
 

 

   
  
  
  
  

 
 
 
 

 شركة المراعي 
  سعودية) مساهمة  (شركة
 الموحدة الموجزة  األولية  القوائم المالية 

  
  

 شركة المراعي 
  (شركة مساهمة سعودية) 

  
  القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

  أشهر المنتهيتين في التسعةووتقرير الفحص لفترتي الثالثة أشهر 
  م ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠

  



 

 

  شركة المراعي 
  شركة مساهمة سعودية 

  
  الفهرس 

 

  صفحة   

  ١  الموجزة الموحدة القوائم المالية األولية  فحصالمراجع المستقل لتقرير 

  ٢  الموجزةالموحدة  قائمة المركز المالي

  ٣  الموجزة الموحدة  ة الخسارو أ ربح قائمة ال

  ٤  الموجزةالموحدة الشامل قائمة الدخل 

  ٥  الموجزة  الموحدة  قائمة التغيرات في حقوق الملكية

  ٧ - ٦  الموجزةالموحدة قائمة التدفقات النقدية 

  ١٦ - ٨  الموجزة  الموحدة  األوليةالقوائم المالية إيضاحات حول  
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  تقرير فحص القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  

  المحترمين   إلى السادة المساهمين
 شركة المراعي 

  (شركة مساهمة سعودية) 
  

  المقدمة 
  

إليهم مجتمعين   (يشار  التابعة  وشركاتها  ("الشركة")  المراعي  لشركة  المرفقة  الموجزة  الموحدة  المالي  المركز  قائمة  بفحص  قمنا  لقد 
أشهر    تسعةوالم، والقوائم الموحدة الموجزة للربح أو الخسارة والدخل الشامل لفترتي الثالثة  ٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠"المجموعة") كما في  

أشهر المنتهية   تسعةالم والقوائم الموحدة الموجزة للتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة  ٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠المنتهيتين في  
يضاحات تفسيرية أخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً  إفي ذلك التاريخ و

) "التقارير المالية األولية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول  ٣٤(لمعيار المحاسبة الدولي رقم  
  هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة استنادا إلى الفحص الذي قمنا به. 

 
  نطاق الفحص 

  
)، "فحص المعلومات المالية األولية من قِبل المراجع المستقل للمنشاة"،  ٢٤١٠لقد قمنا بفحصنا وفقاً لمعيار ارتباطات الفحص الدولي (

المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتكون فحص القوائم المالية األولية من توجيه استفسارات، بشكل أساسي لألشخاص المسؤولين  
أخرى. وتعد إجراءات الفحص أقل في نطاقها بشكل كبير  عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص  

ن الحصول  من المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية، المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإنها ال تمكننا م
  عملية المراجعة، وبالتالي فإننا ال نبدي رأي مراجعة. على تأكيد بأننا سنكون على علم بجميع األمور الهامة التي يمكن معرفتها خالل 

  
  االستنتاج 

  
إعدادها،  استنادا إلى الفحص الذي قمنا به، لم يلفت انتباهنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم  

  )، المعتمد في المملكة العربية السعودية. ٣٤الدولي رقم (من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة  
  

  برايس وترهاوس كوبرز 
  
  
  
 
  
  

  ــ ــــــــــــــــــــــــــــ
  عمر محمد الســـقا 

  ٣٦٩ترخيص رقم 
  
  هـ١٤٤٣ ربيع األول  ٤
 م)٢٠٢١ أكتوبر ١٠(
  



  شركة المراعي 
  شركة مساهمة سعودية 

  قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة 
  م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠كما في 

  

٢ 

    إيضاح   

  سبتمبر ٣٠
 م ٢٠٢١

    )مراجعة غير(

 ديسمبر  ٣١
  م ٢٠٢٠

  (مراجعة)

      الموجودات 
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

  السعودية 
            الموجودات غير المتداولة 

  ٢١٫١١٢٫٩٠٤    ٢٠٫٦٩٦٫٠٩٢      ممتلكات وآالت ومعدات 
  ٦٠٦٫٩٣٩    ٥٨٦٫٤٩٣       مصاريف مدفوعة مقدًما طويلة األجل 

  ٤٧٠٫٢٦٩    ٤١٧٫٥٩٨      موجودات حق االستخدام 
 ١٫٢١٧٫٦٤٢    ١٫١٢٠٫٥٤١      موجودات غير ملموسة وشهرة 

  ١٫٣٩٢٫٠٧٩   ١٫٤٧٥٫٨٦١      موجودات حيوية 
 ٨٩٫٦٢٣    ٨٧٫٥٧٥    ٥  استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك

 ١٢٩٫٧٣٤    -    ٥ استثمار في أدوات حقوق ملكية 
  ١٤٢    ٢٫١٩٤      أدوات مالية مشتقة 

 ٣٥٫٥١٧    ٤٨٫٧٩٣      موجودات ضريبية مؤجلة 
     ٢٥٫٠٥٤٫٨٤٩    ٢٤٫٤٣٥٫١٤٧ 

            الموجودات المتداولة 
  ٤٫٧٠٥٫٣٦٤    ٤٫٣٩٣٫٨٩٤     مخزون

  ٩٠٫١٩٥   ١٢٣٫٥٣٢     موجودات حيوية 
 ١٫٩٣٦٫٣٤١    ٢٫٤٠٤٫٥٧٧      ومصاريف مدفوعة مقدًما وذمم مدينة أخرى ذمم مدينة تجارية 
 ٥٤٫٠٤٧    ٣٫٤٨٧      أدوات مالية مشتقة 

  -   ٥٤٫٥٢٨    ٥  استثمار في أدوات حقوق ملكية 
 ٥٠٣٫٥١٠    ٥٧٢٫٧٤٣      نقد وأرصدة لدى البنك 

      ٧٫٢٨٩٫٤٥٧    ٧٫٥٥٢٫٧٦١ 
 ٣٢٫٣٤٤٫٣٠٦    ٣١٫٩٨٧٫٩٠٨     إجمالي الموجودات 

            
            حقوق الملكية والمطلوبات 

 ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ٦  رأس المال  
 ٢٫٤٢٨٫٩١٥    ٢٫٤٢٨٫٩١٥      احتياطي نظامي 

 ) ٩٠٦٫٥٩٤(    (٨٧٧٫٢٨٤)      أسهم خزينة 
 ) ٤٤٣٫٨٧١(    (٥٩٦٫١٥٣)      احتياطيات أخرى 

 ٤٫٦٠٨٫٤٥٨    ٤٫٩٠٥٫٧٨٤      أرباح مبقاة  
 ١٥٫٦٨٦٫٩٠٨    ١٥٫٨٦١٫٢٦٢      الشركة في  حقوق الملكية العائدة للمساهمين

 ٥٤٦٫٧٧١    ٥٠٥٫٢٥٦      حقوق الملكية غير المسيطرة 
 ١٦٫٢٣٣٫٦٧٩    ١٦٫٣٦٦٫٥١٨      إجمالي حقوق الملكية  

            
            المطلوبات غير المتداولة 

 ١٠٫٠٨٨٫٩٥٥    ٧٫٥٦٨٫٣٠٢    ٧  قروض وتسهيالت  
 ٣٣٠٫٩٨٠    ٣١٦٫٥٩١      مطلوبات عقود اإليجار 

 ٩٠٩٫٣٥٣    ٩٦٤٫٥٦٢      نهاية الخدمة للموظفينمزايا 
 ٣٫٧٥٧    ٦٫٨٧٣      أدوات مالية مشتقة  

 ١٠٢٫١٣٩    ١٢٥٫٦٦٢        مطلوبات ضريبية مؤجلة
      ١١٫٤٣٥٫١٨٤    ٨٫٩٨١٫٩٩٠ 

            المطلوبات المتداولة 
 ١٣٧٫٥١٢    ٦٢٫٦٣٠      سحب على المكشوف 

 ١٫٠٢٦٫٠١٣    ٢٫٧١٥٫١٢٢    ٧  قروض وتسهيالت 
 ٩٤٫٥٠٩    ٨٠٫٨٨١      مطلوبات عقود اإليجار 

 ٣٧١٫٩٩٣    ٣٩٢٫٢٦٩      زكاة
  ٢٦٫٣١١   ٢٨٫٧١١      ضريبة دخل مستحقة 

 ٣٫٠١٤٫٨٣٤    ٣٫٣٤٥٫٩٤٤      ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 
 ٤٫٢٧١    ١٣٫٨٤٣      أدوات مالية مشتقة  

      ٤٫٦٧٥٫٤٤٣    ٦٫٦٣٩٫٤٠٠ 
 ١٦٫١١٠٫٦٢٧    ١٥٫٦٢١٫٣٩٠      إجمالي المطلوبات  

 ٣٢٫٣٤٤٫٣٠٦    ٣١٫٩٨٧٫٩٠٨      إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 

