللبان و

 بآالف الـریاالت

 السعودیــــة

 

 منتجات المخابز

 بآالف الـریاالت

 السعودیــــة

 

 منتجات الدواجن

 بآالف الـریاالت

 السعودیــــة

األنشطة القطاعیة   

 األخرى

 بآالف الـریاالت

 السعودیــــة

  

 اإلجمالي

 بآالف الـریاالت

 السعودیــــة

          (غیر مدققة) م۲۰۱٦ مارس ۳۱

 ۳٫٥۷۱٫٤۲۸  ۱۲۲٫۹۱۳  ۳۲۹٫۹۲۱  ٤٥٥٫۲٤٦  ۲٫٦٦۳٫۳٤۸ المبیعات 

 ۳٫٤٥۰٫۳۱٤  ۲۳٫٤۱۷  ۳۲۹٫۹۲۱  ٤٥٥٫۲٤٦  ۲٫٦٤۱٫۷۳۰ مبیعات األطراف الثالثة

 )٤۱۷٫۷۱۹(  )۲۱٫٦٥۷(  )۸۳٫۰٤۱(  )٤۲٫۰٥۲(  )۲۷۰٫۹٦۹( استھالك

 ۳۰٤٫۹۲۷  )۲۹٫۰۱۳(  )۱۰٤٫۲٥٥(  ٦۱٫۸۷۱  ۳۷٦٫۳۲٤ ةالمسیطرالدخل/(الخسارة) قبل حقوق الملكیة غیر 

 ۳۰۸٫٥۲٥  )۲۹٫۰۱۳(  )۱۰٤٫۲٥٥(  ٥٥٫۸۲٥  ۳۸٥٫۹٦۸ صافي الدخل 

 ۲۷٫۹۷۲٫۳٥۳  ۳٫٥۳٦٫۳٥۰  ٥٫٥۸۸٫۷۰۱  ۲٫۲۷۳٫٦۳۹  ۱٦٫٥۷۳٫٦٦۳ إجمالي الموجودات 

 
          (مدققة) م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱

 ۱٤٫۳۲٦٫٦۷۷  ٦٤۹٫۳٦۱  ۱٫۲٦۲٫۲٥٦  ۱٫٦۲٥٫۸۳۷  ۱۰٫۷۸۹٫۲۲۳ المبیعات 

 ۱۳٫۷۹٤٫٦۱٦  ۱٦٥٫٦۳۱  ۱٫۲٦۲٫۲٥٦  ۱٫٦۲٥٫۸۳۷  ۱۰٫۷٤۰٫۸۹۲ مبیعات األطراف الثالثة

 )۱٫٥۸۷٫۸۳٥(  )۸٥٫۷٥۷(  )۳۰۳٫٥۰۳(  )۱٦۸٫۲٤٥(  )۱٫۰۳۰٫۳۳۰( استھالك

 ۱٫۷۹۸٫٦٦۱  )۱۷۱٫۱۲۰(  )۲۱۳٫۹۸۷(  ۲۳۳٫۱٥۱  ۱٫۹٥۰٫٦۱۷ الدخل/(الخسارة) قبل حقوق الملكیة غیر المسیطرة

 ۱٫۹۱٥٫٦۹۱  )۱۷۱٫۱۲۰(  )۲۱۳٫۹۸۷(  ۲۰٥٫۰۲۳  ۲٫۰۹٥٫۷۷٥ صافي الدخل 

 ۲۷٫۳۷۱٫۰۳٥  ۲٫٦۳۸٫٤۹۸  ٥٫٤٤۰٫۸۷۸  ۲٫۱۲٦٫٥۷۲  ۱۷٫۱٦٥٫۰۸۷ إجمالي الموجودات 

 
          (غیر مدققة) م۲۰۱٥ مارس ۳۱

 ۳٫۰٦۱٫۷۹۷  ۳٥٫۸۱۲  ۳۰۸٫۹۸۲  ۳٥٥٫٥۲٦  ۲٫۳٦۱٫٤۷۷ المبیعات 

 ۳٫۰۳۷٫۳۱٤  ۱۹٫۳٦٤  ۳۰۸٫۹۸۲  ۳٥٥٫٥۲٦  ۲٫۳٥۳٫٤٤۲ مبیعات األطراف الثالثة

 )۳٦۸٫۱۱٤(  )۲۰٫۳۲۷(  )٦۸٫۲۷٤(  )۳۷٫۷۰۹(  )۲٤۱٫۸۰٤( استھالك

 ۳۱٦٫۱٥۰  )۳۸٫۷۸۹(  )٦۱٫۷۲۷(  ۲٦٫٤٥٥  ۳۹۰٫۲۱۱ الدخل/(الخسارة) قبل حقوق الملكیة غیر المسیطرة

 ۳۰٦٫٤۸۰  )۳۸٫۷۸۹(  )٦۱٫۷۲۷(  ۱۹٫٦۳٥  ۳۸۷٫۳٦۱ صافي الدخل 

 ۲٤٫۷۳۸٫۷۸٤  ۲٫۱۷٥٫۰۱۹  ٥٫۲۰۹٫۳۹۱  ۲٫۱٦۳٫٥۸۸  ۱٥٫۱۹۰٫۷۸٦ إجمالي الموجودات 

 

م، فإن اإلیرادات الناتجة عن تسویات عقد التأمین قد تجاوزت القیمة الدفتریة ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱تماشیا مع المعلومات المقدمة عن السنة المنتھیة في 
 لتقاریرالألصول التابعة لقسم المخابز. وقد تم توزیعھا على القطاعات األخرى وذلك لتحقیق األثر على البنود الغیر مكررة بحیث تتماشى مع 

