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شركة المراعي
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
نبذة عن الشركة والشركات التابعة لها وأنشطتها
شركة المراعي ("الشركة") ،شركة مساهمة سعودية تم تحويلها من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة بتاريخ  2رجب
1426هـ (الموافق  8أغسطس 2005م ) .وقد بدأت الشركة عملياتها التجارية ،بتاريخ  19ذي الحجة 1411هـ (الموافق  1يوليو  1991م )،
وتعمل بموجب السجل التجاري رقم  . 1010084223وقبل توحيد أنشطتها في عام 1991م ،كانت األنشطة الرئيسية للشركة لألعوام من
1977م حتى 1991م تتم بإستخدام اسم العالمة التجارية "المراعي".
عنوان المركز الرئيسي للشركه في الرياض  -طريق الدائري الشمالي  -مخرج رقم  ،7حي اإلزدهار ،ص ب  ،8524الرياض ،11492
المملكة العربية السعودية.
تعد الشركة والشركات التابعة لها (معا "المجموعة") من الشركات الرئيسية في إنتاج المواد الغذائية االستهالكية والمشروبات في منطقة
الشرق األوسط ،وتستحوذ على الحصة السوقية األكبر في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي باإلضافة إلى مصر
واألردن.
يتم إنتاج األلبان وعصائر الفاكهة  ،وتصنيع المواد الغذائية بإ ستخدام العالمات التجارية "المراعي" و "بيتي" و "طيبة" .كما يتم إنتاج
الحليب الخام ومعالجته مع القيام بتصنيع األغذية المشتقة من األلبان ،وعصائر الفاكهة في المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية
المتحدة ومصر واألردن.
يتم انتاج األلبان وعصائر الفاكهة وتصنيع المواد الغذائية في مصر واألردن من خالل الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة ،مشروع
مشترك مع شركة بيبسي ،حيث تحتفظ الشركة بحصص مسيطرة .تقوم المجموعة بإدارة العمليات التشغيلية للشركة الدولية لأللبان
والعصائر من خالل الشركات التابعة الرئي سية التالية:
األردن
مصر

-

شركة طيبة االستثمارية لعمليات األغذية المتطورة
الشركة الدولية للمشاريع والصناعات الزراعية (بيتي) ( شركة مساهمة مصرية)

أما منتجات المخابز فيتم تصنيعها والمتاجرة بها من قبل شركة المخابز الغربية المحدودة ،والشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية
المحدودة  ،مشروع مشترك مع شركة شيبيتا والتي تحتفظ الشركة بحصص مسيطرة فيها ،باستخدام العالمتين التجاريتين "لوزين" و"سفن
دايز" ،على التوالي.
يتم إنتاج الدواجن والمتاجرة بها بواسطة شركة حائل للتنمية الزراعية ،با ستخدام العالمة التجارية "اليوم".
يتم إنتاج أغذية األطفال من قبل شركة المراعي ألغذية األطفال المحدودة ويتم المتاجرة بها بواسطة الشركة الدولية ألغذية األطفال باستخدام
العالمتين التجاريتين (نيوراالك) و (إيفوالك).
في البلدان التي تقوم المجموعة بممارسة عملياتها يتم توزيع المنتجات االستهالكية النهائية حسب النطاق الجغرافي من مرافق اإلنتاج
والتصنيع إلى مراكز التوزيع المحلي بواسطة أسطول المجموعة للمسافات الطويلة .تدار جميع مراكز التوزيع في دول مجلس التعاون
الخليجي من قبل الشركات التابعة (اإلمارات ،عمان والبحرين) و اتفاقيات وكالة مبرمة في كل من (الكويت وقطر) كما يلي:
اإلمارات العربية المتحدة
سلطنة عمان
مملكة البحرين
دولة الكويت
دولة قطر

-

شركة المراعي اإلمارات المحدودة
شركة الكواكب العربية للتجارة والتسويق المحدودة
شركة المراعي البحرين المحدودة
شركة الخرافي إخوان لمنتجات األلبان المحدودة.
شركة خالد للمواد الغذائية والتجارة.

في البلدان األخرى في حال السماح بذلك يتم تصدير منتجات األلبان والعصائر من خالل الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة ،بينما
يتم تصدير المنتجات األخرى من خالل الشركات التابعة األخرى .ومنذ  6يونيو 2017م ،أوقفت الشركة عملياتها في قطر.
تمتلك المجموعة وتشغل مزارع أعالف في األرجنتين وال واليات المتحدة األمريكية .ويشار إليها مجتمعة " فوندومونتي" من خالل الشركات
التابعة الرئيسية التالية:
الواليات المتحدة األمريكية
األرجنتين

-

فوندومونتي القابضة بأمريكا الشمالية إل إل سي
فوندومونتي أمريكا الجنوبية إس إيه

يتم تشغيل أعمال المجموعة خارج دول مجلس التعاون الخليجي من خالل الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة وفوندومنتي التي
تدار من خالل شركة المراعي لالستثمار القابضة ،التي تأسست في مملكة البحرين.
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شركة المراعي
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  -تتمه
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
-1

نبذة عن الشركة والشركات التابعة لها وأنشطتها  -تتمه
فيما يلي بيانا بتفاصيل الشركات التابعة للمجموعة:
رأس المال

عدد األسهم
المصدرة

استثمار تقليدي
(آالف الرياالت
السعودية)

اقتراض تقليدي
(آالف الرياالت
السعودية)

إيرادات الفوائد
(آالف الرياالت
السعودية)

٪100

٪100

٪100

 1.000.000لاير سعودي

1.000

-

-

-

٪100

٪100

 200.000.000لاير سعودي

20.000.000

-

-

-

٪100

 1.000.000لاير سعودي

1.000

-

-

-

 1.000.000لاير سعودي

1.000

-

-

-

1.000

-

-

-

-

-

-

933.810

-

-

نسبة الملكية

بلد التأسيس

النشاط

العملة
الوظيفية

شركة المراعي لالستثمار المحدودة

المملكة العربية السعودية

شركة قابضة

لاير سعودي

٪100

شركة المراعي ألغذية ا ألطفال المحدودة

المملكة العربية السعودية

شركة صناعية

لاير سعودي

٪100

٪100

لاير سعودي

٪100

٪100

٪100

لاير سعودي

٪100

٪100

٪100

٪100

لاير سعودي

٪100

٪100

٪100

٪100

 1.000.000لاير سعودي

لاير سعودي

٪52

٪52

٪52

٪52

 25.000.000لاير سعودي

250

لاير سعودي

٪100

٪100

٪100

٪100

 300.000.000لاير سعودي

30.000.000

-

لاير سعودي

٪100

٪100

٪100

٪100

 1.000.000لاير سعودي

1.000

-

-

لاير سعودي

٪100

٪100

٪100

٪100

 500.000لاير سعودي

500

-

-

-

٪100

٪100

٪100

٪100

 41.000.000لاير سعودي

410.000

-

-

-

٪60

٪60

٪60

 70.000.000لاير سعودي

70.000

-

35.570

-

٪100

٪100

 3.000.000لاير سعودي

3.000

-

-

-

٪100

 200.000.000لاير سعودي

200.000

-

32.321

-

 475.875بيسو أرجنتيني

475.875

-

-

-

 854.296.598بيسو أرجنتيني

854.296.598

-

183.112

-

اسم الشركة التابعة

شركة المراعي لإلنتاج الزراعي
والحيواني
شركة المراعي لإلنشاءات
شركة المراعي لعمليات الصيانة
والتشغيل
شركة المدخالت الزراعية المحدودة
(مدخالت)

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

شركة منتجات
حيوانية وزراعية
شركة إنشاءات
شركة صيانة
وتشغيل
شركة زراعية
شركة منتجات

2017م
فعلي
مباشر(أ)

2016م
فعلي
مباشر(أ)

شركة حائل للتنمية الزراعية

المملكة العربية السعودية

شركة حائل لإلنتاج الزراعي والحيواني

المملكة العربية السعودية

شركة خدمات المخابز العال مية المحدودة

المملكة العربية السعودية

شركة راكدة

الشركة الدولية ألغذية األطفال

المملكة العربية السعودية

شركة راكدة

لاير سعودي

المملكة العربية السعودية

شركة مخابز

لاير سعودي

٪60

شركة نورالك المحدودة

المملكة العربية السعودية

شركة تجارية

لاير سعودي

٪100

٪100

شركة المخابز الغربية المحدودة

المملكة العربية السعودية

شركة مخابز

لاير سعودي

٪100

٪100

٪100

األرجنتين

شركة راكدة

بيسو أرجنتيني

٪100

٪100

٪100

٪100

األرجنتين

شركة زراعية

بيسو أرجنتيني

٪100

٪100

٪100

٪100

الشركة الحديثة للصناعات الغذائية
المحدودة

شركة أجرو تيرا أس.أيه
شركة فوندومونتي أمريكا الجنوبية
أس.أيه

(أ)

زراعية ودواجن
شركة منتجات
زراعية ودواجن

تعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة مباشرة عن طريق الشركة أو إحدى شركاتها التابعة.
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شركة المراعي
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  -تتمه
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م

نبذة عن الشركة والشركات التابعة لها وأنشطتها – تتمه

-1

رأس المال

عدد األسهم
المصدرة

استثمار تقليدي
(آالف الرياالت
السعودية)

اقتراض تقليدي
(آالف الرياالت
السعودية)

إيرادات الفوائد
(آالف الرياالت
ال سعودية)

نسبة الملكية
2016م
2017م
مباشر(أ) فعلي
مباشر(أ) فعلي
٪100

٪100

٪100

 100.000دينار بحريني

2.000

-

-

-

٪99

٪99

 250.000دينار بحريني

2.500

-

-

-

٪52

 250.000دينار بحريني

2.500

-

-

-

 7.583.334دوالر أمريكي

7.583.334

-

-

-

110.175.000

-

-

-

-

208.657

-

-

-

بلد التأسيس

النشاط

العملة
الوظيفية

شركة المراعي البحرين

مملكة البحرين

شركة تجارية

دينار بحريني

٪100

شركة المراعي القابضة لالستثمار ش.م.م.

مملكة البحرين

شركة قابضة

دينار بحريني

٪99

٪99

مملكة البحرين

شركة قابضة

دينار بحريني

٪100

٪52

٪100

شركة قابضة

دوالر أمريكي

٪52

٪52

٪52

٪52

شركة قابضة

جنيه مصري

٪100

٪52

٪100

٪52

 1.101.750.000جنيه
مصري

جنيه مصري

٪100

٪52

٪100

٪52

 1.453.250.000جنيه
مصري

145.325.000

شركة ماركلي القابضة المحدودة

جيرسي

شركة راكدة

جنية إسترليني

٪100

٪100

٪100

٪100

-

-

-

المتحدون ل منتجات األلبان

األردن

شركة راكدة

دينار أردني

٪100

٪52

٪100

٪52

 500.000دينار أردني

500.000

-

-

شركة األثير الزراعية

األردن

دينار أردني

٪100

٪52

٪100

٪52

 750.000دينار أردني

750.000

-

-

-

الشركة النموذجية للمنتجات البالستيكية

األردن

شركة راكدة

دينار أردني

٪100

٪52

٪100

٪52

 250.000دينار أردني

250.000

-

-

-

األردن

شركة صناعية

دينار أردني

٪100

٪52

٪100

٪52

 500.000دينار أردني

500.000

-

-

-

األردن

شركة صناعية

دينار أردني

٪100

٪52

٪100

٪52

 49.675.352دينار أردني

49.675.352

-

-

-

اسم الشركة التابعة

الشركة الدولية لأللبان والعصائر البحرين
القابضة ش.م.م
الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة
الشركة الدولية لأللبان والعصائر (مصر)
المحدودة
الشركة الدولية للمشاريع الزراعية الصناعية
(بيتي)

شركة الروابي لصناعة العصائر ومشتقات
الحليب
شركة طيبة االستثمارية ل عمليات األغذية
المتطورة

(أ)

فيرجن آيالند
البريطانية
مصر

مصر

شركة صناعية
وتجارية

شركة منتجات
حيوانية وزراعية

تعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة مباشرة عن طريق الشركة أو إحدى شركاتها التابعة.
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شركة المراعي
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  -تتمه
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م

-1

نبذة عن الشركة والشركات التابعة لها وأنشطتها  -تتمه
نسبة الملكية
اسم الشركة التابعة

شركة الكواكب العربية للتجارة
والتسويق ش.م.م.
شركة اليوم لمنتجات األغذية
شركة فوندومونتي إنفر جينز أس.
إل
شركة حائل للتطوير المحدودة
شركة المراعي اإلماراتية ش.م.م.

٪90

٪90

٪90

 150.000لاير عماني

150.000

-

-

-

٪100

٪100

 20.000لاير عماني

20.000

-

-

-

٪100

 55.943.365يورو

55.943.365

-

-

-

 100.000جنيه سوداني
 300.000درهم إماراتي
(غير مدفوع)

100

-

-

-

300

-

-

-

22.042.183

-

56.253

-

50.000

-

37.502

-

-

-

-

-

-

-

بلد التأسيس

النشاط

العملة الوظيفية

سلطنة عمان

شركة تجارية

لاير عماني

٪90

لاير عماني

٪100

٪100

أسبانيا

شركة قابضة

يورو

٪100

٪100

٪100

السودان

شركة زراعية

جنيه سوداني

٪100

٪100

٪100

٪100

اإلمارات العربية المتحدة

شركة تجارية

درهم إماراتي

٪100

٪100

٪100

٪100

اإلمارات العربية المتحدة

شركة قابضة

دوالر أمريكي

٪100

٪52

٪100

٪52

الواليات المتحدة األمريكية

شركة قابضة

دوالر أمريكي

٪100

٪100

٪100

٪100

 500.000دوالر أمريكي

الواليات المتحدة األمريكية

شركة زراعية

دوالر أمريكي

٪100

٪100

٪100

٪100

 500.000دوالر أمريكي

50.000

الواليات المتحدة األمريكية

شركة زراعية

دوالر أمريكي

٪100

٪100

٪100

٪100

-

-

سلطنة عمان

شركة راكدة

2017م
مباشر(أ)

رأس المال

عدد األسهم
المصدرة

استثمار تقليدي
(آالف الرياالت
السعودية)

اقتراض تقليدي
(آالف الرياالت
السعودية)

إيرادات الفوائد
(آالف الرياالت
السعودية)

2016م
مباشر(أ)

فعلي

فعلي

الشركة الدولية لأللبان والعصائر
(دبي) المحدودة
شركة فوندومونتي القابضة أمريكا
الشمالية المحدودة
شركة فوندومونتي أريزونا
المحدودة
شركة فوندومونتي كاليفورنيا
المحدودة

(أ) تعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة مباشرة عن طريق الشركة أو إحدى شركاتها التابعة.
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(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  -تتمه
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
أسس إعداد القوائم المالية

-2
1-2

المعايير المحاسبية المطبقة
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم " 34التقارير المالية األولية" المعتمد في المملكة
العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .قامت المجموعة بإعداد وعرض
القوائم المالية النظامية حتى السنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية
الصادرة عن الهيئة ال سعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات نظام الشركات السع ودي والنظام األساسي للشركة التي لها عالقة بإعداد
وعرض القوائم المالية .إن مصط لح ("معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين") في هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
يعود لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قبل تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية.
للفترات المالية التي تبدأ في  1يناير  2017م ،تلزم اللوائح المطبقة المجموعة بإعداد وعرض القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير
المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية واإلصدارات الصادرة من الهيئ ة السعودية للمحاسبين القانونيين .كجزء من المتطلبات قامت
المجموعة بإعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.
وفقا لتعميم هيئة السوق المالية من خالل قرارها بتاريخ  16أكتوبر  2016م ينبغي على المجموعة تطبيق نموذج التكلفة لقياس الممتلكات
واآلالت والمعدات واالستثمارات العقارية والموجو دات غير الملموسة عند تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية لفترة الثالث سنوات
التي تبدأ من تاريخ تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية.
وحيث أن هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة تم إعدادها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم " 34التقارير الما لية األولية" هي جزء
من الفترة المشمولة في أول قوائم مالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية .وعليه فقد تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .1
السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية هي نفس تلك السياسات المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
للمجموعة للفترة المنتهية في  31مارس 2017م و 30يونيو 2017م  .قامت المجموعة بتطبيق نفس السياسات المحاسبية بصورة ثابتة
لجميع الفترات المعروضة ،إذا كانت هذه السياسات سارية.
يوجد شرح عن كيفية تأثير تطبيق االنتقال إلى المعايير الدولي ة للتقارير المالية على حقوق الملكية كما في  31ديسمبر 2016م و30
سبتمبر 2016م و 1يناير 2016م والدخل الشامل للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م ولفترة الثالثة والتسعة أشهر المنتهية
في  30سبتمبر 2016م بما في ذلك طبيعة أثر التغيرات الهامة في السياسات الم حاسبية عن تلك المستخدمة في القوائم المالية السنوية
للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م والتي يتم عرضها في إيضاح .21
يجب قراءة هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة جنبا إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية المعدة وفقا لمعايير الهيئة
ا لسعودية للمحاسبين القانونيين للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2016م والقوائم المالية للمجموعة للربع المنتهي في  31مارس  2017م
و 30يونيو 2017م المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة على القوائم المالية األولية.

2-2

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





-3
1-3

يتم قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة.
يتم قيا س االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة.
يتم االعتراف بمستحقات ا لتزامات المنافع المحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة المبالغ المستحقة حسب
الوحدة.
الموجودات الحيوية التي يتوفر لها سوق يتم تقييمها بالقيمة العادلة.

أساس توحيد القوائم المالية
تشتمل هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة على قائمة المركز المالي الموجزة الموحدة ،قائمة األرباح أ والخسائر الموجزة الموحدة،
قائمة الدخل الشامل الموجزة الموحدة ،قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموجزة الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموجزة الموحدة وكذل ك
اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموجزة الموحدة للمجموعة ،حيث تشتمل على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركة وشركاتها
التابعة كما هو مبين في اإليضاح رقم ( .) 1الشركة وشركاتها التابعة يشار إليها مجتمعة بالمجموعة .الشركات التابعة هي الشركات التي
تسيطر عليها المجموعة .تسيطر المجموعة على الشركة عندما يكون لها الحق في العوائد المختلفة نتيجة مشاركتها بالشركة والقدرة على
التأثير على تلك العوائد من خالل تحكمها بالشركة .يتم توحيد الشركات التابعة اعتبارا من تاريخ سيطرة المجموعة على الشركات التابعة
ولحين التوقف عن ممارسة تلك السيطرة .تق وم المجموعة باستخدام طريقة الشراء للمحاسبة عند انتقال السيطرة للمجموعة .يتم قياس
تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة للموجودات المحددة التي تم الحصول عليها .تسجل زيادة تكلفة االستحواذ باإلضافة إلى القيمة العادلة
لحقوق الملكية غير المسيطرة عن صافي قيمة الموجودا ت المحددة والمستحوذ عليها كشهرة في قائمة المركز المالي الموجزة الموحدة.
تقاس حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة حصتها من صافي موجودات الشركة المستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ .يتم عرض الحصة
في الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غير المسيطر عليها من قبل المجموعة  ،ويتم إظهارها كبند مستقل في قائمة األرباح أو الخسائر
الموجزة الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموجزة الموحدة .يتم استبعاد كل من المعامالت وكذلك االرصدة
واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة .يتم تعديل السيا سات المحاسبية للشركات التابعة عند
الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة .تعد الشركة والشركات التابعة لها قوائمها المالية لنفس فترات التقرير.
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  -تتمه
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة بالريال ال سعودي ،وهي العملة الوظيفية للشركة وكذلك عملة العرض .يتم تقريب
جميع المبالغ الظاهرة في هذه القوائم المالية ألقرب ألف ،مالم يذكر خالف ذلك.

-5
أ)

السياسات المحاسبية الهامة
المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها

المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات
قامت المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الدولية التالية والمطبقة بتاريخ  1يناير 2017م:

 )1مبادرة اإلفصاح (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )7
تتطلب التعديالت االفصااااحات التي تمكن مساااتخدمي الق وائم المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات الناشااائة عن أنشاااطة التمويل والتي
تشمل كال من التغيرات الناشئة عن التغيرات في التدفقات النقدية وغير النقدية.
األنشاطة التمويلية للمجموعة ،كما هو موضاح في قائمة التدفقات النقدية الموجزة الموحدة ،تمثل تغيرات في التدفقات النقدية فقط ،ما عدا
تكلفة ا لتمويل والتي تمثل تغير غير نقدي موضح ضمن التد فقات النقدية من األنشطة التشغيلية.

