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ة  |  ٢٢ ح ف ص ٢٠١٠تقرير مجلس اإلدارة      

 تقرير مجلس اإلدارة
 السادة مساهمو شركة المراعي

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاتة،

حيث نستعرض معكم أداء الشركة  .م٢٠١٠ديسمبر  ٣١تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في يسر مجلس إدارة شركة المراعي أن يضع بين أيديكم 
من الثقة والعزم  بمزيدًا جديد عامًأائلين المولى عز وجل أن يكلل جهودنا بالنجاح ونحن نستقبل سالتشغيلي والمالي واإلستثمارات الرأسمالية خالل هذا العام 

 .العملع في كافة قطاعات لمواصلة خطة النمو والتوس

   :نظرة عامة .١
ومع مقارنة بالعام الماضي % ١٨.١مليون ريال وذلك بنسبة زيادة مقدارها  ٦,٩٣٠.٩هذا العام لتصل إلى  قياسيًا اسجلت قيمة المبيعات لشركة المراعي رقًم

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية والتي بلغت  كما أن%. ١٧.٢مليون ريال وبنسبة زيادة مقدارها ١,٢٨٥.٤آخر في صافي األرباح بلغ  قياسٍي قٍمر
مليون  ٢,١٨٨.٧تمويل نسبة كبيرة من اإلستثمارات الرأسمالية الداخلية البالغة  ساهمت في) من المبيعات  %٢٨.٩تمثل نسبة  ( مليون ريال ٢,٠٠٥.٤

 .ريال

واأللبان طويلة األجل % ١٢.٥حيث إرتفعت مبيعات األلبان الطازجة بنسبة ، قطاعات العمل كافة الشركة نموَا كبيرَا في المبيعات فيحققت خالل هذا العام و
الذي ، قطاع الدواجن أستأثركما %.  ٣٢.٩بنسبة  والمخبوزات% ٢٠.٢بنسبة  الطازجة وعصائر الفواكة%  ١٢.٢واألجبان والزبدة بنسبة % ١٧.١بنسبة 

 . مبيعاتنامن إجمالي % ٢.٥نسبة ب، آخر إستحواذات الشركة يعد

من حيث  في منتجات الحليب واللبن والزبادي محققة أرقامَا قياسيةوذلك وواصلت أعمال الشركة األساسية في قطاع األلبان أداءها المعهود بكفاءة عالية 
دول مجلس التعاون  أسواق مستوىالمفضل على   هذه المنتجات هي الخيار وتعتبر. األسواقفي كافة حصتها السوقية  مع اإلستمرار في تزايد القيمة والحجم

 .كافةالخليجي 

  .% ٢٠.٢بلغت ملحوظة  ونسبة نم حيث شهد هذا القطاعخمس من دول مجلس التعاون الخليجي  أسواق فى المنافسينفي طليعة  عصائر الفواكةوتأتي 

 ًامصنع نالهذا القطاع وذلك بإنشاءاإلنتاجية رفع الطاقة لويجري العمل حاليَا %.  ٣٢.٩التوقعات بتحقيقها نموَا كبيرَا بلغ مبيعات المخبوزات  تجاوزتوقد 
 .في هذا القطاعقدراتنا التنافسية بمحافظة الخرج مما سيعزز من  ًاجديد

حيث . فرصة لشركة المراعي للدخول في قطاع جديد وهو صناعة الدواجنال م٢٠٠٩في عام ولقد أتاحت صفقة اإلستحواذ على شركة حائل للتنمية الزراعية 
رفع الطاقة اإلنتاجية إلى  في سهمتس طاع إلى مستويات قياسية عاليةقبليون ريال للوصول بهذا ال ٢البدء في إستثمارات رأسمالية بلغت  م٢٠١٠شهد العام 

تسويق منتجات الدواجن بنجاح  تم و "اليوم"بإطالق العالمة التجارية الجديدة لقطاع الدواجن تحت مسمى  م٢٠١٠وتوج عام . مليون طير في السنة ١٠٠
    .بإستخدام هذه العالمة

 قطاع عمل جديد تمثل في سوق حليب األطفال الرضع حيث يجري العمل حاليًاالبدء في تنفيذ خطة العمل الخاصة بالدخول فعليًا في م ٢٠١٠كما شهد العام 
أول مصنع على مستوى المنطقة وذلك في محافظة الخرج حيث تم بناؤه على أحدث المستويات القياسية العالمية وبإستثمارات من إنشاء  على اإلنتهاء

تشغيل هذا المصنع ولتأكيد إلتزامنا بتقديم منتجات ذات جودة عالية ، دخلت شركة المراعي في شراكة فنية وتجارية ل. مليون ريال ٨٠٠رأسمالية تزيد عن 
تحت إسم  م٢٠١٠مع  شركة ميد جونسون نيوترشن تحت إسم الشركة العالمية ألغذية األطفال وقد تم طرح هذا المنتج بنجاح في شهر ديسمبر من العام 

                          ."إنفا –المراعي "العالمة التجارية 

باإلستمرار في النمو في كافة قطاعات العمل وتدعيم والتي تقضي  تدشين خطة المراعي الخمسية الجديدةالبدء في  ومن التطورات التي شهدها هذا العام ،
ي العالقة وخدمة لعمالئها مركز شركة المراعي التنافسي في األسواق عبر إستثمارات رأسمالية رشيدة تحقق للشركة الوفاء بإلتزاماتها لكافة األطراف ذو

تحديث الشعار والعالمة التجارية لتواكب لرسالة والرؤية الجديدة للشركة و وقد تزامن هذا مع اإلنتهاء من تطوير وإقرار القيم و ا .لحاجات المستهلكين وتلبية
 .مواصلة النمو و الدخول في قطاعات عمل جديدةبرؤيتنا الجديدة والتي تقضي 

ناسب مع لتتلثروة المائية، فقد شرعت شركة المراعي بإستيراد األعالف الخضراء من الخارج بمسئولياتنا اإلجتماعية ومحافظتنا على البيئة واولتأكيد إلتزامنا 
 .ركة المراعيفي شمع تبني مجموعة من برامج ترشيد إستخدام المياة وإدخال تقنيات حديثة في منظومة اإلنتاج  الكميات المصدرة للخارج

وموظفيها شركة المراعي ل التنفيذية دارةاإلكما يمتد الشكر إلى شركة المراعي  مجلس إدارةثقتكم في في الختام نغتنم هذه الفرصة لتقديم خالص الشكر لكم ل
 ".جودة تستحق الثقة"موظف على جهودهم المباركة وأدائهم المتميز الذي يؤكد دوما بأن المراعي  ١٧,٠٠٠ اكثر من البالغ عددهم

  



ة  |  ٣٣ ح ف ص ٢٠١٠تقرير مجلس اإلدارة      

  :النتائجوصف ألنشطة الشركة الرئيسية وإسهاماتها في  .٢
 النمو المتواصل 

. %٢٥ مقدارةسنوي بمتوسط في مواصلة النمو  م٢٠٠٤فقد نجحنا منذ عام  لرؤيتناحرصًا من شركة المراعي على الوفاء بإلتزاماتها نحو عمالئها وتحقيقًا 
لإلنتاج ومرافق التوزيع و في مواردها البشرية والتي قد تحقق هذا النمو المتواصل من خالل برامج إستثمار ضخمة ضختها الشركة في البنى األساسية و

بلغت  قياسية ومع تحقيق أرباح صافية% ١٨.١مليون ريال بنسبة زيادة مقدارها  ٦,٩٣٠.٩ مكنتها من تحقيق مبيعات قياسية بلغت هذا العام زهاء
 .%١٧.٢مليون ريال وبنسبة زيادة بلغت ١,٢٨٥.٤

 

 :للخمس سنوات الماضية ونسبة الدخل قبل المصاريف البنكية والزكاة عاتوالجدول أدناه يوضح النمو في المبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 .متميزًا في منتجات العصائر والمخابز نموًا هلبان رافقألك نموًا ملحوظًا في منتجات الوكما ترون فإن هنا

 :ثر اإليجابي لمبادرات الشركة في التنوعألوالذي يعكس ا نوع المنتجتحليل المبيعات حسب سم البياني أدناه يوضح روال

%٤٥.٧؛ البان طازجة

%٩.٥؛ البان طويلة األجل

%١٠.٨؛ العصائر

%١٨.٥؛ أجبان وزبدة

%١١.٩؛ مخبوزات

%٢.٥؛ الدواجن

%٠.٧؛ أعالف ومحاصيل زراعية

%٠.٤؛ منتجات البان أخرى

المبيعات حسب نوع المنتج

  

٢٠٠٩ ٢٠١٠
البان طازجة       ٣,١٦٨.٧       ٢,٨١٧.٦     %١٢.٥
البان طويلة  األجل            ٦٥٨.٩           ٥٦٢.٦     %١٧.١
العصائر           ٧٤٥.١           ٦٢٠.٢     %٢٠.٢
أجبان وزبدة        ١,٢٨٢.٤       ١,١٤٣.٠     %١٢.٢
مخبوزات            ٨٢١.٢           ٦١٨.١     %٣٢.٩

منتجات ألبان أخرى             ٣٠.٧             ٣٤.٤    (%١٠.٨)
اإلجمالي       ٦,٧٠٧.١       ٥,٧٩٥.٩     %١٥.٧

الدواجن  (هادكو )           ١٧٦.١             ٤٤.٥   %٢٩٥.٨
اعالف ومحاص�يل  زراعية             ٤٧.٧             ٢٨.٤     %٦٧.٧

١٨.١% إجمالي  المبيعات     ٦,٩٣٠.٩     ٥,٨٦٨.٨

المبيعات حسب فئة 
الرياالت )  المنتجات ( بماليين 

السنة المنتهية في  ٣١ ديسمبر 
التغير  % 
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المبيعات ونسبة الدخل قبل المصاريف البنكية والزكاة

المبيعات %نسبة الدخل قبل المصاريف البنكية والزكاة 
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 األلبان الطازجة 

بن والحليب والزبادي الطبيعي والزبادي بالفواكه لل،كامن حليب األبقار المنتج محليَا  المصنعةالمنتجات الرئيسية وتشمل المنتجات قصيرة األجل ووهي 
مليون ريال  ٣,١٦٨.٧ وبلغ حجم المبيعات من منتجات األلبان الطازجة والتي تشكل الفئة األكبر من المنتجات. والقشطة باإلضافة لمنتجات األلبان المحالة

 .مقارنة بالعام السابق% ١٢.٥أي بنسبة زيادة تبلغ 

 أسواق مفضل في كافةمكانتها كخيار رسخت وقد سجلت منتجات الحليب واللبن والزبادي أرقامَا قياسية في حصصها السوقية بالمملكة العربية السعودية و
 .مجلس التعاون الخليجي دول

ها الغذائية العالية توتتميز هذه المنتجات بقيم .في أسواق المملكة ودول الخليج" فيتال زبادي"و " فيتال لبن"طرح منتج  ٢٠١٠وفي نفس السياق شهد عام 
 .الحصص السوقية المتوقعة سلفًابذلك المنتجات كل التوقعات متجاوزة  هوقد فاق نجاح هذ. خيار صحي مناسب للمستهلكينك

 

  ن طويلة األجلاأللبا

تطوير من خالل تم  تغطية الفجوة في األسواق أخيرًا و. وتشمل هذه المنتجات الحليب طويل األجل وكريمة الخفق والقشطة طويلة األجل والحليب المركز
 .في األسواق الطبخ كريمة طرحو

وقد بلغ حجم مبيعات . التي إرتبطت بنجاح هذا المنتج" رماه" كما تم تطوير عبوات الحليب طويل األجل ذو النكهات والمخصص لألطفال وتنشيط شخصية
 .التسويق والتوزيع لهذا المنتج نجاح برامجمقارنة بالعام الماضي مما يعكس % ١٧.١مليون ريال بنسبة زيادة  ٦٥٨.٩منتجات األلبان طويلة األجل 

 العصائر

مبيعاتها  ساهم في زيادةنكهة وأربع أحجام عبوات مختلفة مما  ١٣في  المتوفرةئر المراعي إستمرت إشادة المستهلكين بالجودة العالية والطعم المميز لعصا
 .محققة بذالك زيادة مضطرده في حصصنا في كافة األسواقمليون ريال سعودي  ٧٤٥.١لتصل إلى % ٢٠.٢بنسبة 

 األجبان والزبدة

المعلبة وجبنة المربعات وجبنة الشيدر المطبوخة در يالمجموعة على الجبنة القابلة للدهن وشرائح الجبنة وجبنة المثلثات وجبنة الش هذهوتشتمل منتجات 
 .والحلوم والفيتا والموزاريال والزبدة والسمن

% ١٢.٢بنسبة  مبيعاتهاحيث إرتفعت  المنتجاتذه لمستهلك لهل واضح مما يعكس تفضيل م٢٠١٠قوتها في العام  منهذه المجموعة  مبيعات قد عززتو
تحديث تركيبة بعضها وتحسين تصاميم عبواتها لتتواكب مع و تطويرالمركز التنافسي لهذه المنتجات من خالل  دعموتم  .مليون ريال ١.٢٨٢.٤لتصل إلى 

 .اقفي كافة األسو لمجموعة من المنتجاتهذة ا ةريادذوق ورغبات المستهلكين وبالتالي تكريس 

 المخبوزات

 مناسبةمستويات  لتصل إلىوالمعمول ورقائق السمبوسة  فلاوالو والكعكوالمشتملة على المعجنات والكيك والبسكويت والخبز  المخبوزاتمبيعات  إرتفعت
 . مقارنة بالعام الماضي% ٣٢.٩مليون ريال أي بنسبة زيادة بلغت  ٨٢١.٢ حيث بلغت م٢٠١٠في العام 

الطريق للنمو المضطرد والتوسع المسقبلي بدول مجلس  ًابأحدث التقنيات ممهد المجهزالخرج ومحافظة المخابز الجديد ب مصنع تدشين م٢٠١٠كما شهد العام 
تقديم منتجات وسوف يكون لهذا المصنع األثر الكبير في زيادة قدراتنا التنافسية من خالل  "سفن دايز"و "لوزين"عالماتنا التجارية  التعاون الخليجي لكل من

  .طازجة للمناطق الوسطى والشرقية بالمملكة العربية السعودية

 الدواجن

إلعادة الهيكلة والتكامل بعد نجاح  والمستمر العمل المكثف أوجم ٢٠١٠قبل نهاية العام  "اليوم"لمنتجات الدواجن  تدشين العالمة التجارية الجديدة يمثل
منتجات األخرى الو أجزاء الدجاج المقطعةو الطازجوتشتمل منتجات الدواجن على الدجاج الكامل ). هادكو ( اإلستحواذ على شركة حائل للتنمية الزراعية 

 .م٢٠١٠ون ريال خالل العام ملي ١٧٦.١بلغت مبيعات منتجات الدواجن قد  و. ذات القيمة المضافة المباعة ألسواق التجزئة

وتطوير  عالية إخضاعها لمعايير قياسيةوذلك عبروتركز الشركة في أعمال الدواجن في سنتها األولى على تقديم منتجات ذات جودة عالية من الدجاج المبرد 
 .وتكامل عمليات اإلنتاج والتوزيع لهذا القطاع  لإلنتاج لبنى األساسيةا

 الزراعيةاألعالف والمحاصيل 

 . مليون ريال ٤٧.٧وبلغت هذه المبيعات . وزيت الزيتون والعنب والقمح وتشمل مبيعات المحاصيل الزراعية والبساتين متضمنة التمور
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  :تكاليف التشغيل .٣

من  المراعي ، فقد نجحت شركة م٢٠١٠ت اإلنتاج ومواد التعبئة والتغليف واألعالف في النصف الثاني لعام اإلرتفاع الملحوظ في تكاليف مدخال من رغمبال
رنة بالعام خالل سياسات متطورة ورشيدة في إدارة المشتريات وإدارة التمويل من خفض نسبة تكلفة المواد المباشرة و المصاريف العامة واإلدارية مقا

من الزيادة في اإلستهالك والتكاليف الناشئة من عمليات دمج أما الزيادة الطفيفة في نسبة التكاليف األخرى للمبيعات فقد جاءت بشكل مباشر ورئيس . السابق
لتخفيف اآلثار المترتبة على  تشغيلية عالية و السعي حثيثًا ةتستمر الشركة في تحقيق معدالت كفاءوسوف  .والبساتين إلى أعمال الشركة قطاع الدواجن 

 . ؤثر سلبًا على هوامش األرباح ي ار هذة الزيادات قدحيث أن إستمر األعالف ومدخالت اإلنتاج األخرى تكاليف الزيادات في

التغير%  من المبيعات  ٢٠٠٩ من المبيعات  ٢٠١٠

١٦.٣% ٤٢.٤%       ٢,٤٨٦.٤ ٤١.٧%         ٢,٨٩١.٣ تكلفة مواد مباشرة

٢٨.٢% ١٧.٣%       ١,٠١٦.٦ ١٨.٨%         ١,٣٠٣.٧ تكلفة مبيعات أخرى

١٧.٩% ١٥.١%           ٨٨٧.١ ١٥.١%         ١,٠٤٦.٠ مصاريف بيع وتوزيع

١٥.٤% ٣.٤%           ١٩٩.٧ ٣.٣%            ٢٣٠.٤ مصاريف عامة وإدارية

١٩.٢% ٧٨.٢%     ٤,٥٨٩.٨ ٧٨.٩%      ٥,٤٧١.٤ إجمالي  تكاليف التشغيل

تكلفة التشغيل (بماليين الرياالت)
السنة المنتهية في  ٣١ ديسمبر

 

 .اإلنفاقكما يمكن عرض تكاليف التشغيل حسب طبيعة 

التغير%  من المبيعات %  ٢٠٠٩ من المبيعات %  ٢٠١٠

١٦.٣% ٤٢.٤%     ٢,٤٨٦.٤ ٤١.٧%     ٢,٨٩١.٣ تكلفة مواد مباشرة

٢٣.٢% ١٥.٠%         ٨٨٤.٥ ١٥.٦%     ١,٠٨٩.٦ تكلفة رواتب الموظفين

١٧.٦% ٩.١%         ٥٣٥.٨ ٩.١%         ٦٣٠.٤ مصاريف تشغيلية

١٨.٢% ٥.١%         ٢٩٧.٤ ٥.١%         ٣٥١.٧ مصاريف تسويق

٣.٩% ٠.٤%           ٢٢.٥ ٠.٣%           ٢٣.٤ تأمين

٣٣.٥% ٦.٢%         ٣٦٣.٢ ٧.٠%         ٤٨٥.٠ اإلستهالك واإلطفاء

١٩.٢% ٧٨.٢%    ٤,٥٨٩.٨ ٧٨.٩%    ٥,٤٧١.٤ إجمالي تكاليف التشغيل

تكاليف التشغيل (بماليين 
الرياالت)

السنة المنتهية في  ٣١ ديسمبر

 

 

  :إستهالك وإستبعاد الموجودات .٤

 الموجوداتالنمو في هذه  ويةالحي لموجوداتويمثل اإلرتفاع في صافي ا. واألعالف والمحاصيل الزراعيةقطيع األبقار و الدواجن  ويةالحي الموجوداتتشمل 
 علمَا بأن السياسة المحاسبية. يير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونييناوطبقَا لمع المحاسبية تناثابتة بموجب سياس كموجوداتوذلك حسب تصنيفها وتقييمها 

 . القوائم الماليةموضحة ب المستخدمة

اإلنتاج عمليات ريال وذلك بسبب اإلستثمارات المستمرة في المزارع و مليون ١٢١.٨الثابتة بنحو  للموجودات اإلستهالكات واإلستبعادات توقد إرتفع
 . ومرافق التوزيع
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  :والمشاريع المشتركة الحصة في نتائج الشركات الزميلة .٥

