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 شركة المراعي
 شركة مساھمة سعودیة

 
 

 الفھـرس
 

 صفحة 
  
  

 ۱ تقریر الفحص
  
  

 ۲ ( غیر مدققة)۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰لمالي األولیة الموحدة كما في قائمة المركز ا
  
  

 ۳ ( غیر مدققة) ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰في المنتھیة  أشھر التسعةالثالثة و تيلفترقائمة الدخل األولیة الموحدة 
  

  
 ٤ یر مدققة)( غ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰المنتھیة في  أشھرالتسعة  ةات النقدیة األولیة الموحدة لفترقائمة التدفق

  
  

 ٥ ( غیر مدققة)۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰المنتھیة في  أشھر التسعةقائمة التغیرات في حقوق الملكیة األولیة الموحدة لفترة 
    
  

 ۲۱-٦ ( غیر مدققة)۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰المنتھیة في  أشھر التسعةإیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة لفترة 
 













 شركة المراعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في التسعة لفترة 

٦ 

  نشطتھاأنبذة عن الشركة والشركات التابعة لھا و - ۱
ھـ ۱٤۲٦رجب  ۲بتاریخ  شركة مساھمة لىإمن شركة ذات مسئولیة محدودة تحولت )، شركة مساھمة سعودیة "الشركة"شركة المراعي (

)، وتعمل م۱۹۹۱یولیو  ۱ھـ (الموافق ۱٤۱۱ذي الحجة  ۱۹). وقد بدأت الشركة عملیاتھا التجاریة، بتاریخ م۲۰۰٥أغسطس  ۸(الموافق 
 م۱۹۷۷ام من ، كانت النشاطات الرئیسیة للشركة لألعوم۱۹۹۱نشطتھا في عام أ. وقبل توحید ۱۰۱۰۰۸٤۲۲۳بموجب السجل التجاري رقم 

 العالمة التجاریة "المراعي". باستخدامتتم  م۱۹۹۱حتى 
 

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

 
لشركات الرئیسیة في إنتاج المواد الغذائیة االستھالكیة والمشروبات في منطقة الشرق تعد الشركة والشركات التابعة لھا (معا "المجموعة") من ا

 باإلضافة الى مصر واألردن. األوسط، وتستحوذ على الحصة السوقیة األكبر في المملكة العربیة السعودیة ودول مجلس التعاون الخلیجي
 

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

 . ومصر واألردن
 

فاكھة واألغذیة المشتقة في مصر واألردن من خالل الشركة الدولیة لأللبان والعصائر المحدودة، مشروع مشترك یتم انتاج االلبان وعصائر ال
 ة: یمع شركة بیبسي. تقوم المجموعة بإدارة العملیات التشغیلیة للشركة الدولیة لأللبان والعصائر من خالل الشركات التابعة الرئیسیة التال

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

 
، ئیة المحدودةاأما منتجات المخابز فیتم تصنیعھا والمتاجرة بھا من قبل شركة المخابز الغربیة المحدودة، والشركة الحدیثة لصناعة المواد الغذ

 "لوزین" و"سفن دایز"، على التوالي.  العالمتین التجاریتینستخدام إب لیة،مشروع مشترك مع شركة شیبیتا وشركة العلیان الما
 

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

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

 
جمیع مراكز  تدارسطول شركة المراعي للتوزیع. إلى مركز التوزیع المحلي بواسطة أاالستھالكیة النھائیة من المصنع  م توزیع المنتجاتیت 

كویت (اللكل من  اتفاقیات وكالة مبرمةعمان والبحرین) و(االمارات، من قبل الشركات التابعة ي التوزیع في دول مجلس التعاون الخلیج
 :) كما یليوقطر

 
 االمارات شركة المراعي - االمارات العربیة المتحدة

 شركة الكواكب العربیة للتجارة والتسویق - عمانسلطنة 
 البحرینشركة المراعي  - البحرین
 ن لمنتجات األلبان المحدودة.شركة الخرافي إخوا - الكویت

 شركة خالد للمواد الغذائیة والتجارة. - طرق
 

مونتي" من خالل یشار إلیھا مجتمعة " فوندووالیات المتحدة األمریكیة. ووفي المزارع أعالف في األرجنتین  وتشغل المجموعة تمتلك
 :الشركات التابعة الرئیسیة التالیة

 
 إل إل سي مونتي القابضة بأمریكا الشمالیةوفوند - الوالیات المتحدة األمریكیة

 إس أي مریكا الجنوبیةأ فوندومونتي - األرجنتین
  
 

خالل  التي تدار من فندومونتيالدولیة لأللبان والعصائر دول مجلس التعاون الخلیجي من خالل الشركة خارج یتم تشغیل أعمال المجموعة التي 
 سست في البحرین.شركة المراعي لالستثمار القابضة التي تأ

 
 
لتصفیة شركة  في مملكة البحرین) قامت شركة المراعي بتقدیم طلب لوزارة التجارة والصناعة م۲۰۱٤أكتوبر  ۲۸ھـ (۱٤۳٦محرم  ٥في  -

 ة بتاریخرینیمجموعة. وتم اعتماد ھذه التصفیة من قبل وزارة التجارة والصناعة البحلل التابعة شركاتال ىحدإ ش.ش.م المراعي العالمیة القابضة
.)م۲۰۱٥یونیو  ۱٦ھـ ( ۱٤۳٦شعبان  ۲۹



 شركة المراعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ھتتم -الموحدة  األولیة ل القوائم المالیةإیضاحات حو
 ۲۰۱٥سبتمبر ۳۰المنتھیة في  التسعة أشھرلفترة 

۷ 

 تتمھ -ات التابعة لھا ونشاطاتھا نبذة عن الشركة والشرك - 
 فیما یلي بیاناً بتفاصیل الشركات التابعة للمجموعة:

 نسبة الملكیة    

 رأس المال
 األسھمعدد 

 العملة الوظیفیة النشاط بلد التأسیس اسم الشركة التابعة المصدرة
 ۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱ ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰
 فعلي (أ)مباشر فعلي (أ)مباشر

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

 ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سعودي ملیون لایر ۲۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ لایر سعودي ة صناعیةشرك المملكة العربیة السعودیة شركة المراعي ألغذیة األطفال المحدودة

منتجات شركة  المملكة العربیة السعودیة  والحیواني المراعي لإلنتاج الزراعيشركة 
 زراعیة وحیوانیة 

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

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

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

 ۲٥۰ ملیون لایر سعودي ۲٥ %٥۲ %٥۲ %٥۲ %٥۲ لایر سعودي ركة زراعیةش المملكة العربیة السعودیة  شركة المدخالت الزراعیة المحدودة (مدخالت)

منتجات شركة  المملكة العربیة السعودیة شركة حائل للتنمیة الزراعیة

 حیوانیة و زراعیة

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

منتجات شركة  بیة السعودیةالمملكة العر شركة حائل لإلنتاج الزراعي والحیواني

 حیوانیة و زراعیة

- %۱۰۰ %۱۰۰ لایر سعودي
  

 ۱٫۰۰۰ ملیون لایر سعودي۱ -

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

 ٤۱۰٫۰۰۰ لایر سعودي ملیون ٤۱ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ لایر سعودي تجاریةشركة  ملكة العربیة السعودیةالم الشركة الدولیة ألغذیة األطفال 

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

 ۳٫۰۰۰ لایر سعوديملیون  ۳ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ لایر سعودي شركة تجاریة عربیة السعودیةالمملكة ال المحدودة شركة نورالك

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

۲۰۰٫۰۰۰ 

مة راكده وعدی األرجنتین شركة أجرو تیرا أس.أیھ

 النشاط

  ٤۷٥٫۸۷٥ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ بیسو أرجنتیني

 بیسو أرجنتیني

٤۷٥٫۸۷٥  

بیسو  ٤٦۳٫۲۸۱٫٥۹۷ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ بیسو أرجنتیني شركة زراعیة األرجنتین  أس.أیھ أمریكا الجنوبیةشركة فوندومونتي 
 أرجنتیني

٤٦۳٫۲۸۱٫٥۹۷ 

 شركاتھا التابعة. إحدى ن طریق الشركة أوتعني نسبة الملكیة المباشرة أنھا مملوكة عأ) (
 
 
 
 



 شركة المراعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ھتتم –الموحدة  األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰المنتھیة في التسعة أشھر لفترة 

۸ 

 تتمھ -عة لھا ونشاطاتھا نبذة عن الشركة والشركات التاب - ۱
  نسبة الملكیة    

 العملة الوظیفیة النشاط بلد التأسیس اسم الشركة التابعة
 ۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱ ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰

 رأس المال
 األسھمعدد 

 فعلي (أ)مباشر فعلي مباشر(أ) المصدرة

دینار  ۱۰۰٫۰۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ دینار بحریني شركة مبیعات مملكة البحرین شركة المراعي البحرین ش.ش.و
 بحریني

۲٫۰۰۰ 

دینار  ۲٥۰٫۰۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ - - دینار بحریني شركة تحت التصفیة مملكة البحرین شركة المراعي العالمیة القابضة ش.م.م.

