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٧ 
  

  التابعة وأنشطتها هانبذة عن الشركة وشركات  - ١

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

  ستخدام اسم العالمة التجارية "المراعي".ام تتم ب١٩٩١م حتى ١٩٧٧لألعوام من 
  

، ١١٤٩٢، الرياض ٨٥٢٤ .ب.حي اإلزدهار، ص ،طريق الدائري الشماليال، ٧مخرج رقم  هو: ةعنوان المركز الرئيسي للشركإن 
  المملكة العربية السعودية.

 
ً التابعة (مع هاتعد الشركة وشركات لمواد الغذائية االستهالكية والمشروبات في منطقة الشرق ل مجموعة رئيسية متكاملةالمجموعة") " ا

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

  
و "بيتي" و  و "جوسي اليف" العالمات التجارية "المراعي"اسماء ستخدام ايتم إنتاج األلبان وعصائر الفاكهة وتصنيع المواد الغذائية ب

يع األغذية المشتقة من األلبان وعصائر الفاكهة في المملكة العربية السعودية "طيبة". كما يتم إنتاج الحليب الخام ومعالجته مع القيام بتصن
  ودولة اإلمارات العربية المتحدة ومصر واألردن.

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

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

  المتطورة لالستثمار والصناعات الغذائيةشركة طيبة  -   األردن
  ) (شركة مساهمة مصرية)ي(بيت لمشروعات التصنيع الزراعيالشركة الدولية  -   مصر

 منتجات المخابز والمتاجرة بها من قبل شركة المخابز الغربية المحدودة، والشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية المحدودة، يتم تصنيع
العالمتين التجاريتين "لوزين" و"سفن اسم ، باستخدام مسيطرة فيها، والتي تحتفظ الشركة بحصص مشروع مشترك مع شركة شيبيتا وهي

  دايز"، على التوالي.
  

  و "البشاير". "اليوم" تينالتجاري ينالعالمت اسمالدواجن والمتاجرة بها من قبل شركة حائل للتنمية الزراعية، باستخدام  تصنيع منتجاتيتم 
 

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

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

 في بواسطة أسطول المجموعة للمسافات الطويلة. تدار جميع مراكز التوزيع في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل الشركات التابعة
 كما يلي: يتوكالة مبرمة في الكو ةمان والبحرين) واتفاقيعُ و(اإلمارات 

  
  شركة المراعي اإلمارات المحدودة -   دولة اإلمارات العربية المتحدة

  شركة الكواكب العربية للتجارة والتسويق المحدودة -   مانسلطنة عُ 
  شركة المراعي البحرين المحدودة -   مملكة البحرين

  شركة الخرافي إخوان لمنتجات األلبان المحدودة -   دولة الكويت

يتم تصدير منتجات األلبان والعصائر من خالل الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة، ، بذلكالنظام في حال سماح  ،األخرىفي البلدان 
  بينما يتم تصدير المنتجات األخرى من خالل الشركات التابعة األخرى.

  بقطر.والتجارة  للمواد الغذائيةاتفاقية الوكالة مع شركة خالد ، انهت المجموعة م٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 

من خالل  ،" فوندومونتي" ينمجتمع مت المتحدة األمريكية. ويشار إليهل مزارع أعالف في األرجنتين والواليايتشغتقوم بتمتلك المجموعة و
 الشركات التابعة الرئيسية التالية:

  
  المحدودةفوندومونتي القابضة أمريكا الشمالية  -   الواليات المتحدة األمريكية

  إيه.فوندومونتي أمريكا الجنوبية إس -   األرجنتين

الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة وفوندومونتي  والممثلة في أعمال المجموعة خارج دول مجلس التعاون الخليجي وإدارة يتم تشغيل
  من خالل شركة المراعي لالستثمار القابضة، التي تأسست في مملكة البحرين.
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٨ 
  

  (تتمة) التابعة وأنشطتها هانبذة عن الشركة وشركات  - ١

مصنع األوائل للصناعات الغذائية شركة  حصصمن  %١٠٠) على م٢٠١٩مايو  ٢٧هـ (١٤٤٠رمضان  ٢٢تحوذت المجموعة في اس
بشكل رئيسي في تقديم منتجات ذات قيمة مصنع األوائل للصناعات الغذائية المحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة. تعمل شركة  المحدودة،

 ً مراعي للتوسع في ال تواجدإضافية (اللحوم والدواجن) لصناعة الخدمات الغذائية في الشرق األوسط. سوف يعزز هذا االستحواذ الحقا
  ).٢ - ٧(انظر إيضاح  مجال الخدمات الغذائية