) مشروع مشترك مع ببسيكو ( شركة األلبان والعصائر العالمية من  ًالك االوراق الماليةوالمشاريع المشتركة و الزميلةالشركات تشمل اإلستثمارات في و
الدواجن كجزء من عملية اإلستحواذ على  "تأصيل"والمساهمة المحدودة في شركة ) مشروع مشترك مع ميد جونسون ( والشركة العالمية ألغذية األطفال 

 .مية الزراعيةشركة حائل للتن

الرصيد الحصة من نتائج رأس المال  الرصيد
الختامي  السنة المقدم اإلفتتاحي 

شركة األلبان والعصائر العالمية                      ٤٥٥.١                        ٦٤.٨                         (٦.٤)                          -                      ٥١٣.٥
شركة تأصيل الدواجن                         ٢٩.١                          -                          ٤.٧                         (١.٠)                        ٣٢.٨
الشركة العالمية ألغذية األطفال                           -                        ٢٠.٥                         (٤.٣)                          -                        ١٦.٢

شركة المراعي ذ .م.م                          -                          ٠.٢                          -                          -                          ٠.٢
                      ٥٦٢.٧                          (١.٠)                          (٦.٠)                         ٨٥.٥                       ٤٨٤.٢ المجم$$وع 

التوزيعاتالشركات الزميلة

 

  :المدفوعات النظامية .٦

 : م٢٠١٠للجهات الحكومية خالل العام  النظامية المسددة المدفوعاتالجدول أدناه يبين 

٢٠٠٩ ٢٠١٠
            ٨٩.٣           ١٠٠.٥  الرسوم الجمركي�ة 
            ١٧.٦             ٢١.٣  الزكاة 
            ٢٠.٧             ٢٠.٩  المؤسسة العامة للتأمين�ات اإلجتماعي�ة  
            ٢٣.٢             ٣٠.٥  رسوم حكومي�ة 
               ٢.٠                ٤.٢  أخرى 

          ١٥٢.٨           ١٧٧.٤ إجمالي المدفوعات النظامي__ة

المدفوعات النظامي__ة (بماليي_ن الري__االت )
الس_نة المنتهي_ة ف__ي   ٣١ ديس__مبر

 

م ، تم إحتساب الزكاة ٢٠١٠أيهما أكبر طبقًا ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل ، وخالل العام  صافي الدخل المعدل أو وعاء الزكاةالزكاة على أساس  حسابيتم 
 . على أساس صافي الدخل المعدل

تمت الموافقة على الربوط الزكوية  و .م وسددت اإللتزامات الزكوية وفقًا لذلك٢٠٠٩إقراراتها الزكوية عن جميع السنوات حتى عام  شركة المراعيقدمت 
م قيد المراجعة ٢٠٠٩م ٢٠٠٨م و ٢٠٠٧بينما ال تزال اإلقرارات الزكوية لألعوام . م٢٠٠٦التي أجرتها مصلحة الزكاة والدخل عن جميع السنوات حتى عام 

 .من قبل مصلحة الزكاة والدخل

وقد تمت الموافقة على الربوط . م، وسددت اإللتزامات الزكوية وفقًا لذلك٢٠٠٨سمبر دي ٣١قدمت شركة هادكو إقراراتها الزكوية عن جميع السنوات حتى 
فإن اإلقرارات الزكوية لشركة هادكو يتم توحيدها ضمن  م ،٢٠٠٩وإعتبارًا من العام . م٢٠٠٢ديسمبر  ٣١الزكوية التي أجرتها مصلحة الزكاة والدخل حتى 

 .اإلقرار الزكوي للمجموعة

 

  :صافي الدخل .٧

م وإرتفعت نسبة صافي الدخل بالنسبة للمبيعات ٢٠١٠مليون ريال في العام  ١,٢٨٥.٤م إلى ٢٠٠٩مليون ريال في العام  ١,٠٩٦.٧من الدخل صافي  ارتفع
 %.١٨.٧إلى % ١٨.٥من 
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  :التدفقات النقدية .٨

من % ٢٨.٩ بنسبة تعادلو م٢٠٠٩مقارنة بالعام % ١١.٣بنسبة زيادة بلغت  مليون ريال ٢,٠٠٥.٤التشغيلية إلى  األنشطةإرتفعت التدفقات النقدية من 
الناتجة عن العمليات التشغيلية بشكل كبير في تمويل  )بعد سداد الديون وتوزيع األرباح للمساهمين(الصافية  وقد أسهمت التدفقات النقدية. إجمالي المبيعات

  .مليون ريال ٢,١٨٨.٧ة بمبلغ الداخلي استثمارات المراعي امجبر

تقوم الشركة ، سواق دول مجلس التعاون الخليجيأ ريادةفي  ة شركة المراعيتأمين إحتياجات األسواق المستقبلية المتنامية والمحافظة على مكان ولغرض
  .شار الجغرافيتفي قطاعات العمل وفئات المنتجات واإلن التنوعالمستمر والمتوازي مع سياسة  باإلستثمار

رأس المال العامل  ت نسبةتحسنومقارنة بالعام الماضي  %٧,٣التحسن في إدارة رأس المال العامل إلى اإلنخفاض في صافي رأس المال العامل بنسبة وأدى 
 .متماشيَا مع اإلستثمارات المتنوعة للشركة خالل العا من المبيعات %٩.٥إلى  %١٢.١ من

٢٠٠٩ ٢٠١٠
         ١,٨٠٢.٢        ٢,٠٠٥.٤ السيولة النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية

        (١,٧١١.٠)      (٢,١٨٨.٧) السيولة النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية
             ١٦٩.٩            (٨٣.٦) السيولة النقدية الواردة من / (المستخدمة في) األنشطة التمويلية
             ٢٦١.١          (٢٦٦.٩) الزيادة / النقص في النقد
             ٢٤٦.٦            ٥٠٧.٧ رصيد النقد في بداية اول السنة

         ٥٠٧.٧         ٢٤٠.٨ رصيد النقد في  نهاية السنة

السيولة النقدية (بماليين الرياالت)
السنة المنتهية في  ٣١ ديسمبر

 

٢٠٠٩ ٢٠١٠
    ١,٠٩٦.٧     ١,٢٨٥.٤ الدخل  صافي 
        ٣٦٣.٢         ٤٨٥.٠ اإلستهالك واإلطفاء 
        ١٤٧.٥         ١٢٠.٦ مصاريف بنكية
            ٢.٠             ٥.٩ الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة
          ٢٦.٢           ٤٠.٣ التغير في مكافأة نهاية الخدمة

            ٣.٤           ٢١.٥ حصة شركاء األقلية في صافي دخل  شركات تابعة

        ١٦٣.٢           ٤٦.٧ العامل  المال   صافي التغيرات في رأس 
   ١,٨٠٢.٢    ٢,٠٠٥.٤ صافي  السيولة النقدية التشغيلية

السيولة النقدية من األنشطة التشغيلية (بماليين الرياالت)
السنة المنتهية في  ٣١ 

ديسمبر

 

٢٠٠٩ ٢٠١٠
  (١,٣٣٤.٨)   (٢,٢٣٧.٢) مصاريف رأس مالية
        ١٠٧.٤         ١٣٣.٠ عوائد بيع موجودات ثابتة
      (٤٥٧.٩)         (٨٤.٥) إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

        (٢٥.٧) صافي النقد من عمليات اإلستحواذ على شركات تابعة   -               

 (١,٧١١.٠)  (٢,١٨٨.٧) صافي  السيولة النقدية اإلستثمارية

السيولة النقدية اإلستثمارية ( بماليين الرياالت) 
السنة المنتهية في  ٣١ 

ديسمبر

 

٦٢
٩.٧

٧٤
٠ .

٣

١,
٠١

٦.١

١ ,
٨٠

٢.٢ ٢ ,
٠٠

٥.٤

-

٥٠٠.٠

١,٠٠٠.٠

١,٥٠٠.٠

٢,٠٠٠.٠

٢,٥٠٠.٠

٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠

السيولة الواردة من األنشطة التشغيلية
ماليين الرياالت 
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٢٠٠٩

اإلجمالي اإلجمالي أخرى
األعالف 

والمحاصيل 
الزراعية

الدواجن المخبوزات االلبان والعصائر

      (١٣٦.٤)       (١٢١.٠)                -           (٥٤.٦)                -              (١.١)              (٦٥.٣) إحالل
  (١,١٩٨.٤)   (٢,١١٦.٢)       (٣٢٤.٣)       (٢٤١.٤)       (٢٣٦.٥)       (٤٠٩.٨)            (٩٠٤.٢) مشاريع رأسمالية جديدة
 (١,٣٣٤.٨)  (٢,٢٣٧.٢)     (٣٢٤.٣)     (٢٩٦.٠)     (٢٣٦.٥)     (٤١٠.٩)         (٩٦٩.٥) اإلجمالي
  (١,٥٥٥.٦)   (١,٥٤٧.١)       (٢٦٤.٣)         (٨٥.٩)       (٤٣٧.٤)       (٢٠١.٨)            (٥٥٧.٧) إلتزامات رأسمالية

٢٠١٠
االستثمارات الرأسمالية (بماليين الرياالت)

 

 

  :اإلستحواذات والتوسع الجغرافي والسوقي .٩

الدخول ية لهذا المشروع قررت الشركة ندراسات الجدوى اإلقتصادية والف بناءًا على نتائجو ،قطاع حليب األطفال في دخوللا عزمهاالمراعي  شركة أعلنت
ويتوقع أن تم تجهيزة بتقنيات حديثة حيث في محافظة الخرج بمواصفات قياسية عالمية م بدأ العمل في إنشاء المصنع ٢٠١٠وخالل العام  .في هذة  الصناعة
ويركز هذا اإلستثمار على إنتاج حليب األطفال الرضع وهو المصدرالوحيد لتغذية األطفال حتى عمر  .م٢٠١١بطاقته القصوى بنهاية العام  يعمل هذا المصنع

إحتياجات األطفال الغذائية حتى عمر  لتلبي وبناؤها سنة باإلضافة إلى منتجات تغذية األطفال األخرى وهى منتجات ذات قيمة غذائية عالية تم تصميمها
 .لكافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من الخارج يتم إستيرادها المماثلة لمخرجات هذا المصنع بأن جميع المنتجات السادسة علمًا

كات رهذا اإلستثمار هي العمل مع إحدى الشومع الوضع في اإلعتبار أن أفضل الوسائل لضمان نجاح مثل لتأكيد إلتزامنا بتقديم منتجات ذات جودة عالية و
تم اإلتفاق على إبرام شراكة متساوية  عالميًا وبعد المقارنة والمفاضلة بين العديد من الشركات المتخصصة والمعروفة. المعروفة والمشهورة في هذا المجال

تولى هذه الشركة كامل مسئولية التشغيل إلنتاج حليب األطفال الرضع وست .تحت مسمى الشركة العالمية ألغذية األطفال ) نيوترشن ميد جونسون( مع شركة 
الذي تقدر مكانة الرائدة في هذا القطاع ولل للوصولومنتجات أغذية األطفال األخرى ذات العالقة بهذا اإلستثمار بدول الخليج الست وذلك بهدف اإلسراع 

 .ريال في العام بليون ٢بحوالي عوائده 

وشبكة  األغذيةالجودة العالية المعروفة عنها في منتجات  مستوىبأسواق المنطقة و لدقيقةالمراعي ا شركة معرفةفي بين الشركتين  النموذجي التكامل يتمثلو
بولها لدى وتخصصها في صناعة أغذية األطفال وق وريادتها جونسون بعمق معرفتها بينما تتميز ميدعبر دول مجلس التعاون الخليجي  قنوات توزيعها الممتدة

كما هيأ هذا التكامل كافة عناصر النجاح للشركتين وبالتالي  .بتكارإلواقدراتها الفنية في ريادة هذا القطاع من حيث األبحاث  باإلضافة إلى المستهلك وثقته فيها
  .وللمؤسسات المهتمة بصحة المجتمع التعاون الخليجي تحقيق المصلحة لمواطني مجلس

مما سيكسبها زخمَا كبيرَا لضمها " إنفا  -المراعي"ة العالمية ألغذية األطفال العالمة التجارية المشتركة للمراعي وميد جونسون وستحمل منتجات الشرك 
المملكة العربية السعودية  تم إستيرادة من خارج وفي غضون ذلك تم تدشين أول منتج. هذين اإلسمين المرموقين والحائزين على ثقة المستهلك ورضائه 

  .م٢٠١٠خالل ديسمبر 

 األلبان شركة إنشاء سبقها فقد. المراعي عقدتها التي والشراكات اإلستحواذات سلسلة في اإلستثمارات كأحدث األطفال ألغذية العالمية الشركة تأسيس ويأتي
 التعاون مجلس دول نطاق خارج باألسواق المتاحة الفرص من ستفادةاإل بغرض وذلك م٢٠٠٩ العام خالل بيبسيكو مع مشترك كمشروع والعصائرالعالمية

 الشرقباقي دول  جنوب شرق آسيا وأفريقيا و في الحقَا للتوسع الطريق ممهدة بشكل جيد ومصر األردن منتجري األعمال لهذه الشركة في كل و.  الخليجي
 . ) الخليجي التعاون مجلس دول عدا ما(   األوسط

ففي . الدواجن  صناعة م من تحقيق التنوع وذلك بالدخول في مجال٢٠٠٩خرى فقد مكن اإلستحواذ على شركة حائل للتنمية الزراعية في العام ومن ناحية أ
األساسية للزراعة والتصنيع مما سيمكن الشركة من إنتاج  البنىتطوير ب والنجاح وقامت اإلستحواذ عناصر المراعي على تكامل عملتم ٢٠١٠خالل العام 

       .ر في العاميمليون ط ١٠٠لوصول للطاقة المستهدفة وهى إنتاج اومن ثم م ٢٠١١ر في العام يمليون ط ٢٥
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   :التمويل  .١٠

 والمتالحقة الكبيرة اإلستثمارات  دعم في المساهمة شأنها من كان إضافية تمويالت على الحصول من تمكينها في المراعي لشركة النقدية التدفقات قوة أسهمت
 التعاون مجلس دول أسواق في الرائدة مكانتها على وللمحافظة لمنتجاتها المستهلكين من المتنامي الطلب حيال أهدافها تحقيق من المراعي لتمكين المطلوبة
 .الخليجي

٢٠٠٩ ٢٠١٠
        ٦٨٩.٦         ٤٧٠.٥ الزيادة في القروض

القروض من مؤسسات مالية حكومية
        (٧٠.٤)       (١١٦.١) قروض مسددة
        ١٣٢.٦           ٩٤.٥ قروض إضافية

تسهيالت بنكية إسالمية (مرابحة)
      (٢٣٣.٦)       (٤٣٣.٦) قروض مسددة
        ٨٦١.٠         ٩٢٥.٧ قروض إضافية

      (٣٨٠.٠)       (٤٥٤.٨) توزيعات أرباح مدفوعة
           (٠.٧)            (٠.٩) توزيعات نقدية لمالك الحقوق األقلية
      (١٤٧.٥)       (١٢٠.٦) مصاريف بنكية
            ٨.٥             ٨.٢ مصاريف مؤجلة

               -             ١٤.٠ حقوق األقلية بأسهم الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية 
المحدودة

     ١٦٩.٩       (٨٣.٦) صافي  السيولة النقدية للنشاطات التمويلية

السيولة النقدية المستخدمة في  األنشطة التمويلية (بماليين 
الرياالت)

السنة المنتهية في  ٣١ 
ديسمبر

 

حيث  ةالصناعي التنمية صندوق في متمثلة يةالسعود العربية المملكةفي  حكومية تمويل مؤسسات من تم الحصول على التمويل الالزم لبرامجنا اإلستثمارية
وهو تمويل بدون فائدة أو  ،ةالزراعي التنمية صندوقكما تم الحصول على تمويل من .تتضمن تكاليف التمويل الخاص بالتقييم المبدئي و تكاليف المتابعة 

 البنكية التسهيالت من بكثير  أقل هي ةالصناعي التنمية صندوق لقروض الفعلية التكلفة وللعلم فإن.  عموالت أي يتحمل ال التمويل من النوع وهذا. عمولة
 .العمولة لمخاطرمعدالت تخضع ال أنها كما التجارية البنوك من المقدمة

اإلسالمية  البنوكمليون ريال من تسهيالت  ٧٥٠تأمين مبلغ إضافي قدره إستطاعت الشركة  ، حاجة المتنامية لتمويل مشاريع الشركة المستقبليةونظرًا لل
بأن علمَا ، بعد ثالث إلى خمس سنوات  على أن يكون إستحقاق السداد ةن ريال من صندوق التنمية الصناعيمليو ٣١٨.٢وكذلك مبلغَا إضافيَا قدره ) مرابحة(

 .هذه القروض هي قروض طويلة األجل قد بنيت على أساس معدالت ثابتة

الشركة في نفس  لدى انكما ك مليون ريال، ٣,٢٩٥.٣نحو  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ فيالمتاحة وغير المستخدمة   )ابحةمر( اإلسالمية البنكية التسهيالت وبلغت
 من البنكية الرسوم انخفضت كما. سعودي ريال مليون ٦٧٨.٩ بمبلغ السعودي الصناعية التنمية صندوق من مقدمة مستخدمة غيرمتاحة و  تسهيالت التاريخ
 .العمولة معدالت إلنخفاض رئيسي بشكل يعود وهذا ريال مليون ١٢٠.٦ إلى ريال مليون ١٤٧.٥
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٣,١٩١.٨

٢,٤٢٥.٩

٣,٠١٩.١

١٨٤.٥

٥٤٥.٩

٢,٣٧٣.٢

١,٩٢٤.٧

٣.٥
٠

٥٠٠

١,٠٠٠

١,٥٠٠

٢,٠٠٠

٢,٥٠٠

٣,٠٠٠

٣,٥٠٠

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ - ٢٠١٥ ٢٠١٦ >

التسهيالت المتاحة والمستخدم منها

التسهيالت المتاحة المستخدم من التسهيالت
 اإلستحقاقسنوات 

 

 

  :حرباسياسة توزيعات األ .١١

 ٤٦٠م على المساهمين بمبلغ ٢٠٠٩م على توزيع األرباح الخاصة بعام ٢٠١٠ابريل  ١١وافقت الجمعية العمومية العامة للشركة في إجتماعها المنعقد بتاريخ 
 . )مليون سهم ١١٥ ساسأعلى (  ريال لكل سهم ٤مليون ريال وذلك بواقع 

 ٢٣٠ ساسأعلى ( ريال لكل سهم ٢.٢٥لس الجمعية العامة بالموافقة على توزيع أرباح للمساهمين بواقع م فقد أوصى المج٢٠١٠فيما يتعلق بالعام المالي أما 
  .مليون ريال ٥١٧.٥بمبلغ   )مليون سهم

مليون ريال وذلك عن طريق منح سهم مجاني لكل  ٢,٣٠٠مليون ريال الى  ١,١٥٠قامت المراعي بزيادة رأس المال من  م٢٠١٠في ديسمبر من العام و
 .مليون سهم ٢٣٠مليون سهم ليصبح بذلك عدد االسهم  ١١٥سهم قائم وبذلك تضاعف عدد األسهم من 

قدرة الشركة على اإلستمرار في  حد منيقد بما  من اإلستثمارات الضخمة العديد تتضمنوفي هذا السياق فإن الخطة الخمسية الطموحة لشركة المراعي 
ومع حاجة الشركة مستقبًال إلى معدالت إستثمار كبيرة فسوف تلجأ الشركة إلى صرف . صرف معدالت أرباح مرتفعة كما كان الحال في األعوام الماضية 