 بحریني

۲٫٥۰۰ 

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

 بحریني

۲٫٥۰۰ 

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

۲٫٥۰۰ 

  ۷٫٥۸۳٫۳۳٤ %٥۲ %٥۲ %٥۲ %٥۲ دوالر أمریكي شركة قابضة الجزر العذراء البریطانیة الدولیة لأللبان والعصائر المحدودة  الشركة

 دوالر أمریكي

۷٫٥۸۳٫۳۳٤ 

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

 مصري

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ 

جنیھ  ملیون ٥٥۸ %٥۲ %۱۰۰ %٥۲ %۱۰۰ جنیھ مصري شركة صناعیة وتجاریة مصر الشركة الدولیة للمشاریع الصناعیة الزراعیة (بیتي) 
 مصري

٥٥٫۸۰۰٫۰۰۰ 

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

دینار  ٥۰۰٫۰۰۰ %٥۲ %۱۰۰ %٥۲ %۱۰۰ دینار أردني شركة تحت التصفیة األردن لبانالمتحدون لصناعة منتجات األ
 أردني

٥۰۰٫۰۰۰ 

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

 أردني

۷٥۰٫۰۰۰ 

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

 أردني

۲٥۰٫۰۰۰ 

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

٥۰۰٫۰۰۰ 

 ٤۹٫٦۷٥٫۳٥۲ %٥۲ %۱۰۰ %٥۲ %۱۰۰ دینار أردني شركة صناعیة األردن شركة طیبة لالستثمار والصناعات الغذائیة 

 دینار أردني

٤۹٫٦۷٥٫۳٥۲ 

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

 



 شركة المراعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ھتتم –الموحدة  األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰المنتھیة في التسعة أشھر لفترة 

۹ 

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

 ملة الوظیفیةالع النشاط بلد التأسیس اسم الشركة التابعة
 ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰

 رأس المال
 األسھمعدد 

 فعلي (أ)مباشر فعلي (أ)مباشر المصدرة

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

 ۲۰٫۰۰۰ لایر عماني۲۰٫۰۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ لایر عماني شركة مبیعات سلطنة عمان ةشركة الیوم لمنتجات األغذی

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

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

 جنیھ سوداني 

۱۰۰ 

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

۳۰۰ 

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

 دوالر أمریكي

۲۲٫۰٤۲٫۱۸۳ 

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

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

 - - %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ %۱۰۰ دوالر أمریكي شركة زراعیة الوالیات المتحدة األمریكیة شركة فوندومونتي كالیفورنیا

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

 
 



 شركة المراعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ھتتم -الموحدة  األولیة ل القوائم المالیةإیضاحات حو
 ۲۰۱٥سبتمبر ۳۰المنتھیة في  التسعة أشھرلفترة 

۱۰ 

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

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

 
 "ةشركة المراعي "الشركة" وشركاتھا التابعة "المجموع الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمالولیة األ تشتمل ھذه القوائم المالیة ) ب

حكم الت ىالتي یكون للمجموعة القدرة عل ھي . الشركة التابعةالشركة وشركاتھا التابعة یشار إلیھا مجتمعة بالمجموعة. )۱في اإلیضاح ( كما
التصویت  و حقوقأنسبة مساھمة أكثر من نصف صافي موجودات الشركة  علىلشركة وكذلك السیطرة ا لتلك في السیاسات المالیة والتشغیلیة

 على جموعةالممن تاریخ سیطرة  اعتباراعة یتم توحید الشركة التاب .منافع إقتصادیة علىلحصول ا مقابل مباشر أو غیر مباشر وذلك بشكل
. یتم قیاس الشركات التابعة على االستحواذالتوقف عن ممارسة تلك السیطرة ویتم استخدام طریقة الشراء للمحاسبة عن ولحین الشركة التابعة 

یادة تكلفة االستحواذ. تسجل ز في تاریخ أو المقدرة ستحواذ بالقیمة العادلة للموجودات التي تم الحصول علیھا أو المطلوبات المتكبدةتكلفة اال
الرصدة ا كل من . یتم استبعادالموحدةاألولیة القوائم المالیة  ستحواذ عن القیمة العادلة لصافي أصول الشركة المستحوذ علیھا كشھرة فياإل

ة السیاسات المحاسبیة للشركات التابعة عند الضرور تعدیلغیر المحققة الناتجة عن المعامالت بین شركات المجموعة. یتم رباح والخسائر واأل
كیة الملحقوق  المالیة. تمثل سنةتعد الشركة والشركات التابعة لھا قوائمھا المالیة لنفس ال اسات المتبعة من قبل الشركة.یلضمان توافقھا مع الس

الحصة في الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غیر المملوكة من قبل المجموعة، ویتم إظھارھا كبند مستقل في قائمة الدخل  غیر المسیطرة
  الموحدة. ولیةاألالموحدة وضمن حقوق الملكیة في قائمة المركز المالي  األولیة

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

واالفتراضات التي قد تؤثر على أرصدة بعض الموجودات والمطلوبات المسجلة، واإلفصاح عن بعض الموجودات والمطلوبات المحتملة كما 
یرات أو افتراضات تؤثر على الموجودات والمطلوبات یمكن أن تؤثر ایضاً على . إن أیة تقدالموحدة األولیة في تاریخ قائمة المركز المالي

مبالغ اإلیرادات والمصاریف المصرح عنھا لنفس الفترة المعروضة. وبالرغم من إعداد ھذه التقدیرات واالفتراضات وفقاً لمعرفة اإلدارة 
 ن ھذه التقدیرات.لألحداث والعملیات الجاریة، فإن النتائج الفعلیة یمكن أن تختلف ع

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

 ، مالم یذكر خالف ذلك.الموحدة ألقرب ألف
القوائم . وھذه م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱المنتھیة في المالیة السنویة الموحدة للسنة القوائم من مع الموحدة بالتزا األولیةالمالیة  القوائم یجب قراءة ھذه  ) ھـ

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

 .للمجموعةبالضرورة أن یكون مؤشر على األداء السنوي 
 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  - ۳
رة یتم األولیة الموحدة. عند الضرودناه بشكل مستمر بجمیع الفترات المعروضة بھذه القوائم المالیة بیق السیاسات المحاسبیة الواردة أتم تط 

  مجموعة ككل.لنتائج ال ذات أھمیة نسبیةال تعتبر لتتماشى مع تبویب السنة الحالیة والتي  إعادة تبویب بعض ارقام المقارنة للسنة السابقة
  وما في حكمھ النقد أ  )

ئع قص�����یرة األجل القابلة للتحویل إلى مبالغ نقدیة معروفة، یتكون النقد وما في حكمة من األرص�����دة لدى البنوك والنقد في الص�����ندوق والودا
 ثالثة أشھر أو أقل.  وتستحق خالل

 
  التجاریونالمدینون  ب )

ین . یتم تكوالمقدرة المرتجعة االنخفاض أو مخص������ص المبیعاتبالمبلغ األص������لي للفاتورة ناقص������ا مخص������ص التجاریة تظھر الذمم المدینة 
 أس���اس على المرتجعة مخص���ص المبیعات حس���ابیتم  .اس���تحقاقھا تاریخعن  ثالثة أش���ھر التي تجاوزت للذمم المدینة االنخفاضمخص���ص 

  تشطب الدیون المعدومة عند تكبدھا. ، وذلك تماشیا مع سیاسة الشركة الستبدال المنتجات.المتوقع إرجاعھا المنتجات المنتھیة الصالحیة
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 تقييم المخزلون   (ج 

، أيهما أقل. تحدد التكلفة على أسدددددداس المتوسددددددط المرجح. تشددددددتمل التكلفة على كافة القابلة للتحقق بالتكلفة أو صددددددافي القيمة يقيد المخزون

ن سدددعر البيع م ة للتحققالقابلوفقاً لمسدددتوى النشددداط العادي. يتكون صدددافي القيمة  وتكاليف النقل والتسدددليم المباشدددرة الصدددناعية المصددداريف

مال، وحصدده مالئمة من مصدداريف البيع والتوزيع. يجنب مخصددص، عند الضددرورة، تاإلضددافية حتى اإلك التصددنيعالتقديري ناقصدداً تكاليف 

 مقابل أي مخزون متقادم أو بطيئ الحركة أو تالف. 

