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٨ 

  نبذة عن الشركة وشركاتها التابعة وأنشطتها   -   ١
  

 ٢المراعي ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية، تم تحويلها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة بتاريخ  إن شركة  
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  ١٠١٠٠٨٤٢٢٣م) وتعمل بموجب سجل تجاري رقم  ١٩٩١

 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  
  كة العربية السعودية. الممل

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

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

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

ي المملكة العربية السعودية  و"طيبة". كما يتم إنتاج الحليب الخام ومعالجته مع القيام بتصنيع األغذية المشتقة من األلبان وعصائر الفاكهة ف
  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   مسيطرة. مشروع مشترك مع شركة بيبسيكو، حيث تحتفظ الشركة بحصص  
  لأللبان والعصائر المحدودة من خالل الشركات التابعة الرئيسية التالية: 

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

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

  باستخدام اسم العالمتين التجاريتين "لوزين" و"سفن دايز"، على التوالي. 
  

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

يتم إنتاج أغذية األطفال من قبل شركة المراعي ألغذية األطفال المحدودة ويتم المتاجرة بها بواسطة الشركة الدولية ألغذية األطفال  
  نيوراالك" و "إيفوالك". باستخدام اسم العالمتين التجاريتين "

  
التوزيع  إلى مراكز  التصنيع  النهائية من مرافق  المنتجات االستهالكية  توزيع  يتم  بممارسة عملياتها،  المجموعة  تقوم  التي  البلدان  في 

ركات  المحلي بواسطة أسطول المجموعة للمسافات الطويلة. تدار جميع مراكز التوزيع في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل الش
 كما يلي:  مان والبحرين واتفاقية وكالة مبرمة في الكويت التابعة في اإلمارات وعُ 

  
  شركة المراعي اإلمارات المحدودة  -   دولة اإلمارات العربية المتحدة 

  شركة الكواكب العربية للتجارة والتسويق المحدودة  -   سلطنة ُعمان
  شركة المراعي البحرين ذ.م.م  -   مملكة البحرين

  شركة الخرافي إخوان لمنتجات األلبان المحدودة  -   الكويت دولة 
  

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

فوندومونتي"، من  "  ت المتحدة األمريكية. ويشار إليهم مجتمعينتمتلك المجموعة وتقوم بتشغيل مزارع أعالف في األرجنتين والواليا
 خالل الشركات التابعة الرئيسية التالية: 

  
  فوندومونتي القابضة أمريكا الشمالية المحدودة  -   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  
  . من خالل شركة المراعي لالستثمار القابضة ذ.م.م، التي تأسست في مملكة البحرينالتي تدار 
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٩ 

  وأنشطتها (تتمة) نبذة عن الشركة وشركاتها التابعة    -   ١
  

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

تعمل بشكل    ٪ من حصص شركة مصنع األوائل للصناعات الغذائية المحدودة في المملكة العربية السعودية والتي١٠٠تمتلك المجموعة  
 . منتجات ذات قيمة إضافية (اللحوم والدواجن) لصناعة الخدمات الغذائية في الشرق األوسط رئيسي في تقديم 

  
  :االستحواذات

 
٪ من أسهم الشركة الحديثة  ٢٥م)، استحوذت المجموعة على حصة إضافية قدرها  ٢٠٢٢فبراير    ٧هـ (١٤٤٣رجب    ٦بتاريخ    أ)

لشركة   المملوكة  المحدودة  الغذائية  المواد  قدرها  لصناعة  إجمالية  بقيمة  المحدودة  (قبرص)  السعودية  مليون لایر   ٢٥٠شبيتا 
. قبل الشراء مباشرةً، كانت القيمة الدفترية للحصة غير  ٪ ١٠٠٪ إلى  ٧٥سعودي مدفوع نقًدا، مما أدى إلى زيادة حصتها من  

تمت المحاسبة عن الشراء كمعاملة حقوق  مليون لایر سعودي.    ٨٥٫٤٪ المملوكة من قبل شركة شبيتا  ٢٥المسيطرة الحالية البالغة  
م. تم تسجيل الفرق  ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠للفترة المنتهية في    الموحدة   الربح أو الخسارة  قائمة   ملكية مع الُمالك دون أي تأثير على

والمقابل المدفوع    المملوكة من قبل شبيتا  مليون لایر سعودي بين القيمة الدفترية لحقوق الملكية غير المسيطرة  ١٦٤٫٦البالغ  
  . ضمن حقوق الملكية كجزء من االحتياطيات األخرى

  
  لم تكن هناك معامالت جوهرية مع حقوق الملكية غير المسيطرة باستثناء تلك التي تم اإلفصاح عنها أعاله. 