 
المرفقة من   الموافقة على    ١٣إلى    ١تعتبر اإليضاحات  تمت  والتي  الموجزة،  الموحدة  المالية األولية  القوائم  يتجزأ من هذه  جزًءا ال 

  توقيعها بالنيابة عنهم من قبل: إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن المساهمين وتم 
  
  

  صاحب السمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير    ناصر البدر بن  عبدهللا    دانكو ماراس 
  رئيس مجلس اإلدارة     الرئيس التنفيذي    المدير المالي



  شركة المراعي 
  شركة مساهمة سعودية 

  الربح أو الخسارة الموحدة الموجزة قائمة 
  م٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ أشهر المنتهيتين في والتسعةلفترتي الثالثة أشهر  

  

٣ 

    إيضاح   

  سبتمبر  -  يوليو 
  م ٢٠٢١

    (غير مراجعة) 

  سبتمبر  -  يوليو 
  م ٢٠٢٠

    (غير مراجعة) 

  سبتمبر - يناير 
  م ٢٠٢١

    (غير مراجعة) 

  سبتمبر  –يناير 
  م ٢٠٢٠

  (غير مراجعة) 

    
بآالف الرياالت    

    السعودية 
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

  السعودية 
                    

 ١١٫٥٣٧٫٣٦٣   ١١٫٥٩٢٫٣١٢    ٣٫٨٦٣٫٠٧٩    ٣٫٩٤١٫٧٣٠    ٩  إيرادات 
  ) ٧٫٢٣٤٫٢٨٥(    ) ٧٫٧٢٥٫٧٥٥(    ) ٢٫٣٤٨٫٣٧٩(    ) ٢٫٦٦٦٫٠١٧(      تكلفة اإليرادات 

  ٤٫٣٠٣٫٠٧٨   ٣٫٨٦٦٫٥٥٧    ١٫٥١٤٫٧٠٠    ١٫٢٧٥٫٧١٣      مجمل الربح 
  ) ١٫٨٨٦٫٥٣٠(    ) ١٫٨٨٥٫٣١٩(    ) ٦٤٢٫٠٠٣(    ) ٦٤٦٫٤٤١(      مصاريف بيع وتوزيع 

  ) ٢٨٨٫٨٩٣(    ) ٢٨٧٫٣٦٣(    )٨٣٫٩٥٦(    )٨٥٫٠٩٥(      مصاريف عمومية وإدارية 
  )٧١٫١٧٧(    )٧٠٫٣٦٦(    )٣٩٫٥١٤(    )١٩٫٢٤٧(      مصاريف أخرى، صافي 

  )٣٤٫٣٠١(    )٨٧١(    ٩٦٠    )٦٫٢٩٠(      في قيمة الموجودات المالية  االنخفاض  ) / عكس خسائر(
  ٢٫٠٢٢٫١٧٧  ١٫٦٢٢٫٦٣٨    ٧٥٠٫١٨٧    ٥١٨٫٦٤٠      الربح من العمليات 
  ) ٣٦٢٫٩٤١(   ) ٢٦٦٫٧٣٠(    ) ١١٧٫٧٦٤(    )٨٤٫٦١٧(      تكلفة تمويل، صافي 

  ١٫٥٤٣    )٢٫٠٢٨(    ٩٠٧    )٥٤٣(    ٥  الحصة في نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك 
  ١٫٦٦٠٫٧٧٩   ١٫٣٥٣٫٨٨٠    ٦٣٣٫٣٣٠    ٤٣٣٫٤٨٠      الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

  )٤٠٫١٩٢(   )٣٩٫٣٦١(    )١١٫٦٩٣(    )١١٫٠٣٣(      زكاة
 )١٨٫١١٧(    )٢٤٫٩٦٢(    )٦٫٤٩٩(    )١١٫٥٩٩(      ضريبة دخل 
  ١٫٦٠٢٫٤٧٠   ١٫٢٨٩٫٥٥٧    ٦١٥٫١٣٨    ٤١٠٫٨٤٨      ربح الفترة 

                    إلى: الفترة العائد  ربح / (خسارة) 
 ١٫٦٤٨٫٤٥٧  ١٫٢٧٧٫٠١٢    ٦٢١٫٥٢٠    ٤٠٩٫٠٨٧      المساهمين في الشركة 

  )٤٥٫٩٨٧(   ١٢٫٥٤٥    )٦٫٣٨٢(    ١٫٧٦١      حقوق الملكية غير المسيطرة 
      ١٫٦٠٢٫٤٧٠   ١٫٢٨٩٫٥٥٧    ٦١٥٫١٣٨    ٤١٠٫٨٤٨  

  ربحية السهم بناًء على ربح الفترة العائد إلى المساهمين في الشركة 
    (باللایر السعودي)    

  
              

  ١٫٦٨  ١٫٣٠    ٠٫٦٣    ٠٫٤٢    ٨  األساسية  - 
 ١٫٦٥   ١٫٢٨    ٠٫٦٢    ٠٫٤١    ٨  المخفضة  - 
 

اإلدارة بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها بالنيابة جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة، والتي تمت الموافقة على إصدارها من قبل مجلس  ١٣إلى  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
 عنهم من قبل: 

  
  
 

  صاحب السمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير    ناصر البدر بن عبدهللا     دانكو ماراس 
  رئيس مجلس اإلدارة     الرئيس التنفيذي    المدير المالي



  شركة المراعي 
  شركة مساهمة سعودية 

  الموحدة الموجزة  الدخل الشامل قائمة 
  م٢٠٢١ سبتمبر  ٣٠ أشهر المنتهيتين في  والتسعة لفترتي الثالثة أشهر 

٤ 

 

 

  سبتمبر  -  يوليو 
  م ٢٠٢١

    (غير مراجعة) 

  سبتمبر  -  يوليو 
  م ٢٠٢٠

    (غير مراجعة) 

  سبتمبر - يناير 
  م ٢٠٢١

    (غير مراجعة) 

  سبتمبر - يناير 
  م ٢٠٢٠

  (غير مراجعة) 

  
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

  السعودية 
                

 ١٫٦٠٢٫٤٧٠  ١٫٢٨٩٫٥٥٧  ٦١٥٫١٣٨   ٤١٠٫٨٤٨  ربح الفترة 
  بنود لن يعاد تصنيفها إلى قائمة الربح

     أو الخسارة:    
  

      
  

التغيرات في القيمة العادلة الستثمار في  
حقوق ملكية من خالل الدخل   أدوات 

  ٨٫٦٨٦    ٥٫٧٣٢   ١٦٫٨٧٦   )٣٫٢٣٥(  الشامل اآلخر 
                

  بنود قد يعاد تصنيفها الحقًا إلى قائمة
      الربح أو الخسارة:    

  
      

  

  ٧٫٩١٥    ٦٫٥٨٧   ١٩٫٠٠٦   )٥٫٨٣٧(  فروقات ترجمة عمالت أجنبية 
             الحركة في القيمة العادلة لتحوطات 

  ٢١٫٠٤٥    ١٩٫٨٦٥   ٣٦٫١٥٥   ٤٠٫٤٠٦  التدفقات النقدية    
               تسوية تحوطات التدفقات النقدية المحولة 

  )١٤٫٥٦٥(    )٨١٫٠٦١(   ٢٫٨٤٧    )٥١٫٤٨٤(  لقائمة الربح أو الخسارة    
                

              (الخسارة) / الدخل الشاملة األخرى 
  ٢٣٫٠٨١    )٤٨٫٨٧٧(   ٧٤٫٨٨٤   )٢٠٫١٥٠(  للفترة، صافي من ضريبة الدخل    

  ١٫٦٢٥٫٥٥١  ١٫٢٤٠٫٦٨٠  ٦٩٠٫٠٢٢   ٣٩٠٫٦٩٨  إجمالي الدخل الشامل للفترة 
                

  إجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل 
      للفترة العائد إلى:    

  
      

  

 ١٫٦٦٥٫٤٨٦  ١٫٢٢٧٫٤٢٧  ٦٨٧٫٨٢٣  ٣٨٩٫٢٠٢  المساهمين في الشركة 
  )٣٩٫٩٣٥(    ١٣٫٢٥٣   ٢٫١٩٩   ١٫٤٩٦  حقوق الملكية غير المسيطرة 

  ١٫٦٢٥٫٥٥١  ١٫٢٤٠٫٦٨٠  ٦٩٠٫٠٢٢   ٣٩٠٫٦٩٨  
 

المرفقة من   الموافقة على    ١٣إلى    ١تعتبر اإليضاحات  تمت  والتي  الموجزة،  الموحدة  المالية األولية  القوائم  يتجزأ من هذه  جزًءا ال 
  اإلدارة بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها بالنيابة عنهم من قبل: إصدارها من قبل مجلس 