 .م في مقابلة إحتياجات الشركة وتحقيق مصالح مساهميهاوهذا من شأنه اإلسها% ٤٠إلى % ٣٠ن ابيم بمعدل يتراوحأرباح 
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  :وإفصاح بيانات األعضاء إجتماعات مجلس اإلدارة .١٢

  :عقد المجلس خالل العام ستة إجتماعات تميز معظمها بحضور األعضاء، ويوضح الجدول أدناه التفاصيل المتعلقة بذلك

اإلجتماع السادس اإلجتماع الخامس اإلجتماع الرابع  اإلجتماع الثالث اإلجتماع الثاني اإلجتماع األول
٢٠١٠/١٢/٠٥ ٢٠١٠/١٠/٠٤ ٢٠١٠/٠٨/١٤ ٢٠١٠/٠٦/١٤ ٢٠١٠/٠٤/١٢ ٢٠١٠/٠٢/٠٣

غير تنفيذي سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير
٦ √ √ √ √ √ √ ( رئيس مجلس اإلدارة )

شركة اسمنت اليمامة، شركة الدرع العربي للتأمين
تنفيذي عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا

√ √ √ √ √ √ ( العضو المنتدب )
الشركة السعودية لألسماك 

غير تنفيذي المهندس/ ناصر بن محمد المطوع
(مستقل ) شركة الدرع العربي للتأمين

غير تنفيذي سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
شركة االتصاالت المتنقلة (زين)

غير تنفيذي ابراهيم بن محمد العيسى
البنك السعودي الفرنسي، مجموعة صافوال، شركة طيبة القابضة، شركة اسمنت ينبع

غير تنفيذي موسى بن عمران العم$ران  
(مستقل) مجموعة صافوال، شركة االسمنت العربية، البنك السعودي الفرنسي

غير تنفيذي د. سامي بن محسن باروم **
مجموعة صافوال، شركة اسمنت العربية

غير تنفيذي محمد بن عبدالرحمن الدامر **
(مستقل)

غير تنفيذي  د. ماجد بن عبداهللا القصبي **
(مستقل) شركة البحر األحمر

غير تنفيذي د. عبدالرؤوف بن محمد مناع *
مجموعة صافوال، البنك السعودي لإلستثمار

غير تنفيذي سليمان بن عبدالقادر المهيدب *
البنك السعودي البريطاني، الشركة العربية لألنابيب، مجموعة صافوال، شركة التصنيع الوطنية

غير تنفيذي ابراهيم بن حسن المدهون  *
( مستقل) شركة البحر األحمر، شركة هرفي لألغذية، مجموعة فتيحي القابضة

** انتهاء عضوية مجلس اإلدارة في شهر أغسطس ٢٠١٠م          *   تم انتخابه لعضوية المجلس خالل شهر أغسطس ٢٠١٠م

--

----√√

--√√

٣

----√√٢

√√√---

٢

٥

√√√---٣

√√----

√√√

√ √

√√√√√-

√√√

٦ √ √ √

٢

٢

√

√ √ -

٦

- √ √

٦

٤

المجموع التصنيف أسماء األعضاء والش$ركات المس$$اهمة  

 

 .الجمعية العامةتنص لوائح الشركة على أن ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة يتم بنظام التصويت التراكمي بإجتماع  
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  :التغير في ملكية أعضاء مجلس اإلدارة .١٣

التغير  نسبة  ٣١.١٢.٢٠١٠ التغيرات  ٠١.٠١.٢٠١٠ التغير  نسبة  ٣١.١٢.٢٠١٠ التغيرات  ٠١.٠١.٢٠١٠
 االمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير  ٦٦,٠٠٠,٠٠٠                   -  ٦٦,٠٠٠,٠٠٠             -               -               -               -               -
 عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا     ١,٧١٦,٠٠٠         (٧٤٦,٠٠٠)        ٩٧٠,٠٠٠     (%٤٣.٥)               -               -               -               -
 ناصر بن محمد المطوع        ٢٨٦,٦٦٠            ٧٦,٩٥٢        ٣٦٣,٦١٢      %٢٦.٨               -               -               -               -
 االمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير     ٢,٠٠٠,٠٠٠                   -     ٢,٠٠٠,٠٠٠             -               -               -               -               -
 ابراهيم بن محمد العيسى             ٢,٠٠٠                   -             ٢,٠٠٠             -               -               -               -               -
 موسى بن عمران العمران     ٢,٢٩٦,٥٠٨                   -     ٢,٢٩٦,٥٠٨             -               -               -               -               -
 عبدالرؤوف بن محمد مناع                  -               ٢,٠٠٠             ٢,٠٠٠             -               -               -               -               -
 سليمان بن عبدالقادر المهيدب                  -               ٢,٠٠٠             ٢,٠٠٠             -               -               -               -               -
 ابراهيم بن حسن المدهون             ٢,٠٠٠                   -             ٢,٠٠٠             -               -               -               -               -
-          -          -          -                (٠.٩%)   ٧١,٦٣٨,١٢٠       (٦٦٥,٠٤٨)   ٧٢,٣٠٣,١٦٨ المجموع

أدوات الدين عدد األسهم 
أعضاء مجلس اإلدارة

 

 .م، وتم تعديل األسهم القائمة قبل ذلك٢٠١٠األسهم والناتجة عن منح سهم إضافي في شهر ديسمبر الجدول أعاله يوضح التغير في ملكية 

  :التغير في ملكية كبار التنفيذين .١٤

نسبة التغير ٣١.١٢.٢٠١٠ التغيرات ٠١.٠١.٢٠١٠ نسبة التغير ٣١.١٢.٢٠١٠ التغيرات ٠١.٠١.٢٠١٠
عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي          ٢,٠٠٠               -              ٢,٠٠٠               -               -               -               -               -
عبداهللا بن محمد العبدالكريم              ١٠٠               -                  ١٠٠               -               -               -               -               -
-               -               -               -               ٨٠.١% جورجيس شوردريت        ٢٤,٩٩٢        ٢٠,٠٠٨            ٤٥,٠٠٠
-               -               -               -               ١٤.٩% آندرو ماكي        ٢٨,٠٠٠          ٤,١٥٨            ٣٢,١٥٨
-          -          -          -          ٤٣.٧%          ٧٩,٢٥٨       ٢٤,١٦٦       ٥٥,٠٩٢ المجموع

أدوات الدينعدد األسهمكبار التنفيذيين

 

 .م، وتم تعديل األسهم القائمة قبل ذلك٢٠١٠الجدول أعاله يوضح التغير في ملكية األسهم والناتجة عن منح سهم إضافي في شهر ديسمبر 
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  :التعامالت مع األطراف ذوي العالقة .١٥

 ٣١و  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١الهامة التالية مع األطراف ذات العالقة وذلك خالل العامين المنتهيين في عمالها العادية عقدت المجموعة المعامالت بأ القيامخالل 
 :مع أرصدتها ٢٠٠٩ديسمبر 

مبيعات   (٣٧٤.٨)     ٨١.١ مساهمون رئيسيون
مشتريات   ١٩٣.٧   (٣٠.٩) مساهمون رئيسيون

مبيعات  (٢٥٧.٢)     ٦٧.٥ مساهمون رئيسيون
مشتريات   ١٨٢.٦   (٢٣.٦) مساهمون رئيسيون

٢٠١٠

٢٠٠٩

الرصيد في المبلغطبيعة المعامالتاألطراف ذوي العالقة (بماليين الرياالت)
٣١ ديسمبر

 

مساهم رئيس_ي  مجموعة صافوال
ملكية  مشتركة  العربي  للت_أمين  التع_اوني  شركة الدرع 
ملكية  مشتركة  مزارع األعالف المدارة

زميلة  اس_تثمار  في شركة  العالمية  األلبان  والعصائر   شركة 
زميلة  اس_تثمار  في شركة  شركة تأص_يل  الدواجن (عروق)

اس_تثمار  في مشروع مشترك  الشركة الدولية ألغذية األطفال

العالقة الكيان 

 

   .للموافقة عليهاوتقدم إلى الجمعية العمومية بصفة سنوية تمثل األسعار السائدة ات يهذه العملالمتعلقة ب التسعير وشروط الدفع
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   :للمبيعات الجغرافي والتحليل القطاعية التقارير .١٦

، "سفن دايز"و " لوزين"ومنتجات المخابز تحت إسم  ،"المراعي " تحت مسمى  العصائريتضمن نشاط وأعمال المجموعة تصنيع وبيع منتجات األلبان 
وفيما يلي المعلومات المالية المختارة للسنتين المنتهيتين في . تحت أنشطة أخرى األطفال في أغذية وتم إدراج اإلستثمار ،"اليوم" منتجات الدواجن تحت إسم و

 :مصنفة على أساس القطاعات اإلنتاجية م٢٠٠٩و  م٢٠١٠ديسمبر  ٣١

المجموع أنشطة أخرى
اعالف 

ومحاصيل 
زراعية

منتجات 
الدواجن

منتجات 
المخابز

منتجات األلبان 
وعصائر الفواكه بماليين الرياالت

٢٠١٠
المبيعات                ٥,٩١٠.١         ٨٧٣.٠         ١٧٦.١              ٢٤٥.٣            -      ٧,٢٠٤.٥
مبيعات طرف ثالث                ٥,٨٨٥.٩         ٨٢١.٢         ١٧٦.١                ٤٧.٧            -      ٦,٩٣٠.٩
االستهالك                  (٢٧٨.٩)         (٧٦.٥)         (٢٣.٧)              (٤٥.٩)            -       (٤٢٥.٠)

الحصة في نتائج شركات زميلة                      (٦.٤)            -             ٤.٧                 -           (٤.٣)           (٥.٩)
صافي الدخل قبل حقوق األقلية                ١,١٩٨.٧         ١١٦.٩         (١٠.٥)                ١٧.٣         (١٥.٣)      ١,٣٠٧.٠

الحصة في صافي موجودات شركات زميلة                   ٥١٣.٧            -           ٣٢.٨                 -           ١٦.٢         ٥٦٢.٧
إضافات إلى الموجودات غير المتداولة                ١,٦٣٣.٣         ٤١١.٠         ٢٦١.٥                 -         ٣٤٤.٧      ٢,٦٥٠.٥

الموجودات غير المتداولة                ٦,٣٠٤.٣      ١,٦٢٠.٢         ٦٢١.٨           ١,٠٤٧.٦         ٨١٧.٠    ١٠,٤١٠.٨
إجمالي الموجودات                ٨,٠٧٠.٤      ١,٧٨٧.٠         ٦٨٨.٧           ١,٢٠٤.١         ٨٢١.٠    ١٢,٥٧١.٢
إجمالي اإللتزامات               (٥,٣٩٥.٤)       (٢٧٣.٤)         (٦٩.٦)            (١٢١.٧)       (٥٢٥.٧)    (٦,٣٨٥.٨)

١٧.١% -            ١.٨% العائد على الموجودات التشغيلية                 %٢١.٨       %١٣.٥        (%٤.٤)
العائد على صافي اإللتزامات                 %٢٠.٢         %٨.٥        (%٢.٠)              %١.٧            -       %١٤.١

٢٠٠٩
المبيعات                ٥,٢٠٤.٦         ٦٤٦.٤           ٤٤.٥              ١٥٨.٩            -      ٦,٠٥٤.٤
مبيعات طرف ثالث                ٥,١٧٧.٧         ٦١٨.١           ٤٤.٥                ٢٨.٥            -      ٥,٨٦٨.٨
االستهالك                  (٢٠٦.٦)         (٥٦.٥)           (٢.٧)              (٢٢.٢)            -       (٢٨٨.٠)

الحصة في نتائج شركات زميلة                      (٣.٤)            -             ١.٤                 -            -           (٢.٠)
صافي الدخل قبل حقوق األقلية                   ٩٧٢.٤         ١٣٩.٨             ٨.٤                (٧.٩)         (١٢.٥)      ١,١٠٠.٢

الحصة في صافي موجودات شركات زميلة                   ٤٥٥.١            -           ٢٩.٠                 -            -         ٤٨٤.١
إضافات إلى الموجودات غير المتداولة                ١,٥٣٧.٧         ٣٣٨.٣         ٣٨٣.٤              ٨٤٧.٩           ٨٨.٧      ٣,١٩٦.٠
الموجودات غير المتداولة                ٥,٦٦٤.٠      ١,٢٨٠.٦         ٣٧٧.٩              ٩٢٢.٢         ٥٦٠.٦      ٨,٨٠٥.٣

إجمالي الموجودات                ٧,٤٩٠.٦      ١,٤٦٧.١         ٤٥٤.٢           ١,٠١٠.٥         ٥٦٤.٦    ١٠,٩٨٧.٠
إجمالي اإللتزامات               (٤,٦٦٦.٣)       (٢١٨.٤)         (٧٠.٢)            (١٣١.٧)       (٥٠٠.٧)    (٥,٥٨٧.٣)

١٨.٧% -            -                 -            ٢٣.١% ١٩.٥% العائد على الموجودات التشغيلية
١٥.٨% -            -                 -            ١٢.٥% ١٨.٥%  العائد على صافي اإللتزامات

وفيما يلي بعض المعلومات المالية مصنفة على أساس القطاعات . وتتمركز معظم أنشطة المجموعة وأصولها العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي
 .م٢٠٠٩و  م٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في الجغرافية 

٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠١٠
المملكة العربية السعودية           ٤,٩٣٥.٣ ٤,٠٦١.٩            ٩,٧٦٣.٩  ٨,٢٣٩.٣

دول مجلس التعاون           ١,٩٣٢.٠ ١,٧٤٤.٢                ١٢٦.٥     ١٠٣.٩
دول أخرى                 ٦٣.٦       ٦٢.٧                ٥٢٠.٤     ٤٦٢.١

 ٨,٨٠٥.٣        ١٠,٤١٠.٨  ٥,٨٦٨.٨         ٦,٩٣٠.٩ المجموع

المبيعات األصول غير المتداولةبماليين الرياالت

 

  



ة  |  ١١٥ ح ف ص ٢٠١٠تقرير مجلس اإلدارة      

    :الشركات التابعة .١٧

٢٠١٠ ٢٠٠٩

ر. س ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠% ١٠٠% شركة تصنيع ومتاجرة المملكة العربية السعودية شركة المراعي ألغذية األطفال المحدودة

ر. س ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠% ١٠٠% شركة دواجن وزراعة المملكة العربية السعودية شركة حائل للتنمية الزراعية -  هادكو

ر. س ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠        ٢٠٠,٠٠٠ ١٠٠% ١٠٠% شركة مخابز المملكة العربية السعودية شركة المخابز الغربية المحدودة

ر. س ٥٠٠,٠٠٠                ٥٠٠ ١٠٠% ١٠٠% شركة متاجرة المملكة العربية السعودية الشركة العالمية لخدمات المخابز المحدودة

ر. س ٧٠,٠٠٠,٠٠٠          ٧٠,٠٠٠ ٦٠% ٦٠% شركة مخابز المملكة العربية السعودية الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية المحدودة

ر. س ٢٥,٠٠٠,٠٠٠                ٢٥٠ ٥٢% ٥٢% شركة زراعية المملكة العربية السعودية  شركة المدخالت الزراعية المحدودة

د. ب ١٠٠,٠٠٠            ١,٠٠٠ ١٠٠% ١٠٠% شركة مبيعات مملكة البحرين شركة المراعي البحرين ش. ش. و

د. ب ٢٥٠,٠٠٠            ٢,٥٠٠ ١٠٠% ١٠٠% شركة قابضة مملكة البحرين .شركة المراعي القابضة ذ. م. م

د. ب ٢٥٠,٠٠٠            ٢,٥٠٠ ٩٩% ٩٩% شركة قابضة مملكة البحرين شركة المراعي القابضة لإلستثمار ذ. م. م

-                 -                                 ١٠٠% ١٠٠% غير عاملة جيرسي  شركة ماركلي القابضة المحدودة

ر. ع ١٥٠,٠٠٠        ١٥٠,٠٠٠ ٩٠% ٩٠% شركة مبيعات سلطنة عمان شركة الكواكب العربية للتجارة والتسويق ش. م. م. 

ر. ع ٢٠,٠٠٠ غير مدفوع          ٢٠,٠٠٠ ١٠٠% ٠% شركة مبيعات سلطنة عمان شركة اليوم لمنتجات األغذية ش. م. م. 

%١٠٠شركة قابضةالمملكة العربية السعوديةشركة المراعي لإلستثمار المحدودة        ١٠٠,٠٠٠ر. س ١,٠٠٠,٠٠٠%١٠٠

عدد الحصصرأس مال المساهمة ملكية المستفيد المباشرأوجه النشاطبلد المنشأاسم الشركة

 

 : خالل السنة تم زيادة رأس المال للشركات المدرجة أدناه
 

زيادة   رأس  المال  
بالري_ال   السعودي

األطفال   المحدودة     ١٩٥,٠٠٠,٠٠٠          ١٩,٥٠٠,٠٠٠شركة  المراعي  ألغذية  
    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠               ١٠٠,٠٠٠شركة  المخابز  الغربية  المحدودة

       ٣٥,٠٠٠,٠٠٠                 ٣٥,٠٠٠الشركة  الحديثة  لصناعة  المواد  الغذائية  المحدودة

عدد  األسهم  المصدرة اسم  الشركة  التابع_ة 

 

 

 

 

 

 

 

  



ة  |  ١١٦ ح ف ص ٢٠١٠تقرير مجلس اإلدارة      

   :إدارة المخاطر  .١٨

وتتم إدارة المخاطر في أعمالنا التشغيلية بصورة مستمرة حيث يتم تعريف وتحديد المخاطر وتقييم . تعتبر المخاطرة جزءَا ال يتجزأ من العمليات التجارية
دوثها للحد من أي نتائج سلبية قد إحتمالية حدوثها وتقدير النتائج المترتبة عليها ومن ثم يتم إتخاذ الخطوات الالزمة لتقليلها أو تجنبها أو إحتواءها حال ح

 . تترتب عليها

مهمة  بين توازنال تحقيق مع مهامناوالتنوع في  الشموليةفي إدارة المخاطر على  منهجناويعتمد . تصنيف المخاطر إلى مخاطر تشغيلية ومخاطر ماليةويتم 
 .من وحدات العمل التشغيليةمع المسئوليات المحددة بدقة إلدارة المخاطر داخل كل وحدة التنسيق المركزي 

في كافة أصناف المخاطر والسياسات واإلجراءات والتقارير  والضبط الداخلية والمراقبة إلدارة المخاطر وتشمل المراجعة المناسبةاآلليات وتستخدم الشركة 
بما في ذلك مخاطر تقلبات العمالت ومخاطر ( ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر المخاطر التشغيلية في عمليات الشركة قاطبة والمخاطر المالية 

 .ومخاطر الدعاوى القضائيةومخاطر المشتريات ومخاطر التأمين ) على القروض  العمولةمعدالت 

 .المدرجة بالقوائم المالية الموحدة ٢١ رقم المالحظةفي المعلومات اإلضافية المتعلقة بإدارة المخاطر المالية لى ويمكن اإلطالع ع

 

  :حوكمة الشركات .١٩

يير المتعارف عليها في حوكمة اليشمل المع لتزام يمتدوهذا اإل. فضل معايير مقاييس الجودة واألداء في كافة أنشطتهاا تلتزم المراعي بالمحافظة على
سياسة شاملة في تطبيق معايير ولدى الشركة . في جميع تعامالتها لقواعد المدرجة بحوكمة الشركاتتطبيق أفضل ابالشركات حيث أن الشركة ملتزمة تمامَا 