 )2إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة للخسائر غير المحققة (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )12
توضح التعديالت المحاسبي ة عن الموجودات الضريبية المؤجلة للخسائر غير المحققة على أدوات الدين التي تم قياسها بالقيمة العادلة.
ال تحتفظ المجموعة بأية أدوات ديون يتم قياسها بالقيمة العادلة ولذا فال يوجد لها تأثير على القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.

 )3التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية (دورة  )2016 – 2014تعديالت على معي ـار الـتقارير المـالية رقم
" 12اإلفصاح عن الحقوق في المنشآت األخرى"
توضااااح التعديالت متطلبات اإلفصاااااح على الحقوق في المنشااااآت األخرى ،أنها تنطبق أيضااااا على الحقوق التي يتم تبويبها كمحتفظ بها
لغرض البيع أو التوزيع  .ال يؤثر التعديل على القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة.

المعايير الصادرة غير المطبقة
فيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة ل لساااااانوات التي تبدأ بعد  1يناير 2018م مع السااااااماح بالتطبيق المبكر
ولكن لم تقم المجموعة بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية الولية الموجزة الموحدة.

 )1المعيار الدولي للتقرير المالي  15اإليرادات من العقود مع العمالء
ينشئ المعيار الدولي للتقرير المالي  15إطار مفاهيم شامل لتحديد مبلغ وتوقيت اإلعتراف باإليرادات  .ويحل هذا المعيار محل إرشادات
إثبات اإليرادا ت الحالي وتشااامل معيار المحاسااابة الدولي " 18اإليرادات" ومعيار المحاسااابة الدولي " 11عقود االنشااااءات" والتفساااير
الدولي " 13برامج والء العميل".
يسااااري المعيار الدولي للتقرير المالي  15للفترات الساااانوية التي تبدأ من أو بعد  1يناير 2018م ومن غير المتوقع أن يكون للمعيار أثر
هام على سياسة المجموعة في اإلعتراف باإليرادات.

 )2المعيار الدولي للتقرير المالي  9األدوات المالية
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو  2014م النسخة النهائية من المعيار الدولي للتقرير المالي  9األدوات المالية .إن المعيار
الدولي للتقرير المالي  9يسري مفعوله للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد  1يناير 2018م مع السماح بالتطبيق المبكر لها.
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  -تتمه
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
السياسات المحاسبية الهامة  -تتمه
المعايير الجديدة والتعديالت والمعايي ر الصادرة ولم يتم تطبيقها  -تتمه

التصنيف – الموجودات المالية
يتضااامن (المعيار الدول ي للتقرير المالي  )9فئات تصااانيف وطريقة قياس جديدة للموجودات المالية تعكس نموذج األعمال التي يتم إدارة
الموجودات من خالله وخصائص تدفقاتها النقدية.
يتضاامن ( المعيار الدولي للتقرير المالي  )9ثالثة فئات تصاانيف رئيسااية للموجودات المالية وهي :الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة
المطفأة ،والقيمة العادلة من خالل الدخل الشااااامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسااااائر .هذا المعيار يسااااتبعد فئات معيار
المحاسبة الدولي  39الحالية للموجودات المالية ا لمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ،والقروض والذمم المدينة والمتاحة للبيع.
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  ، 9فإن المشاتقات المدمجة في العقود التي يكون فيها األداة األسااساية هي لموجودات مالية ضامن
نطاق المعيار ال يتم تقسيمها .وبدال من ذلك ،يتم تقييم األداة المالية المختلطة ككل بغرض تصنيفها.

االنخفاض في القيمة – الموجودات المالية وموجودات العقود
يساااااااتبدل المعيار الدولي للتقرير المالي  9نموذج "الخساااااااارة المتكبدة" في معيار المحاسااااااابة الدولي  39بنموذج "الخساااااااارة االئتمانية
المسااااااتقبلية المتوقعة" .وهذا يتطلب تقديرا كبيرا بشااااااأن كيفية تأثير التغيرات في العوامل االقتصااااااادية على نماذج الخسااااااارة االئتمانية
المتوقعة والتي سيتم تحديدها على أساس االحتمال المرجح.
سااااااايتم تطبيق النموذج الجديد لالنخفاض في القيمة على الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر ما عدا االستثمارات في أدوات حقوق الملكية وكذلك على موجودات العقود.
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  ، 9سيتم قياس مخصصات الخسارة وفقا أل حد األسس التالية:
-

الخساااارة االئتمانية المتوقعة على مدى  12شاااهرا .تنتج هذه الخساااارة االئتمانية المتوقعة عن أحداث التعثر في الساااداد والمحتملة
خالل  12شهرا بعد تاريخ التقرير.
الخساااااااارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر هي الخساااااااارة االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر المحتملة في
السداد على مدار العمر المتوقع لألداة المالية.

بالنساابة للخسااارة اإلئتمانية المتوقعة على مدى العمر ،يتم تطبيق القياس إذا زادت المخاطر اإلئتمانية للموجودات المالية ب شااكل كبير في
تاريخ التقرير منذ اإلعتراف األولي لها ،ويطبق قياس الخسااااااااارة االئتمانية المتوقعة على مدى  12شاااااااهرا إذا لم تزيد هذه المخاطر
االئتمانية بشااكل كبير .يجوز للمنشااأة تحديد عدم زيادة المخاطر اإلئتمانية بشااكل كبير في حالة أن تكون األداة معرضااة لمخاطر إئتمانية
منخفضااااااااة في تاريخ التقرير .إال أن قياس خسااااااااائر اإلئتمان المتوقعة على مدى العمر يتم تطبيقه على الدوام للذمم المدينة التجارية
وموجودات العقد بدون أي مكونات تمويل هامة .يجوز للمنشأة إختيار تطبيق هذه السياسة أيضا للذمم المدينة التجارية وموجودات العقد
بمكونات تمويل هامة.

التصنيف – المطلوبات المالية
يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي  9بشكل كبير بالمتطلبات الحالية في معيار المحاسبة الدولي  39بهدف تصنيف المطلوبات المالية.
إال أنه وبموجب معيار المحاساابة الدولي  39فإن جميع التغيرات في القي مة العادلة للمطلوبات المصاانفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسااائر يتم االعتراف بها في األرباح أو الخسااائر بينما يتم بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  9عرض هذه التغيرات في القيمة
العادلة كما يلي:
 مبلغ التغير في القيمة العادلة المتعلق بالتغيرات في المخاطر االئتمانية للمطلوبات يتم عرضه في الدخل الشامل اآلخر.-

المبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة يتم عرضه في األرباح أو الخسائر.
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  -تتمه
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
-5
أ)

السياسات المحاسبية الهامة  -تتمه
المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة ولم يتم تطبيقها  -تتمه

المحاسبة عن التحوط
يجوز للمجموعة عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9مبدئيا إختيار سااياسااتها المحاساابية لال سااتمرار في تطبيق متطلبات محاساابة
التحوط الواردة في معيار المحاسبة الدولي  39بدال من المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي .9
ساااايتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي  9من المجموعة التأكد من عالقات محاساااابة التحوط تتماشااااى مع أهداف واسااااتراتيجيات إدارة
المخااطر في المجموعاة وتطبيق نهج أكثر نوعياة ونظرة مساااااااتقبلياة لتقييم فعاالياة التحوط .كماا يقادم المعياار الادولي للتقرير الماالي 9
متطلبات جديدة تتعلق بإعادة التوازن لعالقة التحوط ويمنع عدم االسااتمرار االختياري للمحاساابة عن التحوط .وبموجب النموذج الجديد،
من المحتمل أن أكثر اساااتراتيجيات إل دارة المخاطر ساااتكون مؤهلة للمحاسااابة عن التحوط ،وبالتحديد تلك التي تتضااامن تحوط عنصاااار
مخاطر للبند غير المالي (ما عدا مخاطر العمالت األ جنبية).
بموجب معيار المحاسااااااابة الدولي  ، 39فيما يتعلق بجميع تحوطات التدفقات النقدية ،يتم إعادة تصااااااانيف المبالغ المتراكمة في احتياطي
تحوط التدفقات النقدية إلى األرباح أو الخساااااااائر كتعديل إعادة تصااااااانيف في نفس الفترة حيث أن التدفقات النقدية المتوقعة المتحوط لها
تؤث ر على األرباح أو الخسااااااااائر .إال انه وبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  ، 9وفيما يتعلق بتحوطات التدفقات النقدية لمخاطر
العمالت األجنبية المرتبطة بتوقع مشاااااااتريات الموجودات غير المالية ،فإن المبالغ المتراكمة في احتياطي تحوط التدفقات النقدية وتكلفة
احتياطي التحوط سيتم إدراجها عوضاَ عن ذلك مباشرة في التكلفة األولية للموجودات غير المالية عند اثباتها.

االفصاحات
سيتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي  9افصاحات جديدة شاملة خاصة فيما يتعلق بالمحاسبة عن التحوط ومخاطر االئتمان والخسائر
االئتمانية المتوقعة.

التحول
عادة ي تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9بأثر رجعي باستثناء ما يلي:
خطط المجموعة االساااتفادة من اإلعفاء الذي يسااامح لها بعدم تعديل معلومات المقارنة للفترات الساااابقة فيما يتعلق بالتغيرات في
التصااانيف والقياس (يشااامل اإل نخفاض) .عادة يتم اإلعتراف بالفروقات في القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية
الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي في األرباح المبقاة واإلحتياطيات كما في  1يناير 2018م.
يجب تطبيق متطلبات محاسااااااابة التحوط الجديدة عادة بأثر مساااااااتقبلي .إال أنه يجوز للمجموعة إختيار تطبيق التغير المتوقع في
المحاسبة عن نقاط اآلجل بأثر رجعي.
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  -تتمه
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
-5
أ)

السياسات المحاسبية الهامة  -تتمه
المعايير الجديدة والتعديالت والمعايي ر الصادرة ولم يتم تطبيقها – تتمه
 )3المعيار الدولي للتقرير المالية  16عقود اإليجار
يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي  16للمساااتأجرين نموذج وحيد للمحاسااابة عن عقود اإليجار .يقوم المساااتأجر باالعتراف باألصااال
المتعلق بحق االساتخدام الذي يمثل حقه في اساتخدام األصال ذو الصالة باإلضاافة إلى التزام اإليجار الذي يمثل التزامه بساداد دفعات
اإليجار .توجد إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصاااااايرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة المنخفضااااااة .تبقى طريقة
المحاسااابة المتبعة من المؤجرمشاااابهة للمعيار الحالي – أي يساااتمر المؤجرون في تصااانيف عقود اإليجار إلى عقود إيجار تمويلي
أوعقود إيجار تشغيلي.
يحل المعيار الدولي للتقرير المالي  16محل التوجيهات الحالية لعقود االيجار بما في ذلك معيار المحاساااابة الدولي  17عقود االيجار،
والتفسااير الدولي  4لتحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار ،وتفسااير لجنة التفساايرات الدولية 15عقود اإليجار التشااغيلي
الحوافز ،وتفسير لجنة التفسيرات الدولية  27تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار.
إن هذا المعيار يسااار مفعوله للفترات السااانوية التي تبدأ من أو بعد  1يناير  2019م مع الساااماح بالتطبيق المبكر للمنشاااآت التي تطبق
المعيار الدولي للتقرير المالي  15االيراد من العقود مع العمالء في أو قبل تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي .16

تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار
يجوز للمجموعة عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  ،16إختيار إما:
-

تطبيق تعريف المعيار الدولي للتقرير المالي  16لعقد اإليجار لكافة عقودها ،أو
تطبيق وسيلة عملية وعدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد يمثل إيجار أو يحتوي على إيجار.

التحول
يجوز للمجموعة كمستأجر إما تطبيق المعيار باستخدام نهج:
-

بأثر رجعي ،أو
بأثر رجعي معدل بطرق عملية إختيارية.

يقوم المساااااتأجر بتطبيق الخيار باساااااتمرار على جميع عقود اإليجار .وتخطط المجموعة حاليا تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16
مبدئيا في  1يناير 2019م .لم تحدد المجموعة بعد نهج التحول الذي ستقوم بتطبيقه.
ال يتطلب من المجموعة كمؤجر إجراء أي تعديالت لعقود اإليجار التي تكون فيها مؤجرا بخالف مؤجر وسيط في عقد تأجير بالباطن.

 )4التعديال ت السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية (دورة 2014م – 2016م)
-

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 1التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية" ،تم إلغاء شااااارط مضاااااي الوقت لإلعفاء
عند تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى ،المعيار قابل للتطبيق للفترات التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2018م.
معيار المحاساااابة الدولي رقم " 28اإلسااااتثمارات في الشااااركات الزميلة والمشاااااريع المشااااتركة" ،يحق للمشاااااريع المشااااتركة
الرأسامالية أو أي منشاأة أخرى مماثلة إختيار قياس إساتثماراتها في الشاركات الزميلة أو المشااريع المشاتركة على أسااس القيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .يحق تطبيق هذا المعيار على أساس كل استثمار على حدة.

يحق للمنشااآت المسااتثمرة بخالف المنشااآت اإلسااتثمارية ،اإلسااتمرار في تطبيق محاساابة القيمة العادلة على منشااآتها التابعة والمطبقة
بواساطة منشاأة زميلة اساتثمارية أو مشاروع مشاترك اساتثماري  .يحق تطبيق هذا المعيار بشاكل منفصال على كل اساتثمار في شاركة
زميلة أو في مشروع مشترك .يتم تطبيق هذا المعيار على الفترات التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2018م مع السماح بالتطبيق المبكر.
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  -تتمه
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
السياسات المحاسبية الهامة  -تتمه

أ) المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة ولم يتم تطبيقها – تتمه
 )5تعديالت أخرى
المعاايير الجاديادة أو المعادلاة الواردة أدنااه لم تطبق بعاد ،كماا ال يتوقع أن يكون لهاا تااثير جوهري على القوائم الماالياة األولياة الموجزة
الموحدة للمجموعة .
تصنيف وقياس المدفوعات المحسوبة على أساس أسهم (تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم .)2
بيع أو مساااااهمة الموجودات بين مسااااثمر ما وشااااركته الزميلة أو المشااااروع المشااااترك (التعديالت على المعيار الدولي للتقرير
المالي رقم  10ومعيار المحاسبة الدولي رقم .)28
تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم " 9األدوات المالية" مع تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم " 4عقود التأمين"
(تعديالت معيار التقارير المالية الدولية  ،)4تتمثل التعديالت في اال ساتجابة لمالحظات القطاع بخصاوص تأثيرات تعدد تواريخ
التطبيق.
تحويل االساااااااتثمارات العقارية (تعديالت على معيار المحاسااااااابة الدولي رقم  – )40ال يتم تحويل الموجودات المملوكة إال في
وجود دليل على تغير فعلي في االستخدام فقط ال غير.
تفسااااايرات لجنة معايير التقارير المالية الدولية رقم " 22المعامالت بالعملة األجنبية والمقدمات المدفوعة" – وضاااااح التفساااااير
تاريخ المعاملة المستخدم لتحديد سعر الصرف.

ب) النقد وما في حكمه
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموجزة ،يتكون النقد وما في حكمه من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل
والتي لها فترة إستحقاق أصلية خالل ثالثة أشهر أو أقل .كما يتضمن حسابات السحب على المكشوف والت ي تمثل جزء ال يتجزأ من إدارة
المجموعة للنقدية والتي من المتوقع تغيرها من سحب على المكشوف إلى حسابات جارية.

ج) المخزون
يقيد المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .تحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجح .تشتمل التكلفة على كافة تكاليف
الت صنيع المباشرة على أساس المستوى العادي من النشاط باإلضافة إلى تكاليف النقل والمناولة .يتكون صافي القيمة القابلة للتحقق من سعر البيع
التقديري ناقصا تكاليف التصنيع اإلضافية حتى االكتمال ،وحصة مالئمة من مصاريف البيع والتوزيع .يجنب مخصص ،عند الضرورة ،مقابل
أي مخزون متقادم أو بطيء الحركة أو تالف.

د ) االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس عليها المجموعة تأثيرا كبيرا .التأثير الكبير هو قدرة المجموعة على المشاركة في القرارات
المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكنها ال تُعد سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات.
المشروع المشترك هو ترتيب مشترك يكون بموجبه الحق لألطراف التي لديها سيطرة مشتركة في صافي موجودات الترتيب المشترك .السيطرة
المشتركة هي ترتيب تعاقدي مسيطر عليه بشكل مشترك وتكون قائمة عندما تتطلب ال قرارات المتعلقة باألنشطة موافقة باإلجماع من األطراف
المشاركة بالسيطرة.
يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة في هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة باستخدام طريقة
حقوق الملكية والتي بموجبها يسجل االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك بالتكلفة في قائمة المركز المالي الموجزة الموحدة وتعدل
التكلفة بعد ذلك بحيث تسجل حصة المجموعة في األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة أو المشروع المشترك .عندما تتجاوز
حصة المجموعة في خسائر الشركة الزميلة أو المشرو ع المشترك ملكيتها في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك (التي تشمل أي ملكية طويلة
األجل تشكل في مضمونها جزء من صافي استثمار المجموعة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك) تتوقف المجموعة عن االعتراف
بحصتها من الخسائر اإلضافية  .تسجل الخسائر اإلضافية فقط بالق در الذي تتكبد فيه المجموعة التزامات قانونية أو تعاقدية أو قامت بمدفوعات
نيابة عن الشركة الزميلة أو المشروع المشترك .وإذا قامت الشركة الزميلة أو المشروع المشترك في فترة الحقة بتسجيل أرباح ،تستأنف الم جموعة
تسجيل حصتها من هذه األرباح فقط عندما تتعادل حصتها من األرباح مع حصتها من الخسائر غير المسجلة.
تتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية اعتبارا من التاريخ الذي تصبح فيه
الشركة المستثمر فيها شركة زميلة أو مشروعا مشتركا .وعند االستحواذ على االستثمار ف ي الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ،تسجل أي
زيادة في تكلفة االستثمار عن حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة المستثمر فيها كشهرة وتدرج
في القيمة الدفترية لالستثمار .تسجل أي زيادة في حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة لل موجودات والمطلوبات المحددة للشركة الزميلة أو
المشروع المشترك عن تكلفة االستثمار بعد إعادة التقييم مباشرة في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة في الفترة التي يتم فيها االستحواذ على
االستثمار.
عندما تتعامل إحدى شركات المجموعة مع شركة زميلة أو مشروع مشترك للمج موعة ،تسجل األرباح والخسائر الناتجة عن هذا التعامل في
القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة فقط بقدر ملكيتها في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك التي ال تتعلق بالمجموعة.
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  -تتمه
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
 - 5السياسات المحاسبية الهامة  -تتمه
هـ) الممتلكات واآلالت والمعدات
تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاااا االساااتهالك المتراكم وال خساااائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة ،إن وجدت .تتضااامن تكلفة
اقتناء األصاال كافة التكاليف المتعلقة بإقتناء األصاال .تظهر النباتات المثمرة بالتكلفة ناقصااا االسااتهالك المتراكم وخسااائر االنخفاض في القيمة.
تتضاااامن التكلفة النفقات العائدة مباشااااره القتناء أو نمو النباتات حتى يتم نضااااجها .يتم تسااااجيل أي أرباح أو خسااااائر عند اسااااتبعاد بند من بنود
الممتلكات واآلالت والمعدات في قائمة األرباح أو الخسائر الموجزة الموحدة.
يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما يترتب عليها زي ادة في المنافع االقتصادية المستقبلية للمجموعة ،ويمكن قياسها بشكل موثوق.
يتم رساااااملة تكاليف التمويل المتعلقة بالقروض لتمويل إنشااااااء موجودات مؤهلة خالل الفترة الالزمة الساااااتكمال وتجهيز الموجودات للغرض
المعدة له.
تستهلك التكلفة ناقصا القيمة المتبقية المقدرة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي:
المباني

 5إلى 33

سنة

اآلالت والمكائن والمعدات
السيارات وشاحنات النقل

 1إلى 20
 6إلى 10

سنة
سنوات

سنة
 2إلى 70
النباتات المثمرة
األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ والنباتات التي لم تنضج ال تستهلك.
تشااامل المشااااريع الرأسااامالية تحت التنفيذ في نهاية الفترة بعض الموجودات التي تم إقتنائها ولكنها غير جاهزة لالساااتخدام المعدة ألجله ،ويتم
تحويل هذه الموجودات إلى فئات الموجودات ذات الصلة ويتم استهالكها عندما تصبح جاهزة لالستخدام.
يتم مراجعة ال قيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات ومؤشاارات اإلنخفاض في القيمة في نهاية كل ساانة مالية وتعدل بأثر مسااتقبل ي ،عند
الحاجة.