  .ال تعد نتائج الفترة مؤشرا على نتائج المجموعة السنوية

  عداداإلأسس   - ٢

  بيان االلتزام ١-٢

ً  الموجزة الموحدةاألولية تم إعداد هذه القوائم المالية  في المملكة ) "التقرير المالي األولي" المعتمد ٣٤لمعيار المحاسبة الدولي رقم (وفقا
خر آإلى جنب مع  اجنبً  تهايجب قراءو من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين صادرةصدارات األخرى الإلوالمعايير وا العربية السعودية

ال تتضمن كافة المعلومات المطلوبة لمجموعة كاملة من القوائم التي م و٢٠١٨ ديسمبر ٣١للمجموعة للسنة المنتهية في قوائم مالية موحدة 
، ولكن تم إدراج سياسات محاسبية وإيضاحات تفسيرية مختارة لتفسير أحداث ومعامالت للمعايير الدولية للتقرير المالي اوفقً المالية المعدة 

  .األخيرةالموحدة السنوية لقوائم المالية وعة منذ اهامة لفهم التغيرات في المركز المالي واألداء المالي للمجم

تم توضيح التغيرات في ). ١٦رقم ( موجزة تطبيق المعيار الدولي للتقرير الماليال الموحدةتم في هذه المجموعة من القوائم المالية األولية 
  ).٢-٥السياسات المحاسبية الهامة في إيضاح رقم (

ديسمبر  ٣١ المبالغ المعروضة كما فيفأن والذي تم فحصه،  )١٦تطبيق المعيار الدولى للتقرير المالى رقم (فيما عدا التعديل الناتج عن 
  قد تم مراجعتها. م٢٠١٨ يناير١ و م٢٠١٨

  إعداد القوائم المالية  ٢-٢

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

 .يتم قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة 
  دلةمن خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العا بالقيمة العادلة في أدوات حقوق الملكيةيتم قياس االستثمار. 
  وحدة االئتمان المتوقعة.يتم االعتراف بمستحقات التزامات المنافع المحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة 
 يتم تقييمها بالقيمة العادلة. ، والتي يمكن قياسها بالقيمة العادلة بشكل موثوق به،الموجودات الحيوية 

البيع  عادة تصنيف بين اإليرادات ومصروفاتتتضمن إ عرض الفترة الحالية والتي معرنة حتى تتوافق بعض أرقام المقا تم إعادة تصنيف
 والتوزيع.

  استخدام األحكام والتقديرات  ٣-٢

المحاسبية من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات الموجزة  الموحدةاألولية القوائم المالية هذه يتطلب اعداد 
  . قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.والمصروفاتوعلى المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات وااليرادات 

  

 من التقديرات عدم التأكدوالمصادر الهامة لحاالت  للمجموعة عند تطبيق السياسات المحاسبية من قبل اإلدارةالموضوعة إن التقديرات الهامة 
باستثناء األحكام الجديدة الهامه والمصادر الرئيسية لحاالت عدم التأكد ، األخيرة الموحدة السنوية الماليةمماثلة لتلك المبينة في القوائم  كانت

 .٢ – ٥والمبينة في اإليضاح رقم  )١٦يار الدولي للتقرير المالي رقم (من التقديرات المتعلقة بتطبيق المع

  أسس توحيد القوائم المالية  - ٣
 الموحدة ةالخسار ، قائمة الربح أوالموجزةعلى قائمة المركز المالي الموحدة  الموجزة والتي تشتمل الموحدةاألولية هذه القوائم المالية  إن

الموجزة قائمة التدفقات النقدية الموحدة الموجزة،  ، قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدةالموجزة، قائمة الدخل الشامل الموحدة الموجزة
للمجموعة، تشتمل على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركة وشركاتها الموجزة  الموحدة األوليةلقوائم المالية ا حولواإليضاحات 

عندما  منشأةالتي تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على  تآمنشالشركات التابعة هي الإن ). ١ا هو مبين في إيضاح رقم (التابعة كم
القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل تحكمها لديها ة ومنشأعوائد مختلفة نتيجة مشاركتها بالتكون معرضة لـ ، أو لديها حقوق في 

بالمحاسبة  ولحين التوقف عن ممارسة تلك السيطرة. تقوم المجموعة الذي تبدأ فيه السيطرةتاريخ التوحيد الشركات التابعة من  . يتممنشأةبال
بالقيمة  العوض المحول في االستحواذ بشكل عامعند انتقال السيطرة للمجموعة. يتم قياس  االستحواذباستخدام طريقة  عمالاألعن تجميع 

تسجل زيادة تكلفة االستحواذ باإلضافة إلى القيمة العادلة  لحال بالنسبة لصافي الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها.، كما هو االعادلة
 المستحوذ عليها كشهرة في قائمة المركز المالي الموحدة القابلة للتحديدصافي الموجودات القيمة العادلة لغير المسيطرة عن  حقوق الملكيةل

لشركة المستحوذ عليها في تاريخ القابلة للتحديد لموجودات الغير المسيطرة بنسبة حصتها من صافي  حقوق الملكيةاس . تقالموجزة
 لقيمة العادلة فيعليها  تقاس باالمستحوذ الشركة  القيمة الدفترية لحصة المجموعة فيعندما يتم دمج األعمال على مراحل،  فإن االستحواذ.