  
  
  
  
 

  صاحب السمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير    ناصر البدر بن عبدهللا     دانكو ماراس 
  رئيس مجلس اإلدارة     الرئيس التنفيذي    المدير المالي

 



  
  شركة المراعي 

  شركة مساهمة سعودية 
  قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة الموجزة 

  م٢٠٢١  سبتمبر ٣٠  في ة أشهر المنتهي التسعة لفترة 
 

٥ 

    أرباح مبقاة    حتياطيات أخرى ا    أسهم خزينة     حتياطي نظامي ا    رأس المال  

حقوق الملكية العائدة  
للمساهمين في 

    الشركة
  الملكيةحقوق 

    غير المسيطرة 
  إجمالي

  حقوق الملكية
  بآالف الرياالت السعودية  
                                

  ١٥٫٢٥٩٫١٢٠    ٦٠٥٫٧٧١    ١٤٫٦٥٣٫٣٤٩    ٣٫٦٤٤٫١٩٧    ) ٤٥٠٫٥٨٧(    ) ٧٧٠٫٧٤٠(    ٢٫٢٣٠٫٤٧٩    ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  م (مراجع) ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد في 
  ١٫٦٠٢٫٤٧٠    ) ٤٥٫٩٨٧(    ١٫٦٤٨٫٤٥٧    ١٫٦٤٨٫٤٥٧    -   -    -    -  ربح / (خسارة) الفترة 

  ٢٣٫٠٨١    ٦٫٠٥٢    ١٧٫٠٢٩    -    ١٧٫٠٢٩   -   -   -  الشامل األخر للفترة   الدخل
  ١٫٦٢٥٫٥٥١    ) ٣٩٫٩٣٥(    ١٫٦٦٥٫٤٨٦    ١٫٦٤٨٫٤٥٧    ١٧٫٠٢٩   -    -   -  الشامل   (الخسارة)/  الدخل إجمالي  

 )٥٫٧٦٧(   -   )٥٫٧٦٧(   ) ٥٫٧٦٧(   -    -    -    -  مكافأة مجلس اإلدارة 
                              معامالت مع الُمالك بصفتهم ُمالك: 

  ) ٨٥٠٫٠٠٠(    -    ) ٨٥٠٫٠٠٠(    ) ٨٥٠٫٠٠٠(    -    -    -    -  لایر سعودي للسهم  ٠٫٨٥توزيعات أرباح معلنة بواقع 
  إعادة تصنيف توزيعات أرباح معلن عنها على

  ٢١٫٥٤٦    -    ٢١٫٥٤٦    ٢١٫٥٤٦    -    -    -    -  أسهم خزينة في سنوات سابقة    
 ١٢٫٦٩٠    -   ١٢٫٦٩٠   -    ١٢٫٦٩٠    -    -    -  معامالت الدفع على أساس السهم 

 ٩١٫٥٣٩    -   ٩١٫٥٣٩    ١٧٫٩٩٨   ) ٢٨٫٠٣٧(    ١٠١٫٥٧٨    -    -  تسوية أسهم خزينة
 ) ٢٥٣٫١٥٧(   -   ) ٢٥٣٫١٥٧(   -   -    ) ٢٥٣٫١٥٧(   -   -  شراء أسهم خزينة

 )١٥٫٢٥٩(    ) ١٣٫٩٢٥(    )١٫٣٣٤(    ) ١٫٣٣٤(    -    -    -    -  معامالت مع حقوق الملكية غير المسيطرة 
  ١٥٫٨٨٦٫٢٦٣    ٥٥١٫٩١١    ١٥٫٣٣٤٫٣٥٢    ٤٫٤٧٥٫٠٩٧    ) ٤٤٨٫٩٠٥(    ) ٩٢٢٫٣١٩(    ٢٫٢٣٠٫٤٧٩    ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  م (غير مراجع)٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠الرصيد في 

                         
  ١٦٫٢٣٣٫٦٧٩    ٥٤٦٫٧٧١    ١٥٫٦٨٦٫٩٠٨    ٤٫٦٠٨٫٤٥٨    ) ٤٤٣٫٨٧١(    ) ٩٠٦٫٥٩٤(    ٢٫٤٢٨٫٩١٥    ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  م (مراجع) ٢٠٢١يناير  ١الرصيد في 
  ١٫٢٨٩٫٥٥٧   ١٢٫٥٤٥   ١٫٢٧٧٫٠١٢   ١٫٢٧٧٫٠١٢   -   -   -   -  ربح الفترة 

  )٤٨٫٨٧٧(   ٧٠٨   )٤٩٫٥٨٥(   -   ) ٤٩٫٥٨٥(   -   -   -  الدخل الشاملة األخرى للفترة(الخسارة) / 
  ١٫٢٤٠٫٦٨٠    ١٣٫٢٥٣    ١٫٢٢٧٫٤٢٧   ١٫٢٧٧٫٠١٢   ) ٤٩٫٥٨٥(   -   -   -  إجمالي (الخسارة) / الدخل الشاملة 

 )٥٫١٨٥(   -   )٥٫١٨٥(   ) ٥٫١٨٥(   -   -   -   -  مكافأة مجلس اإلدارة 
                              بصفتهم ُمالك: معامالت مع الُمالك 

                              لایر سعودي للسهم ١توزيعات أرباح معلنة بواقع 
 ) ٩٨٠٫١٩٨(   -   ) ٩٨٠٫١٩٨(   ) ٩٨٠٫١٩٨(   -   -   -   -  ) ١١(إيضاح    

 ٧٫٧٣٦   -   ٧٫٧٣٦   -    ٧٫٧٣٦   -   -   -  معامالت الدفع على أساس السهم 
 ٢٧٫٢٣٨   -   ٢٧٫٢٣٨   ٥٫٦٩٧   ) ٧٫٧٦٩(   ٢٩٫٣١٠   -   -  تسوية أسهم خزينة

  شراء حصة إضافية في الشركة الحديثة
 ) ١٥٠٫٠٠٠(   ) ٤٧٫٣٣٦(   ) ١٠٢٫٦٦٤(   -   ) ١٠٢٫٦٦٤(   -   -   -  )١لصناعة المواد الغذائية المحدودة (إيضاح    

 )٧٫٤٣٢(   ) ٧٫٤٣٢(   -   -   -   -   -   -  معامالت مع حقوق الملكية غير المسيطرة 
 ١٦٫٣٦٦٫٥١٨   ٥٠٥٫٢٥٦   ١٥٫٨٦١٫٢٦٢   ٤٫٩٠٥٫٧٨٤   ) ٥٩٦٫١٥٣(    ) ٨٧٧٫٢٨٤(    ٢٫٤٢٨٫٩١٥    ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  م (غير مراجع)٢٠٢١سبتمبر  ٣٠الرصيد في 

  
المساهمين وتم توقيعها بالنيابة عنهم    جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة، والتي تمت الموافقة على إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن  ١٣إلى    ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من  

  من قبل: 
  
  
  

  صاحب السمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير    ناصر البدر بن عبدهللا     ماراس دانكو 
  رئيس مجلس اإلدارة     الرئيس التنفيذي    المدير المالي



  
  شركة المراعي 

  شركة مساهمة سعودية 
  قائمة التدفقات النقدية الموحدة الموجزة 

  م  ٢٠٢١  سبتمبر ٣٠  في ة أشهر المنتهي التسعة لفترة 
 

٦ 

    إيضاح  

  سبتمبر - يناير 
  م ٢٠٢١

    (غير مراجعة) 

  سبتمبر - يناير 
  م ٢٠٢٠

  (غير مراجعة) 

      
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

  السعودية 
            التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

  ١٫٦٠٢٫٤٧٠    ١٫٢٨٩٫٥٥٧      الفترةربح 
            التعديالت للبنود غير النقدية: 

  ١٫١٩٢٫٥٤٢    ١٫٢٠٩٫٢٩٠      استهالك ممتلكات وآالت ومعدات 
  ١٣٫٨٥٩    ٢٠٫٤٤٦      إطفاء مصاريف مدفوعة مقدًما طويلة األجل 

 ٨٢٫٣٨٣   ٧٦٫٧٣٩      موجودات حق االستخدام استهالك 
  ٣٩٫٨١٩   ٥١٫٣٢٧      إطفاء موجودات غير ملموسة 

  ٢٦٥٫٤٥٢   ٢٤١٫٣٢١      استهالك موجودات حيوية 
           خسائر ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ناقًصا 

  ٦٫٢١٢   ٤٫٩٧٠      تكلفة بيع المحاصيل    
  ٨٩٫٨٣٦    ١١١٫٨٢٠      مخصص مزايا نهاية الخدمة للموظفين 