و) الموجودات الحيوية
تظهر الموجودات الحيوية بالقيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع إال إذا كانت القيمة العادلة ال يمكن قياسها بشكل موثوق.
وإذا كانت القيمة العادلة ال يمكن قياسها بشكل موثوق تظهر الموجودات الحيوية المشتراة بتكلفة الشراء كما تظهر الموجودات الحيوية التي تم
تربيتها داخليا بتكلفة التربية حتى يتم اإلنتاج التجاري (يطلق عليها الزيادة في قيمة الموجودات الحيوية) ،ناقصا االستهالك المتراكم والخسارة
المتراكمة لالنخفاض في القيمة ،إن وجدت  .تحدد تكلفة صاااااااغار الموجودات الحيوية بتكلفة التربية أو النمو وفقا للفئة العمرية .كما أن هذه
الصغار ال تستهلك .تستهلك الموجودات الحيوية بطريقة القسط الثابت إلى القيم التقديرية المتبقية لها على فترات طبقا لما هو ملخص أدناه:
األبقار

4

دورات حلب

الدواجن

36

أسبوع

ز) الموجودات غير الملموسة والشهرة
الموجودات غير الملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموساة ما عدا الشاهرة بالتكلفة ناقصاا اإلطفاء المتراكم والخساائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة ،إن وجدت .يتم
إطفاء ال موجودات غير الملموسة عى أساس الق سط الثابت على مدى العمر االقتصادي  4سنوات.
يتم رساااملة النفقات الالحقة فقط عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع اإلقتصاااادية المساااتقبلية المرتبطة بالنفقات إلى المجموعة ،ويمكن قياس
النفقات بشكل موثوق.
يتم مراجعة القيم المتبق ية للموجودات غير الملموساااة وأعمارها اإلنتاجية ومؤشااارات االنخفاض في القيمة في نهاية كل سااانه مالية وتعدل بأثر
مستقبلي ،عند الضرورة.
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ز) الموجودات غير الملموسة والشهرة  -تتمه
الشهرة
يتم قيد الشهرة الناتجة عن االستحواذ على العمليات بالتكلفة عند نشأتها في تاريخ االستحواذ على العمليات ناقصا الخسائر المتراكمة لالنخفاض
في القيمة ،ان وجدت.
وألغراض فحص االنخفاض في قيمة الشااهرة ،يتم تخصاايص الشااهرة لكل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد (أو مجموعة الوحدات المنتجة للنقد)
التي يتوقع أن تستفيد من دمج األعمال.
يتم فحص الوحدة المنتجة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها لتحديد ا النخفاض في قيمتها بشكل سنوي أو أكثر عند وجود مؤشر على االنخفاض
في قيمة الوحدة .وإذا كانت القيمة القابلة لالسااترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من قيمتها الدفترية ،يتم تخصاايص خسااارة االنخفاض في القيمة أوال
لتخفيض القيمة الدفترية ألي شاااهرة تم تخصااايصاااها للوحدة ومن ثم على الموجودات األخرى في الوحدة بالنسااابة والتناساااب على أسااااس القيمة
الدفترية لكل أصل في الوحدة .تسجل أي خسارة انخفاض في قيمة الشهرة مباشرة في قائمة األرباح أو الخسائر الموجزة المو حدة .ال يتم عكس
خسارة االنخفاض في القيمة المسجلة للشهرة في الفترات الالحقة.
وعند استبعاد الوحدة المنتجة للنقد ذات الصلة ،يدرج المبلغ العائد على الشهرة عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن االستبعاد.

ح) المخصصات
يتم تكوين المخصااص إذا كان لدى الشااركة أحداث أ و عمليات سااابقة قد ينتج عنها إلتزام قانوني أو تعاقدي حالي يمكن تقديره بشااكل موثوق ،أو
أن هنالك احتمالية أن ينتج عنه تدفقات خارجة لمنافع إقتصادية لتعديل اإللتزام.

ط) الزكاة وضريبة الدخل األجنبية
يتم احتساااااااب مخصااااااص الزكاة وفقا لألنظمة الزكوية التي تصاااااادرها الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السااااااعودية ("الهيئة")  .ويتم
احتسااااب مخصاااص الضاااريبة على الدخل للشاااركات األجنبية في القوائم المالية طبقا لألنظمة الضاااريبية في البلدان التي تعمل فيها .يتم معالجة
التسويات الناتجة عن الربط الزكوي والضريبة األجنبية النهائية خالل الفترة المالية التي يتم فيها إصدار الربط النهائي.

ي) الضريبة المؤجلة
يتم االعتراف بالضاااااااريبة المؤجلة للفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة وما
يقابل ها من أوعية ضاااريبية مساااتخدمة عند احتسااااب األرباح الخاضاااعة للضاااريبة .يتم االعتراف ب المطلوبات الضاااريبية المؤجلة لكافة الفروقات
الضريبية المؤقتة .يتم االعتراف ب الموجودات الضريبية المؤجلة لكافة الفروفات المؤقتة القابلة لالستقطاع بالقدر الذي يمكن أن تتوفر فيه أرباح
خاضااااعة للضااااريبة يمكن اسااااتخدامها لقاء الفروق الم ؤقتة القابلة لالسااااتقطاع .ال يتم االعتراف ب الموجودات والمطلوبات الضااااريبية المؤجلة إذا
نشاأت الفروقات المؤقتة عن االعتراف األولي بالموجودات والمطلوبات (بخالف ما تم في دمج األعمال) في معاملة ال تؤثر ساواء على األرباح
الضريبية أو األرباح المحاسبية .إضافة لذلك ،ال يتم االعتراف ب المطلوبات الضريبية المؤجلة إذا نشأت الفروقات المؤقتة عن االعتراف األولي
بالشهرة.
يتم االعتراف بالمطلوبات الضاااريبية المؤجلة للفروقات المؤقتة الخاضاااعة للضاااريبة المرتبطة باالساااتثمارات في الشاااركات التابعة والشاااركات
الز ميلة والحصااااص في المشاااااريع المشااااتركة إال في حالة مقدرة المجموعة على التحكم في عكس الفروقات المؤقتة واحتمال عدم قيامها بعكس
الفروقات المؤقتة في المساتقبل المنظور .الموجودات الضاريبية المؤجلة الناشائة عن الفروقات المؤقتة القابلة لالساتقطاع المرتبطة باالساتثمارات
والحصاص يتم االعتراف بها فقط بالقدر ال ذي يمكن أن تتوفر فيه أرباح كافية خاضاعة للضاريبة لقاء اساتخدام مزايا الفروقات الضاريبية المؤقتة
والتي يتوقع أن يتم عكسها في المستقبل المنظور.
يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات الضااريبية المؤجلة في نهاية كل فترة مالية وتخفض بالقدر الذي لم يعد فيه من المحتمل توفر أرباح كافية
خاضعة للضريبة يسمح باسترداد جميع األصول أو جزء منها.
تقاس الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة وفقا للمعدالت الضريبية التي يتوقع استخدامها في فترة تسديد المطلوبات أو تحقق الموجودات
على أسااااس معدالت الضاااريبية (واألنظمة الضاااريبية) التي أقرت في نهاية الفترة المالية .إن قياس الموجودات والمطلوبات الضاااريبية المؤجلة
يعكس اآلثار الضاااااااريبية المترتبة على الطريقة التي تتوقعها المجموعة في نهاية الفترة المالية الساااااااترداد أو تعديل القيمة الدفترية لموجوداتها
ومطلوباتها.
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ك) األدوات المالية
(أ) األدوات المالية غير المشتقة
 )1الموجودات المالية غير المشتقة
تقوم المجموعة في البداية باالعتراف بالموجودات المالية في تاريخ إصااااادارها .يتم في البداية االعتراف بكافة الموجودات المالي ة
األخرى في تاريخ المتاجرة والذي تصبح فيه المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة.
تقوم المجموعة باستبعاد األصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو إذا قامت بتحويل حقوق استالم
التدفقات النقدية التعاقدية لألصااااال المالي في المعاملة التي يتم فيها انتقال جميع مخاطر والمنافع المرتبطة بملكية األصااااال المالي.
يتم االعتراف ب أي ملكية في األصل المالي المحول الذي قامت المجموعة بإنشاءه أو اإلبقاء عليه كأصل أو التزام منفصل.
يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويُ عرض المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي األولية الموحدة فقط
عندما يكون لدى المجموعة حق قانوني بمقاصاة المبالغ والنية إما للتساوية على أسااس الصاافي أو تحقيق األصال وتساديد االلتزام
في وقت واحد.
لدى المجموعة الموجودات المالية غير المشتقة التالية:

القروض والذمم المدينة
تتمثل القروض والذمم المدينة للمجموعة في الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى والقروض للشركات الزميلة.
تتمثل القروض والذمم المدينة بموجودات مالية ذات دفعات ثابتة أو يمكن تحديدها وغير مدرجة في ساااوق نشاااطة .يتم االعتراف
األولي بهذه الموجودات في األصاااااال بالقيمة العادلة زائدا أي تكاليف معامالت مباشاااااارة .وبعد االعتراف األولي ،تقاس القروض
والذمم المدينة األخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا أي خسائر لالنخفاض في القيمة.

الموجودات المالية المتاحة للبيع
تقاس االسااااتثمارات المصاااانفة كمتاحة للبيع مبدئيا بالقيمة العادلة زائدا أي تكاليف معامالت مباشاااارة .وبعد االعتراف األولي ،يتم
قياسااااااها بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بأي تغيرات فيها (بخالف خسااااااائر االنخفاض في القيمة) في قائمة الدخل الشااااااامل اآلخر
الموجزة الموحدة ويظهر التغير المتراكم في احتياطي ال قيمة العادلة تحت بند احتياطيات أخرى في حقوق الملكية .وعند اساااااتبعاد
هذه الموجودات ،يعاد تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة في حقوق الملكية على قائمة األرباح أو الخسائر الموجزة الموحدة.

 )2المطلوبات المالية غير المشتقة
يتم االعتراف األولي بالمطلوبات المالية بتاريخ المتاجرة والذي تصبح فيه المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة.
تقوم المجموعة باساااااااتبعاد المطلوبات المالية عند الوفاء ب التزامتها التعاقدية أو إلغاءها أو إنتهاءها .يتم إجراء مقاصاااااااة بين مبالغ
الموجودات والمطلوبااات الماااليااة ويُعرض المبلغ الصااااااااافي في قااائمااة المركز المااالي الموجزة الموحاادة فقط عناادمااا يكون لاادى
المجموعة حق قانوني بمقاصة المبالغ والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسديد االلتزام في وقت واحد.
تصنف المجموعة المطلوبات المالية غير المشتقة إلى الفئات المالية األخرى .يتم االعتراف األولي بهذه المطلوبات المالية بالقيمة
العادلة زائدا أي تكاليف معامالت مباشاارة .وبعد االعتراف األولي ،تقاس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باسااتخدام طريقة
الفائدة الفعلية.
تتكون المطلوبات المالية غير المشتقة الخاصة بالمجموعة من قروض بنكية وذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى.
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(ب) األدوات المالية المشتقة والمحاسبة عن التحوط
تقاس المشتقات بالقيمة العادلة وتسجل أي تكاليف معامالت متعلقة بها في قائمة األرباح أو الخسائر الموجزة الموحدة عند تكبدها.
وبعد االعتراف األولي ،يسجل أي تغيير في القيمة العادلة في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة.
وعند تصنيف المشتقات كأداة تحوط  ،يسجل الجزء الفعلي من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات في قائمة الدخل الشامل اآلخر
الموجزة الموحدة ويظهر التغي ر المتراكم في احتياطي التحوط تحت بند احتياطيات أخرى في حقوق الملكية.
يعاد تصنيف المبلغ المتراكم في حقوق الملكية على قائمة األرباح أو الخسائر الموجزة الموحدة في الفترة التي تؤثر فيها التدفقات
النقدية المتوقعة التي تم التحوط بها على األرباح أو الخسائر أو عند تأثير البند الذي تم التحوط به على األرباح أو الخسائر.
وإذا لم يعد ممكنا توقع حدوث معاملة التحوط ،ولم يعد التحوط ي ستوفي الضوابط ذات الصلة بمحاسبة التحوط ،أو تم انتهاء أداة
التحوط أو بيعها أو إنهاءها او استخدامها ،أو تم إلغاء التصنيف ،يتم عندئ ِذ التوقف عن محاسبة التحوط بأثر مستقبلي .وإذا لم يعد
ممكنا توقع حدوث معاملة التحوط ،يعاد تصنيف المبلغ المتراكم في حقوق الملكية على قائمة األرباح أو الخسائر الموجزة الموحدة.

ل)

االنخفاض في القيمة
(أ)

الموجودات المالية غير المشتقة
يتم في تاريخ كل قائمة مركز مالي تقييم ا لموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر لتحديد ما
إذا كان هناك أي دليل موضوعي يشير إلى االنخفاض في قيمتها .ويحدث االنخفاض في قيمة الموجودات المالية إذا توفر الدليل
الموضوعي الناتج عن وقوع حدث أو أكثر بعد االعتراف األولي بالم وجودات المالية ،وأن أحداث الخسارة أثرت على التدفقات
النقدية المستقبلية المقدرة لتلك الموجودات والذي يمكن قياسه بشكل موثوق.
قد يشمل الدليل الموضوعي الذي يشير إلى االنخفاض في قيمة الموجودات المالية ما يلي :التعثر أو التأخر في السداد من جانب
المدين ،إعادة هيك لة المبلغ المستحق للمجموعة بفترات ال تأخذها المجموعة باالعتبار ،مؤشرات على دخول المدين أو المصدر
مرحلة اإلفالس ،تغيرات سلبية في موقف السداد للمقترضين أو المصدرين في المجموعة ،ظروف اقتصادية ترتبط بالتعثر في
السداد أو عدم وجود سوق نشطة لألوراق المالية ،باإلضافة إلى االستثمار في األوراق الملكية.

 )1القروض والذمم المدينة
تقيم المجموعة الدليل على االنخفاض في قيمة القروض والذمم المدينة على كل من األصل المحدد والمستوى الجماعي .تقيم جميع
الذمم المدينة الهامة الفردية لالنخفاض المحدد في القيمة .جميع الذمم المدينة الهامة الفردية التي لم تنخفض قيمتها يتم تقييمها بشكل
جماعي ألي انخفاض في القيمة تم تكبده ولكنه غير محدد بعد .الذمم المدينة الفردية غير الهامة يتم تقييمها بشكل جماعي لالنخفاض
في قيمتها بمقارنتها مع خصائص مخاطر متماثلة.
تحتسب خسارة االنخفاض في القيمة المتعلقة بالموجودات المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة بالفرق بين قيمتها الدفترية والقيمة
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي .تسجل الخسائر في قائمة األرباح أو الخسائر
الموجزة الموحدة وتنعكس في حساب مخصص للذمم المدينة .وعندما تتسبب األحداث الالحقة نقصا في مبلغ خسارة االنخفاض
في القيمة ،يتم عكس النقص في خسارة االنخفاض في القيمة من خالل األرباح أو الخسائر.

 )2الموجودات المالية المتاحة للبيع
يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتا حة للبيع عن طريق إعادة تصنيف الخسائر المتراكمة في احتياطي
القيمة العادلة على قائمة األرباح أو الخسائر الموجزة الموحدة .يمثل المبلغ المعاد تصنيفه الفرق بين تكلفة االستحواذ (بعد خصم
أي تسديد وإطفاء المبلغ األساسي والقيمة العادلة الحالية) ناقصا أي خسارة انخفاض في القيمة تم تسجيلها سابقا في قائمة األرباح
أو الخسائر الموجزة الموحدة)  .وإذا تم الحقا زيادة القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع منخفضة القيمة وأن هذه الزيادة
يمكن أن تتعلق موضوعيا بحدث وقع بعد االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة ،يتم عندئ ِذ عكس خسارة االنخفاض في القيمة
من خالل األرباح أو الخسائر وإال يتم عكسها من خالل الدخل الشامل اآلخر.
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ل)

االنخفاض في القيمة  -تتمه
 )3االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
تقاس خسارة االنخفاض في قيمة ا الستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بمقارنة القيمة القابلة لالسترداد
لالستثمارات مع قيمتها الدفترية .تسجل خسارة االنخفاض في القيمة في قائمة األرباح أو الخسائر الموجزة الموحدة ويتم عكسها
إذا كان هناك أي تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد.

(ب) االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
يتم في تاريخ كل قائمة مركز مالي مراجعة الموجودات غير المالية (ما عدا الموجودات الحيوية والمخزون والموجودات الضريبية
المؤجلة) لتحديد ما إذا كان هناك أي ظروف تشير إلى حدوث خسارة االنخفاض في القيمة أو عكس خسارة االنخفاض في القيمة.
وفي حالة وجود هذا المؤشر ،يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لهذه الموجودات لتحديد مقدار خسارة االنخفاض في القيمة أو عكس
خسارة االنخفاض في القيمة ،إن وجدت.
و عند تعذر تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات الفردية ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد
التي تنتمي إليها الموجودات .وعند إمكانية تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع ،يتم توزيع الموجودات المشتركة على الوحدات
الفردية المنتجة للنقد ،أو بخالف ذلك يتم توزيعها على المجموعة األصغر من الوحدات المنتجة للنقد والتي يمكن تحديد أساس
توزيع معقول وثابت لها .الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير محددة المدة وكذا الموجودات غير الملموسة غير
المتاحة لالستخدام بعد يتم فحصها لالنخفاض في قيمتها سنويا على األقل وكلما كان هناك مؤشر على االنخفاض في قيمة
الموجودات.
القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع والقيمة قيد االستخدام أيهما أعلى .وعند تقييم القيمة قيد االستخدام،
يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية
للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المحددة للموجودات التي لم يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية لها.
إذا تم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات (أو الوحدة المنتجة للنقد) إلى ما دون قيمتها الدفترية ،يتم تخفيض القيمة الدفترية
للموجودات (أو الوحدة المنتجة للنقد) إلى قيمتها القابلة لالسترداد .يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة
األرباح أو الخسائر الموجزة الموحدة إال إذا تم قيد الموجودات ذات الصلة بالقيمة المعاد تقييمها ،وتعامل خسارة االنخفاض في
القيمة في هذه الحالة كتخفي ض ناتج عن إعادة التقييم.
وعندما يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة في وقت الحق ،يتم زيادة القيمة الدفترية للموجودات (أو الوحدة المنتجة للنقد) إلى
التقدير المعدل لقيمتها القابلة لالسترداد بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية التي تمت زيادتها القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها
فيما لو تم االعتراف بخسارة االنخفاض في قيمة الموجودات (أو الوحدة المنتجة للنقد) في سنوات سابقة .يتم االعتراف بع كس
خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة األرباح أو الخسائر الموجزة الموحدة إال إذا تم قيد الموجودات ذات الصلة بالقيمة
المعاد ت قييمها ،وتعامل خسارة االنخفاض في القيمة في هذه الحالة كزيادة ناتجة عن إعادة التقييم.

م)

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تستحق مكافأة نهاية الخدمة لكافة الموظفين العاملين وفقا لشروط وأحكام نظام العمل المتبع في الشركة وشركاتها التابعة ،عند انتهاء
عقود خدماتهم.
يتم احتساب التزام المجموعة المتعلق بخطط المنافع المحددة عن طريق تقدير قيمة المنافع المستقبلية التي تستحق للموظفين في الفترات
الحالية والسابقة وتخصم القيمة للوصول إلى القيمة الحالية.
تضع المجموعة االفتراضات التي تستخدم عند تحديد العناصر الرئيسية للتكاليف بغرض الوفاء بهذه االلتزامات المستقبلية .يتم وضع
هذه االفتراضات بعد استشارة الخبير االكتواري في المجموعة وتشمل تلك االفتراضات التي تستخدم لتحديد تكلفة الخدمة االعتيادية
وكذلك عناصر التمويل المتعلقة بالمطلوبات .يقوم االكتواري المؤهل باحتساب التزام المنافع المحددة وذلك باستخدام طريقة المبالغ
المستحقة حسب الوحدة.
يتم االعتراف بإعادة تقييم التزامات المنافع المحددة التي تتكون من األرباح والخسائر االكتوارية مباشرة في قائمة الدخل الشامل اآلخر
الموجزة الموحدة .تحدد المجموعة مصروف الفائدة الصافي على التزامات المنا فع المحددة للفترة عن طريق تطبيق معدل الخصم الذي
يستخدم في قياس التزامات المنافع المحددة عند بداية الفترة السنوية بعد األخذ باالعتبار أي تغير يطرأ على صافي التزامات المنافع
المحددة خالل الفترة نتيجة المساهمات والمدفوعات لاللتزامات .يتم االعتراف بمصروف الفائدة الصافي والمصاريف األخرى المتعلقة
بخطط المنافع المحددة في قائمة األرباح أو الخسائر الموجزة الموحدة.
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ن)

االحتياطي النظامي
وفقا للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية ،يتعين على الشركة االعتراف بإحتياطي يبلغ  ٪10من صافي
ربح السنة .وفقا للنظام األساسي للشركة ،سوف تتوقف الشركة عن تجنيب االحتياطي عندما يبلغ هذا االحتياطي  ٪30من رأس المال.