ويقوم مجلس . كة وكافة األطراف ذات العالقة بهاللمديرين والموظفين للتقيد بها بغرض حماية مصالح الشرحوكمة الشركات وذلك بوضع النظم واللوائح 
قواعد حوكمة الشركات مع المراجعة المستمرة لها ومراقبة  لتكريسإدارة الشركة بمساعدة اللجان الفرعية مثل لجنة المراجعة والمخاطر بالدعم المستمر

 .التطبيق الفعلي لها

 

  :لجنة المراجعة والمخاطر .٢٠

وتتكون اللجنة من أربعة أشخاص يتمتعون بالخبرة . قواعد حوكمة الشركاتبالمراعي تجاه التقيد شركة تمثل لجنة المراجعة والمخاطر جزءَا هامَا في إلتزام 
 .م٢٠١٠خالل العام  إجتماعات وقد عقدت هذه اللجنة أربعة ،التنفيذيين وترفع هذه اللجنة تقاريرها لمجلس اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارةوهم من غيرالالزمة 

 :وأعضاء اللجنة هم

 .رئيس اللجنة -الطريقي   بن سليمان عبدالرحمن. د -أ 
 .محمد بن حسن اخوان. د -ب 
 .فراج بن منصور ابوثنين/ االستاذ -ج 
 .سليمان بن ناصر الهتالن/ االستاذ -د 

لحوكمة في الشركة وتقوم برقابة وضبط أنشطة المراجعة من أجل التأكد وتحرص اللجنة على إجراء المراجعات الدقيقة لألمور المتعلقة بالمخاطر المالية وا
 .قوائمها المالية عدالةوالشركة  موجوداتمن سالمة أنظمة الرقابة الداخلية والمحافظة على 

بالشركة إلدارة المخاطر المحددة سلفَا تعمل إدارة المراجعة الداخلية بشركة المراعي بمهنية عالية تقوم من خاللها بمراقبة الضوابط واألنشطة المعتمدة 
وتتمركز . والمعتمدة من لجنة المراجعة والمخاطر م٢٠١٠يناير  ١من قبل إدارة المراجعة الداخلية المؤرخة في  للخطة المرسومة ألنشطة أعمالها وذلك وفقَا

المراجعة الداخلية  مديروفي هذا السياق يقوم . الداخلية مراقبةوال توجهات المراجعة الداخلية في ثالث محاور أساسية هي حوكمة الشركات وإدارة المخاطر
م أكد التقرير على أن ٢٠١٠وفي العام . عن كفاءة وفاعلية اإللتزام بقواعد حوكمة الشركات وإدارة المخاطر وإجراءات المراقبة الداخليةبإعداد تقرير سنوي 

مها لتحقيق األهداف المحددة من قبل إدارة الشركة وأن هذه الضوابط تعمل بكفاءة وفاعلية كافية هذه األنشطة والضوابط والتي تم إختبارها قد تم تصمي
 . م ٢٠١٠نشودة قد تم تحقيقها خالل العام مالتأكيد على أن األهداف ال مطلق غير بشكلو  لتضمن

حَا فيها نتائج الخطة السنوية للمراقبة الداخلية أربع مرات على األقل المراجعة الداخلية برفع تقاريره إلى لجنة المراجعة والمخاطر مباشرة موض مديرويقوم 
وتمارس لجنة  . مع تلخيص لرأي المراجعة الخاص بالعام السابق وذلك في أول إجتماع للجنة المراجعة والمخاطر والذي يعقد في شهر يناير، خالل العام

مراجعة وربطها ب اإلشراف على أنشطة المراجعة الداخلية اعد حوكمة الشركات وبالتحديدمن قو ١٤ مادةجعة والمخاطر مسئولياتها بموجب نص الاالمر
فاعلية وكفاءة المراقبة  التأكد منكما يتم  .وفاعليتها في التطبيق الفعلي لألنشطة والمهام المحددة من قبل مجلس اإلدارة االضوابط الداخلية للتأكد من كفاءته

للتطبيق  والمرصودة وتحتوي كافة تقارير المراقبة الداخلية على خطط العمل المتفق عليها. لإلدارات سنوية ربعال بطاقات النتائج الداخلية من خالل تقارير
اخلية ومن ناحية أخرى تقوم لجنة المراجعة والمخاطر بإستعراض التقرير السنوي للمراجعة الد. المراجعة الداخلية ولجنة المراجعة والمخاطر من قبل الفعلي

             .جديد ومن ثم يكون جاهزَا للعرض على مجلس اإلدارة بعد أول إجتماع للجنة المراجعة والمخاطر لكل عام



ة  |  ١١٧ ح ف ص ٢٠١٠تقرير مجلس اإلدارة      

  :لجنة المكافآت والترشيحات .٢١

وقد تم  .على توصية مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية العامة للشركة تطلبات هيئة السوق المالية وبناءًاقامت الشركة بتشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وفقَا لم
 .م٢٠١٠عقد إجتماعين لهذه اللجنة خالل العام 

 : وأعضاء هذه اللجنة هم

 .رئيس اللجنة –االمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير  -أ 
 .عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا/ االستاذ -ب 
 .موسى بن عمران العمران/ االستاذ -ج 
 .عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي/ االستاذ -د 

عضاء مجلس اإلدارة وشاغلى الوظائف العليا بالشركة والغرض من إنشاء أ والتعويض وصالحيات ومكافآتفي التوظيف  رشيحاتوتنظر لجنة المكافآت والت
أن المكافآت المدفوعة من التأكد قيق مصالح المساهمين وتح هدفهذه اللجنة هو التأكد من مقدرة أعضاء مجلس اإلدارة في اإلشراف على شئون الشركة ب

 .مع الدور الذي يقومون به متوافقةألعضاء مجلس اإلدارة وشاغلي الوظائف العليا 

كبار   التنفي___ذيين أعضاء  المجلس  خمسة  من    أعضاء  المجلس
إليهم   ال_رئيس   التنفي__ذي  والمدير   المالي مضاف   غير   التنفي___ذيين/ مس_تقلين  التنفي___ذيين

٥,٩٤٢,٧٤٩                                                - الرواتب  والتعويضات          ١,٣٨٦,٠٠٠
البدالت             ٥١٩,٠٠٠                    ٣٨٤,٠٠٠                                                ١,١٥٦,٠٠٠

المكافآت  الدورية  والسنوية          ١,٢٠٠,٠٠٠                 ١,٦٠٠,٠٠٠                                              ١٠,٦١٥,٦٧٣
الخطط  التحفيزية                    -                            -                                                           -

تعويضات  أو  مزايا  عينية  أخرى  تدفع  بشكل  شهري
أو  سنوي             ٢٠٠,٠٠٠                 ١,٣٠٠,٠٠٠                                                   ٤٣١,٠٠٠

                                            ١٨,١٤٥,٤٢٢                ٣,٢٨٤,٠٠٠         ٣,٣٠٥,٠٠٠ المجموع

البي_ان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



١١٨ ة  |   ح ف ص ٢٠١٠تقرير مجلس اإلدارة      

للخمس سنوات  المالية الرئيسية المؤشرات باإلضافة إلى الموجودات واإللتزامات ونتائج األعمال .٢٢
  :ةالماضي

٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠

األداء التشغيلي
إجمالي المبيعات          ٦,٩٣١          ٥,٨٦٩          ٥,٠٣٠       ٣,٧٧٠          ٢,٧٥٧

تكلفة المبيعات         (٤,١٩٥)         (٣,٥٠٣)         (٣,٠٣١)      (٢,٢٧٦)         (١,٦٨٢)
الربح اإلجمالي          ٢,٧٣٦          ٢,٣٦٦          ١,٩٩٩       ١,٤٩٤          ١,٠٧٥

مصاريف البيع والتوزيع         (١,٠٤٦)             (٨٨٧)             (٧٥١)         (٥٧٠)             (٤٢٣)
 المصاريف اإلدارية والعمومية             (٢٣٠)             (٢٠٠)             (١٨٧)         (١٤٣)             (١١٧)

الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة                 (٦)                 (٢)               -            -               -
تكلفة التمويل والرسوم البنكية             (١٢١)             (١٤٨)             (١٢٥)            (٩٥)               (٥٦)
الدخل قبل الزكاة          ١,٣٣٣          ١,١٢٩              ٩٣٦           ٦٨٦              ٤٧٩
الزكاة               (٢٦)               (٢٩)               (٢٥)            (١٨)               (١٤)

حقوق األقلية               (٢٢)                 (٣)                 (١)              (١)                 (٠)
               ٤٦٥            ٦٦٧                ٩١٠            ١,٠٩٧            ١,٢٨٥ صافي الدخل

المركز المالي
صافي رأس المال العامل              ٦٦٠              ٧١١              ٨٣٧           ٥٦١              ٢٤٩

ممتلكات، وآالت ومعدات          ٧,٨٦٧          ٦,٢٨٢          ٤,٧٠٤       ٣,٥٥٣          ٢,٧١٩
موجودات حيوية              ٧٧٠              ٧٣٥              ٦٣٩           ٤٨٨              ٣٢٧

صافي الموجودات التشغيلية          ٩,٢٩٦          ٧,٧٢٨          ٦,١٨٠       ٤,٦٠٢          ٣,٢٩٥
أصول غير ملموسة - الشهرة              ٧٩٣              ٧٩٣              ٥٤٩           ٥٤٩               -
اإلستثمارات والموجودات المالية              ٩٨١              ٩٩٥              ٥٢٩           ٤٧١               -

صافي الموجودات        ١١,٠٧١          ٩,٥١٧          ٧,٢٥٨       ٥,٦٢٢          ٣,٢٩٥

صافي القروض          ٤,٦٧٩          ٣,٩٥١          ٣,٤٩٩       ٢,٤٦٣          ١,٣١٥
مكافأة نهاية الخدمة              ٢٠٦              ١٦٦              ١٢٨           ١٠٥                ٨٢

مجموع حقوق الملكية          ٦,١٨٥          ٥,٤٠٠          ٣,٦٣١       ٣,٠٥٤          ١,٨٩٨
صافي رأس المال العامل        ١١,٠٧١          ٩,٥١٧          ٧,٢٥٨       ٥,٦٢٢          ٣,٢٩٥
إجمالي الموجودات        ١٢,٥٧١        ١٠,٩٨٧          ٨,١٨١       ٦,٣٣٦          ٣,٧٧٢
إجمالي اإللتزامات          ٦,٣٨٦          ٥,٥٨٧          ٤,٥٥٠       ٣,٢٨٢          ١,٨٧٤

التدفقات النقدية
السيولة النقدية من األنشطة التشغيلية          ٢,٠٠٥          ١,٨٠٢          ١,٠١٦           ٧٤٠              ٦٣٠
السيولة النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية          ٢,١٨٩          ١,٧١١          ١,٥٧٢       ١,٤٨٨              ٨٢٤
األرباح الموزعة              ٤٥٥              ٣٨٠              ٢٧٠           ١٩٩               -

المؤشرات الرئيسية
١٦.٩% ١٧.٧% ١٨.١% ١٨.٧% ١٨.٥% العائد على المبيعات
٢٧.٩% ٢٤.٠% ٢٧.٢% ٢٦.٩% ٢٢.٦% العائد على حقوق المساهمين *
١٨.٣% ١٩.٨% ١٩.٧% ١٨.٧% ١٧.١% العائد على صافي الموجودات التشغيلية *
١٨.٣% ١٧.٥% ١٦.٥% ١٥.٨% ١٤.١% العائد على صافي الموجودات *
٦٩.٣% ٨٠.٦% ٩٦.٤% ٧٣.٢% ٧٥.٦% نسبة القروض إلى حقوق المساهمين

١٤١.٢% ١٦١.٦% ١٣٦.٥% ١٥١.٥% ١١٥.٠% نسبة التداول
٢٨.٥% ٣٦.٧% ٣٣.٤% ١٦.٧% ١٨.١% معدل نمو المبيعات
٤٢.٩% ٤٠.٥% ٤١.٧% ٤١.٩% ٤٠.٣% نسبة األرباح الموزعة **

١٠٠ ١٠٩ ١٠٩ ١١٥ ٢٣٠ االسهم المصدرة ( بالماليين )
ربحية السهم – بالريال ***             ٥.٥٩             ٤.٩٧             ٤.١٨         ٣.٠٦             ٢.٣٢

- التوزيعات المقترحة              ٥١٨                    -                    -                -

* تم إحتساب عام ٢٠٠٩ على المعدل الربعي (كنتيجة لإلستحواذ على هادكو). وتم إحتساب األعوام السابقة بناًء على معدل أرصدة أول الفترة وآخر الفترة.
** تم إحتساب صافي األرباح للعام السابق وعام ٢٠١٠ بناًء على التوزيعات المقترحة.

*** تم إحتسابها على أساس ٢٣٠ مليون سهم لتعكس األسهم الممنوحة.

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر
المؤشرات المالية الرئيسية (بماليين الرياالت)

 



ة  |  ١١٩ ح ف ص ٢٠١٠تقرير مجلس اإلدارة      

 

 : إجتماع الجمعية العامة .٢٣

 يوم مساء السابعة الساعة تمام في اهللا بمشيئة عقده المقرر العادية العامة الجمعية إجتماع لحضور الكرام المساهمين دعوة المراعي شركة إدارة مجلس يسر
 .الرياض بمدينة اللؤلؤة قاعة" اإلزدهار إن الهوليدى" فندق في م٢٠١١ أبريل ٣ الموافق هـ١٤٣٢ اآلخر ربيع ٢٩ األحد

 
  :إقرار .٢٤

 :يقر مجلس اإلدارة بما يلي

 .ووفقًا للمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين صحيحالشكل الب أعدت ةيالمحاسبسجالت ال أن  ) ١  
 
 .ن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعاليةأ ) ٢  

 
 . لدى الشركة القدرة الكاملة على مواصلة نشاطها في المستقبلن أ)  ٣        

 

   مجلس اإلدارة
 ٢٠١١ فبراير ١٢

 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  

  شركة المراعي
  )مساهمة سعودية  شركة( 

  الموحدةالقوائم المالية 
  وتقرير مراجعي الحسابات

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 



 

 شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  
  

  الفهـرس
  

  صفحة  
      
    

  ١    مراجعي الحسابات تقرير 
    

  ٢   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١قائمة المركز المالي الموحدة كما في 
    

  ٣   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في لسنة المنتهية لقائمة الدخل الموحدة 
    

  ٤   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 
    

    الموحدة للسنة المنتهية في   الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 
  ٥   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
    

  ٢٩- ٦  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
    
    
  
  
  
  
  

    













  شركة المراعي
 ) شركة مساهمة سعودية(

٦ 

   الموحدة القوائم المالية ضاحات حول إي
  
  نبذة عن الشركة والشركات التابعة لها ونشاطاتها  -  ١

وقد  .)٢٠٠٥أغسطس  ٨الموافق (هـ ١٤٢٦رجب  ٢، شركة مساهمة سعودية تم تحويلها بتاريخ )الشركة(شركة المراعي   
تعمل بموجب و، )١٩٩١يوليو  ١الموافق (هـ ١٤١١ذي الحجة  ١٩بتاريخ  ،في األصل ،بدأت الشركة عملياتها التجارية

نت النشاطات الرئيسية للشركة لألعوام من ، كا١٩٩١وقبل توحيد نشاطاتها في عام  .١٠١٠٠٨٤٢٢٣السجل التجاري رقم 
  ."المراعي"تتم بإستخدام العالمة التجارية  ١٩٩١حتى  ١٩٧٦

  

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

  
تجارية إيتم إنتاج األلبان وعصائر الفاكهه، وتصنيع المواد الغذائية ب كما يتم إنتاج الحليب الخام  ."المراعي"ستخدام العالمة ال

يتم توزيع  .بية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدةومعالجته مع القيام بتصنيع األغذية المشتقة من األلبان في المملكة العر
المنتجات االستهالكية من مرافق التصنيع داخل المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة من خالل أسطول الحليب و

محلية    .التوزيع إلى مراكز التوزيع ال
    
المواد الحديثة لصناعة قبل شركة المخابز الغربية المحدودة، والشركة  من المتاجرة بهاها وعتصنيإن منتجات المخابز يتم   

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

   .مركزها الرئيسي في جدة
ن إ ."اليوم"التجارية  ، باستخدام العالمة)هادكو( يتم تصنيع منتجات الدواجن والمتاجرة بها من قبل شركة حائل للتنمية الزراعية

   .قع مركزها الرئيسي في حائليمسجلة في المملكة العربية السعودية، و شركة هادكو، شركة مساهمة سعودية مقفلة

بحرين وسلط(ي الخليج دول مجلس التعاونجميع مراكز التوزيع في  تدار ويتم  ،من قبل المجموعة )ة عماننفيما عدا مملكة ال
  :مبرمة مع الموزعينوكالة اتفاقيات  بموجبتشغيلها 

محدودة شركة الخرافي  :   ويـتـــــــالك     .إخوان لمنتجات األلبان ال
  .شركة خالد للمواد الغذائية والتجارة  : رــــــــقطــ  
  .مؤسسة بستان الخليج  :اإلمارات العربية المتحدة  
    
بحرين / نشاطها في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان من خالل شركات تابعة وهي  المجموعةتباشر     –شركة المراعي ال

تسويق )لشخص الواحدشركة ا( .و.ش.ش توالي –، وشركة الكواكب العربية للتجارة وال    .شركة ذات مسئولية محدودة، على ال
  

مجموعة هو كاآلتي   : إن عنوان المركز الرئيسي لل
  ٧مخرج رقم  -الطريق الدائري الشمالي

  حي األزدهار
  ٨٥٢٤ص ب   
  ١١٤٩٢الرياض  

  المملكة العربية السعودية 
  

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

يجي مليون  ٢٠,٥، دفعت الشركة مبلغاً قدره )٢٠١٠ يونيو ٢١الموافق (هـ ١٤٣١رجب  ٨وفي  .دول مجلس التعاون الخل
رأس مال الشركة الدولية ألغذية األطفال% ٥٠ريال سعودي ويمثل حصتها البالغة  ، ٢٠١٠ من العام وفي شهر ديسمبر .في 

مشتركة الشركة  قامت والتي يتم ية في المملكة العربية السعود) ليانفام –المراعي (بإطالق منتجات باستخدام العالمة التجارية ال
مشروع  .بواسطة ميد جونسون وتم توريدها إلى المملكة العربية السعوديةتصنيعها  باستئجار مصنع تحت المشترك سيقوم ال
تجريبي خالل من المجموعة اإلنشاء  تشغيل ال دأ ال   .٢٠١١عام الوالذي سيب

% ٥٠مملوكة بنسبة ) (قطر(م  .م .، تم تأسيس شركة المراعي ذ)٢٠١٠يونيو  ٣الموافق (هـ ١٤٣١جمادى الثاني  ٢٠وفي 
   .لغرض امتالك حقوق الملكية الفكرية في قطر) من شركة خالد للمواد الغذائية والتجارة% ٥٠من قبل المجموعة و 

) سلطنة عمان(م  .م .للمنتجات الغذائية ذ "اليومشركة "، تم تأسيس )٢٠١٠ديسمبر  ١٣الموافق (هـ ١٤٣٢محرم  ٤وفي 
    .في سلطنة عمان وذلك لإلتجار بمنتجات المخابز) مملوكة بالكامل من قبل المجموعة(