  ١٢٫٦٩٠   ٧٫٧٣٦      مصروف الدفع على أساس السهم 
  ٣٦٢٫٩٤١   ٢٦٦٫٧٣٠      تمويل، صافي تكلفة 

  ٧١٫٣٥٧   ٧٠٫٣٦٦      مصاريف أخرى، صافي 
  )١٫٥٤٣(    ٢٫٠٢٨    ٥  الحصة في نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك 

  ٤٠٫١٩٢   ٣٩٫٣٦١      زكاة
  ١٨٫١١٧   ٢٤٫٩٦٢      ضريبة دخل 

      ٣٫٧٩٦٫٣٢٧   ٣٫٤١٦٫٦٥٣  
            رأس المال العامل:  التغيرات في 

  ٦٤٣٫٦٠٦   ١٫٦٨٥٫٤٧٣      مخزون 
  ) ١٫٢٢٤٫٩١٧(   (١٫٤٢٣٫٩٦٨)      موجودات حيوية 

  ) ٥٣٦٫٨٤٠(    (٤١٥٫٣٠٧)      ذمم مدينة تجارية ومصاريف مدفوعة مقدًما وذمم مدينة أخرى 
  ٣٧٨٫٤٩٦   ٣٠٠٫٤٤٧      ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

  ) ٧٣٩٫٦٥٥(   ١٤٦٫٦٤٥      رأس المال العامل  )المستخدم في الناتج من / ( التدفق النقدي
  )٥٣٫١٣٠(   (٥٦٫٧٤٥)      مزايا نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

  )٦٩٫٣١٧(   (٢٣٫٧٣٢)      زكاة وضريبة دخل مدفوعة 
  ٢٫٩٣٤٫٢٢٥   ٣٫٤٨٢٫٨٢١      صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

            
            االستثمارية التدفقات النقدية من األنشطة 

  -    ٨١٫٠٨٨    ٥  بيع استثمار في أدوات حقوق ملكية من متحصالت 
  ١٨٠    ٣٠٠      توزيعات أرباح من استثمار في أدوات حقوق ملكية 

  -    (١٥٠٫٠٠٠)    ١  شراء حصة إضافية في شركة تابعة
 ٥٨٥٫٠٠٠   -      متحصالت من استرداد ودائع ألجل 

 ) ٦٠٢٫٩٥٣(   (٦٥٦٫٣٥٦)      ومعدات إضافات لممتلكات وآالت 
 ٧٠٫٤١٥   ٢١٫٩٧٣      متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 

 )٩٠٫٢٢٣(   (٧٩٫٣٨٥)      إضافات لموجودات غير ملموسة 
 )٩٥٫١٦٩(   (٨٩٫٦٠٤)      إضافات لموجودات حيوية 

 ) ٤٤٠٫٢٣١(   (٥١٤٫٩٦٦)      زيادة في قيمة موجودات حيوية 
 ١٧٠٫١٢٩   ١٨٦٫٤٣٦      استبعاد موجودات حيويةمتحصالت من 

 ) ٤٠٢٫٨٥٢(   (١٫٢٠٠٫٥١٤)      صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
  

  يتبع 
  



  شركة المراعي 
  شركة مساهمة سعودية 

  النقدية الموحدة الموجزة قائمة التدفقات 
  م٢٠٢١  سبتمبر ٣٠  في ة أشهر المنتهي التسعة لفترة 

 

٧ 

    إيضاح   

  سبتمبر - يناير 
  م ٢٠٢١

    (غير مراجعة) 

  سبتمبر - يناير 
  م ٢٠٢٠

  (غير مراجعة) 

      
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

  السعودية 
            التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

  (٥٤١٫١٧٠)   (٨٤٧٫٤٠٩)      في القروض، صافي  نقص
  ) ٣٥٣٫٦٣٩(   (٢٥٨٫٢٠٦)      تكلفة تمويل مدفوعة 

 ) ٨٤٧٫٨٨٣(   (٩٧٨٫١٧١)      توزيعات أرباح مدفوعة 
  ) ٢٥٣٫١٥٧(   -      شراء أسهم خزينة 
  ٩١٫٥٣٩   ٢٧٫٢٣٨      تسوية أسهم خزينة

  )٢٢٫٧٢٨(   (٦٫٤٠٧)      معامالت مع حقوق الملكية غير المسيطرة 
  )٩٤٫١٧٥(   (٧٠٫٢٦٠)           مدفوعات عقود اإليجار 

 )٥٫٧٦٧(   )٥٫١٨٥(      مكافأة مجلس اإلدارة 
  ) ٢٫٠٢٦٫٩٨٠(   (٢٫١٣٨٫٤٠٠)      صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

  ٥٠٤٫٣٩٣   ١٤٣٫٩٠٧      صافي التغير في النقد وما في حكمه
  ٣٣٨٫٤٣٥   ٣٦٥٫٩٩٨      يناير ١نقد وما في حكمه كما في 

 )٤٤٥(   ٢٠٨      النقد وما في حكمه أثر التغير في سعر الصرف على 
 ٨٤٢٫٣٨٣   ٥١٠٫١١٣    ١٠  سبتمبر  ٣٠نقد وما في حكمه كما في 

  
المرفقة من   الموافقة على   ١٣ إلى  ١تعتبر اإليضاحات  تمت  والتي  الموجزة،  الموحدة  المالية األولية  القوائم  يتجزأ من هذه  جزًءا ال 

 المساهمين وتم توقيعها بالنيابة عنهم من قبل: إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن 
  
  
  
 
  
  

  صاحب السمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير    ناصر البدر بن عبدهللا     دانكو ماراس 
  رئيس مجلس اإلدارة     الرئيس التنفيذي    المدير المالي

  
  



  شركة المراعي 
  شركة مساهمة سعودية 

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 م٢٠٢١  سبتمبر ٣٠  أشهر المنتهية في التسعة لفترة 

  

٨ 

  التابعة وأنشطتها نبذة عن الشركة وشركاتها    -   ١
  

 ٢إن شركة المراعي ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية، تم تحويلها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة بتاريخ  
يوليو    ١هـ (الموافق  ١٤١١ذو الحجة    ١٩م). وقد بدأت الشركة عملياتها التجارية بتاريخ  ٢٠٠٥أغسطس    ٨هـ (الموافق  ١٤٢٦رجب  
م، كانت األنشطة الرئيسية للشركة  ١٩٩١. وقبل توحيد أنشطتها في عام  ١٠١٠٠٨٤٢٢٣بموجب سجل تجاري رقم    م) وتعمل١٩٩١

 م تتم باستخدام اسم العالمة التجارية "المراعي". ١٩٩١م حتى ١٩٧٧لألعوام من 
  

،  ١١٤٩٢، الرياض  ٨٥٢٤  ، ص.ب. االزدهار، الطريق الدائري الشمالي، حي  ٧إن عنوان المركز الرئيسي للشركة هو: مخرج رقم  
  المملكة العربية السعودية. 

 
تعد الشركة وشركاتها التابعة (معاً "المجموعة") مجموعة رئيسية متكاملة للمواد الغذائية االستهالكية والمشروبات في منطقة الشرق  

دول   في  تعمل  السعودية. كما  العربية  المملكة  في  األكبر  السوقية  الحصة  الخليجي األخرى،  األوسط، وتستحوذ على  التعاون  مجلس 
  باإلضافة إلى مصر واألردن. 

  
التجارية "المراعي" و "جوسي اليف" و"بيتي"   العالمات  باستخدام اسماء  الغذائية  المواد  الفاكهة وتصنيع  األلبان وعصائر  إنتاج  يتم 

ن األلبان وعصائر الفاكهة في المملكة العربية السعودية  و"طيبة". كما يتم إنتاج الحليب الخام ومعالجته مع القيام بتصنيع األغذية المشتقة م
  ودولة اإلمارات العربية المتحدة ومصر واألردن. 

  
يتم انتاج األلبان وعصائر الفاكهة وتصنيع المواد الغذائية في مصر واألردن من خالل الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة، وهي  

تقوم المجموعة بإدارة العمليات التشغيلية للشركة الدولية   بيبسيكو، حيث تحتفظ الشركة بحصص مسيطرة. مشروع مشترك مع شركة  
  لأللبان والعصائر المحدودة من خالل الشركات التابعة الرئيسية التالية: 

  
  شركة طيبة لالستثمار والصناعات الغذائية المتطورة  -   األردن
  لزراعي (بيتي) (شركة مساهمة مصرية) الشركة الدولية لمشروعات التصنيع ا -   مصر

  
والشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية المحدودة    يتم تصنيع منتجات المخابز والمتاجرة بها من قبل شركة المخابز الغربية المحدودة،

، والتي تحتفظ الشركة بحصص مسيطرة فيها، باستخدام اسم العالمتين التجاريتين "لوزين" و"سفن  مع شركة شيبيتا  من خالل شراكة
  دايز"، على التوالي. 