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

بيك مارت منطقة حرة ذ.م.م وبيك مارت ذ.م.م، الواقعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وشركة بيك مارت ذ.م.م الواقعة في  
 . البحرين (يشار إليهم مجتمعين بـ "بيك مارت") 

  
والتي اشتملت  الشروط / المتطلبات المحددة في االتفاقية.   بعضالستكمال  خضع إتمام عملية االستحواذ وتحديد تاريخ السيطرة  

على بعض الموافقات من الجهات الرقابية وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة وتسوية المقابل المستحق الدفع  
 المقابل. مع الطرف 

  
المقابل. يتمثل نشاط شركة بيك    وتم تسويةم، حصلت المجموعة على الموافقات التنظيمية األساسية المطلوبة  ٢٠٢٢  يناير  ١٢في  

مارت الرئيسي في إنتاج وبيع المخبوزات في اإلمارات العربية المتحدة والبحرين. يفتح هذا االستحواذ مجاالً جديًدا في قطاع  
 . ٦ة منتجات المخابز المجمدة. راجع أيًضا إيضاح المخابز بالمجموعة، أي االنضمام إلى فئ 

 
 :وضريبة الدخل   الزكاةربوط 

 
 .والجمارك  والضريبةزكاة هيئة المع م ٢٠٢٠-م ٢٠١٩لألعوام من  الربوطاستلمت المجموعة وسددت  م،٢٠٢٢خالل 

  
  تغير المناخ: 

  
قامت المجموعة بمراجعة تعرضها للمخاطر المتعلقة بالمناخ واألعمال الناشئة األخرى، لكنها لم تحدد أي مخاطر يمكن أن تؤثر على  

  .م٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠األداء المالي أو المركز المالي للمجموعة كما في 
  

  مقارنة النتائج الربعية: 
  

تم عادةً إعداد القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة الربع سنوية على أساس يعكس  على عكس القوائم المالية الموحدة لنهاية السنة، ي 
م  الدورة األسبوعية لإلقفال التشغيلي لألنظمة المالية. لذلك لن يكون تاريخ اإلقفال التشغيلي بالضرورة هو نفس اليوم األخير من التقوي 

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

  
 انخفاض قيمة العملة المصرية 

  
اللایر السعودي. نتيجة لذلك، تم تسجيل  ٪ مقابل  ١٧م، سجل الجنيه المصري انخفاًضا في سعر الصرف بمتوسط  ٢٠٢٢خالل مارس  

  تعديل ترجمة العملة فيما يتعلق بترجمة العمليات األجنبية في مصر. 
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١٠ 

  أسس اإلعداد   -   ٢
  
  بيان االلتزام  ١- ٢
  

) "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة  ٣٤تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (
  العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ويجب قراءتها جنًبا إلى جنب مع 

  .  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١آخر قوائم مالية موحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
  

ولكن تم إدراج سياسات    لمجموعة كاملة من القوائم المالية الموحدة،عادةً  المالية ال تتضمن كافة المعلومات المطلوبة    القوائمإن هذه  
لفهم التغيرات في المركز المالي واألداء المالي للمجموعة منذ   األحداث والمعامالت الهامةمحاسبية وإيضاحات تفسيرية مختارة لتفسير 

  .م٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  
  إعداد القوائم المالية   ٢- ٢
  

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

  
 ؛ يتم قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة 
 ؛يتم قياس االستثمار في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
  بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان  المحددة  موظفينللخدمة البمطلوبات مزايا نهاية يتم االعتراف

 و  ;المتوقعة
  .الموجودات الحيوية، والتي يمكن قياسها بالقيمة العادلة بشكل موثوق به، يتم تقييمها بالقيمة العادلة 
  
  األحكام والتقديرات استخدام   ٣- ٢
  

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

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

(باستثناء األحداث والمعامالت التي تم اإلفصاح عنها في    .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
  

  الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات المعايير 
  

م والتي تم شرحها  ٢٠٢٢يناير    ١ال توجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن عدًدا من التعديالت على المعايير سارية اعتباًرا من  
لم يتعين   ولية الموحدة الموجزة للمجموعة. في القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة ولكن ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية األ