  شركة المراعي
   ) شركة مساهمة سعودية(

٧ 

  تتمة     -الموحدة القوائم المالية ضاحات حول إي
   

  
  تتمة  -والشركات التابعة لها ونشاطاتها نبذة عن الشركة   -  ١

  : التابعة للمجموعةفيما يلي بياناً بتفاصيل الشركات 
نسبة الملكية المباشرة       

  والفعلية 
  

ة ابع ط  بلد التأسيس  اسم الشركة الت   األسهم/ الحصص                  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  النشا
                              المصدرة  رأس المال          

المملكة العربية   شركة المراعي لالستثمار المحدودة
  السعودية

 ١،٠٠٠،٠٠٠  %١٠٠  %١٠٠  شركة قابضة
  ريال سعودي

١٠٠،٠٠٠  

المملكة العربية   شركة المراعي ألغذية األطفال المحدودة
  السعودية

شركة صناعية 
  وتجارية

ريال  مليون ٢٠٠  %١٠٠  %١٠٠
ي   سعود

٢٠،٠٠٠،٠٠٠  

المملكة العربية   شركة حائل للتنمية الزراعية  
  السعودية 

شركة / دواجن
  زراعية

مليون ريال  ٣٠٠  %١٠٠  %١٠٠
ي   سعود

٣٠،٠٠٠،٠٠٠  

المملكة العربية   شركة المخابز الغربية المحدودة 
  السعودية 

مليون ريال  ٢٠٠  %١٠٠  %١٠٠  شركة مخابز
ي   سعود

٢٠٠،٠٠٠  

المملكة العربية   الشركة العالمية لخدمات المخابز المحدودة  
  السعودية 

ريال  ٥٠٠،٠٠٠  %١٠٠  %١٠٠  شركة تجارية
ي   سعود

٥٠٠  

المملكة العربية   المواد الغذائية الشركة الحديثة لصناعة 
  السعودية 

مليون ريال  ٧٠  %٦٠  %٦٠  شركة مخابز
ي   سعود

٧٠،٠٠٠  

المملكة العربية   )مدخالت(شركة المدخالت الزراعية المحدودة 
  السعودية 

مليون ريال  ٢٥  %٥٢  %٥٢  شركة زراعية
ي   سعود

٢٥٠  

دينار  ١٠٠،٠٠٠  %١٠٠  %١٠٠  شركة مبيعات  مملكة البحرين  .و.ش.شركة المراعي البحرين ش
  بحريني

١،٠٠٠  

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

٢،٥٠٠  

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

٢،٥٠٠  

  شركة ماركلي القابضة المحدودة 
  

راكدة وعديمة   جيرسي
  النشاط

١٠٠  %١٠٠%  -  -  

ريال  ١٥٠،٠٠٠  %٩٠  %٩٠  شركة مبيعات   سلطنة عمان  شركة الكواكب العربية للتجارة والتسويق
  عماني

١٥٠،٠٠٠  

ريال  ٢٠،٠٠٠  -  %١٠٠  شركة مبيعات   سلطنة عمان  شركة اليوم للمنتجات الغذائية 
غير ( عماني
  )مدفوعة

٢٠،٠٠٠  

  
  :أدناهالمذكورة  التابعة تم زيادة رأسمال الشركاتوخالل السنة، 

  

  إسم الشركة التابعة
عدد الحصص 

  المصدرة

الزيادة في رأس 
  المال 

  ريال سعودي
            

  ١٩٥،٠٠٠،٠٠٠  ١٩،٥٠٠،٠٠٠  شركة المراعي ألغذية األطفال المحدودة
  ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠  ١٠٠،٠٠٠  المحدودة الغربيةشركة المخابز 

  ٣٥،٠٠٠،٠٠٠  ٣٥،٠٠٠  الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية 
  

  ,في رأس المال خالل السنة اتهذه الزياد وقد تم إتمام كافة اإلجراءات النظامية المتعلقة بإثبات



  شركة المراعي
   ) شركة مساهمة سعودية(

٨ 

  تتمة     -ضاحات حول القوائم المالية الموحدة إي
  
  
  العرف المحاسبي وأسس إعداد وتوحيد وعرض القوائم المالية الموحدة     -  ٢

فيما عدا األدوات المالية المشتقة ( وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيةالموحدة على أساس مبدأ االستحقاق و تم إعداد القوائم المالية  )أ 
حاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين ، وطبقاً للمعايير الم)واالستثمارات حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة

   .القانونيين

   .الحالية السنةالسابقة، عند الضرورة، لتتمشى مع تبويب  للسنةأعيد تصنيف أو تعديل بعض أرقام المقارنة   ) ب

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

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

لشركات التابعة، بعد ل المدققةالموحدة على أساس القوائم المالية للشركة والقوائم المالية  تم إعداد القوائم المالية .السيطرة
تقوم الشركة والشركات التابعة لها  .خلة بين شركات المجموعةتعديلها وذلك بحذف كافة األرصدة والمعامالت الهامة المتدا

ر األقلية الحصة في الربح أو الخسارة وصافي الموجودات  حصة شركاءتمثل  .المحاسبية ةبإعداد القوائم المالية لنفس الفت
في قائمة  الملكيةالموحدة وضمن حقوق  غير المملوكة من قبل المجموعة، ويتم إظهارها كبند مستقل في قائمة الدخل

   .المركز المالي الموحدة

   .الموحدة ألقرب ألف يتم تقريب المبالغ الظاهرة في هذه القوائم المالية  )د 
  
  
  السياسات المحاسبية الهامة   -  ٣

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

واالفتراضات التي قد تؤثر على أرصدة بعض الموجودات والمطلوبات المسجلة، واإلفصاح عن بعض الموجودات والمطلوبـات  
 ن أية تقديرات أو افتراضات تؤثر على الموجودات والمطلوبات يمكن أن تـؤثر إ .المحتملة كما في تاريخ قائمة المركز المالي

وبالرغم من إعداد هذه التقديرات واالفتراضات  .على مبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها لنفس الفترة المعروضة يضاًا
   .وفقاً لمعرفة اإلدارة لألحداث والعمليات الجارية، فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف عن هذه التقديرات

  
  النقدية وشبة النقدية    )ب 

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

  
  المدينون    )ج 

كافـة  ل تكوين مخصصيتم  .اإلنخفاض في الذمم المدينة التجاريةمخصص للفاتورة ناقصا  تظهر الذمم المدينة بالمبلغ األصلي
   .تشطب الديون المعدومة عند تكبدها .عندما يعتبر تحصيلها مشكوكاً فيه أو مستحقه لمدة تزيد عن ثالثة أشهرلديون ا

  
    المخزونتقويم   )د 

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

سعر التقديري ناقصاً تكاليف اإلنتاج اإلضافية حتى اإلكمال، وحصه مالئمة من مصـاريف  يتكون صافي القيمة البيعية من ال
   .متقادم أو بطيئ الحركة أو تالف مخزونيجنب مخصص، عند الضرورة، لقاء أية  .البيع والتوزيع

  
   

    



  شركة المراعي
   ) شركة مساهمة سعودية(
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  تتمة     -ضاحات حول القوائم المالية الموحدة إي
  
  
   تتمة - السياسات المحاسبية الهامة  -  ٣
  
  االستثمارات في األوراق المالية    )هـ

بالقيمة العادلة، وتدرج األرباح والخسائر غيـر   الموحدةتقاس وتسجل االستثمارات في األوراق المالية في قائمة المركز المالي 
وعند استبعاد االستثمارات أو إنخفاض قيمتها، يتم إثبـات الـربح أو    .المحققة الناجمة عن ذلك ضمن حقوق المساهمين مباشرةً

وفي حال عدم وجود سوق لتداول هـذه   .الموحدةفي قائمة الدخل  –المدرجة سابقاً ضمن حقوق المساهمين –الخسارة المتراكمة 
   .العادلة لهذه االستثماراتاالستثمارات، فإن التكلفة تعتبر أفضل طريقة مالئمة وموضوعية وموثوق بها لقياس القيمة 

  
  االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة   )و 

يتم محاسبة اإلستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وفقاً لطريقة حقوق الملكية وذلك عند ممارسة الشركة تأثيراً 
ثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في قائمـة المركـز   يسجل اإلست .هاماً على المنشأة، التي ال تعتبر شركة تابعة

والمشـاريع  بالتكلفة زائداً التغيرات التي تطرأ على حصة الشركة في صـافي موجـودات الشـركات الزميلـة      الموحدةالمالي 
 نتائج الشـركات الزميلـة  حصة الشركة في  الموحدةتعكس قائمة الدخل  .لما بعد الشراء ناقصاً اإلنخفاض في القيمةالمشتركة 

وقد تم حذف األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بـين الشـركة وشـركاتها الزميلـة      .والمشاريع المشتركة
  .والمشاريع المشتركة بقدر حصة الشركة في الشركات الزميلةوالمشاريع المشتركة 

  
  الممتلكات واآلالت والمعدات    )ز 

ناقصاً االستهالك المتراكم، وتستهلك بطريقة القسط الثابـت باسـتخدام المعـدالت     ةواآلالت والمعدات بالتكلفتظهر الممتلكات 
  : السنوية التالية
  %١٠  إلى  % ٣          المباني 

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

  .األراضي ال تستهلك
  

  الموجودات الحيوية    )ح 
تحـدد تكلفـة    .هر الموجودات الحيوية بتكلفة الشراء أو تكلفة التربية حتى تاريخ اإلنتاج األولي ناقصاً االستهالك المتـراكم تظ

تستهلك الموجودات الحيوية إلى القيمة التقديرية المتبقية  .الموجودات الحيوية غير الناضجة بتكلفة التربية وفقاً ألعمارها المعنية
بطريقة  الحيوية تستهلك الموجودات .سنة ٥٠أسبوع على  ٣٦ت اإلنتاج التجاري لها والتي تتراوح ما بين على اساس فترالها 

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

  %٢٥  إلى  % ١٥          األبقار الحلوب 
  %٨  ى إل  % ٢           األشجار

  
  اإلنخفاض في القيمة  )ط 

يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات الحيوية للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك عنـدما  
وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة  .تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد قيمتها الدفترية

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

  
الحقاً عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة، عندئذ يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى القيمـة  فيما عدا الشهرة، فإنه إذا ما تم 

المعدلة القابلة لالسترداد على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما 
يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض في قيمة األصل  .صل في السنوات السابقةلو لم يتم إثبات خسارة اإلنخفاض في قيمة األ

   .مباشرةً الموحدةكإيرادات في قائمة الدخل 
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  الشهرة   -الموجودات غير الملموسة   )ي 
الفرق بين تكلفة األعمال المشتراة وحصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات وااللتزامات تمثل الشهرة 

يتم مراجعة الشهرة الناتجة عن عمليات الشراء مره واحدة في السنة أو أكثـر للتأكـد    .المحتملة للشركة المشتراة بتاريخ الشراء
    .تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى إمكانية إنخفاض قيمتها الدفتريةمن وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما 

  
  الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع  )ك 

يتم إثبات اإللتزامات لقاء المبالغ المستحقة الدفع مستقبالً عن البضاعة أو الخدمات المستلمة سواءاً قدمت أم لم تقدم بها فـواتير    
  .من قبل الموردين

  
   وضريبة الدخل الزكاة   )ل 

ـلحة الزكـاة والـدخل طبقـاً      الموحدة القوائم الماليةيجنب مخصص للزكاة في  على أساس الربوط الزكوية التي تصدرها مص
يجنب مخصص لضريبة الدخل على الشركات التابعة بالخارج في القوائم المالية الموحدة  .لألنظمة الزكوية والضريبية السعودية

يتم معالجة التسويات . وط الضريبية المقدرة التي يتم إجراؤها طبقاً لألنظمة الضريبية في البلدان التي تعمل فيهاعلى أساس الرب
    .النهائية خالل الفترة التي يتم فيها إصدار مثل هذه الربوطوالضريبية الناتجة عن الربوط الزكوية 

  
  األدوات المالية المشتقة وتغطية المخاطر    )م 

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

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

   .ناجمة عن التغيرات في أسعار البضاعة المستخدمة من قبل المجموعةتبرم العقود اآلجلة لشراء البضاعة لتغطية المخاطر ال

تعتبر كافة عمليات  .، ويتم تقويمها بصورة مستمرة%١٢٥إلى % ٨٠يتوقع بأن تكون كافة عمليات التغطية فعالة وذلك ما بين 
قية وتقيد كأدوات مالية مشتقة في قائمـة  التغطية كتغطية مخاطر التدفقات النقدية، ويتم إثبات األرباح أو الخسائر بالقيمة السو

وعند استحقاق أو انتهاء سريان أدوات تغطية  .وترحل إلى االحتياطيات األخرى ضمن حقوق المساهمين الموحدةالمركز المالي 
أو  ،الموحـدة المخاطر، يعاد تصنيف األرباح أو الخسائر ذات العالقة المدرجة ضمن االحتياطيات األخرى إلى قائمة الـدخل  

   .الموجودات المعنية المشتراة الخاضعة لتغطية المخاطر
  .تكمن سياسة المجموعة في إستخدام األدوات المالية المشتقة المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

  
  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   )ن 

مة العمل والعمال في دول مجلس التعاون الخليجي تستحق مكافأة نهاية الخدمة كمبلغ مقطوع لكافة الموظفين العاملين وفقاً ألنظ
حتساب االلتزام بالقيمة الحالية للمزايا التي يستحقها الموظف عند تركه العمـل بتـاريخ قائمـة    إيتم  .عند انتهاء عقود خدماتهم

تحسب مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة على أساس آخر رواتب وبدالت للموظفين وسنوات خـدماتهم المتراكمـة    .المركز المالي
   .طبقاً لألحكام المنصوص عليها في أنظمة العمل والعمال في دول مجلس التعاون الخليجي المعنيه

  
  االحتياطي النظامي    )س 

مـن صـافي دخـل السـنة إلـى      % ١٠السعودي، يجب على الشركة أن تحول طبقاً للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات 
  .إن االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع للمساهمين .االحتياطي النظامي حتى يبلغ مجموع هذا االحتياطي نصف رأس المال
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  تحويل العمالت األجنبية  )ع 

 إلظهار دورياً تحديدها يتم التي الثابتة التحويل بأسعار سعودية لرياالت المالية للفترة األجنبية بالعمالت المعامالت وقيد تحويل يتم

 تحويـل  يـتم  ،المـالي  المركـز  قائمة وبتاريخ .مغطاة المعامالت كانت إذا اآلجلة األسعار أو السوق في السائدة األسعار متوسط

 الشـراء  بأسـعار  أو التـاريخ  ذلك في السائدة التحويل بأسعار سعودية لرياالت األجنبية بالعمالت المسجلة والمطلوبات الموجودات

   .مالئم هو حسبما ،الموحدة الدخل قائمة إلى ذلك عن الناتجة التحويل فروقات تقيد / تحمل .مغطاة كانت إذا اآلجلة
 ،)الواحـد  الشـخص  شـركة ( .و .ش.ش البحرين المراعي شركة وهي الخارجية للعمليات الرئيسية العملة البحريني الدينار يعتبر
 العملـة  العمـاني  الريـال  يعتبـر  بينما ،.م.م.ش القابضة العالمية المراعي وشركة ،.م.م.ش القابضة لالستثمار المراعي وشركة

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

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

  .الفترة خالل التحويل ألسعار المرجح المتوسط بإستخدام التابعة الشركات لهذه الدخل قوائم لوتحو ،الموحدة المالية القوائم إعداد
  

  إثبات اإليرادات   )ف 
يتم إثبات اإليرادات عند تسليم المنتجات للعمـالء مـن قبـل     .يتم بيع المنتجات، بشكل رئيسي، على أساس البيع أو اإلرجاع

يـتم   .المجموعة أو موزعيها، وذلك عند إنتقال المنافع والمخاطر المتعلقة بها، مع احتمال إعادة المنتجات منتهيـة الصـالحية  
   .إجراء تعديالت بشأن المرتجعات الفعلية والمتوقعة المعروفة

  
عن محصول القمح المضمون بيعه للحكومة عند اكتمال الحصاد، ويتم تأجيل الربح عـن الكميـات    يتم إثبات اإليرادات الناتجة  

  .غير المسلمة لحين تسليمها إلى الحكومة
  

  اإلعانات الحكومية    )ص 
وعنـدما تتعلـق اإلعانـة     .يتم إثبات اإلعانات الحكومية عند وجود قناعة معقولة لدى الشركة بأنه سيتم استالمها من الدولة

الحكومية ببند من بنود المصاريف، فأنه يتم إثباتها كإيرادات على مدى الفترة وذلك لمضاهاة اإلعانة بصـورة منتظمـة مـع    
   .التكاليف التي سيتم التعويض عنها

  
  مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية    )ق 

صاريف العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تعتبـر بشـكل   تشتمل مصاريف البيع والتوزيع والم
يتم التوزيع بـين تكلفـة    .خاص جزءاً من تكلفة المبيعات طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية

تقوم المجموعة بتحميل  .وفق أسس مماثلة ،ة، عند الضرورةالمبيعات ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلداري
   .المدفوعات المتعلقة باالتفاقيات طويلة األجل المبرمة مع العمالء والموزعين على مصاريف البيع والتوزيع

  
  أتعاب اإلدارة    )ر 

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

   .على مدى فترات عقود اإليجار الموحدةتحمل اإليجارات المتعلقة بعقود اإليجارات التشغيلية على قائمة الدخل 
  

  المعلومات القطاعية    )ت 
تقـديم  أو ببيـع  أو يقوم ) قطاع أعمال(تقديم منتجات أو خدمات معينة أو ببيع يعتبر القطاع جزء أساسي من المجموعة يقوم 

والذي عادةً ما يكون معرضاً لمخاطر وعوائـد مختلفـة عـن    ، )قطاع جغرافي(منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية معينة 
  .القطاعات األخرى

  
    



  شركة المراعي
   ) شركة مساهمة سعودية(

١٢ 

  تتمة     -ضاحات حول القوائم المالية الموحدة إي
   

  
  النقدية وشبه النقدية   -  ٤

          ٢٠١٠  
  بآالف الــرياالت
  السعوديــــة

      ٢٠٠٩  
  بآالف الــرياالت
              السعوديـــــة

  ٤٣٧،٨٢٣  ١٣٩،٥٤٧    نقد لدى البنك 
              ٦٩،٨٤٣  ١٠١،٢٠٣    نقد في الصندوق

              ٥٠٧،٦٦٦  ٢٤٠،٧٥٠    اإلجمالي 

    
  المدينون والمصاريف المدفوعة مقدماً   -  ٥

          ٢٠١٠  
  بآالف الــرياالت
  السعوديــــة

      ٢٠٠٩  
  الــرياالتبآالف 

              السعوديـــــة

ة  :  مدينون تجاريون   ٣٧٦،٩٤٥  ٤١٤،٢٢٣    أطراف ثالث
              ٦٧،٤٦٤  ٨١،١٤٦    )٢٥إيضاح ( جهات ذات عالقة  :  

    ٤٤٤،٤٠٩  ٤٩٥،٣٦٩  

تجارية : ناقصاً    )٥٦،٧٢٨(  )٣٨،١٣٥(    مخصص اإلنخفاض في الذمم المدينة ال
              )١١،٣٣١(  )١٣،٧٩٥(    مخصص المبيعات المرتجعة : ناقصاً 