  
  ر". يتم تصنيع منتجات الدواجن والمتاجرة بها من قبل شركة حائل للتنمية الزراعية، باستخدام اسم العالمتين التجاريتين "اليوم" و "البشاي 

 
أغذية األطفال من قبل شركة المراعي ألغذية األطفال المحدودة ويتم المتاجرة بها بواسطة الشركة الدولية ألغذية األطفال  يتم إنتاج  

  باستخدام اسم العالمتين التجاريتين "نيوراالك" و "إيفوالك". 
  

النها المنتجات االستهالكية  توزيع  يتم  بممارسة عملياتها،  المجموعة  تقوم  التي  البلدان  التوزيع في  إلى مراكز  التصنيع  ئية من مرافق 
المحلي بواسطة أسطول المجموعة للمسافات الطويلة. تدار جميع مراكز التوزيع في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل الشركات  

 كما يلي:  مان والبحرين واتفاقية وكالة مبرمة في الكويت التابعة في اإلمارات وعُ 
  

  شركة المراعي اإلمارات المحدودة  -   حدة دولة اإلمارات العربية المت 
  شركة الكواكب العربية للتجارة والتسويق المحدودة  -   سلطنة ُعمان

  شركة المراعي البحرين ذ.م.م  -   مملكة البحرين
  شركة الخرافي إخوان لمنتجات األلبان المحدودة  -   دولة الكويت 

  
  التصدير من خالل شركات تابعة أخرى. في البلدان األخرى في حال سماح النظام بذلك، تتم مبيعات 

  
"فوندومونتي"، من    ت المتحدة األمريكية. ويشار إليهم مجتمعينتمتلك المجموعة وتقوم بتشغيل مزارع أعالف في األرجنتين والواليا

 خالل الشركات التابعة الرئيسية التالية: 
  

  المحدودة فوندومونتي القابضة أمريكا الشمالية   -   الواليات المتحدة األمريكية 
  فوندومونتي أمريكا الجنوبية إس.إيه  -   األرجنتين 

 
الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة وفوندومونتي    من خالليتم تشغيل وإدارة أعمال المجموعة خارج دول مجلس التعاون الخليجي  

  . مملكة البحرينمن خالل شركة المراعي لالستثمار القابضة ذ.م.م، التي تأسست في التي تدار 
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٩ 

  نبذة عن الشركة وشركاتها التابعة وأنشطتها (تتمة)   -   ١
  

  الدواجن.  أمهاتوالتي تتركز عملياتها الرئيسية في تربية   من حصص شركة تأصيل الدواجن ٪٩٣٫٥تمتلك المجموعة 
  

تعمل بشكل    المملكة العربية السعودية والتي٪ من حصص شركة مصنع األوائل للصناعات الغذائية المحدودة في  ١٠٠تمتلك المجموعة  
 . رئيسي في تقديم منتجات ذات قيمة إضافية (اللحوم والدواجن) لصناعة الخدمات الغذائية في الشرق األوسط 

 
  : المحدودةالشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية شراء حصة إضافية في 

  
الحديثة  شركة  ال٪ من أسهم  ١٥إضافية قدرها    حصة)، استحوذت المجموعة على  م٢٠٢١مايو    ٢هـ (١٤٤٢رمضان    ٢٤بتاريخ    ) أ(

مليون لایر سعودي، مما أدى إلى زيادة    ١٥٠بقيمة إجمالية قدرها    الماليةالغذائية المحدودة المملوكة لشركة العليان    لصناعة المواد
تمت المحاسبة عن الشراء كمعاملة حقوق ملكية مع الُمالك دون أي تأثير على الربح أو الخسارة لفترة    .٧٥٪٪ إلى  ٦٠حصتها من  

مليون لایر سعودي بين القيمة الدفترية لحقوق الملكية    ١٠٣تم تسجيل الفرق البالغ   .م٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في    التسعة
 .ة كجزء من االحتياطيات األخرىغير المسيطرة والمقابل المدفوع ضمن حقوق الملكي 

  
  :معامالت شراء أصولاالستحواذات المحتملة / 

 
٪ من أسهم شركتي  ١٠٠م)، أبرمت المجموعة اتفاقية شراء أسهم لالستحواذ على ٢٠٢١مارس  ١٥هـ (١٤٤٢شعبان  ٢٠بتاريخ   ) أ(

مارت ذ.م.م الواقعة في   بيكمارت منطقة حرة ذ.م.م وبيك مارت ذ.م.م، الواقعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وشركة بيك
 مليون لایر سعودي).   ٩٥٫٥مليون درهم إماراتي ( ٩٣٫٥مارت") بقيمة مؤسسية تبلغ  البحرين (يشار إليهم مجتمعين بـ "بيك

 
مع شركة بن غاطي لصناعة المشروبات،    أصول  )، أبرمت المجموعة اتفاقية شراء م٢٠٢١يونيو    ١(هـ  ١٤٤٢شوال    ٢٠بتاريخ    ) ب (

المشروباتالستحواذ على األصول  للشراء وا وذلك    ،شركة ذات مسؤولية محدودة ومقرها    المملوكة لشركة بن غاطي لصناعة 
 . مليون لایر سعودي) ٢١٩٫٣مليون درهم إماراتي ( ٢١٥اإلمارات العربية المتحدة بقيمة 

 
وهي تشمل  ذات الصلة.  الستكمال بعض الشروط / المتطلبات الموضحة في االتفاقيات    / شراء األصول  يخضع إتمام عمليات االستحواذ 

. كما  ثال ال الحصر الحصول على الموافقة من السلطات التنظيمية وتعيين مجلس اإلدارة وتعيين موظفي اإلدارة الرئيسيينعلى سبيل الم
الشرط الموضوعي بموجب    ن عمليات االستحواذ هذه لم تستوفِ أاستيفاء هذه الشروط وتعتقد اإلدارة  م، لم يتم  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠في  

 ستيفاءالمالية للمجموعة عند ا  القوائمسيتم دمج األثر المالي ونتائج عمليات االستحواذ في  وبناًء عليه،    المعايير المحاسبية ذات العالقة
  هذه الشروط. 

  
  : ١٩كوفيد تحديث 

  
في دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان األخرى التي تمارس من خاللها المجموعة أعمالها وما   ١٩ النتشار فيروس كوفيد  باالستجابة

. التزال  تقييم تأثيره بشكل استباقي على عملياتها  تواصل اإلدارة نتج عنه من تعطل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق، 
بما في ذلك تشكيل فرق وعمليات إدارة األزمات  مستمرة  م٢٠٢٠التي اتخذتها المجموعة في أبريل    الوقائية   اإلجراءات ،  المستمرة ، 

في جميع  منتجاتها  توريد  استمرارية  وكذلك ضمان  أوسع  والمجتمع كنطاق  والمستهلكين  موظفيها وعمالئها  لضمان صحة وسالمة 
ن صناعة األغذية بشكل عام تم  إحالًيا غير متأثرة إلى حد كبير، حيث    المجموعةال  أسواقها. على الرغم من هذه التحديات، ال تزال أعم

من عمليات الحظر والقيود المختلفة التي تم فرضها من قبل السلطات التنظيمية المختلفة بما في ذلك اإلعفاء من ساعات حظر    استثناؤها
ومع ذلك، فإن اإلدارة    ة المقيد  مواقع الدخول مرافق التصنيع مراقبة  تواصل المزارع و.  ورحالت الطيرانالتجوال وقيود شحن البضائع  

  في هذه المواقع.  بالكامل اللقاح  اعطاؤهمحالًيا في طور صياغة بروتوكوالت لترتيب دخول األفراد الذين تم 
  

إلى حد كبير، على   المجموعة  منتجات  التجزئة والجملة على  الطلب األساسي من عمالء  يتأثر  التحوالت  لم  الرغم من وجود بعض 
 كما في  ٪٩٠ نسبة تطعيم تزيد عن وتمكنت من تأمين لتطعيم جميع موظفيها شاملة  اإلدارة خطة  وضعت الصغيرة في مزيج المنتجات.