 

 تأمين متحصالت د ( 

يتم  ،ومقابله .منهاالمجموعة تأكيد فعلي بالحصدددددول على المنفعة االقتصدددددادية عندما يكون لدى  كأصدددددل التأمينبمتحصدددددالت يتم اإلعتراف  

 األولية الموحدة في الفترة التي حدث اإلعتراف بها. قائمة الدخل دخل ضمناإلعتراف بها ك
 
 االستثمارات ( هـ
 

 االستثمارات في الشركات الزميلة لوالمشاريع المشتركة  -

سياسات المالية والتشغيلية، وعادة  ال، وكبيراً  اً تي تمارس عليها المجموعة تأثيرالالشركات الزميلة هي تلك الشركات  يكون لها رقابة على ال

من حقوق التصويت. المشاريع المشتركة هي تلك الشركات التي يكون للمجموعة سيطرة  ٪50و  ٪20بين ما تكون حصتها المساهمة فيها 

لية على القرارات المالية والتشددددغي باإلجماعمن قبل ترتيبات تعاقدية والتي تتطلب موافقة مشددددتركة معها على مشدددداريعها، والتي قد أنشددددئت 

ي الشركات ف االستثمارفي الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وفقاً لطريقة حقوق الملكية. ويسجل  االستثماراتيتم محاسبة  .االستراتيجية

الموحدة بالتكلفة وتعدل التكلفة بعد ذلك بالتغيرات التي تطرأ على حصددددددة األولية لمالي الزميلة والمشدددددداريع المشددددددتركة في قائمة المركز ا

عندما تتجاوز حصددة  .في القيمة االنخفاضالمجموعة في صددافي موجودات الشددركات الزميلة والمشدداريع المشددتركة لما بعد الشددراء ناقصدداً 

تتحمل أي خسددددائر  الغير مضددددمونه، فإن المجموعة ى أيه ذمم مدينة أخرما في ذلك المجموعة في الخسددددائر ملكيتها في أي شددددركة زميلة ب

 .التي تتكبد فيها المجموعة التزامات قانونية أو ضمنية أو القيام بمدفوعات نيابة عن الشركة الزميلة الحاالتأخرى باستثناء 
 

 المتاحة للبيعاالستثمارات  -

والتي  ادلةالموحدة بالقيمة الع األولية في قائمة المركز المالي نشددط ماليولها في سددوق والتي يتم تدا تقاس وتسددجل االسددتثمارات المتاحة للبيع

، وتدرج األرباح والخسائر غير المحققة ضمن حقوق الموحدةاألولية  يوم عمل تاريخ القوائم المالية ديدها طبقا ألسعار السوق في نهايةيتم تح

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

الموحدة. وفي حال عدم وجود سدددددوق لتداول االسدددددتثمارات، فإن التكلفة تعتبر أفضدددددل طريقة مالئمة وموضدددددوعية  األولية في قائمة الدخل

  وموثوق بها لقياس القيمة العادلة لهذه االستثمارات.
 

 الممتلكات لواآلالت لوالمعدات   ( لو

االصل  قتناءا تتضمن تكلفة ،المتراكمة االنخفاض في القيمة وخسائر تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم

تكاليف  رسددملةتم ي لالسددتخدام.صددالحا  جعلهتالحالة التي  ىلإللوصددول به  األصددل علىالتي يتم إنفاقها مباشددرة التكاليف الوكافة تكلفة الشددراء 

 غرض المعد له.للاألصل  ول خالل الفترة الالزمة الستكمال وتجهيزاألص التمويل المتعلقة بإنشاء

عمر لمستقبلية تزيد من األداء المعياري المقدر لألصل أو ا منافع اقتصاديةإذا ترتب عليها  األصل علىالتي تنفق  الالحقة التكاليف رسملةيتم 

 عند تكبدها. األخرى يتم إثباتها. باقي المصروفات اإلنتاجي المقدر له
 

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

 سنة 33إلى  5 المباني

 سنة  20إلى  1 اآلالت والمكائن والمعدات

 سنوات  10ى لإ 6 لوشاحنات النق السيارات

  األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ال تستهلك.
 

تشددمل المشدداريع تحت التنفيذ في نهاية السددنة بعض األصددول التي تم الحصددول عليها ولكنها غير جاهزة لالسددتخدام المعدة ألجله، ويتم تحويل 

 هذه األصول إلى فئات األصول ذات الصلة ويتم استهالكها متى ما أصبحت جاهزة لالستخدام. 

لية كل سددنه مافي نهاية عند الحاجة  اإلنخفاضومؤشددرات  وطريقة االهالك لألصددول نتاجيةاألعمار االويتم مراجعة وتعديل القيمة التخريدية، 

 .تطلب ذلكإذا  بأثر رجعيوتعديلها 
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 ھتتم -لسیاسات المحاسبیة الھامة ا - ۳
 الموجودات الحیویة   ) ز

إلنتاج التجاري (یطلق ا یتمالتربیة حتى  داخلیا بتكلفة ھاتربیت تم التي الحیویة الموجودات وتظھربتكلفة الشراء  ةشتراالم تظھر الموجودات الحیویة
ن ھذه الصغار أ ناقصاً االستھالك المتراكم. تحدد تكلفة صغار الموجودات الحیویة بتكلفة التربیة وفقاً للفئة العمریة كما  )،الزیادة في القیمةعلیھا 

أربع دورات حلب بینما تس��تھلك الموجودات الحیویة االخرى بطریقة القس��ط الثابت  علىتس��تھلك االبقار المنتجة ال تس��تھلك إال وفقا للفئة العمریة. 
  سنة طبقاً لما ھو ملخص أدناه: ۷۰أسبوع إلى  ۳٦ساس فترات اإلنتاج التجاري لھا والتي تتراوح ما بین أقیم التقدیریة المتبقیة لھا على إلى ال

 
 حلبدورات   ٤ األبقار

 سنة ۷۰إلى  ۲۲ األشجار
 أسبوع ۳٦إلى  ۲٤ دواجنال

 
 

 الموجودات الغیر متداولة قیمةاالنخفاض في  ) ح
للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا وذلك عندما تش�����یر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى عدم إمكانیة  غیر المتداولةیتم مراجعة الموجودات 

تمثل في القیمة والتي ت ادة القیمة الدفتریة لألص��ل عن القیمة المقدرة القابلة لالس��تردادحالة وجود مثل ھذا الدلیل وزی اس��ترداد قیمتھا الدفتریة. وفي
عندئذ تخفض الموجودات إلى القیمة القابلة لالس����ترداد لھا. یتم إثبات خس����ائر  ،أكبرأیھما  تكلفة البیع أو القیمة المس����تخدمةالعادلة مخص����وما منھا 

 الموحدة. األولیة دخل االنخفاض في القیمة كمصروف في قائمة ال
ھذا  ءیتم مراجعة الموجودات غیر المتداولة التي تم تخفیضھا ما عدا الموجودات غیر الملموسة في نھایة كل سنة مالیة للتأكد من امكانیة الغا 

لة لالسترداد على لقیمة المعدلة القابیتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل إلى ا بالتالي إثرھا عكس قید خسارة االنخفاض في القیمة، علىیتم  ،التخفیض
ي قیمة األصل فأال تزید القیمة الدفتریة التي تمت زیادتھا عن القیمة الدفتریة التي كان من المفترض تحدیدھا فیما لو لم یتم إثبات خسارة االنخفاض 

كس خسارة ال یتم ع .ةالموحدة مباشر األولیة ة الدخلفي قائم االنخفاض في قیمة األصل كأرباح في السنوات السابقة. یتم إثبات عكس قید خسارة
 نخفاض للموجودات غیر الملموسة.اال

 

 الشھرة   -الموجودات غیر الملموسة  ) ط
طلوبات والم التي یمكن تحدیدھا تمثل الش���ھرة الفرق بین تكلفة األعمال المس���تحوذ علیھا وحص���ة المجموعة في ص���افي القیمة العادلة للموجودات

أكثر  واحدة في السنة أو ةالناتجة عن عملیات االستحواذ مر مات المحتملة للشركة المستحوذ علیھا بتاریخ االستحواذ. یتم مراجعة الشھرةوااللتزا
 قیمتھا الدفتریة.   انخفاضللتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا وذلك عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى إمكانیة 