س) الصكوك
تصنف المجموعة الصكوك المصدرة ضمن المطلوبات المالية أو حقوق الملكية ،وذلك وفقا للشروط التعاقدية للصكوك .الصكوك التي
لها تاريخ استحقاق ثابت وتواريخ ثابتة لتوزيع عوائد األرباح تصنف كالتزامات.
الصكوك التي ليس لها تاريخ استحقاق ثابت (الصكوك الدائمة) وتواريخ غير ثابتة لتوزيع عوائد األرباح تصنف ضمن حقوق الملكية.
تسجل التوزيعات ضمن حقوق الملكية.

ع)

أسهم الخزينة
يتم إثبات أدوات حقوق الملكية الخاصة باألسهم التي يُ عاد شراؤها (أسهم الخزينة) بغرض استخدامها ضمن برنامج خيارات الموظفين
لإلشتراك في أسهم الشركة "إيسوب" بالتكلفة ويتم خصمها من حقوق الملكية وتعدل ألي تكاليف معامالت ،والتوزيعات وكذلك أرباح
أوخسائر بيع هذه الصكوك .ال يتم اثبات أي أرباح أو خسائر في قائمة األرباح أو الخسائر الموجزة الموحدة عند شراء أو بيع أو إصدار
أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة باألسهم للمجموعة .يتم اثبات أي فروقات بين القيمة الدفترية والتعويض في حالة إعادة اإلصدار
كعالوة أسهم.

ف) الدفعات المحسوبة على أساس األسهم
يحصل موظفي المجموعة على مكافآت في شكل دفعات على أساس األسهم ضمن برنامج خيارات الموظفين لإلشتراك في أسهم الشركة
"إيسوب" حيث يمنح موظفي المجموعة حق خيار شراء أسهم الشركة ("الخيار" ) .لكي يتمكن الموظف من ممارسة هذا الحق يقوم بدفع
سعر محدد مسبقا وتقديم خدماته كعوض ويتوافق مع شروط االستحقاق.
يتم االعتراف بتكلفة البرنامج ،كمصروف في قائمة األرباح أو الخسائر الموجزة الموحدة ويتم بالمقابل زيادة اإلحتياطيات األخرى في
حقوق الملكية على مدى الفترة التي من خاللها يتم الوفاء بشروط الخدمة.
قامت اإل دارة بعمل تحوط اقتصادي وذلك من خالل شراء أسهم خزينة عند بداية البرنامج .ووفقا لذلك ،فان االحتياطيات األ خرى (المتمثلة
في المصروف التراكمي الناتج من البرنامج ) يتم تحويلها إلى األرباح المبقاة عند انتهاء مدة البرنامج .وذلك سواء تم اكتساب الموظفين
لتلك الخيارات أم ال.
المصروف المتراكم المعترف به عند تاريخ إعداد كل تقرير مالي ،حتى تاريخ انتهاء البرنامج يعكس المدى الذي انتهت إليه فترة البرنامج
وأفضل تقديرات المجموعة لعدد الخيارات التي اكتسبت في نهاية البرنامج.
وفي حالة تعديل شروط البرنامج ،فإن الحد األدنى للمصار يف المعترف بها يساوي القيمة العادلة لخيارات األسهم في تاريخ المنح ومع
ذلك فإنه يتم اإلعتراف بأي مصروف إضافي لقاء أي تعديل يؤدي إلى زيادة القيمة العادلة للخيارات أو يعود بالمنفعة على الموظفين
وحسبما يتم قياسه بتاريخ التعديل.
وفي حالة إنهاء البرنامج ،يتم معا لجة الخيارات كما لو كانت مكتسبة في تاريخ اإلنهاء ،ويتم فورا اإلعتراف بالمصاريف المتبقية حيث
تشتمل تلك المزايا غير المكتسبة والخاضعة للتحكم من قبل الشركة أو الموظف والتي لم تستحق بعد .و لكن ،في حالة وضع برنامج جديد
كبديل لبرنامج تم إنهاؤه ،وتم تحديده كبرنام ج بديل في تاريخ منح البرنامج الجديد ،فإن البرنامج الذي تم إنهاؤه والبرنامج الجديد يتم
معالجتها كما لو كان تعديل البرنامج األصلي كما ورد في الفقرة السابقة.

ص) تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية خالل الفترة المالية وتسجل بالريال السعودي على أساس أسعار تحويل ثابتة والتي يتم تحديدها
دوريا إلظهار متوسط األسعار السائدة في السوق أو األسعار اآلجلة إذا كانت المعامالت مغطاة .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات
المدرجة بالعمالت األجنبية بتاريخ إعداد قائمة المركز المالي الموجزة الموحدة وتسجل بالريال السعودي على أساس أسعار التحوي ل
السائدة بذلك التاريخ أو بأسعار الشراء اآلجلة إذا كانت المعامالت مغطاة .يتم تحميل أو إضافة أي فروقات ناتجة عن التحويل على قائمة
األرباح أو الخسائر الموجزة الموحدة ،كلما كان ذلك مالئما.
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ص) تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية – تتمه
تم عرض العمالت الوظيفية للشركات التابعة األجنبية في اإليضاح رقم ( .)1يتم في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي ترجمة الموجودات
والمطلوبات لهذه الشركات التابعة إلى الريال السعودي ،وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة على أساس أسعار التحويل السائدة
في تاريخ قائمة المركز المالي الموجزة الموحدة .ويتم ترجمة قائمة األرباح أو الخسائر الموجزة الموحدة الخاصة بهذه الشركات على
أساس المتوسط المرجح أل سعار التحويل للفترة .يتم ترجمة عناصر حقوق الملكية ما عدا األرباح المبقاة على أسعار التحويل السائدة في
تاريخ نشأة كل عنصر  .أما التعديالت على ترجمة العمالت الناتجة المتعلقة بهذه العناصر لحقوق الملكية يتم تسجيلها كبند منفصل في
حقوق الملكية.

ق)

االعتراف باإليرادات
تتمثل اإليرادات في القيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق لقاء البضاعة المباعة بالصافي بعد خصم المرتجعات وال خصم التجاري
والحسومات .يتم بيع المنتجات ،بشكل رئيسي على أساس البيع أو اإلرجاع.
تتحقق اإليرادات عند انتقال المنافع والمخاطر الهامة المتعلقة بالملكية للعميل ،وعند احتمالية استرداد المقابل المالي وإمكانية تقدير
التكاليف ذات الصلة والمنتجات بشكل موثوق وعدم استمرار مشاركة اإلدارة في المنتجات وإمكانية قياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق.
ويتم تسجيل اإليرادات بعد خصم المردودات والخصم التجاري وخصم الكمية.
يتم احتساب مخصص المبيعات المرتجعة على أساس المرتجع المتوقع من المنتجات المنتهية الصالحية.

ر)

المنح الحكومية
ال يتم إثبات المنح الحكومية حتى يكون هناك تأكيد معقول بالتزام المجموعة بالشروط المتعلقه بها وبأنه سيتم استالمها من الدولة.
يتم اثبات اإلعانات الحكومية في قائمة األرباح أو الخسائر الموجزة الموحدة بصورة منتظمة على مدى الفتر ات التي تعترف بها الم جموعة
كمصروف وذلك لمقابلة اإلعانة مع التكاليف التي سيتم التعويض عنها .وبالتحديد ،يتم اثبات المنح الحكومية التي يكون شرطها األساسي
قيام المجموعة بشراء إو إنشاء أو اقتناء موجودات غير متداولة ،كإيرادات مؤجلة في قائمة المركز المالي الموجزة الموحدة ويتم تحويلها
إلى قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة بصورة منتظمة ومنطقية على مدى األعمار اإلنتاجية للموجودات المتعلقة بها.

ش) مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية
تشتمل مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإل دارية على التكاليف المباشرة وغير المبا شرة التي ال تعتبر بشكل خاص جزء
من تكلفة المبيعات .يتم التوزيع بين تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية ،عند الضرورة ،على
أساس ثابت  .تقوم المجموعة بتحميل المدفوعات (ما عدا تلك المتعلقة بحسومات المبيعات) المتعلقة باالتفاقيات طويلة األجل المبرمة مع
العمالء والموزعين على مصاريف البيع والتوزيع.

ت)

عقود االيجار
الموجودات المحتفظ بها بموجب عقود اإليجار والتي على أساسها تنتقل كافة مخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية للمجموعة يتم تصنيفها
كعقود إيجار تمويلي .يتم قياس الموجودات المؤجرة مبدئيا بمبلغ يعادل قيمتها العادلة والقيمة الحالية من الحد األدنى لمدفوعات عقود
االيجار ،أيهما أقل .وبعد االعتراف األولي ،تحتسب الموجودات وفقا للسياسة المحاسبية المنطبقة على الموجودات.
تصنف الموجودات المحتفظ بها من خالل عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلي والتي ال يتم االعتراف بها في قائمة المركز المالي
الموجزة الموحدة للمجموعة .يتم تحميل دفعات االيجار المتعلقة بعقود االيجار التشغيلي على قائمة األرباح أو الخسائر الموجزة الموحدة
على مدى فترة عقود االيجار.
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 - 5السي اسات المحاسبية الهامة  -تتمه
ث ) تكلفة التمويل
تكلفة التمويل المنسوبة مباشرة القتناء أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة (وهي موجودات بحاجة لفترة كبيرة من الوقت حتى تصبح
هذه الموجودات جاهزة لالستخدام أو البيع المعدة له) يتم اضافتها إلى تكلفة هذه الموجودات حت ى تصبح هذه الموجودات جاهزة لالستخدام
أو البيع المعدة له.
يتم اثبات الجزء الفعلي من المشتقات في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموجزة الموحدة ويتم تحويله إلى قائمة األرباح أو الخسائر الموجزة
الموحدة عند تأثير الموجودات المؤهل ة على األرباح أو الخسائر ،بالقدر الذي يستخدم فيه معدل التمويل المتغير لتمويل الموجودات
المؤهلة والتحوط بها في تغطية تدفقات ن قدية فعالة لمخاطر أسعار الفائدة  .وبالقدر الذي يستخدم فيه معدل التمويل الثابت لتمويل المو جودات
المؤهلة والتحوط بها في تغطية تدفقات نقدية فعالة لمخاطر أسعار الفائدة ،تعكس تكاليف التمويل التي تمت رسملتها معدل الفائدة الذي
تمت تغطيته.
إيرادات االستثمارات المكتسبة من االستثمارات المؤقتة للقروض المحددة التي تعتمد تكاليفها على الموجودات المؤهلة يتم خصمها من
تكاليف التمويل المؤهلة للرسملة.
يتم اثبات جميع تكاليف التمويل األخرى ف ي قائمة األرباح أو الخسائر الموجزة الموحدة عند فترة تكبدها.

خ ) التقارير القطاعية
قطاع التشغيل هو عنصر في المجموعة يرتبط بأنشطتها التي من خاللها تحصل على إيرادات وتتكبد مصاريف بما في ذلك اإليرادات
والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع أي عناصر أخرى في الم جموعة .يتم مراجعة كافة النتائج التشغيلية لقطاعات التشغيل بصورة
منتظمة بواسطة صانع القرار التشغيلي الرئيسي في المجموعة التخاذ قرارات بشأن الموارد التي يتم توزيعها على القطاعات وتقييم
أداءها والتي تتوفر معلوماتها المالية المنفصلة .تشتمل نتائج القطاع المرفوعة لصانع القرار التشغيلي الرئيسي في المجموعة على بنود
منسوبة مباشرة إلى القطاع وكذلك تلك التي يمكن توزيعها على أساس معقول.

-6

استخدام األحكام والتقديرات
إن إعداد هذه القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية الساااااااعودية والمعايير واالصااااااادارات األخرى
المعتمدة من الهيئة الساااعودية للمحاسااابين القانونيين ،يتطلب من اإلدارة اساااتخدام أحكام وتقديرات وافتراضاااات والتي بدورها تؤثر في تطبيق
الساااياساااات المحاسااابية على المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات .وكذلك اإلفصااااحات عن بعض األصاااول وااللتزامات المحتملة في تاريخ
قائمة المركز المالي الموجزة الموحدة .تؤثر التقديرات واإلفتراضااااات في أرصاااادة األصااااول واإللتزامات وكذلك المبالغ التي تم التقرير عنها
لإليرادات والمصاااريف  .وعلى الرغم من أنه تم إعداد تلك التقديرات على أساااس أفضاال المعلومات المتاحة لإلدارة عن ا ألحداث أو الظروف
الحالية ف قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
يتوقع أن تكون األحكام والتقديرات المطبقة في هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة هي نفسها المطبقة في أول قوائم مالية سنوية يتم
إعداده وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
يتم مراجعة اإلفتراضات الهامة بصورة مستمرة .يتم اإلعتراف بالتعديالت على التقديرات بأثر مستقبلي.

 1-6األحكام
فيما يلي األحكام الهامة التي قامت بها المجموعة عند تطبيق الساااياساااات المحاسااابية ذات أثر جوهري على المبالغ المساااجلة في القوائم المالي ة
األولية الموجزة الموحدة مدرجة في اإليضاحات التالية:


اإليضاااااااح  :9الموجودات الحيوية ليساااااات بالقيمة العادلة – قدرت المجموعة أن األسااااااعار المدرجة ليساااااات متاحة للموجودات الحيوية
المملوكة بواسطة المجموعة باستثناء المحاصيل وأن القياسات البديلة للقيمة العادلة ال يمكن اإلعتماد عليها بصورة واضحة.

 2-6االفتراضات والتقديرات غير المؤكدة
فيما يلي االفتراضاااات الرئيساااية والتقديرات غير المؤكدة ذات المخاطر ال جوهرية والتي تتسااابب في تعديالت هامة في الفترة المنتهية في 30
سبتمبر 2017م:
 اإليضاح  :13قياس إلتزامات مكافأة نهاية الخدمة :اإلفتراضات اإلكتوارية الهامة.
 اإليضااااح  :14الضاااريبة المؤجلة  -فيما إذا كانت هناك أرباح ضاااريبية مساااتقبلية متاحة مق ابل الموجودات الضاااريبية المؤجلة التي يمكن
تحققها.
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الممتلكات واآلالت والمعدات
األراضي والمباني
بآالف الرياالت
السعودية

اآلالت والمكائن
والمعدات
بآالف الرياالت
السعودية

السيارات
بآالف الرياالت
السعودية

األعمال الرأسمالية
تحت التنفيذ
بآالف الرياالت
السعودية

أشجار مثمرة
بآالف الرياالت
السعودية

أشجار غير مثمرة
بآالف الرياالت
السعودية

اإلجمــالي
بآالف الرياالت
السعودية

التكلفة:
الرصيد االفتتاحي
إضافات خالل الفترة
تحويالت خالل الفترة
استبعادات خالل الفترة
إعادة تصنيف
فروق ترجمة عمالت أجنبية

10.131.683
1.160.551
()14.215
27.645
()1.610

11.297.763
1.266.575
()108.571
()25.081
()13.331

2.547.348
129.336
()37.772
()2.564
()50

5.167.775
2.171.820
()2.556.462
8.231

101.075
1.370
84.780
()648

65.883
29.083
()84.780
-

29.311.527
2.202.273
()160.558
()7.408

الرصيد الختامي

11.304.054

12.417.355

2.636.298

4.791.364

186.577

10.186

31.345.834

االستهالك المتراكم:
الرصيد االفتتاحي
االستهالك المحمل للفترة
استبعادات خالل الفترة
إعادة تصنيف
فروق ترجمة عمالت أجنبية

1.669.108
237.564
()3.827
619
()5.360

5.270.103
677.337
()99.548
()167
()1.186

1.176.362
193.058
()29.774
()452
()557

-

51.361
55.765
()204

-

8.166.934
1.163.724
()133.149
()7.307

الرصيد الختامي

1.898.104

5.846.539

1.338.637

-

106.922

-

9.190.202

صافي القيمة الدفترية:
في  30سبتمبر 2017م (غير مدققه)

9.405.950

6.570.816

1.297.661

4.791.364

79.655

10.186

22.155.632

في  31ديسمبر 2016م (مدققه)

8.462.575

6.027.660

1.370.986

5.167.775

49.714

65.883

21.144.593

في  1يناير 2016م (مدققه)

7.830.340

5.471.120

1.337.500

3.924.912

41.047

37.368

18.642.287

 1-7تشتمل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ على تكاليف التمويل المرسملة خالل الفترة وقدرها  56.9مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2016م 53.9 :مليون لاير سعودي 1 ،يناير 2016م 35.9 :مليون لاير سعودي).
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الموجودات غير الملموسة والشهرة
 30سبتمبر 2017م
(غير مدققه)
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

تراخيص البرامج (اإليضاح رقم )1-8
الشهرة (اإليضاح رقم )2-8

 31ديسمبر 2016م
(مدققه)
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

 1يناير 2016م
(مدققه)
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

88.611

109.374

132.200

935.081

930.725

1.009.077

1.023.692

1.040.099

1.141.277

 1-8تراخيص البرامج
تراخيص البرامج
بآالف الرياالت
السعودية

تراخيص البرامج تحت
التنفيذ *
بآالف الرياالت
السعودية

اإلجمالي
بآالف الرياالت
السعودية

التكلفة
الرصيد اإلفتتاحي
إضافات خالل الفترة
تحويالت خالل الفترة
استبعادات خالل الفترة
فروق ترجمة عمالت أجنبية
الرصيد الختامي

170.020
48.854
()30.930
()157
187.787

34.753
18.115
()48.854
()210
3.804

204.773
18.115
()30.930
()367
191.591

اإلطفاء المتراكم
الرصيد اإلفتتاحي
اإلطفاء خالل الفترة
استبعادات خالل الفترة
فروق ترجمة عمالت أجنبية
الرصيد الختامي

95.399
38.573
()30.930
()62
102.980

-

95.399
38.573
()30.930
()62
102.980

صافي القيمة الدفترية
في  30سبتمبر 2017م (غير مدققه)

84.807

3.804

88.611

في  31ديسمبر 2016م (مدققه)
في  1يناير 2016م (مدققه)

74.621
50.336

34.753
81.864

109.374
132.200

* تراخيص البرامج تحت التنفيذ تتضمن برامج تحت التركيب.
 2-8الشهرة
نشأت الشهرة من خالل اإل ستحواذ على شركة المخابز الغربية المحدودة في 2007م وشركة حائل للتنمية الزراعية في 2009م وشركة
األلبان والعصائر العالمية المحدودة في 2012م:

شركة المخابز الغربية المحدودة
شركة حائل للتنمية الزراعية
شركة األلبان والعصائر العالمية المحدودة

 30سبتمبر 2017م
(غير مدققه)
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
548.636
244.832
141.613
935.081
26

 31ديسمبر 2016م
(مدققه)
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
548.636
244.832
137.257
930.725

 1يناير 2016م
(مدققه)
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
548.636
244.832
215.609
1.009.077
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 -9الموجودات الحيوية
تتكون الموجودات الحيوية للمجموعة من األبقار والدجاج والنباتات.
يتم قياس الموجودات الحيوية للمجموعة كما يلي:
 قطيع األبقار والدجاج :يتم قياسها بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر اإلنخفاض ،إن وجدت .وبما انه ال تتوفر أسعار سوق متداولةوأي قياسات بديلة للقيمة العادلة تم ت قييمها بصورة واضحة بأنها ال يمكن الوثوق بها.
-

المحاصيل :يتم قياسها بالقيمة العادلة وفقا ألسعار السوق المعدلة للمحاصيل القائمة في السوق بناء على مرحلة نمو المحاصيل.
قطيع األبقار
بآالف الرياالت السعودية

منتجات الدواجن
األخرى
بآالف الرياالت
السعودية

أمهات الصيصان
بآالف الرياالت
السعودية

المحاصيل
بآالف الرياالت
السعودية

اإلجمــالي
بآالف
الرياالت السعودية

التكلفة:
الرصيد اإلفتتاحي
اإلضافات خالل الفترة *
تحويالت خالل الفترة
استبعادات خالل الفترة
فروق ترجمة عمالت اجنبية
الرصيد الختامي