  .م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠
  

مالية التي تم التقرير عنها للفترة  لم يكن له تأثير جوهري على نتائج المراعي ال  ١٩أن وباء كوفيد  اإلدارة  بناًء على هذه العوامل، تعتقد  
 م.٢٠٢١ سبتمبر ٣٠المنتهية في 

  
) عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في هذا الوقت ليست على علم بأية عوامل متوقعة قد  ١٩  تواصل المجموعة مراقبة حالة (كوفيد

  م أو بعده.  ٢٠٢١تغير من تأثير الوباء على عمليات المجموعة خالل عام 
    



  شركة المراعي 
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١٠ 

  نبذة عن الشركة وشركاتها التابعة وأنشطتها (تتمة)   -   ١
  

  الربوط الزكوية والضريبية 
  

ضد الربوط ومازالت    استئنافات. تم تقديم  م٢٠١٨  -م  ٢٠١٥، استلمت المجموعة ربوط لشركة المراعي لألعوام من  م٢٠٢١خالل عام  
. تعتقد اإلدارة أن قرارات االستئناف ضد ربوط السنوات المفتوحة لن ينتج عنها مبالغ جوهرية م٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠قيد المراجعة كما في  

  بالفعل في القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة.  ه قد تم تسجيل   عماإضافةً 
 

  مقارنة النتائج الربعية: 
  

كس  على عكس القوائم المالية الموحدة لنهاية السنة، يتم عادةً إعداد القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة الربع سنوية على أساس يع
لذلك لن يكون تاريخ اإلقفال التشغيلي بالضرورة هو نفس اليوم األخير من التقويم    الدورة األسبوعية لإلقفال التشغيلي لألنظمة المالية.

الربع سنوي. يتم حساب متوسط هذه الفروق بحيث تكون الفروق في طول الفترة الحالية وفترة المقارنة غير جوهرية أو تقوم اإلدارة  
  لة للمقارنة. بتعديل تاريخ اإلقفال وفقًا لذلك للتأكد من أن هذه الفترات قاب 

  
  ال تعد نتائج الفترة مؤشًرا لنتائج المجموعة السنوية. 

  
  أسس اإلعداد   -   ٢
  
  بيان االلتزام  ١- ٢
  

) "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة  ٣٤ا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقً 
محاسبين ويجب قراءتها جنًبا إلى جنب مع  مراجعين والالسعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية للالعربية  

المنتهية في   المالية    .م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١آخر قوائم مالية موحدة للمجموعة للسنة  القائم  المطلوبة  إن هذه  ال تتضمن كافة المعلومات 
، ولكن تم إدراج سياسات محاسبية وإيضاحات تفسيرية  وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي  الموحدة  القوائم المالية مجموعة كاملة من  ل

  .م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١هامة لفهم التغيرات في المركز المالي واألداء المالي للمجموعة منذ مختارة لتفسير أحداث ومعامالت 
  
  إعداد القوائم المالية   ٢- ٢
  

مة المركز  إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا البنود الهامة التالية الواردة في قائ تم  
  المالي الموحدة الموجزة: 

  
  .يتم قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة 
  مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم قياس االستثمار في أدوات حقوق الملكية بالقي 
 و   ;يتم االعتراف بمستحقات التزامات المنافع المحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة 
 ادلة. الموجودات الحيوية، والتي يمكن قياسها بالقيمة العادلة بشكل موثوق به، يتم تقييمها بالقيمة الع 
  
  استخدام األحكام والتقديرات   ٣- ٢
  

حاسبية  يتطلب اعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات الم
  الفعلية عن هذه التقديرات. . قد تختلف النتائج والمصروفات والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات وااليرادات 

  
التقديرات الهامة   الهامة لحاالت عدم التأكد من  الموضوعة  إن  للمجموعة والمصادر  المحاسبية  السياسات  من قبل اإلدارة عند تطبيق 

تي تم اإلفصاح عنها في  (باستثناء األحداث والمعامالت ال  .السنوية األخيرةالموحدة  التقديرات كانت مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية  
  ). ١إيضاح 

  
  العملة الوظيفية وعملة العرض   -   ٣
  

تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة باللایر السعودي، والذي هو العملة الوظيفية للشركة وعملة العرض للمجموعة. تم  
  . تقريب جميع المبالغ ألقرب ألف، مالم يذكر غير ذلك 

  
  السياسات المحاسبية الهامة   -   ٤
  

  المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات 
  

والتي تم شرحها    م٢٠٢١يناير    ١من    امن التعديالت على المعايير سارية اعتبارً   اوجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن عددً ت ال  
  ولكن ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة. في القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة 
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١١ 

  ستثمارات اال    ٥

  مكان التأسيس   النشاط الرئيسي   الطبيعة   

  سبتمبر  ٣٠
  م ٢٠٢١

  مراجعة)  (غير 

  ديسمبر  ٣١  
  م ٢٠٢٠ 

  (مراجعة) 

  سبتمبر  ٣٠  
  م ٢٠٢١

  (غير مراجعة) 

  ديسمبر  ٣١  
  م ٢٠٢٠

  (مراجعة) 

          
  

  
بآالف الرياالت    

  السعودية 
بآالف الرياالت    

  السعودية 
                      استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك 

  شركة زميلة  ) ١-٥ماريا فوندومونتي أس.إيه (إيضاح  

زراعة وتشغيل  
وبيع مستلزمات  

  ٪ ٤٩  رومانيا  األعالف للمجموعة 

  

٤٩ ٪  

  

٨٧٫٣٧١  

  

٨٩٫٤١٩  
  ٢٠٤    ٢٠٤    ٪ ٥٠    ٪ ٥٠  قطر   شركة راكدة   مشروع مشترك  المراعي ذ.م.م. شركة 

                ٨٩٫٦٢٣    ٨٧٫٥٧٥  
                      ) ٢- ٥استثمار في أدوات حقوق ملكية (إيضاح  

  ١٢٩٫٧٣٤    ٥٤٫٥٢٨    ٪ ١٫١    ٪ ٠٫٤        شركة االتصاالت المتنقلة السعودية ("زين") 
  

  على النحو التالي: زميلة ال شركة الفي الحركة في االستثمار    ١-٥
  

  

  سبتمبر  ٣٠
  م ٢٠٢١

    ) غير مراجعة (

  ديسمبر  ٣١
  م ٢٠٢٠

  ) مراجعة(

  
  بآالف الرياالت 

    السعودية 
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
        ماريا فوندومنتي أس.إيه. 

  ٨٧٫٨٢٥    ٨٩٫٤١٩  الرصيد اإلفتتاحي
  ١٫٤٠٥    )٢٫٠٢٨(  الحصة في نتائج الفترة / السنة 

  ١٨٩    ) ٢٠(  عمالت فروق ترجمة 
  ٨٩٫٤١٩    ٨٧٫٣٧١  الرصيد الختامي 

  

تم قياس االستثمار المتبقي في أدوات حقوق    . مليون لایر سعودي   ٨١٫١  مقابل مبلغ نقدي قدره مليون من أسهمها في زين  ٥٫٦، باعت المجموعة    م٢٠٢١سبتمبر    ٣٠الل الفترة المنتهية في  خ       ٢-٥
مليون لایر سعودي للفترة المنتهية في    ٥٫٧  بقيمة(تداول). نتج عن التقييم العادل ربح غير محقق    السعودي  السوقالمدرج في    السعرمليون سهم في زين بالقيمة العادلة بناًء على    ٣٫٩الملكية البالغ  

حصتها    لبيعالمجموعة    تخطط   مليون لایر سعودي).   ٨٫٧غير محقق بقيمة    ربح  م:٢٠٢٠سبتمبر    ٣٠(ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة الموجزة    به االعتراف  م والذي تم  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠
 شهًرا القادمة.  ١٢المتبقية في أسهم زين في غضون 

  

  
  ن.البنك السعودي الفرنسي لشركة زي  في الفترات السابقة من الذي تم منحه ضمان القرض المتعلق ب زين  أسهم على رهنالإنهاء  تم ،م٢٠٢١مارس  ٢٣بتاريخ 
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١٢ 

 رأس المال   -   ٦
  

م:  ٢٠٢٠(سهم    مليارودي) مكون من  لایر سع  مليار  ١٠م:  ٢٠٢٠لایر سعودي (   مليار  ١٠  م٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠بلغ رأس مال الشركة في  
  لایر سعودي لكل سهم.  ١٠مدفوع بالكامل بقيمة مصدر و )سهم مليار

 
  قروض وتسهيالت   -   ٧
  

      

  سبتمبر  ٣٠
  م ٢٠٢١

    ) غير مراجعة (

  ديسمبر  ٣١
  م ٢٠٢٠

  ) مراجعة(

      
  بآالف الرياالت 

    السعودية 
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
            

  ٤٫٤١٦٫٦١٠    ٤٫٤٣٠٫٥٦٥      تسهيالت بنكية إسالمية (مرابحة) 
  ٢٫٤٢١٫٢٣١    ١٫٦٤٧٫٥٨٠      صندوق التنمية الصناعي السعودي 