              ٣٧٦،٣٥٠  ٤٤٣،٤٣٩    صافي المدينين  

              ٧٩،١٤٢  ١٧٠،٣١٧    مصاريف مدفوعة مقدماً 

              ٤٥٥،٤٩٢  ٦١٣،٧٥٦    اإلجمالي 

تأخر سدادها لمدة تزيد عن لكامل الذمم المدينة التجارية التي ي نخفاضإ تكوين مخصص علىالمجموعة  تقوم سياسة  )أ  
والتي إنخفضت  لمده تزيد عن ثالثة أشهر ، بلغت الذمم المدينة التجارية المستحقة٢٠١٠ديسمبر  ٣١وفي  .ثالثة أشهر

مخصص اإلنخفاض في في حركة الكانت  .)ريال سعوديمليون  ٥٦,٧: ٢٠٠٩(ريال سعودي  مليون ٣٨,١قيمتها 
  :كما يليالمجنب من قبل المجموعة لذمم المدينة التجارية ا

  
          ٢٠١٠  

  بآالف الــرياالت
  السعوديــــة

      ٢٠٠٩  
  بآالف الــرياالت
              السعوديـــــة

        مخصص اإلنخفاض في الذمم المدينة التجارية
  ١١،٧٢٦  ٥٦،٧٢٨      يناير ١الرصيد في 

              ٤٥،٠٠٢  )١٨،٥٩٣(     خالل السنة )عسك قيد مخصص(مخصص مجنب 

              ٥٦،٧٢٨  ٣٨،١٣٥    ديسمبر ٣١الرصيد في 

   
  
  

   



  شركة المراعي
   ) شركة مساهمة سعودية(

١٣ 

  تتمة     -ضاحات حول القوائم المالية الموحدة إي
   

  
  تتمة -المدينون والمصاريف المدفوعة مقدماً   -  ٥

          ٢٠١٠  
  بآالف الــرياالت
  السعوديــــة

      ٢٠٠٩  
  بآالف الــرياالت
              السعوديـــــة

        المدينون التجاريون
  ٣٨٧،٦٨١  ٤٥٧،٢٣٤    أشهر   ٣لغاية 

              ٥٦،٧٢٨  ٣٨،١٣٥    أشهر  ٣أكثر من 

              ٤٤٤،٤٠٩  ٤٩٥،٣٦٩    اإلجمالي 

وأنه ليس من سياسة المجموعة  .السابقة، يتوقع تحصيل كافة الذمم المدينة  التي لم تنخفض قيمتها ةبناءاً على الخبر  )ب 
  .الحصول على ضمانات لقاء الذمم المدينة

مخصص المبيعات المرتجعة على أساس المنتجات المنتهية الصالحية المتوقع إرجاعها وبما يتفق مع سياسة تم حساب   ) ج
 .اإلرجاع الخاصة بالمجموعة

 
    المخزون  -  ٦

          ٢٠١٠  
  بآالف الــرياالت
  السعوديــــة

      ٢٠٠٩  
  بآالف الــرياالت
              السعوديـــــة

  ٨٧٤،٧٦٥  ٩٥٨،٢٤٥    مواد خام  
  ٢٠١،٤٥٥  ١٧٨،١٣٧    بضاعة تامة الصنع 

  ١٠٢،٨٨٣  ١٠١،١٠٧    قطع غيار 
              ٣٩،٤٧٢  ٦١،٨٤٨    بضاعة قيد التصنيع 

              ١،٢١٨،٥٧٥  ١،٢٩٩،٣٣٧    اإلجمالي
        

     االستثمارات والموجودات المالية  -  ٧
    : من اآلتياألوراق المالية الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وات في تتكون االستثمار  

        ٢٠١٠  
  بآالف الــرياالت
  السعوديــــــــة

     ٢٠٠٩  
  بآالف الــرياالت
              السعوديــــــــة

        في الشرآات الزميلة و المشاريع المشترآة االستثمارات
  ٤٥٥،٠٨٠  ٥١٣،٤٨٥  %٤٨  لأللبان والعصائر المحدوده  الدوليةالشرآة 
  ٢٩،٠٥٠  ٣٢،٧٦٤  %٢١،٥   )عروق(الدواجن يل صشرآة تأ

  -      ١٦،٢٢٩  %٥٠  الشرآة الدولية ألغذية األطفال
      -          ٢٠٤  %٥٠  .م.م.ذ شرآة المراعي

    ١٣٠،٤٨٤    ٦٨٢،٥٦٢    

        االستثمارات في األوراق المالية

  ٣٥٥،٢٥٠  ٢٧١،٢٥٠  %٢،٥  استثمارات اسهم في شرآة زين
  ١٠٩،٥٨٧  ١٠٩،٥٨٧  -  المؤسسين إلى شرآة زينقرض مقدم من المساهمين 
  ٤،٥٠٠  ٤،٥٠٠  %١،١  الشرآة الوطنية للسياحة

  ٢،٠٦٤  ٢،٠٦٤  %٧  الشرآة الوطنية للبذور والخدمات الزراعية
  ٧،٠٠٠  ٧،٠٠٠  %١٠  شرآة جنات لالستثمار الزراعي 
                ٦٠٠  ٦٠٠  %٨،٣  الشرآة المتحدة لمزارع األلبان

    ٠٠١،٤٧٩    ٠٠١،٣٩٥    
              ٩٦٣،١٣١  ٩٥٧،٦٨٣    اإلجمالي



  شركة المراعي
   ) شركة مساهمة سعودية(

١٤ 

تتمة     -ضاحات حول القوائم المالية الموحدة إي  
   

  
   تتمة - االستثمارات والموجودات المالية   -  ٧
  

    : من اآلتيوالمشاريع المشتركة  الزميلة اتالشركات في تتكون االستثمار  

    

    ٢٠١٠  
  بآالف الــرياالت
  السعوديــــــــة

     ٢٠٠٩  
  بآالف الــرياالت
ــــة               السعوديــــ

        الشرآة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة
  -  ٤٥٥،٠٨٠    اإلفتتاحيالرصيد 

  ٤٥٨،٤٥١  ٦٤،٧٥٦    يضاف رأس المال المصدر
              )٣،٣٧١(  )٦،٣٥١(    السنةالحصة في نتائج : ناقصًا

              ٤٥٥،٠٨٠  ٥١٣،٤٨٥    الختاميالرصيد 
        )عــروق(تأصيل الدواجن شرآة 

  -  ٢٩،٠٥٠    اإلفتتاحيالرصيد 
  ٢٨،٢٦٩  -    يضاف رأس المال المصدر

  )٥٨٧(  )٩٩٥(    توزيعات  :ناقصًا
              ١،٣٦٨  ٤،٧٠٩    السنةالحصة في نتائج   
              ٢٩،٠٥٠  ٣٢،٧٦٤    الختاميالرصيد 

        ألغذية األطفالالشرآة الدولية 
  -  -    اإلفتتاحيالرصيد 

    ٢٠،٥٠٠    يضاف رأس المال المصدر
                )٤،٢٧١(    السنةالحصة في نتائج  : ناقصًا

                ١٦،٢٢٩    الختاميالرصيد 
        .م.م.شرآة المراعي ش

  -  -    اإلفتتاحيالرصيد 
  -  ٢٠٤    يضاف رأس المال المصدر

              -  -    السنةالحصة في نتائج : ناقصًا
                      -  ٢٠٤    الختاميالرصيد 
    

يون سهم بقيمة أسمية قدرها  ٣٥البالغ عددها  أسهم في شرآة زينيقاس اإلستثمارفي   )ا القيمة ب ريال سعودي للسهم ١٠مل
والبالغة  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١بتاريخ ) تداول(األسهم السعودية المتداولة لألسهم في سوق  العادلة وذلك على أساس األسعار

في  إدراجهامليون ريال سعودي، وتم  ٨٣٫٢غير محققة قدرها  خسائروقد نتج عن ذلك  .ريال سعودي للسهم ٧٫٧٥
رة سداد القرض المقدم لشرآة زين  .االحتياطيات األخرى ضمن حقوق المساهمين وقد قام المساهمون المؤسسون بتمديد فت

بًة عن الدائنين من الفئة الممتازة في المملكة العربية السعودية، ووافقوا على رهن أسهمهم في شرآة زين لصالح ونيا
 ٢١وفي  .وذلك لتمكين شرآة زين في المملكة العربية السعودية من إعادة تمويل قروضها الحالية ٢٠١٢يوليو  ٢٧ولغاية 

  .٢٠١١سيتم تحديد األثر المالي لذلك خالل عام  .، إعلنت شرآة زين عن إقتراح إلعادة هيكلة رأسمالها٢٠١٠أغسطس 
  

    .ار آافة االستثمارات األخرى في األوراق المالية بالتكلفة ناقصًا االنخفاض في القيمةتم إظه  )ب



  شركة المراعي
 ) شركة مساهمة سعودية(

١٥ 

  تتمة     -ضاحات حول القوائم المالية الموحدة إي
  
  
  الممتلكات واآلالت والمعدات   -  ٨

والمباني    األراضي 
  )أ(

والمكائن  اآلالت 
  والمعدات

األعمال الرأسمالية   السيارات 
  تحت التنفيذ

  اإلجمــالي
   ٢٠١٠  

  اإلجمــالي   
   ٢٠٠٩  

بآالف الرياالت   
  السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

                          

              :التكلفة 
  ٦،٥٦٤،٩٩٤  ٩،٢٤٢،٢١١  ٧٧٨،٢٢٨  ٨٣٢،٨٩٣  ٤،٢٢٨،١٩٧  ٣،٤٠٢،٨٩٣  في بداية السنة 

  ١،٤٤٤،٤٤٣  -  -  -  -  -  شراء شركات تابعة  
  ١،٣٣٤،٩٨٧  ٢،٢٣٠،٣٣٢  ١،٨٣٥،٦٤٢  ٤١،٧٢٨  ٢٠٨،٥١١  ١٤٤،٤٥١  لسنة اإضافات خالل 

  -  -  )٨٣٦،٨٣٧(  ١٨١،٦٧٥  ٤٧٢،٩٣٠  ١٨٢،٢٣٢  تحويالت خالل السنة 
                            )١٠٢،٢١٣(  )٣٣١،٣٣٧(  -  )٤٣،٢٦٩(  )١٩٦،١٨١(  )٩١،٨٨٧(  اإلستبعادات خالل السنة 

                            ٩،٢٤٢،٢١١  ١١،١٤١،٢٠٦  ١،٧٧٧،٠٣٣  ١،٠١٣،٠٢٧  ٤،٧١٣،٤٥٧  ٣،٦٣٧،٦٨٩  في نهاية السنة 

              : اإلستهالك المتراكم 
  ١،٨٦٠،٤٢١  ٢،٩٦٠،٠٠٣  -  ٣٧٨،٥٤٠  ١،٩٣٠،٢٣٦  ٦٥١،٢٢٧  في بداية السنة 

  ٦٨٤،٠١٤  -  -  -  -    شراء شركات تابعة 
  ٥٠٥،٢٠١  ٦٣٥،٣٢٠  -  ١٤٠،٠٦١  ٣٩٢،٢٣٧  ١٠٣،٠٢٢  للسنة المحمل

                            )٨٩،٦٣٣(  )٣٢٠،٧٥٦(  -  )٣٧،٢٥٢(  )١٩١،٦١٧(  )٩١،٨٨٧(  اإلستبعادات خالل السنة 

                            ٢،٩٦٠،٠٠٣  ٣،٢٧٤،٥٦٧  -  ٤٨١،٣٤٩  ٢،١٣٠،٨٥٦  ٦٦٢،٣٦٢  في نهاية السنة 

              :صافي القيمة الدفترية 
                            ٧،٨٦٦،٦٣٩  ١،٧٧٧،٠٣٣  ٥٣١،٦٧٨  ٢،٥٨٢،٦٠١  ٢،٩٧٥،٣٢٧   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 

                          ٦،٢٨٢،٢٠٨    ٧٧٨،٢٢٨  ٤٥٤،٣٥٣  ٢،٢٩٧،٩٦١  ٢،٧٥١،٦٦٦  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في 

   ,ريال سعودي مليون ٦١تشتمل األراضي والمباني على أرض ممنوحة إلى شركة تابعة للشركة بقيمة عادلة تاريخية قدرها )    أ       
    



  شركة المراعي
   ) شركة مساهمة سعودية(

١٦ 

  تتمة     -ضاحات حول القوائم المالية الموحدة إي
  
  
   الموجودات الحيوية  -  ٩

أشجار غير   أشجار مثمرة  صيصان  دجاجأمهات ال  األبقار صغار  أمهات األبقار  
  مرةمث

  اإلجمــالي
   ٢٠١٠  

  اإلجمــالي   
   ٢٠٠٩  

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 

  ٨٢١،٢١٧  ٩٦٢،٥٦٦  ٢٨،٥٦٦  ١٥،٥٧٦  ٤،٠١٥  ١٢،٩٣٢  ٢٨١،٦٧٨  ٦١٩،٧٩٩  في بداية السنة
  ٥٨،٣٠٢  -  -  -  -  -  -  -  شراء شركات تابعة

                    )تخفيضات على سعر الشراء/ (إضافات
  )١٨٣(  ٦،٨٨٠  -   -  ٦،٨٨٠  -  -  -   خالل السنة  

  ٣١٣،٠٦٤  ٣٢٧،٨٠٠   -  -  -  -  ٣٢٧،٨٠٠  -  الزيادة في القيمة
  -  -   -   -  )٧،٣٥٦(  ٧،٣٥٦  )٢١٧،٣٣٤(  ٢١٧،٣٣٤  تحويالت خالل السنة

  )٢٢٩،٨٣٤(  )٢٦٤،٠٩٠(  -   -  -  -  )٨٠،٥٤٦(  )١٨٣،٥٤٤(  االستبعادات خالل السنة
                                  

  ٩٦٢،٥٦٦  ١،٠٣٣،١٥٦  ٢٨،٥٦٦  ١٥،٥٧٦  ٣،٥٣٩  ٢٠،٢٨٨  ٣١١،٥٩٨  ٦٥٣،٥٨٩  في نهاية السنة 
                                  

                  :االستهالك المتراكم
  ١٨٢،٤٨٢  ٢٢٧،٨٧٧  -  ٤،١٠٧  -  ٨،٠٨١  -  ٢١٥،٦٨٩  في بداية السنة

  ٩،٣٤١  -  -  -  -  -  -  -  شراء شركات تابعة
  ٩٥،٨٨٩  ١١٧،٤٤٢  -  ٢٣٢  -  ١١،٠٦٦  -  ١٠٦،١٤٤  للسنة المحمل

  )٥٩،٨٣٥(  )٨١،٦٦٨(  -  -  -  -  -  )٨١،٦٦٨(  خالل السنةاالستبعادات 
                                  

  ٢٢٧،٨٧٧  ٢٦٣،٦٥١  -  ٤،٣٣٩  -  ١٩،١٤٧  -  ٢٤٠،١٦٥  في نهاية السنة 
                                  
                  

                  :صافي القيمة الدفترية
    ٧٦٩،٥٠٥  ٢٨،٥٦٦  ١١،٢٣٧  ٣،٥٣٩  ١،١٤١  ٣١١،٥٩٨  ٤١٣،٤٢٤   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 
                                

  ٧٣٤،٦٨٩    ٢٨،٥٦٦  ١١،٤٦٩  ٤،٠١٥  ٤،٨٥١  ٢٨١،٦٧٨  ٤٠٤،١١٠  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في 
                                
                  

         
  

  



  شركة المراعي
 ) شركة مساهمة سعودية(

١٧ 

  تتمة     -ضاحات حول القوائم المالية الموحدة إي
  
  
  الشهرة –الموجودات غير الملموسة   -١٠

          ٢٠١٠  
  بآالف الــرياالت
  السعوديــــة

      ٢٠٠٩  
  بآالف الــرياالت
              السعوديـــــة

والشركة العالمية شركة المخابز الغربية المحدودة 
  ٥٤٨،٦٣٦  ٥٤٨،٦٣٦    دمات المخابز المحدودةلخ

              ٢٤٤،٨٣٢  ٢٤٤،٨٣٢    )هادكو(شركة حائل للتنمية الزراعية المحدودة 
              ٧٩٣،٤٦٨  ٧٩٣،٤٦٨    اإلجمالي 

خالل عام  ،دمات المخابز المحدودةشركة المخابز الغربية المحدودة، والشركة العالمية لخشراء ل نشأت الشهرة أعاله نتيجة  
  .)تابعة اتشرك( ٢٠٠٩وشركة هادكو خالل عام ، ٢٠٠٧

شركة المخابز الغربية المحدودة والشركة العالمية لخدمات المخابز تمثل  .نخفاض في القيمةإلختبار اإل تم إخضاع الشهرة  
 األعالف والمحاصيل الزراعية، وقطاع ، بينما تمثل شركة هادكو جزءاً من قطاعالمخابزالمحدودة جزءاً من قطاع منتجات 

   .الدواجن

ار الموجودات للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك بمقارنة القيمة الدفترية المتبقية لكل وحدة مدرة للنقدية مع بيتم إخت  
بلة لإلسترداد والتي  التدفقات تم تحديدها على أساس المعلومات المستخدمة في إحتساب القيمة الحالية التي تستخدم يالقيمة القا

يبلغ معدل الخصم المستخدم في  .العليا لمدة خمس سنوات معتمدة من اإلدارةوقعات مالية تعلى  النقدية المتوقعة المبنيه
الذي ربحية الفي نهاية فترة التوقعات بإستخدام مكرر  المتبقيةتم إحتساب القيمة  .%١٢إحتساب التدفقات النقدية المتوقعة 

توقعات األخيرة منالسنة  دخلصافي ينطبق على    .فترة ال

  اإلفتراضات األساسية المستخدمة في حساب القيمة الحالية  

إستندت اإلدارة في توقعاتها بشأن نمو المبيعات وهامش الربح على األداء السابق وتوقعاتها بشأن التطورات التي تحدث في   
المتعلقة بالتضخم في  إستندت التقديرات .المتعلقة بالقطاع المحددةتعكس معدالت الخصم توقعات اإلدارة للمخاطر  .السوق

 لأسعار المواد األولية على المعلومات المنشورة في المملكة العربية السعودية وحركة أسعار المواد األولية الفعلية خال
  .إستندت معدالت النمو على معدالت الصناعة .ة األسعار المستقبليةكالفترة السابقة والتي تم إستخدامها كمؤشرات على حر

المستخدمة  تكلفة المبيعاتنمو المبيعات والتضخم في معدل راً كبير باإلفتراضات المتعلقة  بب القيمة الحالية تأثيتأثر إحتسا  

األخيرة من فترة السنة  دخلصافي ، ومكرر الربحية الذي ينطبق على في إستنباط التدفقات النقدية لما بعد الموازنة

  .التوقعات

  والشركة العالمية لخدمات المخابز المحدودة المحدودةز الغربية المخابشركة  – اإلفتراضاتالحساسية تجاه التغيرات في   

القيمة الحالية، تعتقد اإلدارة بعدم وجود تغيرات محتملة معقولة في أي من اإلفتراضات األساسية أعاله  بتقديرفيما يتعلق   
وفيما يلي نتائج اإلفتراضات  .ن القيمة القابلة لإلسترداد لهاعيمة الدفترية للوحدة بشكل جوهري يمكن أن تؤدي إلى زيادة الق

  -:األساسية

  اإلفتراضات المتعلقة بنمو المبيعات )أ 
، وتم تقدير هذا النمو في فترة التوقعات بمعدل سنوي مركب قدره ٢٠١٠في عام % ١ للمبيعات الحالي النمو عدليبلغ م  

نخفاض نسبة هذا النمو إلى  وفي حالة بقاء اإلفتراضات األخرى كما .%١٦ فإن القيمة الحالية ستعادل القيمة  ،%٩هي، وإ
  .الدفترية الحالية