1.726.766
427.592
()413.343
()77
1.740.938

82.494
60.433
()57.487
85.440

55.598
708.422
()713.735
50.285

-

1.864.858
1.196.447
()713.735
()470.830
()77
1.876.663

االستهالك المتراكم:
الرصيد اإلفتتاحي
االستهالك المحمل للفترة
استبعادات خالل الفترة
فروق ترجمة عمالت اجنبية
الرصيد الختامي

510.903
154.696
()149.442
7
516.164

26.932
60.953
()55.511
32.374

-

-

537.835
215.649
()204.953
7
548.538

صافي القيمة الدفترية:
في  30سبتمبر 2017م (غير مدققه)
في  31ديسمبر 2016م (مدققه)

1.224.774
1.215.863

53.066
55.562

50.285
55.598

-

1.328.125
1.327.023

في  1يناير 2016م (مدققه)
القياس على أساس القيمة العادلة:
الرصيد اإلفتتاحي
إضافات خالل الفترة
تحويالت خالل الفترة
استبعادات خالل الفترة
المكاسب الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة
ناقصا ُ تكلفة البيع
فروق ترجمة عمالت اجنبية
الرصيد الختامي

1.125.365

61.141

62.543

-

1.249.049

-

-

-

40.844
147.923
()131.249
()1.228

40.844
147.923
()131.249
()1.228

-

-

-

9.970
()3.204
63.056

9.970
()3.204
63.056

القيمة الدفترية
في  30سبتمبر 2017م – غير مدققة
في  31ديسمبر 2016م – مدققة

-

-

-

63.056
40.844

63.056
40.844

في  1يناير 2016م  -مدققة

-

-

-

53.836

53.836

قطيع األبقار
بآالف الرياالت السعودية
تصنيف الموجودات الحيوية:
في  30سبتمبر 2017م
موجودات حيوية مصنفة كموجودات غير متداولة
مو جودات حيوية مصنفة كموجودات متداولة
في  31ديسمبر 2016م
موجودات حيوية مصنفة كموجودات غير متداولة
موجودات حيوية مصنفة كموجودات متداولة

1.224.774
1.224.774

1.215.863
1.215.863

أمهات الصيصان
بآالف الرياالت
السعودية

53.066
53.066

55.562
55.562
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منتجات الدواجن
األخرى
بآالف الرياالت
السعودية

50.285
50.285

55.598
55.598

المحاصيل
بآالف الرياالت
السعودية

63.056
63.056

40.844
40.844

اإلجمــالي
بآالف
الرياالت السعودية

1.277.840
113.341
1.391.181

1.271.425
96.442
1.367.867
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الموجودات الحيوية – تتمه

قطيع األبقار
بآالف الرياالت
السعودية
تصنيف الموجودات الحيوية:
في  1يناير 2016م
موجودات حيوية مصنفة كموجودات غير
متداولة
موجودات حيوية مصنفة كموجودات متداولة

1.125.365
1.125.365

أمهات الصيصان
بآالف الرياالت
السعودية

61.141
61.141

منتجات الدواجن
األخرى
بآالف الرياالت
السعودية

62.543
62.543

المحاصيل
بآالف الرياالت
السعودية

53.836
53.836

اإلجمــالي
بآالف
الرياالت السعودية

1.186.506
116.379
1.302.885

* تتضمن اإلضافات موجودات حيوية بمبلغ  427.5مليون لاير سعودي.
يتمثل قطيع األبقار في األبقار المحتفظ بها بغرض انتاج الحليب.
يتم االحتفاظ بأمهات الصيصان بغرض الحصول على البيض الذي يتم تفقسيه داخل الدجاج الالحم (منتجات الدجاج األخرى).
يتم االحتفاظ بالمحاصيل بغرض تقديمها كعلف للحيوانات وتستهلك داخليا.
إدارة المخاطر الزراعية
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية المتعلقة بأنشطتها الزراعية:
أ) المخاطر التنظيمية والبيئية
تخضع المجموعة للقوانين واألنظمة في الدول المختلفة التي تعمل فيها .وقد وضعت المجم وعة سياسات وإجراءات بيئية تهدف إلى االلتزام
بالقوانين البيئية المحلية واألخرى.
ب) مخاطر تتعلق بالمناخ وأخرى
تتعرض المجموعة لمخاطر األضرار الناجمة عن التغيرات المناخية واألمراض وعوامل الطبيعة األخرى .وقد قامت المجموعة بعمليات
شاملة تهدف إلى مراقبة هذه المخاطر والحد منها وتشمل فحوصات طبية اعتيادية وسياسات التطعيم و الحفاظ على مزارع مالئمة لتوفير
حاجز ضد األمراض.
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 -10االستثمارات
تتضمن الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة واإلستثمارات المتاحة للبيع ما يلي:
النشاط الرئيسي

مكان التأسيس

استثمارات في شركات زميلة ومشاريع
مشتركة
(اإليضاح رقم )1-10
شركة المزارعون المتحدون القابضة

استثمارات في القطاع الزراعي

المملكة العربية السعودية

شركة تأصيل الدواجن (عروق)

الزراعة

شركة المراعي ذ.م.م.

شركة راكدة

 30سبتمبر
2017م
(غير مدققه)

 31ديسمبر
2016م
(مدققه)

 1يناير
2016م
(مدققه)

٪

٪

٪

٪33.0

٪33.0

٪33.0

 30سبتمبر
2017م
(غير مدققه)
آالف الرياالت
السعودية
53.855

 31ديسمبر
2016م
(مدققه)
آالف الرياالت
السعودية
58.296

 1يناير
2016م
(مدققه)
آالف الرياالت
السعودية
58.504

المملكة العربية السعودية

٪41.9

٪24.7

٪24.7

65.879

38.112

35.469

قطر

٪50.0

٪50.0

٪50.0

204
119.938

204
96.612

204
94.177

 30سبتمبر
2017م
(غير مدققه)

 31ديسمبر
2016م
(مدققه)

 1يناير
2016م
(مدققه)

٪

٪

٪

 30سبتمبر
2017م
(غير مدققه)
آالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر
2016م
(مدققه)
آالف الرياالت
السعودية

 1يناير
2016م
(مدققه)
آالف الرياالت
السعودية

٪2.1

٪2.1

٪2.1

108.704
108.704

102.872
102.872

104.237
104.237

228.642

199.484

استثمارات متاحة للبيع
(اإليضاح رقم )3-10
شركة زين السعودية
اإلجمالي
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لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
 -10االستثمارات – تتمه
 1-10تتكون االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة مما يلي:
 30سبتمبر 2017م
(غير مدققه)
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

شركة المزارعون المتحدون القابضة

58.296
()5.201
760
53.855

الرصيد االفتتاحي
الحصة في الخسائر الشاملة األخرى
الحصة في نتائج الفترة
الرصيد الختامي

 30سبتمبر 2017م
(غير مدققه)
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

شركة تأصيل الدواجن (عروق)

38.112
25.000
2.767
65.879

الرصيد االفتتاحي
إضافات
الحصة في نتائج الفترة
التوزيعات
الرصيد الختامي

 30سبتمبر 2017م
(غير مدققه)
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

شركة المراعي ذ.م.م.

204
204

الرصيد االفتتاحي
الرصيد الختامي

 31ديسمبر 2016م
(مدققه)
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

58.504
()10.388
10.180
58.296
 31ديسمبر 2016م
(مدققه)
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

35.469
3.143
()500
38.112
 31ديسمبر 2016م
(مدققه)
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

204
204

2-10

خالل الفترة ،قامت شركة حائل للتنمية الزراعية (إ حدى الشركات المملوكة بالكامل ل شركة المراعي) بزيادة حصتها في شركة تأصيل
الدواجن ،شركة زميلة من  ٪24.7إلى  ٪41.9من خالل دفع مقابل مادي بمبلغ  25مليون لاير سعودي.

3-10

اال ستثمارات في أسهم شركة زين البالغة 12.4مليون سهم ،تم قياسها على أساس القيمة العادلة ،وذلك على أساس األسعار المتداولة لألسهم
في سوق األسهم السعودية (تداول) .وقد نتج عن ذلك التقييم أرباح غير محققة قدرها  5.8مليون لاير سعودي للفترة المنتهية في  30سبتمبر
2017م والتي تم عرضها ضمن االحتياطيات األخرى ضمن حقوق الملكية.
قامت الشركة برهن أسهم زين إلى البنك السعودي الفرنسي لضمان القرض الممنوح من البنك الفرنسي لشركة زين.

 -11رأس المال
رأس مال الشركة كما في  30سبتمبر 2017م يبلغ  8.000مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2016م 8000 :مليون لاير سعودي 1 ،يناير
2016م 6000 :مليون لاير سعودي) ،يتكون من  800مليون ( 31ديسمبر 2016م 800 :مليون ،و 1يناير 2016م 600 :مليون) سهم
مدفوع ومصدر بقيمة  10لاير سعودي لكل سهم.
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القروض
 30سبتمبر
2017م (غير
مدققه)
بآالف الــرياالت
السعوديــــة

إيضاح
1-12
2-12
3-12

تسهيالت بنكية إسالمية (مرابحة)
صندوق التنمية الصناعية السعودي
تسهيالت بنكية م قدمة لشركات تابعة
خارجية
صندوق التنمية الزراعية

4-12

صكوك

5-12

قروض قصيرة األجل
الجزء المتداول من قروض طويلة االجل
قروض قصيرة األجل
قروض طويلة األجل

 31ديسمبر
2016م (مدققه)

 1يناير 2016م
(مدققه)

بآالف الــرياالت
السعوديــــة

بآالف الــرياالت
السعوديــــة

6.514.357
1.028.068

5.784.821
1.219.508

5.638.441
1.455.613

485.525
187.682
8.215.632
3.894.900
12.110.532

385.106
164.091
7.553.526
3.893.613
11.447.139

170.791
7.264.845
3.891.292
11.156.137

244.133
1.669.219
1.913.352
10.197.180
12.110.532

146.911
1.171.885
1.318.796
10.128.343
11.447.139

153.380
1.668.030
1.821.410
9.334.727
11.156.137

1-12

التسهيالت البنكية اإل سالمية (مرابحة) مضمونة بسندات ألمر صادرة بواسطة المجموعة .تستحق التسهيالت البنكية (مرابحة) خالل فترة
أقل من عامين هي في الغالب ذات طبيعة متجددة .في  28سبتمبر  2017م تم منح المجموعة تسهيالت مرابحة جديدة من مؤسسة التمويل
الدولية (عضو في مجموعة البنك الدولي) بمبلغ  281.4مليون لاير سعودي .بلغت التسهيالت البنكية اإلسالمية (مرابحة) غير المستخدمة
والمتاحة لالستخدام كما في  30سبتمبر 2017م مبلغ  6,336.1مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2016م 6,050.8 :مليون لاير سعودي،
 1يناير 2016م 2,739.9 :مليون لاير سعودي).

2-12

تسهيال ت المجموعة من صندوق التنمية الصناعية السعودي مضمونة برهن موجودات محددة بمبلغ  1.028مليون لاير سعودي كما في
 30سبتمبر 2017م ( 31ديسمبر 2016م 1,219.5 :مليون لاير سعودي 1 ،يناير 2016م 1,455.6 :مليون لاير سعودي) .كما في
 30سبتمبر 2017م كان لدى المجموعة تسهيال ت مقدمة من صندوق التنمية الصناعي غير مستخدمة ومتاحة لالستخدام بلغت قيمتها
 284.2مليون لاير سعودي تستحق خالل فترة تمتد ألكثر من خمس سنوات ( 31ديسمبر 2016م 351.0 :مليون لاير سعودي 1 ،يناير
2016م 380.3 :مليون لاير سعودي)  .تخضع الموجودات المحتفظ بها كضمانات لقيود االستبعاد حتى يتم تعديل القرض أو موافقة الجهة
المقرضة على االستبعاد.

3-12

تتمثل هذه التسهيالت البنكية في القروض التي حصلت عليها الشركات التابعة الخارجية من مؤسسات بنكية أجنبية .بلغت التسهيالت غير
المستخدمة والمتاحة لالستخدام كما في  30سبتمبر 2017م مبلغ  327.5مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2016م214.8 :مليون لاير
سعودي 1 ،يناير 2016م 195.2 :مليون لاير سعودي).

4-12

قرض صندوق التنمية الزراعية مضمون برهن أرض محددة تبلغ قيمتها 187.7مليون لاير سعودي كما في  30سبتمبر 2017م (31
ديسمبر 2016م 164.1( :مليون لاير سعودي 1 ،يناير 2016م :ال شيء) .ليس لدى المجموعة تسهيالت مقدمة من صندوق التنمية
الزراعية غير مستخدمة ومتاحة للسحب كما في  30سبتمبر 2017م ( 31ديسمبر 2016م 26.3 :مليون لاير سعودي 1 ،يناير  2016م:
ال شيء)  .تخضع الموجودات المحتفظ بها كضمانات لقيود االستبعاد حتى يتم سداد القرض أو موافقة الجهة المقرضة على االستبعاد.

5-12

قامت الشركة بتاريخ  14ربيع الثاني 1433هـ (الموافق  7مارس 2012م) بإصدار اإلصدار األول  -المجموعة األولى  -من الصكوك
بقيمة  1,000.0مليون لاير سعودي بقيمة إسمية قدرها  1.0مليون لاير سعودي لكل منها بدون خصم أو عالوة .ويحمل اإلصدار معدل
عائد وفقا للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية (سايبور) زائدا هامشا محددا سلفا يستحق السداد الحقا في نهاية كل
نصف سنة .تستحق الصكوك السداد بالقيمة اإلسمية بتاريخ استحقاقها في  30جمادى اآلخرة 1440هـ (الموافق  7مارس 2019م).
قامت الشركة بتاريخ  19جمادى األولى 1434هـ (الموافق  31مارس 2013م) بإصدار اإلصدار الثاني  -المجموعة الثانية  -من الصكوك
بقيمة  787.0مليون لاير سعودي بقيمة إسمية قدرها  1.0مليون لاير سعودي لكل منها بدون خصم أو عالوة .ويحمل اإلصدار معدل
عائد وفقا للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية (سايبور) زائدا هامشا محددا سلفا يستحق السداد الحقا في نهاية كل
نصف سنة .تستحق الصكوك السداد بالقيمة اإلسمية بتاريخ استحقاقها في  7شعبان 1441هـ (الموافق  31مارس 2020م).
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القروض  -تتمه
قامت الشركة بتاريخ  19جمادى األولى 1434هـ (الموافق  31مارس 2013م) بإصدار اإلصدار الثاني  -المجموعة الثالثة من الصكوك
بقيمة  513.0مليون لاير سعودي بقيمة إسمية قدرها  1.0مليون لاير سعودي لكل منها بدون خصم أو عالوة .ويحمل اإلصدار معدل
عائد وف قا للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية (سايبور) زائدا هامشا محددا سلفا يستحق السداد الحقا في نهاية كل
نصف سنة .تستحق الصكوك السداد بالقيمة اإلسمية بتاريخ انتهائها في  15رجب 1439هـ (الموافق  31مارس 2018م).
قامت الشركة بتاريخ  3ذو الحجة 1436هـ (الموافق  16سبتمبر  2015م) بإصدار اإلصدار الثالث من الصكوك بقيمة  1,600.0مليون
لاير سعودي بقيمة إسمية قدرها  1.0مليون لاير سعودي لكل منها بدون خصم أو عالوة .ويحمل اإلصدار معدل عائد وفقا للمعدالت
السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية ( سايبور) زائدا هامشا محددا سلفا يستحق السداد الحقا في نهاية كل نصف سنة .تستحق
الصكوك السداد بالقيمة اإلسمية بتاريخ انتهائها في  20صفر 1444هـ (الموافق  16سبتمبر 2022م).
ويحق للشركة طبقا لشروط ترتيبات الصكوك دمج موجوداتها مع موجودات الصكوك .تتكون موجود ات الصكوك من حصة حامليها في
معامالت المضاربة وحصة حامليها في معامالت المرابحة ،وكذلك أية مبالغ مستحقة لحساب الصكوك واالحتياطي الذي احتفظت به
الشركة من حساب الصكوك.

6-12

-13

تشتمل القروض على تعهدات معينة  .وقد يتم إعادة التفاوض حول هذه التعهدات في حالة اإلخالل بها مستقبال .وتقوم إدارة الخزينة بمراقبة
التعهدات بصورة شهرية ،بحيث تقوم بإبالغ اإلدارة لضمان االلتزام المستقبلي إذا كان هناك أي احتمال باإل خالل بها مستقبال.

مكافأة الموظفين
 30سبتمبر
2017م
(غير مدققه)

 31ديسمبر
2016م
(مدققه)

بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

الرصيد اإلفتتاحي
قائمة الربح أو الخسارة

573.979

527.200

تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الفائدة
قائمة الدخل الشامل

84.787

115.358

الخسائر اإلكتوارية
الحركة في النقد:
المكافأة المدفوعة
الرصيد الختامي

-

12.723

()61.478

()81.302
573.979

597.288

 31ديسمبر
2016م
(مدققه)
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

الحساسية في إلتزام المكافأة المحددة
نقص بنسبة ٪1
أساس
زيادة بنسبة ٪1
نقص بنسبة ٪1
أساس
زيادة بنسبة ٪1

معدل التضخم في الرواتب

معدل الخصم

افتراض دراسة احصائية للموظفين
بيانات العضوية
عدد الموظفين
متوسط أعمار الموظفين (بالسنوات)
متوسط عدد سنوات الخبرات السابقة

531.299
573.979
622.253
622.353
573.979
532.177

40.020
33.6
3.6
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 -13مكافأة الموظفين  -تتمه
ملخص االفتراضات االقتصادية
الدولة

المعدل

 31ديسمبر
2016م (مدققه)

المملكة العربية السعودية
االمارات العربية المتحدة
ُعمان
الكويت
البحرين
قطر

معدل الخصم الصافي
معدل الخصم الصافي
معدل الخصم الصافي
معدل الخصم الصافي
معدل الخصم الصافي
معدل الخصم الصافي

٪1.0
٪0.7
٪2.2
٪0.7
٪4.3
٪0.7

 -14الضرائب المؤجلة
فيما يلي أهم الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة التي قامت المجموعة باالعتراف بها والتغيرات التي تمت عليها خالل الفترة المالية
الحالية والسابقة.

 1-14الموجودات الضريبية المؤجلة
 30سبتمبر
2017م
(غير مدققه)
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

13.875
1.797
15.672

الرصيد اإلفتتاحي
المحملة على قائمة األرباح أو الخسائر
الرصيد الختامي

 31ديسمبر
2016م
(مدققه)
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

1.156
12.719
13.875

تتعلق الموجودات الضريبية بالخسائر الضريبية غير المستغلة لشركاتها التابعة في األرجنتين .تعتقد اإلدارة بتوفر أرباح ضريبية مستقبلية
لالستفادة من الموجودات الضريبية المؤجلة.
 31ديسمبر
 30سبتمبر
2016م
2017م
(مدققه)
(غير مدققه)
الم وجودات الضريبية المؤجلة المكونة من الفروقات المؤقتة تتعلق بما يلي:
ال خسائر الضريبية غير المستغلة
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بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

15.672
15.672

بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

13.875
13.875
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 -14الضرائب المؤجلة  -تتمه

 2-14المطلوبات الضريبية المؤجلة
 30سبتمبر
2017م
(غير مدققه)
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

56.492
3.539
()7.267
52.764

الرصيد اإلفتتاحي
المحملة على قائمة األرباح أو الخسائر
فروق ترجمة عمالت أجنبية
الرصيد الختامي

 31ديسمبر
2016م
(مدققه)
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

67.123
8.191
()18.822
56.492

تتعلق المطلوبات الضريبية المؤجلة البالغة  52.8مليون لاير سعودي بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة الناتجة عن الممتلكات واآلالت
والمعدات ،وتشمل  25.3مليون لاير سعودي ناتجة عن تعديل القيمة العادلة لألرض بقيمة  72.2مليون لاير سعودي ،والتي تمت في فترة
دمج األعمال مع الشركات التابعة في األرجنتين .وتعد هذه الفروقات هي الفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية لألرض ألغراض التقارير
المالية والقيمة المقدرة لها لألغراض الضريبية.
 31ديسمبر
 30سبتمبر
2016م (مدققه)
2017م (غير
مدققه)
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

المطلوبات الضريبية المؤجلة المكونة من الفروقات المؤقتة تتعلق بما يلي:
االستهالك الضريبي المعجل
إعادة تقييم األرض

-15

27.496
25.268
52.764

بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

28.256
28.236
56.492

الزكاة وضريبة الدخل األجنبية

مخصص الزكاة
مخصص ضريبة الدخل األجنبية

 30سبتمبر 2017م
(غير مدققه)
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
234.272
11.742
246.014

 31ديسمبر
2016م (مدققه)
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
195.624
19.278
214.902

 1يناير 2016م
(مدققه)
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة
130.941
15.249
146.190

 1-15مخصص الزكاة
تحسب نفقات الزكاة على أساس صافي الدخل المعدل أو وعاء الزكاة ،أيهما أعلى طبقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية
السعودية ("الهيئة") .تم إحتساب الزكاة في الفترة الحالية على أساس طريقة صافي الدخل المعدل.
 31ديسمبر 2016م
 30سبتمبر 2017م
(مدققه)
(غير مدققه)
بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

195.624
44.643
()5.995
234.272

الرصيد اإلفتتاحي
المحمل على األرباح أو الخسائر
مدفوعات
الرصيد الختامي

بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

130.941
67.576
()2.893
195.624

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية الموحدة عن جميع السنوات حتى عام 2016م وسددت االلتزامات الزكوية بموجبها  .تمت الموافقة على
الربط الزكوي من الهيئة عن جميع السنوات حتى عام 2006م ،بينما ال تزال اإلقرارات الزكوية لألعوام من 2007م إلى 2016م قيد
المراجعة من قبل الهيئة.
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 -15الزكاة وضريبة الدخل األجنبية  -تتمه
قدمت شركة حائل للتنمية الزراعية إقراراتها الزكوية عن جميع السنوات حتى  31ديسمبر 2008م ،وسددت االلتزامات الزكوية بموجبها .
وقد تمت الموافقة على الربط ا لزكوي من الهيئة حتى  31ديسمبر  2002م ،بينما ال تزال اإلقرارات الزكوية لألعوام من 2003م إلى  2008م
قيد المراجعة من قبل الهيئة .واعتبارا من العام 2009م فصاعدا ،ال يتعين على شركة حائل للتنمية الزراعية تقديم إقراراتها الزكوية المستقلة
ألنه يتم إدراج نتائج أنشطت ها في اإلقرار الزكوي الموحد للمجموعة.