 .على المجموعة تغيير سياساتها المحاسبية أو إجراء تعديالت بأثر رجعي نتيجة لتطبيق هذه المعايير المعدلة
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١١ 

 ستثمارات اال  - ٥
  

  مكان التأسيس   النشاط الرئيسي   الطبيعة   

  سبتمبر  ٣٠
  م ٢٠٢٢

    مراجعة)  (غير 

  ديسمبر  ٣١
  م ٢٠٢١

    (مراجعة) 

  سبتمبر  ٣٠
  م ٢٠٢٢

    (غير مراجعة) 

  ديسمبر  ٣١
  م ٢٠٢١

  (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 ٪  

  

٥٫٢٠٥  

  

٨٨٫٥٤٥  
  ٢٠٤    ٢٠٤    ٪ ٥٠    ٪ ٥٠  قطر   شركة راكدة   مشروع مشترك  المراعي ذ.م.م. شركة 

                ٨٨٫٧٤٩    ٥٫٤٠٩  
                      

                      ) ٢- ٥استثمار في أدوات حقوق ملكية (إيضاح  
  ٤٦٫٨٩٤    ١٧٫٧٧٩    ٪ ٠٫٤    ٪ ٠٫٢        شركة االتصاالت المتنقلة السعودية ("زين") 

  
  
 
  على النحو التالي:  الزميلة الشركة  فيالحركة في االستثمار    ١- ٥
 

  

  سبتمبر  ٣٠
  م ٢٠٢٢

    (غير مراجعة) 

  ديسمبر  ٣١
  م ٢٠٢١

  (مراجعة) 

  
  بآالف الرياالت 

    السعودية 
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
        ماريا فوندومنتي أس.إيه. 

  ٨٩٫٤١٩    ٨٨٫٥٤٥  الرصيد اإلفتتاحي
  )٩٤١(    (١٨٩)  السنة الحصة في نتائج الفترة / 

  -   (٨٢٫٩٢١) ) ١-١-٥(إيضاح   / السنة االنخفاض في القيمة خالل الفترة 
  ٦٧    (٢٣٠)  فروق ترجمة عمالت 

  ٨٨٫٥٤٥    ٥٫٢٠٥  الرصيد الختامي 
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١٢ 

  (تتمة)  ستثمارات اال  - ٥
  
ماريا    أسهم شركة٪ من  ٤٩  حصة قدرها  ) استحوذت المجموعة على م٢٠١٩أكتوبر    ٢١هـ (١٤٤١صفر    ٢٢بتاريخ   ١- ١- ٥

. قامت المجموعة بمراجعة هذا االستثمار قطيع األلبان  (شركة زميلة) لتعزيز إمداداتها من أعالف  فوندومونتي أس.إيه
 ٢١  بتاريخ)  "االتفاقية"بعض البنود المنصوص عليها في اتفاقية المساهمين (  مخالفة   بسببالقيمة  في  نخفاض  االمن    للتأكد

نخفاض في القيمة  اال  بخسائراالعتراف    تم،  الزميلة الشركة يف المجموعة لحصة العادل التقييم على وبناءً .  م٢٠١٩أكتوبر  
للفترة المنتهية في    ة الموجز  الموحدةالربح أو الخسارة    قائمةأخرى" في   مصاريف مليون لایر سعودي في "  ٨٢٫٩  بقيمة
  .م٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠

  
استثمارها في الشركة الزميلة. ستقوم المجموعة    السترداد إجراءات قانونية بموجب االتفاقية  في اتخاذ  بدأت المجموعة  

تعديل أو عكس االنخفاض في القيمة في  ب   ، ووفقًا لذلك ستقومبإعادة تقييم القيمة الدفترية لهذا االستثمار في كل فترة تقرير
  الفترات الالحقة. 