  .  الربح او الخسارة القياس في قائمةأرباح او خسائر  تنتج عن إعادة  اإلعتراف بأي. يتم تاريخ اإلستحواذ
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٩ 
  

 (تتمة) أسس توحيد القوائم المالية  - ٣
يتم  المجموعة .يتم إستبعاد كل من المعامالت وكذلك األرصدة وأي ربح غير محقق والمصروفات الناتجة من المعامالت البينية لشركات 

 هاالشركة وشركات لدىلضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة.  ،تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة
 التابعة نفس فترات التقرير.

  
  العملة الوظيفية وعملة العرض  - ٤

. تم مجموعةعملة العرض للللشركة و العملة الوظيفية وهالذي بالريال السعودي، والموجزة الموحدة  األولية تم عرض هذه القوائم المالية
 ذلك. غيرتقريب جميع المبالغ ألقرب ألف، مالم يذكر 

  
  السياسات المحاسبية الهامة  - ٥

  المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات  ١-٥

يح أثر ٢٠١٨ر يناي ١) "عقود اإليجار" اعتباراً من ١٦رقم ( تقرير الماليالمعيار الدولي للقامت المجموعة بتطبيق  م، وتم توض
اح رقم (ياالمع تطبيق هذا دارها ). ال يوجد معايير جديدة ٢ - ٥ر بالكامل في إيض ومع ذلك فإن عدداً من التعديالت على تم إص

  جوهري على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة.ولكن ليس لها أثر  ٢٠٢٠يناير  ١المعايير سارية اعتباراً من 

  التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة  ٢-٥

بية المطبقة في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة هي نفس تلك المطبقة  ات المحاس ياس تثناء ما تم ذكره أدناه، فإن الس باس
  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١األخيرة للسنة المنتهية في  وحدةالم في القوائم المالية السنوية

  عقود اإليجار - )١٦رقم ( رير الماليالمعيار الدولي للتق

بة الدولي ،محل التوجيهات الحالية لعقود االيجار )١٦يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (  رقم بما في ذلك معيار المحاس
ير لجن، "عقود االيجار" )١٧( يرات التقارير  ةوتفس تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد " )٤( رقم المالية الدوليةتفس

ير"إيجار يرات لجنة ، وتفس غيلي اإليجار عقود) "١٥( معايير رقمال تفس ير"الحوافز – التش يرات لجنة ، وتفس  معايير رقمال تفس
  ."اإليجار لعقدالقانوني  الشكل تأخذ التي المعامالت جوهر يميتق" )٢٧(

  
بة عن نموذج للمستأجرين )١٦للتقارير المالية رقم (يقدم المعيار الدولي  تأجر بقوم .اإليجار عقود وحيد للمحاس  باالعتراف المس

ل تخدام بحق المتعلق باألص تخدام في حقه يمثل الذي االس ل اس لة ذو األص افة الص  التزامه يمثل اإليجار الذي التزام إلى باإلض
داد يرة اإليجار لعقود اختيارية إعفاءات توجد .اإليجار دفعات بس ة.  ذات للموجودات اإليجار وعقود األجل قص القيمة المنخفض

بة طريقة تبقى ابه من المتبعة المحاس تمر أي – الحالي للمعيار ةالمؤجر مش نيف في المؤجرون يس  إلى عقود اإليجار عقود تص
  .يتشغيلي أو تمويلي إيجار

  
  )١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (التعديل المعترف به من تطبيق   )أ

  
رجعي بأثر  ية التطبيق الكاملباستخدام منهج ٢٠١٨يناير  ١في  )١٦رقم ( للتقرير الماليالمعيار الدولي قامت المجموعة بتطبيق 

يتم االعتراف به كتعديل على ا )١٦رقم ( للتقرير الماليالمعيار الدولي لتطبيق ومن ثم فإن األثر التراكمي  يد االفتتاحي س لرص
تخدمتالمقارنة.  م مع تعديل معلومات٢٠١٨يناير  ١كما في  لألرباح المبقاة د تعريف عقد يحدالمعالجات العملية لتالمجموعة  اس