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

 المخصصات )ك
ش����كل ب أو مس����تقبلي یمكن تقدیرهحالي إلتزام قانوني قد ینتج عنھا لدى الش����ركة س����ابقة  أو عملیات نتیجة ألحداث كان إذاالمخص����ص تكوین یتم  

 ن ینتج عنھ منافع اقتصادیة تتطلب تسویة إلتزام.ھ ھنالك احتمالیة أنو أموثوق، أ
 
 ةجنبیاأل الزكاة وضریبة الدخل ) ل

 ض��ریبةلاحتس��اب ا ویتم الس��عودیة.بالمملكة العربیة  الزكویة التي تص��درھا مص��لحة الزكاة والدخلوفقا لألنظمة لزكاة تقوم المجموعة بإحتس��اب ا
الموحدة طبقاً لألنظمة الض��ریبیة في البلدان التي تعمل فیھا. یتم معالجة التس��ویات الناتجة األولیة لش��ركات األجنبیة في القوائم المالیة لالدخل  على

 التي یتم فیھا إصدار مثل ھذه الربوط.  المالیة النھائیة خالل الفترة  األجنبیة عن الربط الزكوي والضریبة
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   الضرائب المؤجلة ) م
تاریخ إعداد المؤقتة، ب قة المطلوبات وذلك لكافة الفروقض���ریبة المؤجلة بإس���تخدام طریلبالنس���بة للش���ركات التابعة في الخارج، یجنب مخص���ص ل

 .، بین األوعیة الضریبیة للموجودات والمطلوبات وقیمتھا الدفتریةالموحدة األولیة القوائم المالیة
ات دتقاس الموجودات والمطلوبات الض����ریبیة المؤجلة بإس����تخدام المعدالت الض����ریبیة التي یتوقع تطبیقھا في الفترة التي تتحقق فیھا تلك الموجو

 .وحدةة الماألولی المؤجلة أو تسدد فیھا تلك المطلوبات المؤجلة وذلك وفقاً لألنظمة الموجودة في البلدان المعنیة بتاریخ إعداد القوائم المالیة
ویتم ترحیل الموجودات الض���ریبیة غیر المس���تخدمة والخس���ائر  لالس���تقطاعالمؤقتة القابلة  ت الض���ریبیة المؤجلة لكافة الفروقتحس���ب الموجودا

 قطاعالس����تلالمؤقتة القابلة  لقاء الفروق اس����تخدامھایبة یمكن الض����ریبیة غیر المس����تخدمة بالقدر الذي یمكن أن تتوفر فیھ أرباح خاض����عة للض����ر
 والموجودات الضریبیة غیر المستخدمة المرحلة والخسائر الضریبیة غیر المستخدمة المرحلة.

یعد فیھ  وتخفض بالقدر الذي لمللش������ركات التابعة  األولیة یتم مراجعة القیمة الدفتریة ألیة موجودات ض������ریبیة مؤجلة بتاریخ إعداد القوائم المالیة
 لي وذلك لعدم وجود أرباح كافیة خاضعة للضریبة.بشكل جزئي أو ك الستعمالھاإمكانیة 

 
 األدوات المالیة المشتقة وتغطیة المخاطر  ) ن

 للمجموعة. األخرى والمصاریف بالشراء القیام عند الصرف أسعار في التغیرات مخاطر لتغطیة اآلجلة األجنبي الصرف عقود تبرم

 ات في أسعار العموالت على قروض المجموعة. مقایضات أسعار العموالت لتغطیة مخاطر التغیر عقودتبرم 

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

 اتتحوطك حوطملیات التكافة ع ص���نفھا بص���ورة مس���تمرة. تییم، ویتم تق٪۱۲٥ - ٪۸۰فعالة وذلك ما بین  حوطیتوقع بأن تكون كافة عملیات الت
االحتیاطیات األخرى ض����من حقوق الملكیة. وعند  في التحوط دواتأعادة تقییم إأرباح أو خس����ائر  أي تغطیة مخاطر التدفقات النقدیة، ویتم إثباتل

طیات األخرى إلى قائمة المخاطر، یعاد تص��نیف األرباح أو الخس��ائر ذات العالقة المدرجة ض��من االحتیا حوطاس��تحقاق أو انتھاء س��ریان أدوات ت
 الخاضعة لتغطیة المخاطر. ةالموجودات المعنیة المشترا ضمنالموحدة، أو  األولیة الدخل

 
 مخصص مكافأة نھایة الخدمة  ) س

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

 

 اإلحتیاطي النظامي ) ع
 

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

 
 الصكوك ) ف

 
 اریختالصكوك التي لھا الصكوك المصدرة ضمن المطلوبات المالیة أو حقوق الملكیة، وذلك وفقا للشروط التعاقدیة للصكوك.  مجموعةتصنف ال

) وتواریخ محدد (الصكوك الدائمةلیس لھا تاریخ استحقاق  التي كالتزامات. الصكوكعوائد األرباح تصنف استحقاق ثابت وتواریخ ثابتة لتوزیع 
 تسجل التوزیعات ضمن حقوق الملكیة. .للشركة غیر محددة لتوزیع عوائد األرباح تصنف ضمن حقوق الملكیة

 
 أسھم الخزینة ) ص

 
في  سوبإی بغرض استخدامھا ضمن برنامج اشتراك الموظفین یعاد شراؤھا (أسھم الخزینة)یتم إثبات أدوات حقوق الملكیة الخاصة بالشركة التي 

تم استخدامھا ی إلى أنوذلك حتى یتم اظھارھا بالتكلفة  .ویتم خصمھا من حقوق الملكیةمباشرة) محملة (بما في ذلك أي تكالیف بالتكلفة  أسھم الشركة
 في البرنامج.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة المراعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ھتتم –الموحدة  األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰المنتھیة في التسعة أشھر لفترة 

۱٤ 

 وبة على أساس األسھمالدفعات المحس ) ق
لكي یتمكن الموظف من والمجموعة حق خیار شراء أسھم الشركة (الخیار) ضمن برنامج اشتراك الموظفین في أسھم المجموعة.  موظفیمنح 

 ممارسة ھذا الحق یقوم بدفع سعر محدد مسبقاً وتقدیم خدماتھ كعوض.
ادلة للخیارات في تاریخ المنح، في قائمة الدخل االولیة الموحدة ویتم بالمقابل زیادة یتم االعتراف بتكلفة البرنامج، والتي تتمثل في القیمة الع

 اإلحتیاطیات األخرى في حقوق الملكیة على مدى الفترة التي من خاللھا یتم الوفاء بشروط الخدمة.
لذلك، فان االحتیاطیات االخرى (المتمثلة في  قامت اإلدارة بعمل تحوط اقتص��ادي وذلك من خالل ش��راء أس��ھم خزینة عند بدایة البرنامج. ووفقاً 

 م ال.أ المصروف التراكمي للدفعات) یتم تحویلھا إلى األرباح المبقاة عند إنتھاء مدة البرنامج. وذلك سواء تم اكتساب الموظفین لتلك الخیارات
یعكس المدى الذي انتھت إلیة فترة البرنامج وأفض������ل المص������روف المتراكم المعترف بھ في تاریخ إعداد التقاریر، حتى تاریخ انتھاء البرنامج 

 تقدیرات المجموعة لعدد الخیارات التي اكتسبت في نھایة البرنامج.
إنھ فوفي حالة تعدیل شروط البرنامج، فإن الحد األدنى للمصاریف المعترف بھا یساوي القیمة العادلة لخیارات السھم في تاریخ المنح ومع ذلك 

مص�روف إض�افي لقاء أي تعدیل یؤدي إلى زیادة القیمة العادلة للخیارات أو یعود بالمنفعة على الموظفین وحس�بما یتم قیاس�ھ یتم اإلعتراف بأي 
 بتاریخ التعدیل.

ي ف ،وفي حالة إنھاء البرنامج، یتم معالجة الخیارات كما لو كانت مكتس�����بة في تاریخ اإلنھاء، ویتم فوراً اإلعتراف بالمص�����اریف المتبقیة ولكن
 حالة وضع برنامج جدید كبدیل لبرنامج تم إنھاؤه، وتم تحدیده كبرنامج بدیل في تاریخ منح البرنامج الجدید،

 فإن البرنامج الذي تم إنھاؤه والبرنامج الجدید یتم معالجتھا كما لو كان تعدیل البرنامج األصلي كم ورد في الفقرة السابقة.
 