 2-15مخصص ضريبة الدخل األجنبية

الرصيد اإلفتتاحي
المحمل على األرباح أو الخسائر
مدفوعات
الرصيد الختامي

 30سبتمبر
2017م (غير
مدققه)

 31ديسمبر
2016م (مدققه)

بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

19.278
4.873
()12.409
11.742

15.249
11،297
()7.268
19.278

قدمت الشركات األجنبية التابعة إقراراتها الضريبية عن جميع السنوات حتى عام 2016م وسددت االلتزامات الضريبية .بينما جميع االقرارات
الضريبية التي تم تقديمها  ،لم يتم إصدار الربط النهائي لها لبعض السنوات .آخر إقرار ضريبي لم يتم الربط النهائي عليه كان لعام  2011م ،
بينما كان اخر ربط نهائي لعام 2013م.

 -16مصاريف أخرى ،صافي
يوليو – سبتمبر
2017م (غير
مدققة)

يوليو – سبتمبر
2016م (غير
مدققة)

يناير – سبتمبر
2017م (غير
مدققة)

يناير – سبتمبر
2016م (غير
مدققة)

93
40.397
-

()1.192
19.610
-

4.411
119.657
()1.110

()3.685
45.725
-

()25.108
()6.690

122.958

()25.108
16.932

بآالف الرياالت
السعودية

(مكاسب)/خسائر بيع ممتلكات وآالت ومعدات
خسائر بيع موجودات حيوية
توزيعات من االستثمارات المتاحة للبيع
صافي األرباح من تسوية مطالبات التأمين
(إيضاح )1-16
40.490

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

 1-16خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2016م ،حصلت الشركة على مبلغ  25.1مليون لاير سعودي بالكامل كتسوية نهائية
لمطالبات التأمين حيث تتعلق تلك المطالبات بانقطاع التيار الكهربائي الذي حدث خالل شهر محرم 1437هـ (نوفمبر 2015م) في مرافق
التصنيع بالخرج.

 -17ربحية السهم
يعتمد إحتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة على المعلومات التالية:

يوليو – سبتمبر
2017م (غير
مدققة)
بآالف الرياالت
السعودية

يوليو – سبتمبر
2016م (غير
مدققة)
بآالف الرياالت
السعودية

يناير – سبتمبر
2017م (غير
مدققة)
بآالف الرياالت
السعودية

يناير – سبتمبر
2016م (غير
مدققة)
بآالف الرياالت
السعودية

الدخل للفترة العائد للمساهمين في الشركة

667.012

664.255

1.669.396

1.611.297

ناقصا :الدخل العائد لحاملي الصكوك

()17.232

()16.595

()53.170

()45.936

الربحية ألغراض ربح السهم األساسي

649.780

647.660

1.616.226

1.565.361

عدد األسهم
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض ربحية السهم
األساسية
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض ربحية السهم
المخفضة

792.903

793.367

793.009

793.238

800.000

800.000

800.000

800.000
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 -17ربحية السهم (يتبع)
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.

 -18المعلومات القطاعية
يتكون النشاط الرئيسي للمجموعة من قطاعات تشتمل على صناعة وبيع منتجات األلبان وعصائر الفاكهة باستخدام العالمات التجارية "المراعي"،
و "بيتي" و "طيبة" ،وكذلك صناعة وبي ع منتجات المخابز باستخدام العالمات التجارية "لوزين" و "سفن دايز" ،باإلضافة إلى منتجات الدواجن
باستخدام العالمة التجارية "اليوم" .تشمل األنشطة القطاعية األخرى منتجات اآلعالف والمحاصيل الزراعية وأغذية األطفال .فيما يلي بيا نا
بالمعلومات المالية المختارة كما في  30سبتمبر 2017م لكل قطاع من قطاعات األعمال:
منتجات األلبان والعصائر
منتجات المخابز
منتجات الدواجن
أنشطة أخرى

 30سبتمبر 2017م (غير مدققه)
اإليرادات
مبيعات األطراف األخرى
استهالك واطفاء
الحصة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
الدخل(/الخسارة) العائد إلى المساهمين في الشركة
الحصة في الخسارة الشاملة األخرى للشركات الزميلة
والمشاريع المشتركة
الدخل ( /الخسارة)
إجمالي الموجودات

 30سبتمبر 2016م (غير مدققه)
اإليرادات
مبيعات األطراف األخرى
استهالك واطفاء
الحصة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
الدخل(/الخسارة) العائد إلى المساهمين في الشركة
الحصة في الخسارة الشاملة األخرى للشركات الزميلة
والمشاريع المشتركة
الدخل( /الخسارة)
إجمالي الموجودات

صناعة وتوزيع منتجات الحليب واأللبان وعصائر الفاكهة
صناعة وتوزيع منتجات المخابز
صناعة وتوزيع منتجات الدواجن
منتجات اآلعالف والمحاصيل الزراعية وأغذية األطفال.
األلبان
والعصائر
بآالف الـرياالت
السعوديــــة

منتجات المخابز
بآالف الـرياالت
السعوديــــة

منتجات الدواجن
بآالف الـرياالت
السعوديــــة

األنشطة األخرى
بآالف الـرياالت
السعوديــــة

8.041.218
7.985.184
()902.867
1.550.757

1.340.187
1.340.187
()165.007
220.855

1.072.086
1.072.086
()227.633
2.767
()42.479

835.159
119.347
()122.439
760
()59.737

11.288.650
10.516.804
()1.417.946
3.527
1.669.396

1.520.595
19.406.767

233.246
2.455.238

()42.479
5.604.333

()5.201
()59.737
3.274.963

()5.201
1.651.625
30.741.301

اإلجمالي
بآالف الـرياالت
السعوديــــة

األلبان
والعصائر
بآالف الـرياالت
السعوديــــة

منتجات المخابز
بآالف الـرياالت
السعوديــــة

منتجات الدواجن
بآالف الـرياالت
السعوديــــة

األنشطة األخرى
بآالف الـرياالت
السعوديــــة

8.427.687
8.354.790
()836.641
1.722.221

1.377.505
1.377.505
()135.935
245.667

964.245
964.245
()228.130
2.424
()252.384

681.621
133.480
()79.554
6.577
()104.207

11.451.058
10.830.020
()1.280.260
9.001
1.611.297

1.711.128
18.133.679

261.425
2.475.870

()252.384
5.561.914

()10.388
()104.207
2.900.462

()10.388
1.615.962
29.071.925
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 -18المعلومات القطاعية  -تتمه
تتركز النشاطات الرئيسية والموجودات التشغيلية للمجم وعة ،بشكل أساسي ،في دول مجلس التعاون الخليجي .وفيما يلي بيانا بالمعلومات
المالية المختارة كما في  30سبتمبر 2017م  ،لكل قطاع من القطاعات الجغرافية:
يناير – سبتمبر
يناير – سبتمبر
يوليو – سبتمبر
يوليو  -سبتمبر
2016م
2017م
2016م
2017م
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(غير مدققة)
بآالف الرياالت
السعودية

اإليرادات
المملكة العربية السعودية
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
دول أخرى
اإلجمالي

-19

بآالف الرياالت
السعودية

2.153.115
929.445
447.781
3.530.341

2.282.289
760.816
329.817
3.372.922

النقد وما في حكمه

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

6.986.718
2.680.877
849.209
10.516.804

6.853.867
2.794.575
1.181.578
10.830.020

يناير  -سبتمبر
2017م
(غير مدققه)

بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

نقد لدى البنك – الحسابات الجارية
نقد في الصندوق
نقد وأرصدة لدى البنك
سحب على المكشوف
النقد وما في حكمه ،قائمة التدفقات النقدية الموجزة الموحدة

يناير  -سبتمبر
2016م
(غير مدققه)

بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

848.391
60.714
909.105
()249.150

689.199
96.153
785.352
()163.165

659.955

622.187

 -20األدوات المالية
 1-20قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك بشروط تعامل عادلة في تاريخ
القياس .ضمن تعريف القيمة العادلة يوجد افتراض أن الشركة هي شركة عاملة مستمرة حيث ال يوجد أي نية أو شرط للحد ماديا من حجم
عملياتها أو إجراء معاملة بشروط سلبية.
تعتبر األداة المالية مدرجة في السوق النشطة إذا كانت األسعار المدرجة متوفرة بصورة سهلة ومنتظمة من تاجر ص رف عمالت أجنبية ،أو
وسيط ،أو مجموعة صناعة ،أو خدمات تسعير أو هيئة تنظيمية وأن هذه األسعار تمثل معامالت سوقية حدثت بصورة فعلية ومنتظمة على
أساس تجاري.
عند قياس القيمة العادلة ،تستخدم المجموعة معلومات سوقية قابلة للمالحظة كلما كان ذلك ممكنا .تصنف القيم ا لعادلة ضمن مستويات مختلفة
في تسلسل القيمة العادلة استنادا إلى المدخالت ا لمستخدمة في طرق التقييم كما يلي:
المستوى  :1أسعار مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة ل موجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن الحصول عليها في تاريخ القياس.
المستوى  :2مدخالت عدا األسعار المدر جة التي تم إدراجها في المستوى  1وهي قابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوبات بصورة مباشرة
(مثل األسعار) أو بصورة غير مباشرة (مشتقة من األسعار).
المستوى  :3مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات السوق ال قابلة للمالحظة (مدخالت غير قابلة للمالحظة).
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  -تتمه
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
 -20األدوات المالية  -تتمه
 1-20قياس القيمة العادلة لألدوات المالية  -تتمه
يظهر الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة العادلة .وهي ال تشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي
ال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.
 30سبتمبر 2017م (غير مدققه)
القيمة العادلة

القيمة الدفترية

القيمة العادلة – أدوات
االجمالي
المستوى 3
المستوى 2
المستوى 1
اإلجمالي
التكلفة المطفأة
متاحة للبيع
التحوط
 --------------------------------------------------------------------بآالف الرياالت السعودية ----------------------------------------------------------------الموجودات المالية
أدوات مالية مشتقة
استثمارات متاحة للبيع
ذمم مدينة تجارية ومدينون
آخرون
نقد وأرصدة لدى البنوك

المطلوبات المالية
أدوات مالية مشتقة
قروض
سحب على المكشوف
ذمم دائنة تجارية ودائنون
آخرون

37.408
-

108.704

-

37.408
108.704

108.704

37.408
-

-

37.408
108.704

37.408

108.704

1.436.470
909.105
2.345.575

1.436.470
909.105
2.491.687

108.704

37.408

-

146.112

65.118
-

-

12.110.532
249.150

65.118
12.110.532
249.150

-

65.118
-

-

65.118
-

65.118

-

3.044.378
15.404.060

3.044.378
15.469.178

-

65.118

-

65.118
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لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
 -20األدوات المالية  -تتمه
 1-20قياس القيمة العادلة لألدوات المالية  -تتمه
 31ديسمبر 2016م (مدققه)
القيمة العادلة

القيمة الدفترية

القيمة العادلة –
االجمالي
المستوى 3
المستوى 2
المستوى 1
اإلجمالي
التكلفة المطفأة
متاحة للبيع
أدوات التحوط
 --------------------------------------------------------------------بآالف الرياالت السعودية ----------------------------------------------------------------الموجودات المالية
أدوات مالية مشتقة
استثمارات متاحة للبيع
ذمم مدينة تجارية ومدينون
آخرون
نقد وأرصدة لدى البنوك

المطلوبات المالية
أدوات مالية مشتقة
قروض
سحب على المكشوف
ذمم دائنة تجارية ودائنون
آخرون

14.937
-

102.872

-

14.937
102.872

102.872

14.937
-

-

14.937
102.872

14.937

102.872

1.052.688
729.700
1.782.388

1.052.688
729.700
1.900.197

102.872

14.937

-

117.809

143.312
-

-

11.447.139
165.620

143.312
11.447.139
165.620

-

143.312
-

-

143.312
-

143.312

-

2.991.902
14.604.661

2.991.902
14.747.973

-

143.312

-

143.312
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  -تتمه
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
 -20األدوات المالية  -تتمه
 1-20قياس القيمة العادلة لألدوات المالية – تتمه
 1يناير 2016م (مدققه)
القيمة العادلة

القيمة الدفترية

القيمة العادلة –
االجمالي
المستوى 3
المستوى 2
المستوى 1
اإلجمالي
التكلفة المطفأة
متاحة للبيع
أدوات التحوط
 --------------------------------------------------------------------بآالف الرياالت السعودية ----------------------------------------------------------------الموجودات المالية
أدوات مالية مشتقة
استثمارات متاحة للبيع
ذمم مدينة تجارية ومدينون
آخرون
نقد وأرصدة لدى البنوك

المطلوبات المالية
أدوات مالية مشتقة
قروض
سحب على المكشوف
ذمم دائنة تجارية ودائنون
آخرون

14.527
-

104.237

-

14.527
104.237

104.237

14.527
-

-

14.527
104.237

14.527

104.237

954.973
2.038.776
2.993.749

954.973
2.038.776
3.112.513

104.237

14.527

-

118.764

100.853
-

-

11.156.137
217.647

100.853
11.156.137
217.647

-

100.853
-

-

100.853
-

100.853

-

2.583.963
13.957.747

2.583.963
14.058.600

-

100.853

-

100.853
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 -20األدوات المالية  -تتمه
 2-20إدارة مخاطر األدوات المالية
تتع رض أنشطة المجموعة لمخاطر مالية متنوعة مثل مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار السوق ومخاطر إدارة رأس
المال.

مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية .تتعرض المجموعة
لمخاطر االئت مان على أرصدتها البنكية والذمم المدينة التجارية والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة كما يلي:
 30سبتمبر
2017م
(غير مدققه)

 31ديسمبر
2016م
(مدققه)

 1يناير
2016م
(مدققه)

بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

بآالف الــرياالت
السعوديـــ ــة

بآالف الــرياالت
السعوديـــــة

نقد لدى البنك
ذمم مدينة تجارية – أطراف أخرى

848.391
1.108.193

538.202
783.724

1.884.481
680.122

ذمم مدينة تجارية  -أطراف ذات عالقة
أدوات مالية مشتقة

145.873
37.408

112.475
14.937

96.339
14.527

2.139.865

1.449.338

2.675.469

القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد األقصى لتعرض مخاطر االئتمان.
تقتصر مخاطر االئتمان على الذمم المدينة واألرصدة البنكية على ما يلي:




األرصدة البنكية المحتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني يتراوح من  BBB+إلى .A1
ا لذمم المدينة الظاهرة بالصافي بعد خصم مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية ومرتجعات المبيعات.
المركز المالي المستقر لألطراف ذات العالقة.

تقوم المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالمبالغ المستحقة من العمالء عن طريقة المراقبة وفقا للسياسات واإلجراءات المحددة.
تقوم المجموعة بالحد من مخاطر االئتمان التي تتعلق بالعمالء عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة
بصورة مستمرة .يتم مراقبة األرصدة المدينة ،كما كانت نتائج تعرض المجموعة لمخاطر الديون المعدومة غير جوهرية.
تتكون األرصد ة المستحقة للذمم المدينة التجارية من  ٪48من األرصدة في المملكة العربية السعودية ٪36 ،من األرصدة في دول
مجلس التعاون الخليجي (بخالف المملكة العربية السعودية)  ٪16من األرصدة في دول أخرى .يشكل أكبر خمس عمالء  ٪32تقريبا
من الذمم المدينة القائمة كما في  30سبتمبر 2017م.

مخاطر السيولة
ت تمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية .يمكن أن
تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها .فيما يلي االستحقاقات
التعاقدية للمطلوبات المالية في نهاية الفترة المالية .تم عرض المبالغ باإل جمالي وغير مخصومة وتتضمن مدفوعات الفائدة المقدرة.
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لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
 -20األدوات المالية  -تتمه
مخاطر السيولة – تتمه
 30سبتمبر 2017م (غير مدققه)
من  1سنة إلى 5
أكثر من  5سنوات
سنوات
أقل من سنة واحدة
القيمة الدفترية
..................... ................بآالف الرياالت السعودية...................................
مطلوبات مالية غير مشتقة
سحب على المكشوف
قروض
ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون
ذمم دائنة تجارية ألطراف ذات عالقة

مطلوبات مالية مشتقة
عقود صرف عمالت أجنبية آجلة
مقايضات معدالت الفائدة

249.150
12.110.532
1.656.053
17.083

249.150
1.913.352
1.656.053
17.083

9.975.121
-

2.516.813
-

14.032.818

3.835.638

9.975.121

2.516.813

24.904
31.720

11.161
124

13.743
31.596

-

56.624

11.285

45.339

-

 31ديسمبر 2016م (مدققه)
من سنة إلى 5
أكثر من  5سنوات
سنوات
أقل من سنة واحدة
القيمة الدفترية
.............. .....................بآالف الرياالت السعودية............................ ...........
مطلوبات مالية غير مشتقة
سحب على المكشوف
قروض
ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون
ذمم دائنة تجارية ألطراف ذات عالقة
مطلوبات مالية مشتقة
عقود صرف عمالت أجنبية آجلة
مقايضات معدالت الفائدة

165.620
11.447،139
1.758.302
29.037
13.400.098

165.620
1.318.796
1.758.302
29.037
3.271.755

9.417.637
9.417.637

2.919.817
2.919.817

90.379
39.002
129.381

86.666
1.503
88.169

3.713
37.499
41.212

-

 1يناير 2016م (مدققه)
من سنة إلى 5
أكثر من  5سنوات
سنوات
أقل من سنة واحدة
القيمة الدفترية
...................................بآالف الرياالت السعودية.......................................
مطلوبات مالية غير مشتقة
سحب على المكشوف
قروض
ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون
ذمم دائنة تجارية ألطراف ذات عالقة
مطلوبات مالية مشتقة
عقود صرف عمالت أجنبية آجلة
مقايضات معدالت الفائدة

217.647
11.156.137
1.443.985
44.719
12.862.488

217.647
1.821.410
1.443.985
44.719
3.527.761

8.857.084
8.857.084

2.420.982
2.420.982

45.274
37.098
82.372

18.945
18.945

26.329
37.098
63.427

-
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تتم إدارة مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بصورة منتظمة لضمان توفر األموال الالزمة والتسهيالت البنكية للوفاء بااللتزامات
المستقبلية للمجموعة .تنص شروط المبيعات الخاصة بالمجموعة بأن يتم سداد المبالغ نقدا عند تسليم البضاعة أو على أساس البيع
باألجل.
مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر التذبذب في أداة مالية ما بسبب التغيرات في األسعار السائدة في السوق مثل أسعار صرف العمالت
األجنبية ومعدالت الفوائد وأسعار األسهم مما يؤثر على دخل المجموعة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية .تهدف إدارة مخاطر
السوق إلى إدا رة التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن الحدود المقبولة مع تعظيم العوائد.
تستخدم المجموعة المشتقات إلدارة مخاطر السوق وتسعى إلى تطبيق محاسبة التحوط لضبط التقلب في األرباح أو الخسائر.
مخاطر أسعار العموالت
تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر المتعلقة بآثار التقلبات في أسعار العموالت السائدة بالسوق على المركز المالي للمجموعة
وتدفقاتها النقدية .تحمل التسهيالت البنكية اإلسالمية (مرابحة) والتسهيالت البنكية األخرى والصكوك البالغ قدرها  5,019.48مليون
لاير سعودي كما في  30سبتمبر 2017م ( 31ديسمبر 2016م 5,043.4 :مليون لاير سعودي 1 ،يناير 2016م 7.138 :مليون
لاير سعودي) أعباء مالية وفقا لمعدالت العمولة السائدة في السوق.
تتمثل سياسة المجموعة بشأن إدارة النفقات التمويلية في الحصول على قروض بعمولة ثابتة ومتغيرة على أن تكون  ٪50إلى ٪60
من القروض بعمولة ثابتة .يعكس الجدول أدناه مدى تأثر الدخل بالتغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العموالت ،مع بقاء كافة البنود
القابلة للتغيير األخرى ثابتة .ال يوجد لمخاطر أسعار العموالت أي أثر مباشر على حقوق الملكية بالمجموعة.