  
  ٣٢٫٩  مقابل مبلغ نقدي قدره مليون من أسهمها في زين  ٢٫٣باعت المجموعة    م،٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠الل الفترة المنتهية في  خ  ٢- ٥

مليون سهم في زين بالقيمة العادلة بناًء    ١٫٦تم قياس االستثمار المتبقي في أدوات حقوق الملكية البالغ    .مليون لایر سعودي 
  . ) "تداول "(  على السعر المدرج في السوق السعودي

  
 تجميع األعمال   - ٦
  

 بيك مارت
 

، حيث  م)٢٠٢٢يناير    ١٢(  هـ١٤٤٣جمادى اآلخرة    ٩  في  على بيك مارت  ) استحوذت المجموعة ١كما تم شرحه في إيضاح رقم (
مليون   ٥٤٫٨منذ ذلك التاريخ. ساهمت األعمال المستحوذ عليها بإيرادات بقيمة  بيك مارت، على ا على السيطرة فعلًي  المجموعة حصلت 

  قد   م. إذا كان٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠م إلى  ٢٠٢٢  يناير  ١٢مليون لایر سعودي للمجموعة للفترة من    ٦٫٨بقيمة    ربح لایر سعودي وصافي  
 ٠٫٣مبلغ  ب م  ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في    التسعةفي بداية الفترة لكان األثر على اإليرادات واألرباح الموحدة لفترة    االستحواذ تم  

  لایر سعودي على التوالي.   مليون ٠٫١ومليون لایر سعودي  
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١٣ 

  (تتمة)   تجميع األعمال  - ٦
 

 (تتمة)  بيك مارت
 

عوض الشراء على الموجودات والمطلوبات واإللتزامات المحتملة القابلة للتحديد المستحوذ عليها.    تخصيص ا بصدد  إن المجموعة حالًي 
ا على أساس القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات كما في تاريخ االستحواذ والتي  قامت المجموعة بالمحاسبة عن المعاملة مبدئًي   مع ذلك،

  تم تلخيصها ادناه: 
  

  القيمة العادلة   
  عند اإلستحواذ 

  (المبدئية) 
بآالف الرياالت    

  السعودية 
    الموجودات المستحوذ عليها: 

    موجودات غير متداولة 
  ٧٫٧٥٦  ممتلكات وآالت ومعدات 
 ٩  موجودات غير ملموسة  
  ٣٠٫٦٢٩  موجودات حق االستخدام 

  ٣٨٫٣٩٤  
    موجودات متداولة 
  ٢٫٧٦٤  نقد وما في حكمه 

    مدفوعة مقدًما وذمم  ومصاريف ذمم مدينة تجارية 
  ٤٢٫٥٩٣  مدينة اخرى  

  ٢٫٧٩٢  مخزون 
  ٤٨٫١٤٩  

  ٨٦٫٥٤٣  إجمالي الموجودات 
    

    المطلوبات المحتملة: 
    مطلوبات غير متداولة 

  ٣٠٫٦٢٩  مطلوبات عقود اإليجار 
 ٧٦٥  قروض 

  ٣٧٧  مزايا نهاية الخدمة للموظفين   
  ٣١٫٧٧١  

    مطلوبات متداولة 
  ١٫٠١٠  سحب على المكشوف 

  ١٨٫٢٧٩  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 
  ١٩٫٢٨٩  

  ٥١٫٠٦٠  إجمالي المطلوبات 
    

  ٨٦٫٤٢٢  إجمالي عوض الشراء المدفوع 
 (٣٥٫٤٨٣)  إجمالي صافي الموجودات القابلة للتحديد 

  ٥٠٫٩٣٩  الشهرة الناتجة عند االستحواذ 
   

    : عند االستحواذ الخارج التدفق النقدي 
  ٢٫٧٦٤  صافي النقد المستحوذ عليه مع الشركة التابعة 

  (٧١٫٣١٤)  النقد المدفوع 
  (٦٨٫٥٥٠)  الخارج صافي التدفق النقدي 

  
مليون لایر سعودي وتم تسوية الباقي مقابل مبالغ    ٨٦٫٤ا من إجمالي عوض الشراء البالغ  مليون لایر سعودي نقدً   ٧١٫٣  تم سداد مبلغ

  . االستحواذ قبل   لبيك مارتمستحقة 
  
 رأس المال   -   ٧
  

:  م٢٠٢١مليار لایر سعودي) مكون من مليار سهم (  ١٠:  م٢٠٢١مليار لایر سعودي (   ١٠  م٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠بلغ رأس مال الشركة في  
  لایر سعودي لكل سهم.  ١٠مصدر ومدفوع بالكامل بقيمة مليار سهم) 
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١٤ 