   تكلفة المبيعاتالتضخم في )   ب 
توقعات بمعدل قدره  ،٢٠١٠في عام % ٤٢تمثل تكلفة المبيعات الحالية    رة ال ء وفي حالة بقا .%٣٧وتم تقديرها خالل فت

  .، فإن القيمة الحالية ستعادل القيمة الدفترية الحالية%٥٤، وزيادة هذه النسبة إلى كافة االفتراضات األخرى كما هي
    



  شركة المراعي
   ) شركة مساهمة سعودية(

١٨ 

  تتمة     -ضاحات حول القوائم المالية الموحدة إي
   

  
  تتمة - الشهرة –الموجودات غير الملموسة   -١٠

   النهائيةمكرر القيمة )    ج
ة . ١٤,٧ النهائيةالمكرر الذي ينطبق على صافي دخل السنة األخيرة من فترة التوقعات من أجل تحديد القيمة  يبلغ   وفي حال

  .فإن القيمة الحالية ستعادل القيمة الدفترية الحالية ،٠,٣نسبة إلى هذه الاإلفتراضات األخرى كما هي، وإنخفاض  كافة بقاء

  )هادكو( شركة حائل للتنمية الزراعية – اإلفتراضاتالحساسية تجاه التغيرات في   

القيمة الحالية، تعتقد اإلدارة بعدم وجود تغيرات محتملة معقولة في أي من اإلفتراضات األساسية أعاله  بتقديرفيما يتعلق   
وفيما يلي نتائج اإلفتراضات  .ن القيمة القابلة لإلسترداد لهايمة الدفترية للوحدة بشكل جوهري عيمكن أن تؤدي إلى زيادة الق

  -:األساسية

  اإلفتراضات المتعلقة بنمو المبيعات )أ 

، وتم تقدير هذا النمو في فترة التوقعات بمعدل سنوي مركب قدره ٢٠١٠في عام % ١ للمبيعات الحالي النمو عدليبلغ م  
فإن القيمة الحالية ستعادل القيمة  ،%٣٦إلى  هذه النسبةوفي حالة بقاء اإلفتراضات األخرى كما هي، وإنخفاض  .%٤١

  .الدفترية الحالية

   تكلفة المبيعاتالتضخم في )   ب 
توقعات بمعدل قدره ٢٠١٠في عام % ٤٥تمثل تكلفة المبيعات الحالية    رة ال وفي حالة بقاء  .%٤٣، وتم تقديرها خالل فت

  .يمة الحالية ستعادل القيمة الدفترية الحالية، فإن الق%٥٤كافة االفتراضات األخرى كما هي، وزيادة هذه النسبة إلى 

   النهائيةمكرر القيمة )    ج
ة . ١٠,٠ النهائيةالمكرر الذي ينطبق على صافي دخل السنة األخيرة من فترة التوقعات من أجل تحديد القيمة  يبلغ   وفي حال

  .فإن القيمة الحالية ستعادل القيمة الدفترية الحالية ،٥,١نسبة إلى هذه الاإلفتراضات األخرى كما هي، وإنخفاض  كافة بقاء

  
  قروض ألجل  ال  -١١

          ٢٠١٠  
  بآالف الــرياالت

  ــةالسعوديــ

      ٢٠٠٩  
  بآالف الــرياالت

              ـــــةالسعودي

  ٣،٧٥٦،٧٣٩  ٤،٢٤٨،٨١٥    )مرابحة(تسهيالت بنكية إسالمية 
  ٦١٢،٢٧٠  ٥٩٣،٣٨٨    صندوق التنمية الصناعية السعودي

              ٧،٧١٨  ٥،٠٠٠     صندوق التنمية الزراعية

              ٤،٣٧٦،٧٢٧  ٤،٨٤٧،٢٠٣    اإلجمالي 
  

تسهيالت البنكية اإلسالمية وإن القر  )أ    .مرهونة بسندات إذنية صادرة من المجموعة) مرابحة(ض بموجب ال
  
نحو التالي ةإن القروض من صندوق التنمية الصناعي  )ب   :السعودي مضمونة على ال

  

ريال  مليون ٦١٢،٣:  ٢٠٠٩( ٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في ريال سعودي مليون  ٥٩٣،٤لقروض البالغة ا  - ١
  .محددةمضمونة برهن موجودات ) سعودي

ر ديسمب ٣١من الشركة بشأن السنتين المنتهيتين في أي ضمان فيما يتعلق بالقروض غير المضمونة، لم يقدم   - ٢
  .٢٠٠٩و  ٢٠١٠

    .مضمونة بضمان بنكي صندوق التنمية الزراعيةإن القروض المقدمة من   )ج 



  شركة المراعي
   ) شركة مساهمة سعودية(

١٩ 

  تتمة     -ضاحات حول القوائم المالية الموحدة إي
   

  
   تتمة -قروض ألجل ال  -١١

  
   :تواريخ إستحقاق المطلوبات المالية  ) د

  القروض ألجل القائمة تسهيالت متاحة في  
  ديسمبر  ٣١  

  الــرياالتبآالف 
  السعوديـــــة

      ٢٠١٠  
  بآالف الــرياالت
  السعوديـــــة

      ٢٠٠٩  
  بآالف الــرياالت
                السعوديـــــة

  ٣٩٥،٥٣٤  ٥٤٥،٩٠٢  ٣،١٩١،٨١٧  أقل من سنة   
  ١،٤٥٢،٢٢٧  ٢،٣٧٣،١٥٥  ٢،٤٢٥،٩١٩  من سنة إلى سنتين  

  ٢،٥٢٧،٩٦٦  ١،٩٢٤،٦٥٩  ٣،٠١٩،١٤٣  من سنتين إلى خمس سنوات  
                ١،٠٠٠  ٣،٤٨٧  ١٨٤،٤٨٦  أكثر من خمس سنوات 

                ٤،٣٧٦،٧٢٧  ٤،٨٤٧،٢٠٣  ٨،٨٢١،٣٦٥  اإلجمالي 

  
  

ين، متجددة بطبيعتها)مرابحة(تعتبر التسهيالت البنكية اإلسالمية    .، التي تقل فترة إستحقاقها عن سنت

 ،مليون ريال سعودي ٧٥٠,٠قدرها  )مرابحة( إضافية إسالميةبنكية ، على تسهيالت ٢٠١٠حصلت المجموعة، خالل عام 
  .)مليون ريال سعودي ٧٩٠: ٢٠٠٩( وتستحق ما بين ثالث إلى خمس سنوات

 مليون ريال سعودي ٣،٢٩٥,٣غير المستخدمة والمتاحة للسحب البنكية اإلسالمية ، بلغت التسهيالت ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 
  .)مليون ريال سعودي ٢،٥١٥,٣: ٢٠٠٩(

، كان لدى المجموعة تسهيالت غير مستخدمة مقدمة من صندوق التنمية الصناعية السعودي قابلة ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 
مليون  ٤٨١,٨: ٢٠٠٩( ، وتستحق بشكل أساسي بعد أكثر من خمس سنواتمليون ريال سعودي ٦٧٨,٩بمبلغ  للسحب

  .)ريال سعودي
  
  الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع     -١٢

          ٢٠١٠  
  بآالف الــرياالت

  ـــةالسعوديــ

      ٢٠٠٩  
  بآالف الــرياالت

              ــةـالسعوديــ

ه  -  دائنون تجاريون   ٤٤٦،٦٨٦  ٦٤٥،٨٨٥    أطراف ثالث
  ٢٣،٥٩٣  ٣٠،٩٤٤    )   ٢٥إيضاح (جهات ذات عالقة   -  
  ٤٣١،٧٩٠  ٥١١،٣٥٩    دائنون آخرون 
              ٦٠،٥١٦  ٦٥،٢٣٦    )١٨إيضاح ( وضريبة الدخل مخصص الزكاة

              ٩٦٢،٥٨٥  ١،٢٥٣،٤٢٤    اإلجمالي 

  
  رأس المال   -١٣

 ١،١٥٠مون على زيادة رأس المال من صادق المساه، )٢٠١٠ ديسمبر ٥الموافق (هـ ١٤٣١ ذي الحجة ٢٨بتاريخ 
  .األسهم المملوكةمليون ريال سعودي وذلك بإصدار سهم مجاني واحد لكل سهم من  ٢،٣٠٠مليون ريال سعودي إلى 

مليون  ١،١٥٠و  ريال سعوديمليون  ٢،٣٠٠، ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١و  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في  رأس مال الشركة بلغ
 ١٠قيمة كل سهم  ،بالكامل مدفوعو مصدرمليون سهم  ١١٥و مليون سهم  ٢٣٠تكون من ، ويريال سعودي على التوالي

  ,ريال سعودي
  



  شركة المراعي
   ) شركة مساهمة سعودية(

٢٠ 

  تتمة     -ضاحات حول القوائم المالية الموحدة إي
   

  
  المعلومات القطاعية   -١٤
  

 باستخدام الفاكههصناعة واإلتجار بمنتجات األلبان وعصائر  من قطاعات تشتمل علىالنشاط الرئيسي للمجموعة  يتكون
منتجات الدواجن باستخدام و، "أيام ٧"و  لوزين"التجارية  اتالعالم باستخداممنتجات المخابز و ،"المراعي" العالمة التجارية

نشاطات األخرى على االستثمار في  .وغيرها والمحاصيل الزراعيةومنتجات األعالف ، ""اليوم"العالمة التجارية  تشمل ال
 وللسنتين ٢٠٠٩و  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١فيما يلي بياناً بالمعلومات المالية المختارة كما في  .شركة زين وأغذية األطفال

  :المنتهيتين في هذين التاريخين لكل قطاع من قطاعات األعمال

األلبان وعصائر   

   الفاكهة

  بآالف الــرياالت

ـــة   السعوديـ

  

  منتجات المخابز

  بآالف الــرياالت

ـــة   السعوديـ

  

  منتجات الدواجن

  بآالف الــرياالت

ـــة   السعوديـ

األعالف والمحاصيل 

  الزراعية

  بآالف الــرياالت

ـــة   السعوديـ

  

  األخرىالنشاطات 

  بآالف الــرياالت

ـــة   السعوديـ

  

  اإلجمالي 

  بآالف الــرياالت

ـــة                             السعوديـ

              ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

  ٧،٢٠٤،٥٤٠  -  ٢٤٥،٢٧٤  ١٧٦،١٣٥  ٨٧٣،٠٤٥  ٥،٩١٠،٠٨٦  المبيعات 

  ٦،٩٣٠،٩١٠  -  ٤٧،٦٩٧  ١٧٦،١٣٥   ٨٢١،٢١١  ٥،٨٨٥،٨٦٧  الثالثةألطراف لمبيعات 

  )٤٢٤،٩٦٢(  -  )٤٥،٨٥٠(  )٢٣،٧٠٨(  )٧٦،٤٨٨(  )٢٧٨،٩١٦(  استهالك 

والمشاريع  الشركات الزميلة نتائجالحصة في 

  )٥،٩١٣(  )٤،٢٧١(  -  ٤،٧٠٩  -  )٦،٣٥١(  المشتركة

  ١،٣٠٦،٩٧٠  )١٥،٣٤٩(  ١٧،٢٧٩  )١٠،٥٣٠(  ١١٦،٩١٢  ١،١٩٨،٦٥٨  شركاء األقلية حصة  قبل )الخسارة/(الدخل

 صافي موجودات الشركات الزميلةالحصة في 

  ٥٦٢،٦٨٢  ١٦،٢٢٩  -  ٣٢،٧٦٤  -  ٥١٣،٦٨٩  والمشاريع المشتركة

  ٢،٦٥٠،٤٧٢  ٣٤٤،٦٧٨  -  ٢٦١،٤٨٧  ٤١١،٠٠٤  ١،٦٣٣،٣٠٣  المتداولةإضافات للموجودات غير 

  ١٠،٤١٠،٨٤٥  ٨١٦،٩٥٤  ١،٠٤٧،٦٠١  ٦٢١،٧٨٣  ١،٦٢٠،١٩٤  ٦،٣٠٤،٣١٣  المتداولةغير الموجودات 

  ١٢،٥٧١،٢١٧  ٨٢١،٠١١  ١،٢٠٤،٠٥٦  ٦٨٨،٧٠٦  ١،٧٨٧،٠١٨  ٨،٠٧٠،٤٢٦  إجمالي الموجودات 

  )٦،٣٨٥،٨٣٥(  )٥٢٥،٦٦١(  )١٢١،٧٤٠(  )٦٩،٦٠٤(    )٢٧٣،٤٤٠(  )٥،٣٩٥،٣٩٠(  إجمالي المطلوبات 
              

              ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١

  ٦،٠٥٤،٤٥٤  -  ١٥٨،٩٢٦  ٤٤،٤٩٨  ٦٤٦،٤١٦  ٥،٢٠٤،٦١٤  المبيعات 

  ٥،٨٦٨،٨٠٥  -  ٢٨،٤٥٥  ٤٤،٤٩٨  ٦١٨،١٢٢  ٥،١٧٧،٧٣٠  الثالثةألطراف لمبيعات 

  )٢٨٨،٠٢٦(  -  )٢٢،٢٣٠(  )٢،٦٩٦(  )٥٦،٤٦٨(  )٢٠٦،٦٣٢(  استهالك 

  )٢،٠٠٣(  -  -  ١،٣٦٨  -  )٣،٣٧١(  الشركات الزميلة نتائجالحصة في 

  ١،١٠٠،١٦٠  )١٢،٥٤٥(  )٧،٩١٠(  ٨،٣٩٥  ١٣٩،٧٧٠  ٩٧٢،٤٥٠  شركاء األقلية حصة  قبل )الخسارة/(الدخل

  ٤٨٤،١٣٠  -  -  ٢٩،٠٥٠  -  ٤٥٥،٠٨٠  الحصة في صافي موجودات الشركات الزميلة

  ٣،١٩٥،٩٨٢  ٨٨،٧٠٦  ٨٤٧،٩١٧  ٣٨٣،٣٦٥  ٣٣٨،٢٥٣  ١،٥٣٧،٧٤١  المتداولةإضافات للموجودات غير 

  ٨،٨٠٥،٢٦٢  ٥٦٠،٥٤٣  ٩٢٢،١٧٩  ٣٧٧،٩١٦  ١،٢٨٠،٦٣٢  ٥،٦٦٣،٩٩٢  الموجودات غير المتداولة

  ١٠،٩٨٦،٩٩٥  ٥٦٤،٥٨٦  ١،٠١٠،٥١٩  ٤٥٤،٢٠١  ١،٤٦٧،١٣٢  ٧،٤٩٠،٥٥٧  إجمالي الموجودات 

  )٥،٥٨٧،٢٧٩(  )٥٠٠،٦٥٠(  )١٣١،٧١٧(  )٧٠،٢٤١(  )٢١٨،٣٧٥(  )٤،٦٦٦،٢٩٦(  إجمالي المطلوبات 

              
              

   



  شركة المراعي
   ) شركة مساهمة سعودية(

٢١ 

  تتمة     -ضاحات حول القوائم المالية الموحدة إي
   

  
  تتمة   –المعلومات القطاعية   -١٤

  
فيما يلي  .تتركز النشاطات الرئيسية والموجودات التشغيلية للمجموعة، بشكل أساسي، في دول مجلس التعاون الخليجي 

المنتهيتين في هذين التاريخين لكل قطاع  وللسنتين ،٢٠٠٩و  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١بياناً بالمعلومات المالية المختارة كما في 
  : من القطاعات الجغرافية

      
  المبيعات

الموجودات غير 
  ـــةالمتداولـ

  بآالف الــرياالت    
  ـــةالسعوديـ

  بآالف الــرياالت
              ـــةالسعوديـ

٢٠١٠        
  ٩،٧٦٣،٨٨٩  ٤،٩٣٥،٢٥٨    المملكة العربية السعودية  

  ١٢٦،٤٧١  ١،٩٣١،٩٥٤    األخرىدول مجلس التعاون الخليجي 
              ٥٢٠،٤٨٥  ٦٣،٦٩٨    دول أخرى 

              ١٠،٤١٠،٨٤٥  ٦،٩٣٠،٩١٠    اإلجمالي
  

٢٠٠٩        
  ٨،٢٣٩،٢٩٤  ٤،٠٦١،٩١٢    المملكة العربية السعودية  

  ١٠٣،٨٨٨  ١،٧٤٤،٢٤٩    دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
              ٤٦٢،٠٨٠  ٦٢،٦٤٤    دول أخرى 

  ٨،٨٠٥،٢٦٢  ٥،٨٦٨،٨٠٥    اإلجمالي
              

  : فيما يلي تحليالً بالمبيعات حسب المنتج
      

    ٢٠١٠  
  بآالف الـرياالت
  السعوديــــة

  
    ٢٠٠٩  

  بآالف الـرياالت
              السعوديــــة

  ٢،٨١٧،٥٨٧  ٣،١٦٨،٧٠٩    ألبان طازجة
  ٥٦٢،٦١٩  ٦٥٨،٩١١    ألبان طويلة األجل

  ٦٢٠،١٦٢  ٧٤٥،١٤٣    عصائر فاكهة
  ١،١٤٣،٠٠٢  ١،٢٨٢،٤٢٣    أجبان وزبده

  ٦١٨،١٢٢  ٨٢١،٢١١    منتجات مخابز
  ٤٤،٤٩٨  ١٧٦،١٣٥    دواجن

  ٢٨،٤٤٥  ٤٧،٦٩٧    أعالف ومحاصيل زراعية
              ٣٤،٣٧٠  ٣٠،٦٨١    أخرى

              ٥،٨٦٨،٨٠٥  ٦،٩٣٠،٩١٠    اإلجمالي

        
    





  شركة المراعي
   ) شركة مساهمة سعودية(

٢٣ 

  تتمة     -ضاحات حول القوائم المالية الموحدة إي
  
  
     وضريبة الدخل  الزكاة  -١٨

 ,الزكاة والدخلطبقاً ألنظمة مصلحة ، أيهما أكبر وعاء الزكاةأو  المعدل تحسب الزكاة على أساس صافي الدخل  )أ 
  -:وكما يليالمعدل تم إحتساب الزكاة المحملة على أساس صافي الدخل  ،خالل السنة الحاليةو

  
  

     ٢٠١٠  
  بآالف الــرياالت
ــــة   السعودـي

   ٢٠٠٩  
  بآالف الــرياالت
ــــة               السعودـي

محملة     ٢٧،٩٦٦  ٢٤،٨٣٩     الزكاة ال
              ١،٢٦٣  ١،١٨٢     أجنبيةمصروف ضريبة الدخل لشركات تابعة   

              ٢٩،٢٢٩  ٢٦،٠٢١      قائمة الدخل الموحدةعلى المحمل 

                

  
  وضريبة الدخلالزكاة  اتمخصص)  ب 
  

  ٢٢،٧٨٢  ٦٠،٥١٦    يناير  ١الرصيد في 
  ٢٦،٠٧٠  -     شراء شركة تابعة

  ٢٩،٢٢٩  ٢٦،٠٢١    المحمل على قائمة الدخل الموحدة 
              )١٧،٥٦٥(  )٢١،٣٠١(    زكاة مدفوعة 

في                ٦٠،٥١٦  ٦٥،٢٣٦    ديسمبر     ٣١الرصيد 

تمت  .وسددت االلتزامات الزكوية وفقاً لذلك ٢٠٠٩قدمت الشركة إقراراتها الزكوية عن جميع السنوات حتى عام   )ج 

ال  بينما ،٢٠٠٦الموافقة على الربوط الزكوية التي أجرتها مصلحة الزكاة والدخل عن جميع السنوات حتى عام 