 

 ترجمة العمالت ) ر
 جنبیةترجمة العمالت األ )أ

 أو السوق في ائدةالس األسعار متوسط إلظھار دوریاً  تحدیدھا یتم التيو ثابتة تحویل بأسعار المالیة سنةلا في األجنبیة بالعمالت المعامالت تحویل یتم
  یلي: كما األجنبیة بالعمالت المالي المركز قائمة عناصر ترجمة یتم  مغطاة. المعامالت كانت إذا اآلجلة األسعار

 یتم تغطیتھا. تم إذا اآلجل الش��راء معدالت في او ،األولیة الموحدة قائمة المركز المالي إعداد بتاریخ الس��ائد التحویل س��عرل وفقا النقدیة البنود ترجمة یتم
  .الموحدة األولیة الدخل قائمة في الترجمة عن الناتجة الفروق اظھار

 ترجمة. فروق ذلك عن ینتج وال الترجمة. تاریخ في سائدال التحویل لسعر وفقا النقدیة غیر البنود ترجمة یتم
 

 األجنبیة التعامالت )ب
 لھا ظیفیةالو العملة تكون والتي المشتركة، والمشاریع الزمیلة الشركات في الموجودات صافي في والحصة التابعة الشركات مطلوباتالو موجوداتال

سعودي، الریال غیر سعارھا ترجمة یتم ال سائد التحویل سعر لىإ أ  الملكیة حقوق عناصر تحول .الموحدة األولیة المالي المركز قائمة إعداد تاریخ في ال
  .عنصر كل نشوء بتاریخ السائد حویلالت بسعر المبقاه، األرباح عدا فیما ،التابعة الشركات في

 التحویل. أسعار متوسط إلى تترجم المشتركة والمشاریع الزمیلة الشركات نتائج في والحصة التابعة للشركات الدخل قائمة
 حالة في كنول .الموحدة األولیة الملكیة حقوق في التغیرات قائمة في إظھارھا یتم األجنبیة التعامالت ترجمة من الناتجة العمالت ترجمة على تعدیالتال

 ویتم .الموحدة األولیة الملكیة حقوق ض��من العمالت ترجمة على التبالتعدی المتعلق المقدار تخص��یص یتم فإنھ بالكامل، مملوكة الغیر التابعة الش��ركات
  ).۱( رقم اإلیضاح في األجنبیة التابعة الشركة في الملكیة ونسبة الوظیفیة العملة من كل عن اإلفصاح

 إثبات اإلیرادات  ) ي
یھا، ات للعمالء من قبل المجموعة أو موزعیتم بیع المنتجات، بش��كل رئیس��ي، على أس��اس البیع أو اإلرجاع. یتم إثبات اإلیرادات عند تس��لیم المنتج

یتم إثبات اإلیرادات الناتجة عن محص������ول القمح  حتمال إعادة المنتجات منتھیة الص������الحیة. ال المنافع والمخاطر المتعلقة بھا، انتقالوذلك عند 
 سلیمھا إلى الحكومة.المضمون بیعھ للحكومة عند اكتمال الحصاد، ویتم تأجیل الربح عن الكمیات غیر المسلمة لحین ت

 
 اإلعانات الحكومیة   ) ش

ن بنود م یتم إثبات اإلعانات الحكومیة عند وجود قناعة معقولة لدى الش�����ركة بأنھ س�����یتم اس�����تالمھا من الدولة. وعندما تتعلق اإلعانة الحكومیة ببند
 منتظمة مع التكالیف التي سیتم التعویض عنھا.  بصورةاإلعانة  قابلةنھ یتم إثباتھا كإیرادات على مدى الفترة وذلك لمإ، فتكالیفال

 
 مصاریف البیع والتوزیع والمصاریف العمومیة واإلداریة   ) ث

كلفة تتشتمل مصاریف البیع والتوزیع والمصاریف العمومیة واإلداریة على التكالیف المباشرة وغیر المباشرة التي ال تعتبر بشكل خاص جزءاً من 
المحاس������بة المتعارف علیھا في المملكة العربیة الس������عودیة. یتم التوزیع بین تكلفة المبیعات ومص�������اریف البیع والتوزیع  المبیعات طبقاً لمعاییر

برمة موالمص��اریف العمومیة واإلداریة، عند الض��رورة، وفق أس��س مماثلة. تقوم المجموعة بتحمیل المدفوعات المتعلقة باالتفاقیات طویلة األجل ال
 عین على مصاریف البیع والتوزیع. مع العمالء والموز
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   استرداد التكالیف ) ت
 . كتخفیض ضمن بند المصاریف العمومیة واإلداریة عالفالمتعلقة بإدارة مزارع األ سترداداال تظھر تكالیف

 
 اإلیجارات التشغیلیة    )ذ

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

 
 )   تكالیف التمویل خ

ذلك  اوعد ،جلھأعداد األصل للغرض الذي أنشىء من إل وذلك عند اكتمال كافة األنشطةیتم رسملة تكالیف التمویل المتعلقة مباشرة بإنشاء أصل ما 
 الموحدة.األولیة تحمل ھذه التكالیف على قائمة الدخل 

 
 القطاعیة   التقاریر    ) ض

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

 
  االستثمارات       -٤

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

               
 

 

  
 
 

٥۲۰۱ 

 
 
 

٤۲۰۱ 

 ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 ( غیر مدققة)

 ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 (مدققة)

 ۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 (غیر مدققة)

االستثمارات في الشركات الزمیلة و المشاریع 
 المشتركة (إیضاح أ)

         

 ۱۲۹٫۸۸۲  ۱۳۳٫۱۸۱  ۱۰۸٫۳۰۳  %۳۳٫۰ %۳۳٫۰  شركة المزارعون المتحدون القابضة
 ۲۹٫۳۲٤  ۲۹٫۳۳۱  ۳٤٫۷٥۲  %۲۱٫٥ %۲٤٫۷  شركة تأصیل الدواجن (عروق) 

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

     ۱٤۳٫۲٥۹  ۱٦۲٫۷۱٦  ۱٥۹٫٤۱۰ 

       ۲۰۱٤ ۲۰۱٥  االستثمارات المتاحة للبیع
 المتنقلة االتصاالتاستثمارات أسھم في شركة 

 (زین) السعودیة
 ۲٫۱% ۲٫۱%  ۱۱۲٫۳۰۳  ۱٤۸٫۱۰۰  ۲٤۳٫۳۸۹ 

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

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

     ۱۱۲٫۳۰۳  ۱٦۲٫۲٦٤  ۲٥۷٫٥٥۳ 

     ۲٥٥٫٥٦۲  ۳۲٤٫۹۸۰  ٤۱٦٫۹٦۳ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة المراعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ھتتم –الموحدة  األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰المنتھیة في التسعة أشھر لفترة 

۱٦ 

 تتمھ -االستثمارات       -٤
 تكون االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة من اآلتي:  )أ

 ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰  
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 ( غیر مدققة)

 ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 (مدققة)

 ۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰ 
بآالف الریاالت 

 لسعودیةا
 (غیر مدققة)

       شركة المزارعون المتحدون القابضة 

 ۲۰۳٫۹٥۰  ۲۰۳٫۹٥۰  ۱۳۳٫۱۸۱  الرصید االفتتاحي

 -  ۳٫۳۰۰  ۱۱٫٤٦۸  قدمة الم النقدیة

 )٦۹٫۱٦۸(  )٦۹٫۱٦۹(  -  المسدد القرض

 )٤٫۹۰۰(  )٤٫۹۰۰(  )۳٦٫۳٤٦(  الحصة في نتائج الفترة

 ۱۲۹٫۸۸۲  ۱۳۳٫۱۸۱  ۱۰۸٫۳۰۳  الرصید الختامي

       

       شركة تأصیل الدواجن 

 ۳۳٫۸۸۳  ۳۳٫۸۸۳  ۲۹٫۳۳۱  الرصید االفتتاحي

 -  -  ۳٫٦٥۰  إضافات*

 )۳٫۳۰۹(  )۳٫۳۰۲(  ۱٫۷۷۱  الفترة الحصة في نتائج

 )۱٫۲٥۰(  )۱٫۲٥۰(  -  توزیعات

 ۲۹٫۳۲٤  ۲۹٫۳۳۱  ۳٤٫۷٥۲  الرصید الختامي

 ملیون لایر. ۳٫۷سھم وذلك بمبلغ  ۱٥٫۰۰۰دواجن بواقع في شركة تأصیل الحصتھا زیادة الشركات التابعة ب قامت احدى*خالل الفترة 

  
 
  

 ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰  
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 ( غیر مدققة)

 ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 (مدققة)

 ۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 (غیر مدققة)