  قروض وتسهيالت   -   ٨
  

    إيضاح   

  سبتمبر  ٣٠
  م ٢٠٢٢

    ) غير مراجعة (

ديسمبر   ٣١
  م ٢٠٢١

  ) مراجعة(

      
  بآالف الرياالت 

    السعودية 
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
            

  ٣٫٨٩٢٫٣٥٨    ٥٫٩٦٧٫٩٦٢      تسهيالت بنكية إسالمية (مرابحة) 
  ١٫٤١٧٫٦٧٣    ١٫٢٨٥٫٤٥٩      صندوق التنمية الصناعي السعودي 

  تسهيالت بنكية لشركات تابعة في غير دول 
  ٣٩٧٫٥٣٤    ٤٢٦٫٤٩٠      مجلس التعاون الخليجي     

  ٣٦٨٫٦٨٣    ٣٩٧٫١٦٣      (مرابحة) مؤسسة التمويل الدولية  
  ١٢٢٫٢٥٠    ١٠٢٫٢٩٨      صندوق التنمية الزراعية 

      ٦٫١٩٨٫٤٩٨    ٨٫١٧٩٫٣٧٢  
  ١٫٦٠٨٫٨٦١    -    ١-٨  صكوك  

  ١٫٨٩٦٫٤٧٩    ١٫٨٧٧٫٣٧١     صكوك دولية 
      ٩٫٧٠٣٫٨٣٨    ١٠٫٠٥٦٫٧٤٣  
            

 ١٣٥٫٨٥٧   ٢٣١٫٠٤٦      قروض قصيرة األجل 
  ٢٫٤٩٥٫٧٤١    ٩٦١٫٧٤٠      جزء متداول من قروض طويلة االجل 

  ٢٫٦٣١٫٥٩٨    ١٫١٩٢٫٧٨٦      متداولة ال مطلوبات ال – قروض وتسهيالت 
  ٧٫٠٧٢٫٢٤٠    ٨٫٨٦٣٫٩٥٧      متداولةالمطلوبات غير ال – قروض وتسهيالت 

      ٩٫٧٠٣٫٨٣٨    ١٠٫٠٥٦٫٧٤٣  
  
مليون لكل منها صادرة   ١٫٠مليون لایر سعودي بقيمة اسمية  ١٫٦٠٠السلسلة الخامسة بمبلغ  - تم استرداد الصكوك الخامسة    ١- ٨

هـ  ١٤٤٤صفر    ٢٠  في   االسمية في تاريخ استحقاقها   بقيمتها)  م٢٠١٥سبتمبر    ١٦(هـ  ١٤٣٦ذي الحجة    ٣عن الشركة بتاريخ  
  . )م٢٠٢٢سبتمبر  ١٦(

  
تشمل القروض على تعهدات معينة. وقد يتم إعادة التفاوض في حالة اإلخالل بها مستقبالً. تتم مراقبة التعهدات على أساس    ٢- ٨

. خالل الفترة  االمتثالاتخاذ إجراءات من قبل اإلدارة لضمان    شهري من قبل اإلدارة. وفي حالة وجود إخالل محتمل، يتم
  ، لم يكن هنالك أي إخالل بأي من التعهدات. م٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠المنتهية في 
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١٥ 

 ربحية السهم   -   ٩
  

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

 

  سبتمبر  - يوليو 
  م ٢٠٢٢

    مراجعة) (غير 

  سبتمبر  - يوليو 
  م ٢٠٢١

    (غير مراجعة) 

  سبتمبر  - يناير 
 م ٢٠٢٢

    (غير مراجعة) 

  سبتمبر  - يناير 
 م ٢٠٢١

  (غير مراجعة) 

  
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

  السعودية 
                

  ١٫٢٧٧٫٠١٢    ١٫٤٠٣٫٩٨٩    ٤٠٩٫٠٨٧    ٤٦٣٫١٧٢  الشركة  المساهمين فيالربح للفترة العائد إلى 
               ف" ألل عدد األسهم "با 

  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
  ٩٨١٫٤٦٦    ٩٨١٫٨٣١    ٩٨١٫٧٣٥    ٩٨١٫٨٣١  األساسية  ألغراض احتساب ربحية السهم    

  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
  ١٨٫٥٣٤    ١٨٫١٦٩    ١٨٫٢٦٥    ١٨٫١٦٩  المعاد شراؤها    