 .المقدمة إلى اإلدارة التنفیذیة للمجموعة
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 ھتتم –الموحدة  األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
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۱۹ 

 تتمھ –المعلومات القطاعیة     -٦

لومات المالیة فیما یلي بیاناً بالمعوتتركز النشاطات الرئیسیة والموجودات التشغیلیة للمجموعة، بشكل أساسي، في دول مجلس التعاون الخلیجي.  
للسنوات المنتھیة في تلك التواریخ، لكل قطاع من القطاعات  م۲۰۱٥ مارس ۳۱و م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱م و۲۰۱٦ مارس ۳۱المختارة كما في 

 الجغرافیة:
 م۲۰۱٦ مارس ۳۱  

 بآالف الریاالت السعودیة
 مدققة) (غیر

 م۲۰۱٥مارس  ۳۱ 
 بآالف الریاالت السعودیة

 مدققة)غیر (
     المبیعات 

 ۱٫۹۳۷٫۲٤۹  ۲٫۱۹٥٫۸۲٦  المملكة العربیة السعودیة  

 ۸۱۱٫٥۰٦  ۹۲٦٫۸٤۰  دول مجلس التعاون الخلیجي األخرى

 ۲۸۸٫٥٥۹  ۳۲۷٫٦٤۸  دول أخرى 

 ۳٫۰۳۷٫۳۱٤  ۳٫٤٥۰٫۳۱٤  اإلجمالي

 
       الموجودات غیر المتداولة

 م۲۰۱٦ مارس ۳۱  
 بآالف الریاالت السعودیة

 ( غیر مدققة)

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ 
 بآالف الریاالت السعودیة

 (مدققة)

 م۲۰۱٥ مارس ۳۱ 
 بآالف الریاالت السعودیة

 (غیر مدققة)  
 ۱۷٫۳۷۸٫۸۳۸  ۱۹٫۱۳۰٫۱۱۳  ۱۹٫۲٤۱٫۰۳۱  المملكة العربیة السعودیة  

 ۳۷۳٫٦۲۳  ٤۳۲٫۹٦۹  ٤٥۸٫۳۳٥  دول مجلس التعاون الخلیجي األخرى

 ۱٫۸۲٦٫۷٦۳  ۱٫٦٥۲٫۹٦٦  ۲٫۳۹٥٫٥٤۸  دول أخرى 

 ۱۹٫٥۷۹٫۲۲٤  ۲۱٫۲۱٦٫۰٤۸  ۲۲٫۰۹٤٫۹۱٤  اإلجمالي

 
 ربح السھم   -۷

 م۲۰۱٦مارس  ۳۱ 
 بآالف الــریاالت

 السعودیــــة

 م۲۰۱٥مارس  ۳۱ 
 بآالف الــریاالت

 السعودیــــة

 ۳۲٥٫٦۷۷  ۳۱۸٫۲٤۸ الزكاة وضریبة الدخل األجنبیةقبل الدخل 
 )۱۲٫۰۲۲(  )۱۲٫۷٤۷( الربح العائد لحملة الصكوك الدائمة :ناقصا

 ۳۱۳٫٦٥٥  ۳۰٥٫٥۰۱ العائد على المساھمین – األجنبیةالزكاة وضریبة الدخل قبل الدخل 

    
 ۳۰٦٫٤۸۰  ۳۰۸٫٥۲٥ صافي دخل الفترة

 )۱۲٫۰۲۲(  )۱۲٫۷٤۷( : الربح العائد لحملة الصكوك الدائمةناقصا

 ۲۹٤٫٤٥۸  ۲۹٥٫۷۷۸ العائد على المساھمین –صافي دخل السنة 

    
 م۲۰۱٥مارس  ۳۱  م۲۰۱٦مارس  ۳۱ 

 ٥۹٦٫٥۳٦  ٥۹٤٫۸۳۳ المتوسط المرجح لعدد األسھم للربحیة األساسیة للسھم (باآلالف)

 ٦۰۰٫۰۰۰  ٦۰۰٫۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم للربحیة المخفضة للسھم (باآلالف)

 
 تم تعدیل المتوسط المرجح لعدد األسھم لألخذ في االعتبار أسھم الخزینة الداخلة ضمن "ایسوب".
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۲۰ 

 التوزیعات المعتمدة     -۸
ـ ۱٤۳۷ ثانيجمادى ال ۲٥في   وفقا إلجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادیة      ملیون لایر سعودي  ٦۹۰٫۰على توزیع  تم الموافقة) م۲۰۱٦أبریل  ۳(ھ

 .م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في لایر سعودي لكل سھم)  ۱٫۱٥كأرباح (
 

 األحداث الالحقة      -۹
، حدةالمو األولیة تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة ھامة منذ نھایة السنة قد تؤثر على المركز المالي للمجموعة الظاھر في ھذه القوائم المالیة

 .ماھو موضح أدناه فیما عدا بخالف تلك األحداث التي تم تعدیل القوائم المالیة بھا.
 

رأس قام المساھمون بالموافقة على زیادة  م)۲۰۱٦أبریل  ۳(ھـ ۱٤۳۷جمادى الثاني  ۲٥ تاریخ فيادیة وفقا إلجتماع الجمعیة العمومیة غیر الع
لیین في اللمساھمین الح مملوكةأسھم  ۳سھم لكل  منحملیون لایر سعودي. وذلك عن طریق  ۸٫۰۰۰ملیون لایر سعودي إلى  ٦٫۰۰۰المال من 

 .نھایة تداول یوم إنعقاد الجمعیة
 

 اعتماد القوائم المالیة الموحدة   -۱۰
 

 ).م۲۰۱٦أبریل  ۱۰ :(الموافقھـ ۱٤۳۷رجب  ۳الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ  األولیة اعتمدت القوائم المالیة
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