 30سبتمبر 2017م (غير مدققه)
 31ديسمبر 2016م (مدققه)
 1يناير 2016م (مدققه)

لاير
لاير
لاير
لاير
لاير
لاير

سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي

الزيادة /النقص في
نقاط األساس المتعلقة
بأسعار العموالت
100 +
 100100 +
 100100 +
100 -

األثر على دخل الفترة/
بآالف الرياالت
السعوديـــة
()38.186
38.186
()50.434
50.434
()71.380
71.380

مخاطر أسعار السلع
مخاطر أسعار السلع هي المخاطر التي ترتبط بالتغيرات في أسعار بعض السلع والتي تتعرض لها المجموعة من تأثير غير مرغوب
فيه على تكاليف المجموعة وتدفقاتها النقدية .تنشأ هذه المخاطر في أسعار السلع األس اسية من المشتريات المتوقعة لبعض السلع من
المواد الخام التي تستخدمها المجموعة والتي يتم إدارتها وتخفيضها من خالل الدخول في عقود المشتقات الحالية للسلع.
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مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناجمة عن تذبذب قي مة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي .تنشأ مخاطر العمالت
عند إدراج المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات المعترف بهما بعمالت تختلف عن عملة المجموعة .يقتصر تتعرض
المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية بشكل أساسي على المعامالت بالبيزو األرجنتيني والدينار الكويتي والجنيه المصري واليورو
والجنيه اإلسترليني والدوالر األمريكي والدينار البحريني والدينار األردني .تعتقد إدارة المجموعة أن تعرضها لمخاطر العمالت
األجنبية محدود حيث أن عملة المجموعة والدينار البحريني والدينار األردني مرتبطة بالدو الر األمريكي .يتم مراقبة التذبذب في أسعار
صرف العمالت مقابل البيزو األرجنتيني والدينار الكويتي والجنيه المصري واليورو والجنيه اإلسترليني بشكل مستمر .تنشأ البيانات
الكمية المتعلقة بتعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية عن عمالت ال ترتبط بالدوالر األمريكي وه ي كما يلي:

 30سبتمبر 2017م
(غير مدققه)
نقد لدى البنك
نقد في الصندوق
ذمم مدينة تجارية
سحب على المكشوف
قروض قصيرة األجل
قروض طويلة األجل
ذمم دائنة تجارية
صافي المخاطر على قائمة
المركز المالي

البيزو
األرجنتيني
باآلالف

الدينار
الكويتي
باآلالف

الجنيه
المصري
باآلالف

اليورو
باآلالف

الجنيه
اإلسترليني
باآلالف

المعادل بالريال
السعودي
بآالف الرياالت
السعودية
38.095
14.246
147.207
()170.706
()67.110
()65.968
()268.201

1.759
165
9.542
()314.039
()307.451
()23.131

1.976
613
11.696
()238

35.126
30.440
()804.457
-

838
16
()60
()42.110

408
14
()14.847

()633.155

14.047

()738.891

()41.316

()14.425

()372.437

الجنيه
المصري
باآلالف

اليورو
باآلالف

الجنيه
اإلسترليني
باآلالف

المعادل بالريال
السعودي

 31ديسمبر 2016م
(مدققه)

البيزو
األرجنتيني
باآلالف

نقد لدى البنك
نقد في الصندوق
ذمم مدينة تجارية
سحب على المكشوف
قروض قصيرة األجل
قروض طويلة األجل
ذمم دائنة تجارية
صافي المخاطر على
قائمة المركز المالي

الدينار
الكويتي
باآلالف

بآالف الرياالت
السعودية

13.022
19
41.165
()293.970
()372.143
()60.846

4.263
81
8.037
()198

19.337
20.647
()722.379
-

3.484
13
()121
()41.478

1.171
13
()2.920

78.178
5.168
108.303
()142.350
()70.200
()88.868
()193.020

()672.753

12.183

()682.395

()38.102

()1.736

()302.789
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شركة المراعي
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  -تتمه
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
 -20األدوات المالية  -تتمه
مخاطر العمالت األجنبية
 1يناير 2016م
(مدققه)
نقد لدى البنك
نقد في الصندوق
ذمم مدينة تجارية
سحب على المكشوف
قروض قصيرة األجل
قروض طويلة األجل
ذمم دائنة تجارية
صافي المخاطر على
قائمة المركز المالي

البيزو
األرجنتيني
باآلالف

الدينار
الكويتي
باآلالف

الجنيه
المصري
باآلالف

اليورو
باآلالف

الجنيه
اإلسترليني
باآلالف

المعادل بالريال
السعودي
بآالف الرياالت
السعودية

30.778
67
28.284
()199.564
()60.237
()42.397

17.079
443
6.916
()116

54.643
11.177
()127.360
-

8.795
11
()14
()25.880

252
16
()5.110

283.821
10.987
93.732
()61.127
()57.854
()17.463
()148.293

()243.069

24.322

()61.540

()17.088

()4.842

103.803

تستخدم المجموعة عقود الصرف األجنبي اآلجلة لتقليل مخاطر الصرف األجنبي الهامة .تعتقد اإلدارة بأن مخاطر العمالت المتعلقة
بمشتريات المخزون والمصاريف الرأسمالية يتم إدارتها بصورة مالئمة وذلك بإبرام إتفاقيات آجلة لشراء العمالت األجنبية .تكمن سياسة
المجموعة في إبرام عقود آجلة وذلك حسب المخاطر الناجمة عن خطط  /التزامات المجموعة مع الموردين .إن اتفاقيات الشراء اآلجلة
مضمونة بسندات إذنية صادرة من المجموعة.
إن ارتفاع ( /انخفاض) البيزو األرجنتيني والجنيه المصري واليورو والجنيه اإلسترليني بمقدار  ٪10مقابل كل العمالت األخرى سيؤثر
على قياس األدوات المالية المدرجة بالعمالت األجنبية كما ستزيد ( /تنقص) حقوق الم لكية بالمبالغ الظاهرة أدناه:
 1يناير 2016م
 31ديسمبر
 30سبتمبر 2017م
(مدققه)
2016م (مدققه)
(غير مدققه)
بآالف الرياالت
السعودية

البيزو األرجنتيني
الدينار الكويتي
الجنيه المصري
اليورو
الجنيه اإلسترليني

()13.531
17.435
()15.679
()18.239
()7.229
()37.243

بآالف الرياالت
السعودية

()16.066
14.927
()13.402
()14.939
()798
()30.278

بآالف الرياالت
السعودية

()7.047
30.081
()2.951
()7.007
()2.695
10.381

إدارة رأس المال
تكمن سياسة مجلس اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال كافية من أجل الح فاظ على ثقة المستثمر والدائن والسوق والمحافظة
على التطوير المستقبلي ألعمالها .يراقب مجلس اإلدارة العائد على راس المال المستخدم ومستوى األرباح الموزعة على المساهمين
العاديين.
وتهدف المجموعة عند إدارة رأس المال إلى ما يلي:
 )1حماية قدرة المنشأة على االستمر ار كمنشأة عاملة بحيث يمكنها االستمرار في توفير العوائد للمساهمين والفوائد ألصحاب
المصالح اآلخرين.
 )2توفير عائد كافي للمساهمين.
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شركة المراعي
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  -تتمه
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال في سياق ظروف اقتصادية وخصائص مخاطر الموجودات األساسية .ومن أجل الحفاظ على
هيكل رأس المال أ و تعديله ،قد تقوم المجموعة (على سبيل المثال) بتعديل مبلغ األرباح الموزعة المدفوعة للمساهمين وإصدار أسهم
جديدة.

 -21أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية
كما هو مبين في إيضاح رقم  1-2قامت المجموعة بإعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة األول ى للفترة المنتهية في 31
مارس 2017م وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم " 34التقارير المالية األولية" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير
واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .كما قامت المجموعة بإعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية
كما في  1يناير  2016م أي تاريخ االنتقال إلى المعايير الدولية للتقارير المالية.
كما هو مبين في إيضاح رقم  1- 21الى  6-21تفسير لتوضيح أثر االنتقال إلى المعايير الدولية للتقارير المالية على حقوق الملكية
المبينة مسبقا كما في  31ديسمبر 2016م و 30سبتمبر 2016م و 1يناير  2016م والدخل الشامل للمجموعة لفترة الثالثة والتسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2016م والسنة المنتهية في  31ديسمبر  2016م بما فيها طبيعة وأثر التغيرات الهامة على السياسات
المحاسبية عن تلك المستخدمة في القوائم المالية السنوية للمجموعة وفقا للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2016م.
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شركة المراعي
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  -تتمه
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
 -21أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية  -تتمة
 1-21تسوية قائمة المركز المالي:
إيضاح

كما في  31ديسمبر 2016م
معايير الهيئة
السعودية
للمحاسبين
القانونيين
بآالف الرياالت
السعودية

الموجودات غير المتداولة
ممتلكات وآالت ومعدات
موجودا ت غير ملموسة وشهرة
موجودات حيوية
استثمار في شركات زميلة ومشاريع
مشتركة
استثمارات
مدفوعات مدفوعة مقدما
موجودات ضريبية مؤجلة
أدوات مالية مشتقة
الموجودات المتداولة
مخزون
موجودات حيوية
ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مدفوعة
مقدما ومدينون أخرون
قروض لشركات زميلة
أدوات مالية مشتقة
النقد واألرصدة البنكية
إجمالي الموجودات

أثر التحول إلى
المعايير الدولية
للتقارير المالية
بآالف الرياالت
السعودية

كما في  30سبتمبر 2016م
المعايير الدولية
للتقارير المالية
بآالف الرياالت
السعودية

معايير الهيئة
السعودية
للمحاسبين
القانونيين
بآالف الرياالت
السعودية

أثر التحول إلى
المعايير الدولية
للتقارير المالية
بآالف الرياالت
السعودية

كما في  1يناير 2016م
المعايير الدولية
للتقارير المالية
بآالف الرياالت
السعودية

معايير الهيئة
السعودية
للمحاسبين
القانونيين
بآالف الرياالت
السعودية

أثر التحول إلى
المعايير الدولية
للتقارير المالية
بآالف الرياالت
السعودية

المعايير الدولية
للتقارير المالية
بآالف الرياالت
السعودية

( 6-21أ،ز)
(6-21ز)
( 6-21أ)

21.138.370
930.725
1.292.302

6.223
109.374
()20.877

21.144.593
1.040.099
1.271.425

20.871.612
993.500
1.298.601

()23.695
116.503
()41.100

20.847.917
1.110.003
1.257.501

18.696.071
1.009.077
1.227.815

()53.784
132.200
()41.309

18.642.287
1.141.277
1.186.506

( 6-21ح)
( 6-21ح)

199.484
132.867
13.875
10.257
23.717.880

96.612
()96.612
94.720

96.612
102.872
132.867
13.875
10.257
23.812.600

175.806
59.652
418
18.239
23.417.828

92.292
()92.292
51.708

92.292
83.514
59.652
418
18.239
23.469.536

198.414
72.426
1.156
11.089
21.216.048

94.177
()94.177
37.107

94.177
104.237
72.426
1.156
11.089
21.253.155

( 6-21أ،ج)
( 6-21ج)

3.168.687
-

()166.356
96.442

3.002.331
96.442

3.262.095
-

()126.830
100.936

3.135.265
100.936

2.835.663
-

()147.022
116.379

2.688.641
116.379

(6-21د)

1.401.793
4.680
729.700
5.304.860
29.022.740

()6.387
()76.301
18.419

1.395.406
4.680
729.700
5.228.559
29.041.159

1.569.673
6.188
11.803
785.352
5.635.111
29.052.939

()6.828
()32.722
18.986

1.562.845
6.188
11.803
785.352
5.602.389
29.071.925

1.277.110
3.438
2.038.776
6.154.987
27.371.035

()8.708
()39.351
()2.244

1.268.402
3.438
2.038.776
6.115.636
27.368.791

(يتبع)
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شركة المراعي
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  -تتمه
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
 -21أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية  -تتمه
 1-21تسوية قائمة المركز المالي  -تتمه
إيضاح

كما في  31ديسمبر 2016م
معايير الهيئة
السعودية
للمحاسبين
القانونيين
بآالف الرياالت
السعودية

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
اإلحتياطي النظامي
أسهم الخزينة
إحتياطيات أخرى
أرباح مبقاة
الملكية العائدة للمساهمين
الصكوك الدائمة
الملكية العائدة للمساهمين وحاملي
الصكوك الدائمة
حقوق الملك ية غير المسيطرة
إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة
قروض طويلة األجل
مكافأة نهاية الخدمة
أدوات مالية مشتقة
مطلوبات ضريبية مؤجلة
المطلوبات المتداولة
سحب على المكشوف
قروض قصيرة األجل
الزكاة وضريبة الدخل المستحقة
الذمم الدائنة التجارية والدائنون
اآلخرون
أدوات مالية مشتقة
إجمالي المطلوبات
إجمالي المطلوبات والملكية

(6-21أ،ج،هـ)

(6-21د)
(6-21هـ)

(6-21ط)
(6-21ط)

أثر التحول إلى
المعايير الدولية
للتقارير المالية
بآالف الرياالت
السعودية

كما في  30سبتمبر 2016م
المعايير الدولية
للتقارير المالية
بآالف الرياالت
السعودية

معايير الهيئة
السعودية
للمحاسبين
القانونيين
بآالف الرياالت
السعودية

أثر التحول إلى
المعايير الدولية
للتقارير المالية
بآالف الرياالت
السعودية

كما في  1يناير 2016م
المعايير الدولية
للتقارير المالية
بآالف الرياالت
السعودية

معايير الهيئة
السعودية
للمحاسبين
القانونيين
بآالف الرياالت
السعودية

أثر التحول إلى
المعايير الدولية
للتقارير المالية
بآالف الرياالت
السعودية

المعايير الدولية
للتقارير المالية
بآالف الرياالت
السعودية

8.000.000
1.630.190
()378.994
()711.996
2.796.393
11.335.593
1.700.000

()9.030
()9.030
-

8.000.000
1.630.190
()378.994
()711.996
2.787.363
11.326.563
1.700.000

8.000.000
1.422.141
()360.332
()463.690
2.515.650
11.113.769
1.700.000

()29.200
()29.200
-

8.000.000
1.422.141
()360.332
()463.690
2.486.450
11.084.569
1.700.000

6.000.000
1.422.141
()330.699
()392.636
3.659.639
10.358.445
1.700.000

()48.550
()48.550
-

6.000.000
1.422.141
()330.699
()392.636
3.611.089
10.309.895
1.700.000

13.035.593
421.250
13.456.843

()9.030
()9.030

13.035.563
421.250
13.447.813

12.813.769
610.030
13.423.799

()29.200
()29.200

12.784.569
610.030
13.394.599

12.058.445
559.783
12.618.228

()48.550
()48.550

12.009.895
559.783
12.569.678

10.134.730
540.143
41.212
56.492
10.772.577

()6.387
33.836
27.449

10.128.343
573.979
41.212
56.492
10.800.026

10.088.769
541.326
64.927
63.069
10.758.091

()6.828
55.014
48.186

10.081.941
596.340
64.927
63.069
10.806.277

9.343.435
472.186
63.427
67.123
9.946.171

()8.708
55.014
46،306

9.334.727
527.200
63.427
67.123
9.992.477

165.620
1.318.796
-

214.902

165.620
1.318.796
214.902

163.165
1.439.304
-

193.582

163.165
1.439.304
193.582

217.647
1.821.410
-

146.190

217.647
1.821.410
146.190

3.206.804
102.100
4.793.320
15.565.897
29.022.740

()214.902
27.449
18.419

2.991.902
102.100
4.793.320
15.593.346
29.041.159

3.217.875
50.705
4.871.049
15.629.140
29.052.939

()193.582
48.186
18.986

3.024.293
50.705
4.871.049
15.677.326
29.071.925

2.730.153
37.426
4.806.636
14.752.807
27.371.035

()146.190
46.306
()2.244

2.583.963
37.426
4.806.636
14.799.113
27.368.791
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شركة المراعي
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  -تتمه
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
 -21أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية  -تتمه
 2-21تسوية حقوق الملكية
إيضاح
إجمالي الملكية وفقا لمعايير الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين
تصنيف النباتات المثمرة ضمن الممتلكات
واآلالت والمعدات
تعديل القيمة العادلة للمحاصيل
رسوم التقييم اإلكتواري
إجمالي الملكية وفقا للمعايير الدولية
للتقارير المالية

(6-21أ)
(6-21ج)
(6-21هـ)

كما في  31ديسمبر
2016م
بآالف الرياالت
السعودية

كما في  30سبتمبر
2016م
بآالف الرياالت
السعودية

كما في  1يناير 2016م
(تاريخ التحول)
بآالف الرياالت
السعودية

13.456.843

13.423.799

12.618.228

19.759
5.047
()33.836

22.478
3.336
()55.014

()13.831
20.295
()55.014

()9.030

()29.200

()48.550

13.447.813

13.394.599

12.569.678
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شركة المراعي
شركة مساهمة سعودية

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  -تتمه
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
 -21أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية  -تتمه
 3-21تسوية قائمة األرباح والخسائر الموحدة
إيضاح

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
معايير الهيئة
أثر التحول إلى
السعودية
المعايير الدولية المعايير الدولية
للمحاسبين
للتقارير المالية للتقارير المالية
القانونيين
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
السعودية

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في يوليو – سبتمبر 2016م
معايير الهيئة
أثر التحول إلى
السعودية
المعايير الدولية
المعايير الدولية
للمحاسبين
للتقارير المالية
للتقارير المالية
القانونيين
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
السعودية

لفترة التسعة أشهر المنتهية في يناير – سبتمبر 2016م
معايير الهيئة
أثر التحول إلى
السعودية
المعايير الدولية
المعايير الدولية
للمحاسبين
للتقارير المالية
للتقارير المالية
القانونيين
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
السعودية

اإليرادات
تكلفة المبيعات
إجمالي الربح

(6-21و)
(6-21ب،ج،هـ)

14.698.662
()8.865.050
5.833.612

()360.083
33.899
()326.184

14.338.579
()8.831.151
5.507.428

3.612.523
()2.054.574
1.557.949

()82.182
9.639
()72.543

3.530.341
()2.044.935
1.485.406

11.088.271
()6.715.525
4.372.746

()258.251
19.350
()238.901

10.830.020
()6.696.175
4.133.845

مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف عمومية وإدارية
مصاريف أخرى ،بالصافي
الدخل من العمليات
مكاسب ( /خسائر) التغير بأسعار الصرف
تكايف تمويلية ،بالصافي
الحصة في نتائج الشركات الزميلة
والمشاريع المشتركة
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

(6-21هـ،و)
(6-21هـ)

()2.855.658
()436.078
()91.398
2.450.478
44.676
()351.336

375.297
3.130
52.243
-

()2.480.361
()432.948
()91.398
2.502.721
44.676
()351.336

()736.662
()85.534
6.690
742.443
22.602
()86.442

82.182
9.639
-

()654.480
()85.534
6.690
752.082
22.602
()86.442

()2.159.880
()332.457
()16.932
1.863.477
35.208
()254.125

258.251
19.350
-

()1.901.629
()332.457
()16.932
1.882.827
35.208
()254.125

13.323
2.157.141

52.243

13.323
2.209.384

3.216
681.819

9.639

3.216
691.458

9.001
1.653.561

19.350

9.001
1.672.911

الزكاة وضريبة الدخل األجنبية
الربح للسنة /الفترة

()74.345
2.082.796

52.243

()74.345
2.135.039

()17.405
664.414

9.639

()17.405
674.053

()56.949
1.596.612

19.350

()56.949
1.615.962
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  -تتمه
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
 -21أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية  -تتمه
 4-21مطابقة قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحد  -تتمه