       الشركة الدولیة ألغذیة األطفال
 ۱۳٫۳۳٥  ۱۳٫۳۳٥  -  الرصید اإلفتتاحي

 ٤٤  ٤٤  -  الفترة* الحصة في نتائج
 ۱٫٦۳۷  ۱٫٦۳۷  -  إعادة تقییم القیمة العادلة للحصة المملوكة في رأس المال، بالصافي

 )۱٥٫۰۱٦(  )۱٥٫۰۱٦(  -  تحویالت إلى شركة تابعة موحدة
 -  -  -  اميالرصید الخت

 م۲۰۱٤ینایر  ۸*تمثل ھذه الحصة فترة ثمانیة أیام والمنتھیة في 
 

 ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰  
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 ( غیر مدققة)

 ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 (مدققة)

 ۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 (غیر مدققة)

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

 
ملیار  ۱۰٫۸)، وافق المساھمین في شركة زین على تخفیض حصتھم في رأس المال من م۲۰۱٥فبرایر  ۲٥ھـ (الموافق ۱٤۳٦جمادى األول  ٦في تاریخ   )ب

نتیجة و. م۲۰۱٤سبتمبر  ۳۰حتى  ةالمتراكم ملیون وذلك لتغطیة الخسائر ٥۸۳٫۷الى  ملیار ۱٫۱تخفیض عدد األسھم من بالتاليوملیار لایر.  ٥٫۸لایر الى 

 ملیون سھم. ۱۲٫٤ملیون سھم الى  ۲۳٫۰الشركة في شركة زین من  أسھم تخفضلذلك إن



 شركة المراعي
 )شركة مساهمة سعودية(

 هتتم –الموحدة  األلولية إيضاحات حول القوائم المالية
 2015 سبتمبر 30المنتهية في التسعة أشهر لفترة 

17 

 
 تمهت -االستثمارات -4

أن  ةكما أن هذا اإلنخفاض استمر لفترة طويلة، بالتالي تعتبر اإلدارتكلفتها. أقل بكثير من هي السوق في السهم على أساس سعر العادلة ألسهم زين القيمة إن 

الفرق بتم االعتراف  قدو .ينضمن االحتياطيات األخرى في حقوق المساهم تاريخهغير المحققة حتى  ئرالخساقيد تم عكس قد ل. هذا اإلنخفاض غير مؤقت

قائمة الدخل األولية لاير سعودي في  مليون 162.4بلغت حيث  ،باعتبارها خسارة االنخفاض في القيمة م2015يونيو  30في بين التكلفة والقيمة العادلة 

 م.2015يونيو  30في  ةالمنتهيثالثة أشهر لل الموحدة

 م.2015يونيو  30 مليون لاير وذلك لتظهر اإلستثمار بالقيمة اإلسمية للسهم 17.4ض الحق بمبلغ أخذت الشركة في اإلعتبار إنخفاإضافة إلى ذلك، 

 قامت شركة المراعي برهن األسهم المملوكة لها في شركة زين لصالح البنك السعودي الفرنسي وذلك ضمانا للقرض الممنوح لشركة زين.

 وراق المالية بالتكلفة ناقصاً االنخفاض في القيمة.تم إظهار كافة االستثمارات المتاحة للبيع األخرى في األ

 

 رلوض ألجل  الق -5
 2015 سبتمبر 30  

بآالف الرياالت 

 السعودية

 ) غير مدققة(

 2014ديسمبر  31 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 )مدققة(

 2014 سبتمبر 30 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 )غير مدققة(

 5.909.708  5.602.180  5.760.323 ()أ تسهيالت بنكية إسالمية )مرابحة(

 1.402.134  1.393.853  1.308.627 )ب( السعودي صندوق التنمية الصناعي

 151.409  118.704  176.463 )ج( تسهيالت بنكية مقدمة لشركات تابعة خارجية

  7.245.413  7.114.737  7.463.251 

 2.300.000  2.300.000  3.900.000 )د( صكوك 

 9.763.251  9.414.737  11.145.413  الي اإلجم

 121.692  115.530  96.071  قروض قصيرة األجل

 1.889.559  1.562.181  1.758.869  الجزء المتداول من قروض طويلة االجل

 7.752.000  7.737.026  9.290.473  قروض طويلة األجل

  11.145.413  9.414.737  9.763.251 
 

 الت البنكية اإلسالمية )مرابحة( مضمونة بسندات إذنية صادرة من المجموعة. إن التسهي أ   (
 

 .الصناعي التنمية صندوق قبل من تمويلها تم محددة أصول رهن خالل من تأمينها تم الصناعي التنمية صندوق من الممنوحة القروضب ( 
 

 وض التي حصلت عليها الشركات التابعة  في الخارج من بنوك أجنبية.تتمثل التسهيالت البنكية المقدمة لشركات تابعة خارجية في القر ج (

من الصكوك بقيمة  -المجموعة األولى  -م(، قامت الشركة بإصدار اإلصدار األول  2012مارس  7هـ )الموافق  1433ربيع الثاني  14د (  بتاريخ 

منها، بدون خصم أو عالوة. يحمل اإلصدار معدل عائد وفقاً مليون لاير سعودي لكل  1مليون لاير سعودي، بقيمة أسمية قدرها  1.000

. نويعلى أساس نصف سللمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية )سايبور( زائداً هامش محدد سلفاً يستحق السداد الحقا 

 م(.2019مارس  7)الموافق  هـ 1440جمادى الثاني  30تستحق الصكوك السداد بالقيمة األسمية بتاريخ انتهاءها في 

   

من الصكوك  -المجموعة الثانية  -م(، قامت الشركة بإصدار اإلصدار الثانى  2013 مارس 31هـ )الموافق  1434 األول ىجماد 19بتاريخ  -

ار معدل عائد وفقاً مليون لاير سعودي لكل منها، بدون خصم أو عالوة. يحمل اإلصد 1مليون لاير سعودي، بقيمة أسمية قدرها   787بقيمة 

. سنويف نص على أساسللمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية )سايبور( زائداً هامش محدد سلفاً يستحق السداد الحقا 

 (. 2020 مارس 31هـ )الموافق 1441شعبان  7تستحق الصكوك السداد بالقيمة األسمية بتاريخ انتهاءها في 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة المراعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ھتتم –الموحدة  األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰المنتھیة في التسعة أشھر لفترة 

۱۸ 

  تتمھ -القروض ألجل  -٥
المجموعة الثالثة من الصكوك بقیمة  -ر اإلصدار الثاني م)، قامت الشركة بإصدا۲۰۱۳ مارس ۳۱ھـ (الموافق ۱٤۳٤ األول ىجماد ۱۹بتاریخ  -

ملیون لایر سعودي لكل منھا، بدون خصم أو عالوة. یحمل اإلصدار معدل عائد وفقاً للمعدالت  ۱ملیون لایر سعودي، بقیمة أسمیة قدرھا   ٥۱۳
تستحق  .على أساس نصف سنويیستحق السداد الحقا  محدد سلفاً  السائدة بین البنوك في المملكة العربیة السعودیة (سایبور) زائداً ھامش

 م). ۲۰۱۸ مارس ۳۱ھـ (الموافق ۱٤۳۹رجب  ۱٥ مة األسمیة بتاریخ انتھاءھا فيالصكوك السداد بالقی
ملیون لایر وبقیمة  ۱٫٦۰۰قامت الشركة بإصدار اإلصدار الثالث من الصكوك بقیمة ، )م۲۰۱٥سبتمبر  ۱٦(ـ ھ ۱٤۳٦ذي الحجة  ۳ بتاریخ -

یحمل اإلصدار معدل عائد وفقاً للمعدالت السائدة بین البنوك في المملكة ملیون لایر لكل منھا بدون خصم أو عالوة إصدار.  ۱میة قدرھا إس
العربیة السعودیة (سایبور) زائداً ھامش محدد سلفاً یستحق السداد الحقا على أساس نصف سنوي. تستحق الصكوك السداد بالقیمة األسمیة 

 ). م۲۰۲۲ سبتمبر ۱٦(الموافق ھـ ۱٤٤٤صفر  ۲۰نتھاءھا في بتاریخ ا
طبقاً لشروط ترتیبات الصكوك یحق للشركة دمج موجوداتھا مع موجودات الصكوك. تتكون موجودات الصكوك من حصة حاملیھا في معامالت  -