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

  فترة العائد إلى ال ربحية السهم بناًء على ربح 
                المساهمين في الشركة (باللایر السعودي)    
  ١٫٣٠    ١٫٤٣    ٠٫٤٢    ٠٫٤٧  األساسية    -
  ١٫٢٨    ١٫٤٠    ٠٫٤١    ٠٫٤٦  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   -  ١٠

  
يتكون النشاط الرئيسي للمجموعة من قطاعات تشتمل على صناعة وبيع منتجات األلبان وعصائر الفاكهة باستخدام العالمات التجارية  

و "طيبة"، وكذلك صناعة وبيع منتجات المخابز باستخدام العالمات التجارية "لوزين" و"سفن  "جوسي اليف" و"بيتي"  "المراعي" و
العالم إلى منتجات الدواجن باستخدام  باإلضافة  القطاعية األخرى منتجات    "اليوم"   تينالتجاري   تيندايز"،  "البشاير". تشمل األنشطة  و 

  م ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠ا بالمعلومات المالية المختارة كما في  . فيما يلي بياًن غذية األاألعالف والمحاصيل الزراعية وأغذية األطفال وخدمات  
  لكل قطاع من قطاعات األعمال: في ذلك التاريخ  المنتهية وللفترة م٢٠٢١ سبتمبر ٣٠و
  

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

  والمحاصيل الزراعية وأغذية األطفال منتجات األعالف   أنشطة أخرى 
 األغذية وخدمات 
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١٦ 

  (تتمة)  المعلومات القطاعية   -  ١٠
  

  
األلبان  
  منتجات المخابز   والعصائر 

منتجات  
  اإلجمالي   أنشطة أخرى   الدواجن 

  
  بآالف الرياالت

  السعودية
  بآالف الرياالت

  السعودية
  بآالف الرياالت

  السعودية
  بآالف الرياالت

  السعودية
  بآالف الرياالت

  السعودية
            م ٢٠٢٢ سبتمبر ٠٣

  ١٤٫٣٨٤٫٩٣٨  ١٫٠٦٧٫٦٦٨  ٢٫١٧١٫٥٩٧  ١٫٧٥٤٫٧٠٠  ٩٫٣٩٠٫٩٧٣  إيرادات 
  ١٣٫٨٨٣٫٠٢٥  ٥٦٥٫٧٥٥  ٢٫١٧١٫٥٩٧  ١٫٧٥٤٫٧٠٠  ٩٫٣٩٠٫٩٧٣  أطراف أخرىإيرادات 

  (١٫٦٥٤٫٢٨٣)  (١٣٩٫٨٢٨)  (٢٩٥٫٨٥٧)  (١٦١٫٤٢٧)  (١٫٠٥٧٫١٧١)  استهالك وإطفاء 
            حصة في نتائج شركة 

  (١٨٩)  (١٨٩)  -  -  -  زميلة ومشروع مشترك    
 (٨٢٫٩٢١) (٨٢٫٩٢١)  -  -  -  انخفاض في القيمة خالل الفترة 

  ١٫٤٢٣٫٥٢١ (١٢٩٫٢٧٨) ٢٣٤٫٤٢٨ ٢٥٧٫٨٠٠  ١٫٠٦٠٫٥٧١  ربح / (خسارة) الفترة 
  الربح / (الخسارة) العائد 

         إلى المساهمين في    
 ١٫٤٠٣٫٩٨٩ (١٢٩٫٢٧٨) ٢٣٦٫١٢٧ ٢٥٧٫٨٠٠ ١٫٠٣٩٫٣٤٠  الشركة    

  ٣٢٫٦٤٦٫٩١٣  ٣٫٢٢٢٫١٩٥  ٥٫٩٦٣٫٢٧١  ٢٫١٦٤٫١١٩  ٢١٫٢٩٧٫٣٢٨  إجمالي الموجودات 
  ١٦٫٠٠٥٫٠٩٤  ٩١٨٫٢٥٠  ٦٥٢٫٢٩٢  ٥٢٥٫٦٨٨  ١٣٫٩٠٨٫٨٦٤  إجمالي المطلوبات 

            م٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  ٣١٫٧٥٤٫٣٠٢  ٢٫٩٢٠٫٤٦٢  ٥٫٥٤٨٫٢٩٢  ١٫٩٩٨٫٢٩٧  ٢١٫٢٨٧٫٢٥١  إجمالي الموجودات 
  ١٥٫١٣٥٫٨٨٩  ٦٧١٫٥٢٤  ٦١٦٫٥٣٤  ٤٤٣٫٦٤٠  ١٣٫٤٠٤٫١٩١  إجمالي المطلوبات 

       
            م ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠

  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 أخرىإيرادات 

  (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 

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

  محددة ويتم بيعها مباشرة للعمالء. 
  