   .قيد المراجعة من قبل مصلحة الزكاة والدخل ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ لألعوامات الزكوية زال اإلقرارت

، وسددت االلتزامات الزكوية وفقاً ٢٠٠٨مبر ديس ٣١قدمت شركة هادكو إقراراتها الزكوية عن جميع السنوات حتى 

 .٢٠٠٢ديسمبر  ٣١وقد تمت الموافقة على الربوط الزكوية التي أجرتها مصلحة الزكاة والدخل حتى  .لذلك

، فإنه غير مطلوب من شركة هادكو تقديم إقراراتها الزكوية ألنه يتم توحيد فصاعداً ٢٠٠٩وإعتباراً من العام 

  .لزكوي للمجموعةنتائجها في اإلقرار ا
  

  ربح السهم  -١٩
  

 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في  خالل السنتين المنتهيتيناألسهم المصدرة  المتوسط المرجح لعددتم احتساب ربح السهم على أساس 
يون سهم و  ٢٣٠والبالغ   ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١و  وقد تم تعديل المتوسط المرجح لعدد  .مليون سهم، على التوالي ٢٢٠,٦مل

  .عدد األسهم المجانية المصدرةصدرة للفترة السابقة وذلك إلظهار، بأثر رجعي، األسهم الم
    



  شركة المراعي
   ) شركة مساهمة سعودية(

٢٤ 

  تتمة     -ضاحات حول القوائم المالية الموحدة إي
   

  
     استهالك واستبعاد الموجودات  -٢٠

  
  

     ٢٠١٠  
  بآالف الــرياالت
ـــة   السعودـي

   ٢٠٠٩  
  بآالف الــرياالت
ــــة               السعودـي

        االستهالك) أ 

        الممتلكات واآلالت والمعدات
  ٥٠٥،٢٠١  ٦٣٥،٣٢٠    إستهالك

         الموجودات الحيوية
  ٩٥،٨٨٩  ١١٧،٤٤٢       موجودات حيويةإستهالك 

              )٣١٣،٠٦٤(  )٣٢٧،٨٠٠(      الموجودات الحيويةقيمة الزيادة في 

              )٢١٧،١٧٥(  )٢١٠،٣٥٨(       الموجودات الحيويةقيمة صافي الزيادة في 

        ٢٨٨،٠٢٦        ٤٢٤،٩٦٢      اإلجمالي
        
        الموجودات  بيعخسارة ) ربح() ب

        الممتلكات واآلالت والمعدات
  )١٦،٢١٦(  )٢١،٨٣٢(    ممتلكات وآالت ومعدات بيعمتحصالت من 

 للممتلكات واآلالتصافي القيمة الدفترية 
                 ١٢،٥٨٠    ١٠،٥٨١    المباعة والمعدات

                 )٣،٦٣٦(    )١١،٢٥١(    ممتلكات وآالت ومعدات    بيعأرباح 

      الموجودات الحيوية

  

  )٩١،١٨٠(  )١١١،١٧٤(      الموجودات الحيوية من بيعمتحصالت 
              ١٦٩،٩٩٩  ١٨٢،٤٢٢    للموجودات الحيوية المباعةصافي القيمة الدفترية 

              ٧٨،٨١٩  ٧١،٢٤٨     الموجودات الحيوية بيعخسارة 

              ٧٥،١٨٣  ٥٩،٩٩٧          اإلجمالي

  
  األهداف والسياسات المتعلقة بإدارة المخاطر المالية  -٢١

تشتمل األدوات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحدة على النقدية وشبه النقدية، والمدينين التجاريين، والمدينين   
 ،، والقروض البنكية قصيرة األجلوالقروض ،ةتقة، واإلستثمارات في األوراق الماليشالمالية الماآلخرين، واألدوات 

دائنين، والمصاريف المستحقة ال   .طويلة األجل دفع، والمطلوبات األخرى، والقروضوال

  التومخاطر أسعار العم  
العموالت السائدة بالسوق على المركز المالي المخاطر المتعلقة بآثار التقلبات في أسعار مخاطر أسعار العموالت تمثل   

مليون ريال سعودي كما  ٤،٢٤٨,٨البالغ قدرها ) مرابحة(تحمل التسهيالت البنكية اإلسالمية  .للمجموعة والتدفقات النقدية
  .أعباء مالية وفقاً لمعدالت العمولة السائدة في السوق )مليون ريال سعودي ٣،٧٥٦,٧: ٢٠٠٩( ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 

    



  شركة المراعي
   ) شركة مساهمة سعودية(

٢٥ 

  تتمة     -ضاحات حول القوائم المالية الموحدة إي
  
  

  تتمة -األهداف والسياسات المتعلقة بإدارة المخاطر المالية   -٢١

رة األعباء المالية في الحصول على قروض بعمولة ثابتة ومتغيرة  تتمثل   الهدف من ذلك هو سياسة المجموعة بشأن إدا
ة  .القروض بعمولة ثابتةمن % ٦٠إلى % ٥٠الحفاظ على أن تكون  التغيرات المحتمل يعكس الجدول أدناه مدى تأثر الدخل ب

يوجد لمخاطر أسعار العموالت أي أثر  ال .كافة البنود القابلة للتغيير األخرى ثابتة مع بقاءالمعقولة في أسعار العموالت، 
  .على حقوق الملكية بالشركة

       
  النقص في / الزيادة  

  المتعلقة نقاط األساس
  األثر على دخل 

  السنة 
بآالف الرياالت   العموالت أسعارب  

  السعوديـــة
  ـــــــــ  ـــــــــ  

٢٠١٠      
        ١٢،٧٢٧  ٣٠+   ريال سعودي

  )١٢،٧٢٧(  ٣٠ -  ريال سعودي 
      

٢٠٠٩      
  ١١،١٤١  ٣٠+   ريال سعودي

  )١١،١٤١(  ٣٠ -  ريال سعودي 

  

  مخاطر العمالت األجنبية  
 .المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبيمخاطر العمالت األجنبية تمثل 
فكانت األخرى أما المعامالت بالعمالت األجنبية  .الدوالر األمريكي والجنيه اإلسترليني واليوروبمعامالت بمجموعة ال قامت

  .غير جوهرية
   -:فيما يلي بياناً باتفاقيات الشراء اآلجلة للعمالت األجنبية القائمة

  
  
  

     ٢٠١٠  
  بآالف الرياالت
  السعوديـــة

   ٢٠٠٩  
  بآالف الرياالت
              السعوديـــة

  ٧٠٣،٦٤٢  ١،٠٠٥،٠٨٥    يورو
  ٦٦،٤٠٩  ٦٩،٤٥٤    جنيه إسترليني
              ٣٠،٩٢٤  ٢٠،٤٨٢    أخـــرى

              ٨٠٠،٩٧٥  ١،٠٩٥،٠٢١    اإلجمالي 

 العمالتتعتقد اإلدارة بأن مخاطر  .الهامة تستخدم المجموعة عقود الصرف األجنبي اآلجلة لتقليل مخاطر الصرف األجنبي  
المتعلقة بمشتريات البضاعة والمصاريف الرأسمالية كانت مدارة بصورة مالئمة وذلك بإبرام إتفاقيات آجلة لشراء العمالت 

اإللتزامات مع / المجموعةتكمن سياسة المجموعة في إبرام عقود آجلة وذلك حسب المخاطر الناجمة عن خطط  .األجنبية
  .إن إتفاقيات الشراء اآلجلة مضمونة بسندات إذنية صادرة من المجموعة .الموردين

  
    



  شركة المراعي
   ) شركة مساهمة سعودية(

٢٦ 

  تتمة     -ضاحات حول القوائم المالية الموحدة إي
   

  
  تتمة    - بإدارة المخاطر الماليةاألهداف والسياسات المتعلقة   -٢١

  تتمة  –مخاطر العمالت األجنبية 

مع  –اليوروسعر صرف الريال السعودي مقابل المعقولة في  المحتملةلتغيرات ل التحليل أدناه األثر على الدخل نتيجةيعكس 

 الخاضعة لمخاطر العمالت ةوالمطلوبات الماليلقيمة العادلة للموجودات اعلى  - البنود القابلة للتغيير األخرى ثابتة  بقاء كافة

  :بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة
  النقص في / الزيادة  

  في سعر صرف اليورو 
  

  األثر على دخل السنة 
  بآالف الرياالت السعودية  إلى الريال السعودي  
  ــــــــــــ  ـــــــــــ  

٢٠١٠      
   +٧،٨٥٢  %١٠  
  - ٧،٨٥٢(  %١٠(  
      

٢٠٠٩      
   +١١،٢٢٩  %١٠  
  - ١١،٢٢٩(  %١٠(  
  

  مخاطر اإلئتمان   

تقوم المجموعة بالحد  .وتمثل عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية

تتمثل سياسة المجموعة في إخضاع  .من مخاطر اإلئتمان وذلك بالتعامل فقط مع جهات أخرى موثوقة وذات مصداقية عالية

تحقق من اإلئتمان على أساس البيع باألجلكافة العمالء الذين يودون التعامل معها   تستحق الذمم المدينة .إلى إجراءات ال

تقوم  .التجارية واألخرى بشكل رئيسي من عمالء وجهات ذات عالقة محلية، ويتم إظهارها بالقيمة البيعية المقدرة لها

يتم  .عة بالحد من مخاطر اإلئتمان وذلك بوضع حدود إئتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة بصورة مستمرةالمجمو

شكل أكبر خمس عمالء ي .عرض المجموعة لمخاطر الديون المعدومة غير جوهريةينة، وكانت نتائج تدمراقبة األرصدة الم

  .%)١٩:  ٢٠٠٩( ٢٠١٠ديسمبر  ٣١تقريباً من الذمم المدينة القائمة كما في  %٣١

مخاطر اإلئتمان الناجمة عن الموجودات المالية األخرى للمجموعة والتي تتكون من النقدية وشبه النقدية، وفيما يتعلق ب

نشأ مخاطر اإلئتمان نتيجة إلخفاق الطرف المقابل وبمخاطر يعادل حدها ، ت، والقروضواإلستثمارات في األوراق المالية

وعالمية ذات تصنيف إئتماني  تودع النقدية واألرصدة لدى البنوك لدى بنوك محلية .القيمة الدفترية لهذه األدواتاألقصى 

   .جيد

   السيولةمخاطر 

يمكن  .ةالصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير األموال للوفاء باإللتزامات المتعلقة باألدوات الماليمخاطر السيولة  تمثل

إدارة تتم  .القيمة العادلة لها قاربن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يأن تنتج مخاطر السيولة ع

تسهيالت البنكية للوفاء باإللتزامات  منتظمةمخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بصورة  لضمان توفر األموال الالزمة وال

بلية  على أساس مبيعات الخاصة بالمجموعة بأن يتم سداد المبالغ نقداً عند تسليم البضاعة أو تنص شروط ال .للمجموعةالمستق

ة  .)يوماً ٢٤: ٢٠٠٩( ٢٠١٠خالل عام يوماً،  ٢٥يبلغ متوسط عدد أيام المبيعات القائمة  .البيع باألجل تسدد الذمم الدائن

 ٤٥: ٢٠٠٩( ٢٠١٠خالل عام  ،يوماً ٥٠ القائمةوبلغ متوسط عدد أيام الذمم الدائنة  ،التجارية على أساس الشراء باألجل

  .)يوماً
    



  شركة المراعي
   ) شركة مساهمة سعودية(

٢٧ 

  تتمة     -ضاحات حول القوائم المالية الموحدة إي
   

  
     األدوات المالية     -٢٢

  القيمة العادلة   

ما بين أطراف راغبة في ذلك بشروط القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات   
وحيث أنه يتم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فإنه يمكن أن تنتج  .تعامل عادل

 إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها .فروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة
  .لدفتريةا

  

   تغطية المخاطر  

ريال مليون  ٣٠٠إتفاقيات لمقايضة أسعار العموالت بمبالغ إسمية قدرها  ١٠، كان لدى المجموعة ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في     
إتفاقيات لمقايضة أسعار العموالت  ثماني ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١مليون دوالر أمريكي، بينما كان لديها في  ٢١٠و  يسعود

  .مليون دوالر أمريكي ٢١٠مليون ريال سعودي و  ١٠٠بمبالغ إسمية قدرها 

أشهر وفقاً لمعدالت العمولة  ٦المجموعة عمولة بسعر عائم لمدة  تستلموبموجب إتفاقيات مقايضة أسعار العموالت هذه،   
السائدة بين بالدوالر األمريكي وفقاً لمعدالت العمولة أشهر  ٣لمدة ووك في المملكة العربية السعودية السائدة بين البن
وفقاً لمعدالت العمولة السائدة بين بالدوالر األمريكي أشهر  ٣أو عائم لمدة  وتدفع عمولة بسعر ثابت ،البنوك في لندن
تستخدم هذه  .التداولاحدى هذة االتفاقيات تأجلت لمدة عام واحد من تاريخ .ويخضع ذلك لشروط معينة .البنوك في لندن

   .الناتجة عن التغيرات في أسعار العموالت على القروض اإلسالمية للمجموعةالمقايضات لتغطية المخاطر 

ة ، كان لدى المجموعة عقود صرف آجلة ٢٠٠٩و  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١وفي    مختلفة تم تخصيصها لتغطية المخاطر المتعلق
  .بالمشتريات والمصاريف األخرى بالعديد من العمالت األجنبية

القيمة الموحدة كافة األدوات المالية المشتقة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية، وتظهر في قائمة المركز المالي  تستخدم   ب
إن تغطية مخاطر التدفقات النقدية هي مقابل معامالت ذات إلتزامات مؤكدة أو معامالت يتوقع حدوثها بشكل  .العادلة
المعامالت المغطاة المتوقع حدوثها بشكل كبير المسجلة بالعمالت األجنبية يتوقع حدوثها بتواريخ مختلفة خالل  نإ .كبير
  .شهر القادمة ١٤الـ 

المتعلق بتغطية مخاطر التدفقات  الربحذات فعالية عالية، وبلغ صافي  ٢٠١٠تعتبر كافة عمليات تغطية المخاطر لعام   
 ربحصافي  :٢٠٠٩(مليون ريال سعودي  ٩,٦في اإلحتياطيات األخرى ضمن حقوق الملكية  النقدية خالل السنة والمدرج

  .)مليون ريال سعودي ١٩,٣ قدره
  
  
     التعهدات واإللتزامات المحتملة     -٢٣
  

ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي كما في  ١٤٤,٥بلغت اإللتزامات المحتملة بموجب اإلعتمادات المستندية  )أ   

  .)مليون ريال سعودي ١٧٠,٩: ٢٠٠٩( ٢٠١٠

 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١مليون ريال سعودي كما في  ٧٠,٢بلغت اإللتزامات المحتملة بموجب خطابات الضمان   )ب 

  .)مليون ريال سعودي ٨٣,٠: ٢٠٠٩(

يون ريال سعودي كما في  ١،٥٤٧,١ غة بمبليلدى الشركة إلتزامات رأسمال  )ج   تتعلق  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١مل

يون ريال سعودي ١،٥٥٥,٦: ٢٠٠٩( التنفيذتحت بمشاريع  تتعلق معظم اإللتزامات الرأسمالية بمرافق  .)مل

  .وأنظمة المعلومات ،إنتاج جديدة وتطوير مراكز المبيعات، وأسطول التوزيع، والثالجات
    



  شركة المراعي
   ) شركة مساهمة سعودية(

٢٨ 

  تتمة     -ضاحات حول القوائم المالية الموحدة إي
   

  
     تتمة  –التعهدات واإللتزامات المحتملة     -٢٣

  - :تنتهي اإللتزامات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية على النحو التالي    )د
  

  
  

     ٢٠١٠  
  بآالف الرياالت
  السعوديـــة

   ٢٠٠٩  
  بآالف الرياالت
              السعوديـــة

  ٦٣،٥١٧  ٦٣،٠٩٥    خالل سنة واحدة 
  ٦١،٧٥٩  ٩٤،٥٣٣    من سنتين إلى خمس سنوات  

              ٢٠،١٠٤  ٤١،١٥٦    أكثر من خمس سنوات 

              ١٤٥،٣٨٠  ١٩٨،٧٨٤    اإلجمالي 

  
     مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة     -٢٤

: ٢٠٠٩( ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  مليون ريال سعودي ٦،٦المكافأة المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة  تبلغ  

   ,)مليون ريال سعودي ٦،٣
  
  المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها     -٢٥

مع الجهات ذات  الهامة التالية المذكورة أدناه األرصدة والمعامالتخالل دورة أعمالها العادية، كان لدى المجموعة   

   -:٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ و ٢٠١٠ديسمبر  ٣١العالقة الرئيسية خالل السنتين المنتهيتين في 
  

   الرصـــيد                  
   ديسمبر  ٣١في     المبلــــغ            
  بآالف الرياالت    بآالف الرياالت          طبيعة المعاملة  
  السعوديــة    السعوديــة            
                        
  ٢٠١٠  
  ٨١،١٤٦)          ٣٧٤،٧٧٦(      مبيعات   
  )٣٠،٩٤٤(            ١٩٣،٦٩٩      مشتريات  
      
  ٢٠٠٩  
  ٦٧،٤٦٤    )٢٥٧،٢٥٠  (    مبيعات   
  )٢٣،٥٩٣(  ١٨٢،٦١٥      مشتريات  

تشتمل الجهات ذات العالقة أعاله  ,أسعار وشروط سداد هذه المعامالت وفق شروط التعامل مع األطراف األخرى تتم  
  : على ما يلي

  العـالقة      اسم المنشأة  

   مساهم رئيسي      مجموعة صافوال  
  مشتركةملكية     شركة الدرع العربي للتامين التعاوني  
  مشتركةملكية      المدارهعالف األمزارع   
  استثمار في شركة زميلة     الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة   
  استثمار في شركة زميلة    )عروق(شركة تأصيل الدواجن   
  مشروع مشتركاستثمار في                                         طفال الشركة الدولية ألغذية األ         

  
  

   



  شركة المراعي
   ) شركة مساهمة سعودية(

٢٩ 

  تتمة     -ضاحات حول القوائم المالية الموحدة إي
   

  
   المدفوعة المصادق عليها و توزيعات األرباح  -٢٦
  

ا صادق ،)٢٠١٠ أبريل ١١الموافق (هـ ١٤٣١ اآلخرربيع  ٢٦بتاريخ  ت الجمعية العمومية العادية على توزيع أرباح قدره

ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في ) مليون سهم ١١٥على اساس  ريال سعودي للسهم ٤بواقع (مليون ريال سعودي  ٤٦٠

   .)٢٠١٠أبريل  ٢٦الموافق (هـ ١٤٣١ ىاألول جمادى ١٢، وتم دفعها في ٢٠٠٩
  

   هاتوزيعالمقترح األرباح   -٢٧
  

مليون ريال سعودي للسنة  ٥١٧,٥توزيع أرباح قدرها المصادقة على  على الجمعية العمومية العادية إقترح مجلس اإلدارة

يون سهم ٢٣٠على اساس  ريال سعودي للسهم ٢,٢٥بواقع ( ٢٠١٠ديسمبر  ٣١المنتهية في    .)مل
  

    األحداث الالحقة  -٢٨
  

يمكن أن يكون لها أثر جوهري على المركز المالي للمجموعة  نهاية السنةتعتقد اإلدارة بعدم وقوع أية أحداث هامة بعد 

  .في هذه القوائم المالية الموحدة الظاهر
  

   اعتماد القوائم المالية الموحدة   -٢٩
  

  .)٢٠١١يناير  ١٧الموافق (هـ ١٤٣٢صفر  ١٣اعتمدت القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 