  تسهيالت بنكية لشركات تابعة في غير دول 
  ٣٥٨٫٥٤١    ٣٨٣٫٦٧١      مجلس التعاون الخليجي     

  ٢٧٢٫٧١٤    ٢٢٤٫٥٤٤      مؤسسة التمويل الدولية  
  ١٤٢٫٨٢٨    ١٢١٫٣٤٦      صندوق التنمية الزراعية 

      ٧٫٦١١٫٩٢٤    ٦٫٨٠٧٫٧٠٦  
  ١٫٦٠٨٫٥٧٥    ١٫٦٠٠٫٥٢٢      صكوك  

  ١٫٨٩٤٫٤٦٩    ١٫٨٧٥٫١٩٦     صكوك دولية 
      ١١٫١١٤٫٩٦٨    ١٠٫٢٨٣٫٤٢٤  

  ٥٥٫٤٣٦    ١٢٩٫٨٢٦      قروض قصيرة األجل 
  ٩٧٠٫٥٧٧    ٢٫٥٨٥٫٢٩٦      جزء متداول من قروض طويلة االجل 

  ١٫٠٢٦٫٠١٣    ٢٫٧١٥٫١٢٢      متداولة ال مطلوبات ال – قروض وتسهيالت 
  ١٠٫٠٨٨٫٩٥٥    ٧٫٥٦٨٫٣٠٢      متداولةالمطلوبات غير ال – قروض وتسهيالت 

      ١١٫١١٤٫٩٦٨    ١٠٫٢٨٣٫٤٢٤  
  

التعهدات بصورة   بمراقبة  تشتمل القروض على تعهدات معينة. وقد يتم إعادة التفاوض في حالة اإلخالل بها مستقبالً. وتقوم اإلدارة 
  سبتمبر   ٣٠خالل الفترة المنتهية في    لضمان االلتزام.زمة  الالباتخاذ االجراءات    اإلدارة  تقوم   وفي حالة وجود إخالل متوقع،شهرية،  

  . تعهدات المن بأي  إخالل، لم يكن هنالك أي م٢٠٢١
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١٣ 

 ربحية السهم   -   ٨
  

 :بناًء على البيانات التالية فيما يلي احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة
 

 

  سبتمبر  -  يوليو 
 م ٢٠٢١

    (غير مراجعة) 

  سبتمبر  -  يوليو 
  م ٢٠٢٠

    (غير مراجعة) 

  سبتمبر  - يناير 
 م ٢٠٢١

    (غير مراجعة) 

  سبتمبر  - يناير 
 م ٢٠٢٠

  (غير مراجعة) 

  
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

  السعودية 
                

  ١٫٦٤٨٫٤٥٧    ١٫٢٧٧٫٠١٢    ٦٢١٫٥٢٠    ٤٠٩٫٠٨٧  الشركة  الربح للفترة العائد إلى المساهمين في
               عدد األسهم "باأللف" 

  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
  ٩٨٠٫٥٩٣    ٩٨١٫٤٦٦    ٩٨٠٫٦٨٠    ٩٨١٫٧٣٥  ألغراض احتساب ربحية السهم األساسية    

  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
  ١٩٫٤٠٧    ١٨٫٥٣٤    ١٩٫٣٢٠    ١٨٫٢٦٥  المعاد شراؤها     

  األسهم العادية المتوسط المرجح لعدد 
  ١٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٫٠٠٠٫٠٠٠  المخفضة  ألغراض احتساب ربحية السهم     
                

  ربحية السهم بناًء على ربح الفترة العائد إلى 
                المساهمين في الشركة (باللایر السعودي)     
  ١٫٦٨    ١٫٣٠    ٠٫٦٣    ٠٫٤٢  األساسية    -
  ١٫٦٥    ١٫٢٨    ٠٫٦٢    ٠٫٤١  المخفضة    -
 

تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي لكي يعكس تأثير أسهم المنحة وتعديلها لألخذ في الحسبان أسهم الخزينة المحتفظ بها  
 ضمن برنامج خيارات الموظفين في أسهم شركة المراعي. 

 
  المعلومات القطاعية   -   ٩
  

قطاعات تشتمل على صناعة وبيع منتجات األلبان وعصائر الفاكهة باستخدام العالمات التجارية  يتكون النشاط الرئيسي للمجموعة من  
بيتي" و "طيبة"، وكذلك صناعة وبيع منتجات المخابز باستخدام العالمات التجارية "لوزين" و"سفن دايز"،   "المراعي"، و"جوس اليف

و "البشاير". تشمل األنشطة القطاعية األخرى منتجات األعالف    "اليوم"  تيني التجار  تينباإلضافة إلى منتجات الدواجن باستخدام العالم
الزراعية وأغذية األطفال وخدمات   يلي معلومات مالية مختارة كما في  األغذيةوالمحاصيل  فيما   سبتمبر  ٣٠وم  ٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠. 

  األعمال: لكل قطاع من قطاعات وللفترة المنتهية في ذلك التاريخ م ٢٠٢٠
  

  إنتاج الحليب ومعالجة وتوزيع منتجات األلبان وعصائر الفاكهة   منتجات األلبان والعصائر 
  صناعة وتوزيع منتجات المخابز   منتجات المخابز 
  صناعة وتوزيع منتجات الدواجن   منتجات الدواجن

منتجات األعالف والمحاصيل الزراعية وأغذية األطفال    أنشطة أخرى 
 األغذية وخدمات 
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١٤ 

  المعلومات القطاعية (تتمة)   -   ٩
  

  
األلبان  
  والعصائر 

منتجات  
  المخابز 

منتجات  
  اإلجمالي   أنشطة أخرى   الدواجن 

  
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
            م ٢٠٢١ سبتمبر  ٠٣

  ١٢٫٠٤٨٫٦٩٧  ٨٩٠٫٠٢٦  ١٫٦٥٩٫٦٤٦  ١٫٢٥٩٫٣٩٠  ٨٫٢٣٩٫٦٣٥  إيرادات 
  ١١٫٥٩٢٫٣١٢  ٤٧٥٫٥٢٠  ١٫٦٥٩٫٦٤٦  ١٫٢٥٩٫٣٩٠  ٨٫١٩٧٫٧٥٦  أطراف أخرى إيرادات 

  (١٫٥٩٩٫١٢٣)  ) ١٤٥٫٦٤٤(  (٢٥١٫٥٣٣)  (١٥٧٫٧٤٧)  (١٫٠٤٤٫١٩٩)    استهالك وإطفاء 
            حصة في نتائج شركة 

  (٢٫٠٢٨)  (٢٫٠٢٨)  -  -  -  زميلة ومشروع مشترك   
  ١٫٢٨٩٫٥٥٧ (٤٠٫٣٥٩) ١٦١٫٢٧٩ ١٥٥٫٥٣٨  ١٫٠١٣٫٠٩٩  ربح / (خسارة) الفترة 

  الربح / (الخسارة) العائد
         إلى المساهمين في     
 ١٫٢٧٧٫٠١٢ (٤٠٫٣٥٩) ١٥٩٫٣٨٠ ١٤٨٫٦٦٤ ١٫٠٠٩٫٣٢٧  الشركة    

  ٣١٫٩٨٧٫٩٠٨  ٣٫٠٨٦٫٣٠٩  ٥٫٥١٩٫٣٥٥  ٢٫٢١٣٫٢١١  ٢١٫١٦٩٫٠٣٣  إجمالي الموجودات 
  ١٥٫٦٢١٫٣٩٠  ٩١٦٫٤٣٠  ٧٦٣٫٧٥٥  ٥٢١٫٩٧٠  ١٣٫٤١٩٫٢٣٥  إجمالي المطلوبات 

            م٢٠٢٠ديسمبر   ٣١
  ٣٢٫٣٤٤٫٣٠٦  ٣٫٠١٥٫٠٣٨  ٥٫٤٧٣٫٤٦٩  ٢٫١٣٩٫٣٢٣  ٢١٫٧١٦٫٤٧٦  إجمالي الموجودات 
  ١٦٫١١٠٫٦٢٧  ٦٧٠٫٥٢٣  ٨٠٢٫٣٢٨  ٤٣٠٫٥١٨  ١٤٫٢٠٧٫٢٥٨  إجمالي المطلوبات 

            
  

  األلبان والعصائر   
منتجات  
  المخابز 

منتجات  
  اإلجمالي   أنشطة أخرى   الدواجن 

  
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
            م ٢٠٢٠ سبتمبر  ٣٠

  ١٢٫٠٤٥٫٩٣٣  ٧٧١٫٩٦٤  ١٫٦٩٧٫٧٥٦  ١٫٢٧٦٫٢٣٢  ٨٫٢٩٩٫٩٨١  إيرادات 
  ١١٫٥٣٧٫٣٦٣  ٣٠٦٫٦٦٨  ١٫٦٩٧٫٧٥٦  ١٫٢٧٦٫٢٣٢  ٨٫٢٥٦٫٧٠٧  إيرادات أطراف أخرى 