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

  
بناًء على عمليات    موجوداتالالقوائم المالية. يتم تخصيص وتحليل هذه    فيقياس  اليتم قياس موجودات القطاع بنفس الطريقة التي يتم بها  

  لموجودات الي لم يتم اإلفصاح عن إجمالي ابناًء على موقعها الجغرافي، وبالت   لموجودات القطاع. ال تقوم إدارة المجموعة بتحليل إجمالي ا 
  . القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على مستوى الدولة في هذه 

    



  شركة المراعي 
  شركة مساهمة سعودية 

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  م٢٠٢٢  سبتمبر ٣٠  أشهر المنتهية في ة التسع لفترة

 

١٧ 

  المعلومات القطاعية (تتمة)   -  ١٠
  

  
األلبان  
  والعصائر 

منتجات  
  المخابز 

منتجات  
  اإلجمالي   أنشطة أخرى   الدواجن 

  
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
  ي أشهر المنتهية ف التسعة لفترة 

            م ٢٠٢٢ سبتمبر  ٠٣
  ٩٫٠١٦٫٥٤٣  ١٤٢٫٦٤٥  ١٫٨١١٫٩٨٨  ١٫٣٧٢٫١٦٨  ٥٫٦٨٩٫٧٤٢  المملكة العربية السعودية 

  دول مجلس التعاون 
  ٢٫٦٦٨٫٧٧٥  ٢٤٫٠٠٦  ٢٨٠٫٢٤٣  ٣٦٣٫٤٤٩  ٢٫٠٠١٫٠٧٧      الخليجي األخرى    

  ٢٫١٩٧٫٧٠٧  ٣٩٩٫١٠٤  ٧٩٫٣٦٦  ١٩٫٠٨٣  ١٫٧٠٠٫١٥٤  دول أخرى 
  ١٣٫٨٨٣٫٠٢٥  ٥٦٥٫٧٥٥  ٢٫١٧١٫٥٩٧  ١٫٧٥٤٫٧٠٠  ٩٫٣٩٠٫٩٧٣  إجمالي إيرادات أطراف أخرى 

            
            

  أشهر المنتهية في  التسعة لفترة 
            م ٢٠٢١ سبتمبر  ٠٣

  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 
  

  معلومات التدفق النقدي   -  ١١
  

  األنشطة االستثمارية والتمويلية غير النقدية 
  

  

  سبتمبر  –يناير 
 م ٢٠٢٢

    ) غير مراجعة (

  سبتمبر  –يناير 
  م ٢٠٢١

  ) غير مراجعة (

 
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

  السعودية 
       

  ٨٫٢٧٧    ١٢٫٩٩٦  التنفيذ تحتكجزء من أعمال رأسمالية  اقتراض اليفرسملة تك
  ٤٥٫٠٩٩    ١٧٫٥٤٧  إضافات لموجودات حق االستخدام 

  ٥٣٫٣٧٦   ٣٠٫٥٤٣  اإلجمالي 
  
  توزيعات األرباح   -  ٢١
  

توزيع أرباح نقدية  على    المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية  وافقم)  ٢٠٢٢أبريل    ١٢( الموافق  هـ  ١٤٤٣رمضان    ١١في  
مليون لایر سعودي تم    ٩٧٩٫٦م منها  ٢٠٢١رديسمب   ٣١لایر سعودي للسهم الواحد) للسنة المنتهية في    ١مليار لایر سعودي (  ١بقيمة  

مليون لایر   ١٨٫٢توزيعات أرباح تتعلق بأسهم الخزينة بمبلغ  لم يتم دفع  م).  ٢٠٢٢أبريل    ٢٠(الموافق  هـ  ١٤٤٣رمضان    ١٩دفعها في  
     .سعودي 

 
  أحداث الحقة  -  ٣١
  

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   -  ٤١
  

  هـ ١٤٤٤ربيع األول   ١٣ بتاريخبالنيابة عن المساهمين  تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قِبل مجلس اإلدارة  
  ). م٢٠٢٢ اكتوبر ٩( الموافق 