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

 
   المعلومات القطاعیة   -٦

لى عیتكون النشاط الرئیسي للمجموعة من قطاعات تشتمل على صناعة واالتجار بمنتجات األلبان وعصائر الفاكھة باستخدام العالمات التجاریة  
منتجات "لوزین و "سفن دایز"، و تینالتجاری متینجات المخابز باستخدام العالبمنت"المراعي"، و "بیتي" و "طیبة"، وصناعة واالتجار التوالي 

 .األنشطة القطاعیة األخرىالدواجن باستخدام العالمة التجاریة "الیوم"، ومنتجات األعالف والمحاصیل الزراعیة 
 ۳۰ ا یلي بیاناً بالمعلومات المالیة المختارة كما فيأغذیة األطفال. فیمو منتجات األعالف والمحاصیل الزراعیة تشمل األنشطة القطاعیة األخرى

 المنتھیة في تلك التواریخ لكل قطاع من قطاعات األعمال: للفتراتو م۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰و م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱وم ۲۰۱٥ سبتمبر
 

 

األلبان وعصائر 

 الفاكھة

 بآالف الـریاالت

 السعودیــــة

 

 منتجات المخابز

 بآالف الـریاالت

 ـةالسعودیـــ

 

 منتجات الدواجن

 بآالف الـریاالت

 السعودیــــة

األنشطة القطاعیة   

 األخرى

 بآالف الـریاالت

 السعودیــــة

  

 اإلجمالي

 بآالف الـریاالت

 السعودیــــة

          (غیر مدققة) ٥۲۰۱ سبتمبر ۳۰

 ۱۰٫٦۲۸٫۹۷۹  ٥۲۹٫۸۷۹  ۹۳۷٫۷٦٤  ۱٫۱٥۱٫۳۸۱  ۸٫۰۰۹٫۹٥٥ المبیعات 

 ۱۰٫۲۱۰٫٤۱۹  ۱٤۱٫۸۳۷  ۹۳۷٫۷٦٤  ۱٫۱٥۱٫۳۸۱  ۷٫۹۷۹٫٤۳۷ ف الثالثةمبیعات األطرا

 )۱٫۱٤۷٫٦٦۷(  )٦۳٫۳۸٥(  )۲۰۹٫۲۳۹(  )۱۲۳٫۰۲٦(  )۷٥۲٫۰۱۷( استھالك

)۱۰۸٫٤۷۰(  )۱٦٥٫۰۹۷(  ۱۳۸٫۷۷۷  ۱٫٤٦۳٫۹۰۸ الدخل/(الخسارة) قبل حقوق الملكیة غیر المسیطرة   ۱٫۳۲۹٫۱۱۸ 

)۱۰۸٫٤۷۰(  )۱٦٥٫۰۹۷(  ۱۲٤٫۱۱٦  ۱٫٥۸۱٫٤٦٤ صافي الدخل   ۱٫٤۳۲٫۰۱۳ 

 ۲٦٫٤۲۰٫٤۱۹  ۲٫٥٤۳٫۰۰٤  ٥٫۳۰۹٫۸۳٥  ۱٫۸۹٥٫٤۳۲  ۱٦٫٦۷۲٫۱٤۸ إجمالي الموجودات 

          (مدققة) ٤۲۰۱دیسمبر  ۳۱

 ۱۳٫۰۱۲٫٦۸۷  ٥۱٤٫۲٦۳  ۱٫۰۲۲٫۷٦۱  ۱٫٥۳۲٫۹۰٦  ۹٫۹٤۲٫۷٥۷ المبیعات 

 ۱۲٫٦۰٥٫٥٦٥  ۱٤۸٫۰۰۰  ۱٫۰۲۲٫۷٦۱  ۱٫٥۳۲٫۹۰٦  ۹٫۹۰۱٫۸۹۸ ثالثةطراف ألمبیعات 

 )۱٫٤٥۳٫۹۰٦(  )۸۱٫۷۷٦(  )۲۹۸٫۰۸٦(  )۱٦۱٫۰۳٤(  )۹۱۳٫۰۱۰( ستھالكإ
 ۱٫٦۸۳٫۹۰۹  )۹٦٫۳۰۹(  )۳۹۷٫۳۱۷(  ۱٦۸٫۳٤۷  ۲٫۰۰۹٫۱۸۸ الدخل/(الخسارة) قبل حقوق الملكیة غیر المسیطرة

 ۱٫٦۷٤٫۳۳۹  )۹٦٫۳۰۹(  )۳۹۷٫۳۱۷(  ۱٥۰٫٥٤۰  ۲٫۰۱۷٫٤۲٥ صافي الدخل
 ۲۳٫۹٤۸٫۹۱٥  ۱٫۹٥۹٫٥۰٦  ٥٫۲۲۹٫۸۲۹  ۱٫۸۱٥٫٦٥۰  ۱٤٫۹٤۳٫۹۳۰ لموجودات إجمالي ا

          (غیر مدققة) ٤۲۰۱ سبتمبر ۳۰

 ٤۰۳٫۲۳۱  ۷۳٥٫۰۸۹  ۱٫۱۳۸٫٥۷۲  ۷٫۳۰٦٫۷۹۳ المبیعات 
 

 ۹٫٥۸۳٫٦۸٥ 

 ۹٫۲۷٤٫۸۰٥  ۱۲٤٫۷۳۳  ۷۳٥٫۰۸۹  ۱٫۱۳۸٫٥۷۲  ۷٫۲۷٦٫٤۱۱ ثالثةطراف ألمبیعات 

 )۱٫۰٦۰٫۲۸۸(  )٦۱٫۱۱۲(  )۲۱۲٫٥۲۸(  )۱۲٥٫۰۹۸(  )٦٦۱٫٥٥۰( استھالك

 ۱٫۲٥۸٫٦۲۷  )۷۳٫٦۳۸(  )۳۲٥٫۳۱٦(  ۱۱۰٫٤٦۲  ۱٫٥٤۷٫۱۱۹ الدخل/(الخسارة) قبل حقوق الملكیة غیر المسیطرة

 ۱٫۲٤٦٫۳۱۱  )۷۳٫٦۳۸(  )۳۲٥٫۳۱٦(  ۱۰۱٫٦۷۷  ۱٫٥٤۳٫٥۸۸ صافي الدخل

 ۲٤٫۲۲۰٫۰۸۰  ۲٫٤۷۰٫۷۸۷  ٥٫۲۲۱٫۱۷۷  ۱٫۹۷۱٫۲۷۸  ۱٤٫٥٥٦٫۸۳۸ إجمالي الموجودات 



 شركة المراعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ھتتم –الموحدة  األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰المنتھیة في التسعة أشھر لفترة 

۱۹ 

 تتمھ -المعلومات القطاعیة   -٦
 المتضررة، تم لتوافقا مع التقاریر المقدمة لإلدارة التنفیذیة للمجموعة، فإن الدخل الناتج عن تسویة عقد التأمین، الزائد عن القیمة الدفتریة لألصو

 ید أثر العملیات الغیر متكررة.توزیعھ على القطاعات األخرى لتحد

مات المالیة وفیما یلي بیاناً بالمعلو الخلیجي.تتركز النشاطات الرئیسیة والموجودات التشغیلیة للمجموعة، بشكل أساسي، في دول مجلس التعاون 
المنتھیة في تلك التواریخ، لكل قطاع من القطاعات  للفتراتو م۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰و م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱و م۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰ المختارة كما في

 جغرافیة: ال

 
 سبتمبر – یولیو  

بآالف  ۲۰۱٥
 الریاالت السعودیة

 (غیر مدققة)

 سبتمبر – یولیو 
بآالف  ۲۰۱٤

 الریاالت السعودیة
 (غیر مدققة)

 سبتمبر ۳۰ 
۲۰۱٥ 

بآالف الریاالت 
 السعودیة

 ( غیر مدققة)

 ۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 مدققة)غیر (

         المبیعات 

 ٥٫۹۹۲٫۸٤۰  ٦٫٥۱۸٫۲۸۱  ۲٫۱۲٤٫۰۹٦  ۲٫۲٤۳٫٤۱٦  كة العربیة السعودیة  الممل

 ۲٫٤۲۷٫٦۸۰  ۲٫٦۷۷٫۱۹۳  ۸۳۹٫۹۹۱  ۸۹٦٫٤۷۲  دول مجلس التعاون الخلیجي 

 ۸٥٤٫۲۸٥  ۱٫۰۱٤٫۹٤٥  ۳۰٥٫۲۷۸  ۳۸۳٫٦۹٥  دول أخرى 

 ۹٫۲۷٤٫۸۰٥  ۱۰٫۲۱۰٫٤۱۹  ۳٫۲٦۹٫۳٦٥  ۳٫٥۲۳٫٥۸۳  اإلجمالي

 
 