  ) ١٫٥٩٤٫٠٥٥(  ) ١٢٣٫١٥٨(  ) ٢٨٥٫٤٠٤(  ) ١٥٥٫٠٦٦(  ) ١٫٠٣٠٫٤٢٧(  استهالك وإطفاء 
            حصة في نتائج شركة 

  ١٫٥٤٣  ١٫٥٤٣  -  -  -  زميلة ومشروع مشترك   
  ١٫٦٠٢٫٤٧٠  )٣٧٫١٤٤(  ٢٧١٫١٨٦  ١٦٩٫٣٧٦  ١٫١٩٩٫٠٥٢  (خسارة) الفترة ربح /  

            الربح / (الخسارة) العائد
            إلى المساهمين في    
  ١٫٦٤٨٫٤٥٧  )٣٧٫١٤٤(  ٢٧٠٫١٢٤  ١٦١٫٣٣٧  ١٫٢٥٤٫١٤٠  الشركة    

  ٣٣٫٥٥٤٫٩٣٧  ٣٫٥٦١٫٥٨٩  ٥٫١٤٢٫٤٦٧  ٢٫١٩٥٫٨٣٦  ٢٢٫٦٥٥٫٠٤٥  إجمالي الموجودات 
  ١٧٫٦٦٨٫٦٧٤  ٧٧٧٫٣٩٨  ٩٣٨٫١١٠  ٤٦٩٫٤٩٨  ١٥٫٤٨٣٫٦٦٨  المطلوبات إجمالي 

            م٢٠١٩ديسمبر   ٣١
  ٣٣٫١٤٨٫٠٤٢  ٣٫٣٥١٫٧٣٣  ٥٫٢٣٩٫٣١٠  ٢٫٢٢٩٫٠٢٨  ٢٢٫٣٢٧٫٩٧١  إجمالي الموجودات 
  ١٧٫٨٨٨٫٩٢٢  ٧٦٢٫٣٣٥  ١٫٠٠٠٫٩٨٨  ٤٥٧٫٣٥٧  ١٥٫٦٦٨٫٢٤٢  إجمالي المطلوبات 

  
العمالء من خالل بيع المنتجات االستهالكية. يتم انتقال السيطرة على المنتجات في نقطة زمنية  تنتج ايرادات المجموعة من العقود مع  

  محددة ويتم بيعها مباشرة للعمالء. 
  

والضريبة على    الخزينة المركزيةبوظيفتي  ال يتم تحليل تكلفة التمويل ومصاريف الضريبة على مستوى القطاع، وذلك ألنها مرتبطة  
  على مستوى المجموعة.  هذه المصاريف التي تدير و، التوالي
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١٥ 

  المعلومات القطاعية (تتمة)   -   ٩
  

بناًء على عمليات  الموجودات  القوائم المالية. يتم تخصيص وتحليل هذه  في  قياس  اليتم قياس موجودات القطاع بنفس الطريقة التي يتم بها  
  لموجودات بناًء على موقعها الجغرافي، وبالتالي لم يتم اإلفصاح عن إجمالي ا  لموجودات القطاع. ال تقوم إدارة المجموعة بتحليل إجمالي ا 

  . القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ستوى الدولة في هذه على م
  

  
  معلومات التدفق النقدي   - ١٠

  
  نقد وما في حكمه   ١-١٠

  

 

  سبتمبر  ٣٠
 م ٢٠٢١

    ) غير مراجعة (

  ديسمبر  ٣١
  م ٢٠٢٠

  ) مراجعة(

 
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

  السعودية 
       

  ٩٧٨٫٨٩٥    ٥٧٢٫٧٤٣  نقد وأرصدة لدى البنك
  ) ١٣٦٫٥١٢(    )٦٢٫٦٣٠(  سحب على المكشوف 

  ٨٤٢٫٣٨٣    ٥١٠٫١١٣  اإلجمالي 
  

  األنشطة االستثمارية والتمويلية غير النقدية   ٢-١٠

  

  سبتمبر  - يناير 
 م ٢٠٢١

    ) غير مراجعة (

  سبتمبر  - يناير 
  م ٢٠٢٠

  ) غير مراجعة (

 
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

  السعودية 
       

  ١٫٠١٤٫٦٥٠    ٢٧٦٫٨٠٦  التنفيذ تحت ومعدات من أعمال رأسمالية  وآالت تحويل إلى ممتلكات  
  ٣٫٦٠٣    ٨٫٢٧٧  التنفيذ تحتكجزء من أعمال رأسمالية  اقتراضتكاليف رسملة 

  ٤٦٫٤٦١    ٥٫٦٢٢  التنفيذ تحتتحويل إلى موجودات غير ملموسة من أعمال رأسمالية 
  ٤١٫١٧٧    ٢٥٫٣٣٥  مزرعة ناضجة من مزرعة غير ناضجة إلى تحويل 

  
  

  
األلبان  
  والعصائر 

منتجات  
  المخابز 

منتجات  
  اإلجمالي   أنشطة أخرى   الدواجن 

  
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
  بآالف الرياالت 

  السعودية 

بآالف  
  الرياالت 
  السعودية 

  الرياالت بآالف 
  السعودية 

  لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
            م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠

  ٧٫٥٠٣٫٥٧٩  ١٦٢٫٥٠٢  ١٫٣٧١٫٣٣٤  ١٫٠٠٧٫٤٨٧  ٤٫٩٦٢٫٢٥٦  المملكة العربية السعودية 
  دول مجلس التعاون 

  ٢٫٢٦٧٫٥٢٥  ١٧٫٢٢٠  ١٩٩٫٨٥٩  ٢٤٠٫٩١٠  ١٫٨٠٩٫٥٣٦  الخليجي األخرى    
  ١٫٨٢١٫٢٠٨  ٢٩٥٫٧٩٨  ٨٨٫٤٥٣  ١٠٫٩٩٣  ١٫٤٢٥٫٩٦٤  دول أخرى 

  ١١٫٥٩٢٫٣١٢  ٤٧٥٫٥٢٠  ١٫٦٥٩٫٦٤٦  ١٫٢٥٩٫٣٩٠  ٨٫١٩٧٫٧٥٦  إجمالي إيرادات أطراف أخرى 
            
            

  لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
            م ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠

  ٧٫٨١٨٫٩٢٥  ١٢٦٫٦٨٢  ١٫٤٨٢٫٦٨١  ١٫٠٤٥٫٨٥٤  ٥٫١٦٣٫٧٠٨  المملكة العربية السعودية 
            التعاون دول مجلس 

  ٢٫٤١١٫١٣٠  -  ١٨١٫٠٥١  ٢٢٢٫٥٠٤  ٢٫٠٠٧٫٥٧٥  الخليجي األخرى    
  ١٫٣٠٧٫٣٠٨  ١٧٩٫٩٨٦  ٣٤٫٠٢٤  ٧٫٨٧٤  ١٫٠٨٥٫٤٢٤  دول أخرى 

 ١١٫٥٣٧٫٣٦٣  ٣٠٦٫٦٦٨  ١٫٦٩٧٫٧٥٦  ١٫٢٧٦٫٢٣٢  ٨٫٢٥٦٫٧٠٧  إجمالي إيرادات أطراف أخرى 



  شركة المراعي 
  شركة مساهمة سعودية 

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  م٢٠٢١  سبتمبر ٣٠  أشهر المنتهية في التسعة لفترة 

 

١٦ 

  توزيعات األرباح   - ١١
  

) وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية على قرار توزيع أرباح بقيمة  م٢٠٢١أبريل  ١٣هـ (١٤٤٢رمضان  ١في 
مليون لایر سعودي    ٩٧٨٫١منها    والتي دفع  م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١) للسنة المنتهية في  الواحد  لایر سعودي للسهم  ١مليار لایر سعودي (  ١

  لم يتم دفع أي توزيعات أرباح تتعلق بأسهم الخزينة.  ).م٢٠٢١أبريل  ٢١( هـ١٤٤٢رمضان   ٩في 
  
  أحداث الحقة  -  ٢١
  

منذ نهاية الفترة والتي قد تتطلب إفصاح أو تعديل على هذه القوائم المالية األولية الموحدة    تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة 
  . الموجزة 

  
  اعتماد مجلس اإلدارة   -  ٣١
  

المالية األولية الموحدة الموجزة من قِبل مجلس اإلدارة   المساهمين  تم اعتماد هذه القوائم  هـ ١٤٤٣  ربيع األول  ٤بتاريخ  بالنيابة عن 
 ). م٢٠٢١ اكتوبر ١٠(الموافق 