إيضاح

الدخل للفترة
بنود سوف لن يتم إعادة تصنيفها للربح أو الخسارة
الخسائر اإلكتوارية لمكافأة نهاية الخدمة
بنود يمكن إعادة تصنيفها الحقا للربح أو الخسارة
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
التغير في القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية
تعديل تحوط التدفقات النقدية المحولة إلى الربح أو الخسارة
التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
حصة الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة
الدخل الشامل اآلخر للسنة /الفترة
إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة /الفترة

(6-21هـ)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
معايير الهيئة
أثر التحول إلى
السعودية
المعايير الدولية المعايير الدولية
للمحاسبين
للتقارير المالية
للتقارير الما لية
القانونيين
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
السعودية

لفترة التسعة أشهر المنتهية في يناير – سبتمبر 2016م
معايير الهيئة
أثر التحول إلى
السعودية
المعايير الدولية
المعايير الدولية
للمحاسبين
للتقارير المالية
للتقارير المالية
القانونيين
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
السعودية

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في يوليو – سبتمبر 2016م
معايير الهيئة
أثر التحول إلى
السعودية
المعايير الدولية
المعايير الدولية
للمحاسبين
للتقارير المالية
للتقارير المالية
القانونيين
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
السعودية

2.082.796

52.243

2.135.039

664.414

9.639

647.053

1.596.612

19.350

1.615.962

-

()12.723

()12.723

-

-

-

-

-

-

2.082.796

()514.707
()62.377
20.330
()1.365
()10.388
()581.230
()528.987

()514.707
()62.377
20.330
()1.365
()10.388
()581.230
1.553.809

664.414

()17.622
6.246
4.724
()13.898
()20.550
()10.911

()17.622
6.246
4.724
()13.898
()20.550
653.503

1.569.612

()125.048
()13.656
14.394
()20.723
()10.388
()155.421
()136.071

()125.048
()13.656
14.394
()20.723
()10.388
()155.421
1.460.541
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  -تتمه
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
 -21أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية  -تتمة
 5-21تسويات على األرباح
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م

إيضاح

وفقا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
الخسارة الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع
تعديل النباتات المثمرة
مصاريف التقييم اإلكتواري
إجمالي الربح أو الخسارة المعدل
الربح أو الخسارة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية
الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل وفقا للمعايير الدولية للتقارير الم الية

(6-21ج)
( 6-21ب)
(6-21هـ)

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في يوليو –
سبتمبر 2016م

الدخل قبل الزكاة
والضريبية
بآالف الرياالت
السعودية
2.157.141
()15.248
33.590
33.901
52.243

الدخل للسنة
بآالف الرياالت
السعودية
2.082.796
()15.248
33.590
33.901
52.243

الدخل قبل الزكاة
والضريبية
بآالف الرياالت
السعودية
681.819
()3.327
12.966
9.639

الدخل للسنة
بآالف الرياالت
السعودية
664.414
()3.327
12.966
9.639

2.209.384
()581.230
1.628.154

2.135.039
()581.230
1.553.809

691.458
()20.550
670.908

674.053
()20.550
653.503
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لفترة التسعة أشهر المنتهية في يناير –
سبتمبر 2016م

الدخل قبل الزكاة
والضريبية
بآالف الرياالت
السعودية
1.653.561
()16.959
36.309
19.350

الدخل للسنة
بآالف الرياالت
السعودية
1.596.612
()16.959
36.309
19.350

1.672.911
()155.421
1.517.490

1.615.962
()155.421
1.460.541
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  -تتمه
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
 -21أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية – تتمة
 6-21فهرس إيضاحات المطابقات
التغيرات بسبب التحول من معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقارير المالية:
أ  -النباتات المثمرة
ب  -تعديل تكاليف الصيانة على النباتات المثمرة والمنتجات الزراعية ذات العالقة.
ج  -إعادة التصنيف وإعادة القياس للموجودات الحيوية
د  -رسملة تكاليف إصدار الصكوك
ه  -مكافأة الموظفين
و  -الخصم التجاري والحسومات

التغيرات بسبب تحسين العرض وإعادة التصنيف
ز  -الموجودات غير الملموسة
ح  -االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
ط  -الزكاة وضريبة الدخل.
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  -تتمه
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
 -21أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية – تتمة
التغيرات بسبب التحول من معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقارير المالية:
أ .النباتات المثمرة
تم تصنيف النباتات المثمرة وفقا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كموجودات حيوية ومخزون  .تتطلب المعايير الدولية للتقارير
المالية تصنيف النباتات المثمرة ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات .ونتيجة لذلك ،تم إعادة تصنيف ا لتكاليف واالستهالك المتراكم
واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ وفقا لذلك.

قائمة المركز المالي الموحدة:

الممتلكات واآلالت والمعدات:
النباتات الناضجة – التكلفة
النباتات الناضجة – االستهالك المتراكم
النباتات غير الناضجة
الموجودات الحيوية:
النباتات الناضجة – التكلفة
النباتات الناضجة – االستهالك المتراكم
النباتات غير الناضجة
المخزون:
النباتات المثمرة (نبات البرسيم)
تعديل األرباح المبقاة – الزيادة( /االنخفاض) (إيضاح ( 6-21ب))

 1يناير 2016م
(مدققه)
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2016م
(مدققه)
بآالف الرياالت
السعودية

 30سبتمبر 2016م
(غير مدققه)
بآالف الرياالت
السعودية

101.075
()51.361
65.883
115.597

106.418
()23.778
10.168
92.808

49.465
()8.417
37.368
78.416

()48.284
29.508
()2.101
()20.877

()48.284
9.138
()1.954
()41.100

()47.108
8.417
()2.618
()41.309

()74.961
19.759

()29.230
22.478

()50.938
()13.831

ب .تعديل تكاليف الصيانة على النباتات المثمرة والمنتجات الزراعية ذات العالقة
وفقا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تم تصنيف نباتات البرسيم كمخزون (إيضاح ( 6-21أ))  .تم إعادة تصنيف النباتات المثمرة
وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية من المخزون إلى الممتلكات واآلالت والمعدات  .بعد الحصاد يتم المحاسبة عن المنتجات الزراعية من
هذه النباتات المثمرة كمخزون بالقيمة العادلة .إضافة إلى ذلك فإن التحول بين نضج نبات البرسيم والحصاد الال حق غير هامة ،وعليه فإن
التكاليف المتكبدة على النباتات المثمرة خالل الفترة ال يتم رسملتها ويتم قيدها كتكاليف صيانة.
يتم تلخيص اآلثار الناشئة من التغيير كما يلي:

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة:
 31ديسمبر 2016م
(مدققه)
بآالف الرياالت
السعودية
تكلفة المبيعات:
مكاسب تسجيل تكاليف صيانة المنتجات
الزراعية ،بالصافي
تعديل ربح السنة  -زيادة

يوليو – سبتمبر
2016م (غير
مدققة)
بآالف الرياالت
السعودية

يناير – سبتمبر
2016م (غير
مدققه)
بآالف الرياالت
السعودية

33.590

12.966

36.309

33.590

12.966

36.309
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-21
ج.

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  -تتمه
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية – تتمة
إعادة تصنيف وإعادة قياس الموجودات الحيوية
وفقا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين يتم تصنيف المحاصيل القائمة والدجاج الالحم على أنها أعمال تحت التنفيذ -
مخزون .تتطلب المعايير الدولية للتقارير المالية تصنيف الحيوانات والنباتات الحية بخالف النباتات المثمرة كموجودات حيوية.
وعليه  ،تم إعادة تصنيف المحاصيل والدواجن األخرى من المخزون إلى الموجودات الحيوية  .كما تتطلب المعايير الدولية للتقارير
المالية قياس الموجودات الحيوية بالقيمة العا دلة ناقصا تكلفة البيع إال في حال عدم توفر أسعار سوق مدرجة وكذلك عدم توفر
القياسات البديلة للقيمة العادلة بدرجة موثوقة ،يتم قياس الموجودات الحيوية بالتكلفة ناقصا أي استهالك متراكم وخسائر إنخفاض
متراكم ،إن وجد .وفي تاريخ التحول ،يتم قيد كافة الموجودات الحي وية المملوكة بواسطة المجموعة بخالف المحاصيل في
األرجنتين بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر اإلنخفاض ،حيث ال يتوفر أسعار سوق مدرجة لهذه الموجودات الحيوية
وكذلك عدم توفر قياسات بديلة للقيمة العادلة بدرجة موثوقة.
فيما يلي موجزا باألثر الناتج من التغير:

قائمة المركز المالي الموحدة:

الموجودات الحيوية:
المحاصيل بالتكلفة
المحاصيل بالقيمة العادلة
الدواجن األخرى
المخزون:
أعمال تحت التنفيذ
تعديل األرباح المبقاة  -زيادة

 1يناير 2016م
(مدققه)
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2016م
(مدققه)
بآالف الرياالت
السعودية

 30سبتمبر 2016م
(غير مدققه)
بآالف الرياالت
السعودية

2.983
37.861
55.598
96.442

29.875
14.449
56.612
100.936

3.399
50.437
62.543
116.379

()91.395
5.047

()97.600
3.336

()96.084
20.295

قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة:
 31ديسمبر 2016م
(مدققه)
بآالف الرياالت
السعودية
تكلفة المبيعات:
تعديالت القيمة العادلة للمحاصيل
تعديل ربح الفترة – (نقص)

()15.248
()15.248

يوليو  -سبتمبر
2016م (غير
مدققة)

()3.327
()3.327

يناير  -سبتمبر
2016م (غير
مدققه)
بآالف الرياالت
السعودية
()16.959
()16.959

د .رسملة تكاليف إصدار الصكوك
أصدرت المجموعة صكوك وتكبدت تكاليف إصدار .وفقا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تم تسجيل هذه التكاليف كمدفوعات
مدفوعة مقدما .تتطلب المعايير الدولية للتقارير المالية تسجيل تكاليف اإلصدار بالصافي مقابل المطلوبات التي تم تكبد هذه التكاليف بشأنها .
تم إعادة تصنيف التكاليف ذات العالقة بالصافي مقابل القروض طويلة األجل.
فيما يلي ملخصا باألثر الناتج من التغيرات:

قائمة المركز المالي الموحدة:

القروض طويلة األجل:
تكاليف إصدار الصكوك
الذمم المدينة التجارية والمدفوعات المدفوعة مقدما والذمم
المدينة األخرى:
مدفوعات مدفوعة مقدما

 31ديسمبر 2016م
(مدققه)
بآالف الرياالت
السعودية

 30سبتمبر 2016م
(غير مدققه)
بآالف الرياالت
السعودية

6.387

6.828

8.708

()6.387

()6.828

()8.708
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 1يناير 2016م
(مدققه)
بآالف الرياالت
السعودية
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  -تتمه
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
 -21أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية – تتمة
هـ) مكافأة الموظفين
وفقا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قامت المجموعة بتسجيل إلتزامات مكافأة الموظفين وفقا للمتطلبات التنظيمية .لتحديد اإللتزام
وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية قامت المجموعة بإجراء تقييم إكتواري مفصل لمكافأة الموظفين ونتيجة لذلك ،تم عكس تخفيض المصاريف
للفترة من أرباح أوخسائر الفترة.
فيما يلي ملخصا باألثر الناتج عن التغير:

قائمة المركز المالي الموحدة:
 30سبتمبر
2016م (غير
مدققه)
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر 2016م
(مدققه)
بآالف الرياالت
السعودية
مكافأة نهاية الخدمة:
النقص ( /الزيادة) في اإللتزام – الفترة الحالية
الزيادة في اإللتزام – الفترة السابقة
تعديل األرباح المبقاة – (نقص)

21.178
()55.014
()33.836

 1يناير 2016م
(مدققه)
بآالف الرياالت
السعودية
()55.014
()55.014

()55.014
()55.014

قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة:
 31ديسمبر
2016م
(مدققه)
بآالف الرياالت
السعودية
تكلفة المبيعات:
تكاليف الخدمة وتكاليف الفائدة الحالية
مصاريف بيع وتوزيع:
تكاليف الخدمة وتكاليف الفائدة الحالية
مصاريف عمومية وإدارية
تكاليف الخدمة وتكاليف الفائدة الحالية
تعديل الربح للسنة  -زيادة
الخسائر اإلكتوارية لمكافأة نهاية الخدمة
تعديل الدخل الشامل للسنة – زيادة

يناير  -سبتمبر
2016م
(غير مدققه)
بآالف الرياالت
السعودية

يوليو – سبتمبر
2016م (غير
مدققة)
بآالف الرياالت
السعودية

15.557

-

-

15.214

-

-

3.130
33.901
()12.723
21.178

-

-

و) الخصومات التجارية والحسومات
وفقا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تم عرض الخصومات الت جارية والحسومات كمصاريف بيع وتوزيع .تتطلب المعايير الدولية
للتقارير المالية عرض الخصومات التجارية والحسومات كمخصومات مقابل اإليرادات .ونتيجة لذلك تم إجراء إعادة تصنيف لقائمة األرباح
أو الخسائر الموحدة.
فيما يلي ملخصا باألثر الناتج عن التغير:

قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة:
يوليو – سبتمبر
2016م
(غير مدققة)

 31ديسمبر 2016م
(مدققه)
بآالف الرياالت
السعودية
اإليرادات:
الخصومات التجارية والحسومات
مصاريف البيع والتوزيع:
الخصومات التجارية والحسومات
تعديل الربح للسنة

يناير – سبتمبر
2016م
(غير مدققه)
بآالف الرياالت
السعودية

()360.083

()82.182

()258.251

360.083

82.182

258.251

-

-

-
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  -تتمه
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
 - 21أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية – تتمة
التغيرات بسبب تحسين العرض والتصنيف:
ز) الموجودات غير الملموسة
تم إعادة تصنيف تراخيص البرامج م ن الممتلكات واآلالت والمعدات ليتم عرضها ضمن الموجودات غير الملموسة ألغراض العرض العادل.
فيما يلي ملخصا باألثر الناتج عن التغير:

قائمة المركز المالي الموحدة:
 31ديسمبر
2016م (مدققه)
بآالف الرياالت
السعودية
الموجودات غير الملموسة
تكاليف تراخيص البرامج
االستهالك المتراكم لتراخيص البرامج
تراخيص برامج تحت التنفيذ
الممتلكات واآلالت والمعدات
تكاليف تراخيص البرامج
االستهالك المتراكم لتراخيص البرامج
تراخيص برامج تحت التنفيذ
تعديل األرباح المبقاة

 1يناير 2016م
(مدققه)
بآالف الرياالت
السعودية

 30سبتمبر 2016م
(غير مدققه)
بآالف الرياالت
السعودية

170.020
()95.399
34.753
109.374

150.200
()88.320
54.623
116.503

117.116
()66.780
81.864
132.200

()170.020
95.399
()34.753
()109.374

()150.200
88.320
()54.623
()116.503
-

()117.116
66.780
()81.864
()132.200

-

-

ح) االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
وفقا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،تم عرض االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ضمن االستثمارات.
تتطلب المعايير الدولية للتقارير المالية عرض اال ستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في قائمة المركز المالي م ستقلة عن
االستثمارات األخرى.
فيما يلي ملخصا باألثر الناتج عن التغير:

قائمة المركز المالي الموحدة:

االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
االستثمارات
تعديل األرباح المبقاة

 31ديسمبر
2016م (مدققه)
بآالف الرياالت
السعودية
96.612
()96.612
-
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 30سبتمبر 2016م
(غير مدققه)
بآالف الرياالت
السعودية
92.292
()92.292
-

 1يناير 2016م
(مدققه)
بآالف الرياالت
السعودية
94.177
()94.177
-
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  -تتمه
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
 -21أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية – تتمة
ط) الزكاة وضريبة الدخل
وفقا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،تم عرض إلتزام الزكاة وضريبة الدخل ضمن الذمم الدائنة التجارية ودائنون آخرون  .بغرض
تحسين العرض تم حاليا عرض إلتزام الزكاة وضريبة الدخل منفصال في قائمة المركز المالي.
فيما يلي ملخصا باألثر الناتج عن التغير:

قائمة المركز المالي الموحدة:

الزكاة وضريبة الدخل المستحقة
الذمم الدائنة التجارية والدائنون اآلخرون
تعديل األرباح المبقاة

 31ديسمبر
2016م (مدققه)
بآالف الرياالت
السعودية
214.902
()214.902

 30سبتمبر 2016م
(غير مدققه)
بآالف الرياالت
السعودية
193.582
()193.582

 1يناير 2016م
(مدققه)
بآالف الرياالت
السعودية
146.190
()146.190

-

-

-

 6-21اإلعفاءات المطبقة
المعيار الدولي للتقرير المالي " 1تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة" والذي اعتمدته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين يسمح
ببعض اإلعفاءات من التطبيق بأثر رجعي لبعض المعايير الدولية وذلك عند تطبيقه ألول مرة.
قامت المجموعة بتطبيق اإلعفاءات التالية:
(أ)

المعيار الدولي للتقرير المالي " 3دمج األعمال" والذي اعتمدته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لم يتم تطبيقه على عمليات
االستحواذ على الشركات التابعة والتي تشكل أعماال وفقا للمعايير الدولية أو حصصا في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة
وقعت قبل  1يناير 2016م .إن استخدام هذا اإلعفاء يعني أن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات وفقا لمعايير الهيئة (والذي
ينبغي أن يتم االعتراف بها وفقا للمعايير الدولية) هي تكلفتها المفترضة بتاريخ االستحواذ .وبعد تاريخ االستحواذ ،يتم القياس وفقا
للمعايير الدولية .الموجودات والمطلوبات التي ليست مؤهلة لالعتراف بها وفقا للمعايير الدولية يتم استبعادها من قائمة المركز
المالي االفتتاحية المعدة وفقا للمعايير الدولية .لم تقم المجموعة باالعتراف أو باستبعاد أي مبالغ تم االعتراف بها سابقا نتيجة
متطلبات االعتراف وفقا للمعايير الدولية .كما يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي  1الذي اعتمدته الهيئة أن القيمة الدفترية للشهرة
بموجب معايير الهيئة ينبغي أن تستخدم في قائمة المركز المالي االفتتاحية المعدة وفقا للمعايير الدولية (بصرف النظر عن تسويات
االنخف اض في قيمة الشهرة واالعتراف بالموجودات غير الملموسة أو استبعادها) .وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  1الذي
اعتمدته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،قامت المجموعة بفحص الشهرة لتحديد إذا كان هناك انخفاض في قيمتها بتاريخ
التحول للمعايير الدولية .لم يتم اعتبار أي انخفاض في قيمة الشهرة ضروريا في  1يناير 2016م.

(ب)

لم تقم المجموعة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي " 21آثا ر التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية" الذي اعتمدته الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين بأثر رجعي على تسويات القيمة العادلة والشهرة الناتجة عن دمج األعمال والتي وقعت قبل تاريخ
التحول للمعايير الدولية .يتم معاملة تسويات القيمة العادلة والشهرة كموجودات ومطلوبات للشركة األم عوضا عن معاملتها
كم وجودات ومطلوبات الشركة المستحوذ عليها .وعليه ،تم التعبير عن هذه الموجودات والمطلوبات بالعملة األساسية للشركة األم
أو بنود غير نقدية محتفظ بها بعمالت أجنبية ولم ت حدث أي فروقات إضافية ناتجة عن ترجمة العمالت األجنبية.
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة  -تتمه
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2017م
 -22توزيعات األرباح
في تاريخ  28جمادى الثاني 1438هـ الموافق  26مارس 2017م ،تمت الموافقة في اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية على توزيعات
ا لسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م بمبلغ  720مليون لاير سعودي ( 0.90لاير سعودي للسهم).

 -23أحداث الحقة
تعت قد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة منذ نهاية الفترة والتي قد تؤثر على المركز المالي األولي الموحد للمجموعة الظاهر في هذه القوائم
المالية األولية الموجزة الموحدة فيما عدا األمور المبينة أدناه.
وافق المساهمون بتاريخ  18محرم 1439هـ (الموافق  8أكتوبر 2017م) في اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية على زيادة رأس المال من
 8.000مليون لاير سعودي إلى  10.000مليون لاير سعودي من خالل توزيع سهم عالوة لكل  4أسهم قائمة للمساهمين.

 -24اعتماد مجلس اإلدارة
اعتمدت هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  2صفر 1439هـ (الموافق  22أكتوبر 2017م).
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