 ۲۰۱٥سبتمبر  ۳۰  
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 (غیر مدققة)

 ۲۰۱٤دیسمبر ۳۱ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 (غیر مدققة)

 ۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 مدققة)غیر (

       الموجودات غیر المتداولة

 ۱٦٫۹۰۰٫۳٦۱  ۱٦٫۹۲۲٫۲۳۷  ۱۷٫۹٤٦٫۱۰٤  المملكة العربیة السعودیة  

 ۳٥۱٫۲٦۸  ۳٥۹٫۹٤٤  ٤۱۰٫۲۹۰  لیجي دول مجلس التعاون الخ

 ۱٫۷۹۱٫۰۹۳  ۱٫۷٥٥٫۱٦۲  ۱٫۸۳۸٫٥۱٥  دول أخرى 

 ۱۹٫۰٤۲٫۷۲۲  ۱۹٫۰۳۷٫۳٤۳  ۲۰٫۱۹٤٫۹۰۹  اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة المراعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ھتتم –الموحدة  األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰المنتھیة في التسعة أشھر لفترة 

۲۰ 

 أخرى -۷
  

 
 سبتمبر -یولیو

۲۰۱٥ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة 
 (غیر مدققة)

  
 

 سبتمبر -یولیو
۲۰۱٤ 

بآالف الریاالت 
 السعودیة 

 (غیر مدققة)    

  
 

 سبتمبر ۳۰
۲۰۱٥ 

 بآالف الــریاالت

 السعودیــــة

  
 

 سبتمبر ۳۰
۲۰۱٤ 

 بآالف الــریاالت

 السعودیــــة

 ۲۰٫۸۹۷  -  -  - إعادة تقییم القیمة العادلة للحصة المملوكة في رأس المال
 ٦٫۹۹۹  ٤٫٤۳۱  ۹۹  ۲٫۹٦۱ أرباح بیع ممتلكات، آالت، معدات

 )۳۷٫۸۷۹(  )۲۲٫٤۸٤(  )۱۹٫٥٤٤(  )٥٫۷٤۲( ةخسائر بیع أصول حیوی
 -  ٤٤۲٫۹۲٦  -  - (أ) صافي الفائض (المكاسب) من تسویات مطالبات تأمین

 -  )۳۲۸٫۱۸۲(  -  - (ب) شھرة –إنخفاض أصول غیر ملموسة 
 -  )۱۹۳٫۹۱۰(  -  - إنخفاض في قیمة اإلستثمارات المتاحة للبیع

 )۹٫۹۸۳(  )۹۷٫۲۱۹(  )۱۹٫٤٤٥(  )۲٫۷۸۱( اإلجمالي
 

")، وھي طرف ذو لدیھ مع شركة الدرع العربي للتأمین التعاوني ("المؤمنشاملة ) تم التوقیع على اتفاق تسویة م۲۰۱٥یونیو  ۲۸( ـھ ۱٤۳٦رمضان  ۱۱ بتاریخ (أ)
جدة مدینة ي فالتابعة للمجموعة مرافق التصنیع  ع فيتأمین عن حادث الحریق الذي وقالمطالبات  تسویةل كامل ونھائي ویضعتلایر سعودي ك ملیون ۷۹۰ على عالقة،

خالل السنة المنتھیة  أخرى ملیون لایر سعودي كإیرادات ۷۹۰ سعودي منملیون لایر  ۲۱٤٫۳تم االعتراف بـ ). م۲۰۱٤اكتوبر  ۹(ھـ. ۱٤۳٥ ةذي الحج ۱٥تاریخ  في
ي فبالكامل من المؤمن تم تحصیل مطالبة التعویض  .للفترة الحالیةكدخل  االعتراف بھقد تم ملیون لایر ف ٥۷٥٫۷قیمتھ  ما المتبقي والبالغأ. م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱في 

 ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة.تاریخ 
 
ا على . بناءالموجودة على الشھرةویشمل ذلك األثر المترتب شركاتھا التابعة المتعلقة بخطط األعمال النظر في ، قامت المجموعة بإعادة الفترة الحالیةخالل (ب)  

  وبالتالي تم تخفیض الشھرة. بشكل سلبيالتدفقات النقدیة تأثرت الظروف التشغیلیة، إضافة إلى في خطط األعمال و اتالتغییر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة المراعي
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ھتتم –الموحدة  األولیة إیضاحات حول القوائم المالیة
 ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰المنتھیة في التسعة أشھر لفترة 

۲۱ 

 ربح السھم   -۸
  

 سبتمبر – یولیو
بآالف  ۲۰۱٥

الریاالت 
 السعودیة

 (غیرمدققة)

  
 سبتمبر – یولیو

الف بآ ۲۰۱٤
الریاالت 
 السعودیة

 (غیرمدققة)

  
 ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰

بآالف الریاالت 
 السعودیة

 (غیرمدققة)

  
 ۲۰۱٤ سبتمبر ۳۰

بآالف الریاالت 
 السعودیة

 (غیرمدققة)

 ۱٫۳۰٤٫٥۲۹  ۱٫۳۸٤٫۰٦۲  ٥٦۸٫٦۹۲  ٦۱۷٫۳۳۹ الدخل من العملیات الرئیسیة
 )۳۷٫۹۲٥(  )۳٦٫٤۱۷(  )۱۲٫۸۷۷(  )۱۲٫۱۸۳( عوائد حملة الصكوك الدائمة :ناقصا

 ۱٫۲٦٦٫٦۰٤  ۱٫۳٤۷٫٦٤٥  ٥٥٥٫۸۱٥  ٦۰٥٫۱٥٦ العائد على المساھمین –الدخل من العملیات الرئیسیة 

 ۱٫۲٤٦٫۳۱۱  ۱٫٤۳۲٫۰۱۳  ٥۳۹٫٤٤٤  ٥۹٥٫۱۱٥ صافي دخل الفترة
 )۳۷٫۹۲٥(  )۳٦٫٤۱۷(  )۱۲٫۸۷۷(  )۱۲٫۱۸۳( : عوائد حملة الصكوك الدائمةناقصا

 ۱٫۲۰۸٫۳۸٦  ۱٫۳۹٥٫٥۹٦  ٥۲٦٫٥٦۷  ٥۸۲٫۹۳۲ العائد على المساھمین – صافي دخل الفترة

        
 ٥۹٥٫۸۹۳  ٥۹٦٫۸۸۸  ٥۹٥٫۸۹۳  ٥۹٦٫۳٥٤ المتوسط المرجح لعدد األسھم باآلالف للربحیة األساسیة للسھم

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

ربح السھم بالریال السعودي على أساس صافي الدخل من 
 العملیات الرئیسیة

       

 ۲٫۱۳  ۲٫۲٦  ۰٫۹۳  ۱٫۰۱ األساسي -

 ۲٫۱۱  ۲٫۲٥  ۰٫۹۳  ۱٫۰۱ المخفض -

        ربح السھم بالریال السعودي على أساس صافي دخل الفترة

 ۲٫۰۳  ۲٫۳٤  ۰٫۸۸  ۰٫۹۸ األساسي -

 ۲٫۰۱  ۲٫۳۳  ۰٫۸۸  ۰٫۹۷ المخفض -

 
وتعدیلھا لألخذ في االعتبار أسھم الخزینة الداخلة ضمن برنامج مشاركة  لخزینةتم تعدیل المتوسط المرجح لعدد األسھم بأثر رجعي لكي یعكس تأثیر أسھم ا

 الموظفین في أسھم الشركة.
 

 التوزیعات المعتمدة     -۹
لایر سعودي ۱ملیون لایر سعودي كأرباح ( ٦۰۰على توزیع العامة العادیة الجمعیة ) وافقت م۲۰۱٥أبریل  ٥ھـ ( ۱٤۳٦ ثانيجمادى ال ۱٦في       

 ).م۲۰۱٥أبریل  ۱۲ھـ (الموافق ۱٤۳٦جمادى الثاني  ۲۳والتي تم دفعھا في تاریخ م  ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في لكل سھم) 
 

 األحداث الالحقة      -۱۰
 لیةاألو المركز المالي للمجموعة الظاھر في ھذه القوائم المالیةسالمة قد تؤثر على  فترةة منذ نھایة التعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة ھام

  الموحدة.
 

 اعتماد القوائم المالیة الموحدة   -۱۱
 

 ).م۲۰۱٥ اكتوبر ۸(الموافق ھـ ۱٤۳٦ ذو الحجة ۲٥اعتمدت القوائم المالیة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 
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