نيفها وفقاً ل م وتم٢٠١٨يناير  ١جميع العقود المبرمة قبل أي أن  ،عند التحولاإليجار  بة الدوليتص  )١٧( رقم معيار المحاس
  ).٤( رقم تفسيرات التقارير المالية الدولية ةوتفسير لجن
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١٠ 
  

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  - ٥

  (تتمة)التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة   ٢-٥
  

تال الجدوليلخص  ماليال مالي كما في ١٦رقم ( ي أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير ال مة المركز ال ناير  ١) على قائ  م٢٠١٨ي
  .م٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  للفترةوقائمة الربح أو الخسارة  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١و

  
  قائمة المركز المالي (مقتطف)

  

  م٢٠١٨يناير  ١كما في     م٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في   

  
كما تم إصداره 

 ً   سابقا

أثر المعيار 
الدولي 
للتقرير 

المالي رقم 
  معدلة  )١٦(

  
  
  
  

كما تم إصداره 
 ً   سابقا

أثر المعيار 
الدولي 
للتقرير 

المالي رقم 
  معدلة  )١٦(

  بآالف الرياالت السعودية    بآالف الرياالت السعودية  

  ٥١٠٫٨٨٧  ٥١٠٫٨٨٧  -    ٤٦١٫٦٤٠  ٤٦١٫٦٤٠  -  حق استخدام األصول

 ً   -  )٧٤٫٥٥٨(  ٧٤٫٥٥٨    -  )٦٧٫٠٥٩(  ٦٧٫٠٥٩  مصروفات مدفوعة مقدما
  الموجودات غير  إجمالي

  ٢٥٫٥١٩٫٤٠٢  ٤٣٦٫٣٢٩  ٢٥٫٠٨٣٫٠٧٣    ٢٥٫٦٠٧٫١٨٢  ٣٩٤٫٥٨١  ٢٥٫٢١٢٫٦٠١  المتداولة   

                
  ذمم مدينة تجارية ومصروفات

  مدفوعة مقدماً وذمم مدينة    
  ١٫٦٦٨٫٥٠٣  )٣٣٫٨٧٢(  ١٫٧٠٢٫٣٧٥    ١٫٨٩٦٫٠٨٧  )٣٣٫٨٦٢(  ١٫٩٢٩٫٩٤٩  أخرى    

  ٦٫٧٧٨٫٩٠٤  )٣٣٫٨٧٢(  ٦٫٨١٢٫٧٧٦    ٧٫٠٧١٫٩٥٧  )٣٣٫٨٦٢(  ٧٫١٠٥٫٨١٩  الموجودات المتداولة إجمالي

  ٣٢٫٢٩٨٫٣٠٦  ٤٠٢٫٤٥٧  ٣١٫٨٩٥٫٨٤٩    ٣٢٫٦٧٩٫١٣٩  ٣٦٠٫٧١٩  ٣٢٫٣١٨٫٤٢٠  الموجودات إجمالي

                

  ١٫٩٤٦٫٠٨١  )٥٢٫١٦٥(  ١٫٩٩٨٫٢٤٦    ٢٫٩٤٥٫٣٩٩  )٤٦٫١٦٠(  ٢٫٩٩١٫٥٥٩  أرباح مبقاة
حقوق الملكية العائدة 

  ١٢٫٧٣٢٫٢٠٨  )٥٢٫١٦٥(  ١٢٫٧٨٤٫٣٧٣    ١٣٫٨٨٠٫٦٣٦  )٤٦٫١٦٠(  ١٣٫٩٢٦٫٧٩٦  للمساهمين

حقوق الملكية العائدة 
  ١٤٫٤٣٢٫٢٠٨  )٥٢٫١٦٥(  ١٤٫٤٨٤٫٣٧٣    ١٣٫٨٨٠٫٦٣٦  )٤٦٫١٦٠(  ١٣٫٩٢٦٫٧٩٦  للمساهمين في الشركة

 ٣٩٦٫٤٤٥  )٤٢٢(  ٣٩٦٫٨٦٧    ٥٨٨٫٦٨٢  (٥١٢)  ٥٨٩٫١٩٤  حقوق الملكية غير المسيطرة

  ١٤٫٨٢٨٫٦٥٣  )٥٢٫٥٨٧(  ١٤٫٨٨١٫٢٤٠    ١٤٫٤٦٩٫٣١٨  )٤٦٫٦٧٢(  ١٤٫٥١٥٫٩٩٠  حقوق الملكية إجمالي

                

  ٤٠٧٫٥٣٦  ٤٠٧٫٥٣٦  -    ٣١٧٫٧٤٠  ٣١٧٫٧٤٠  -  إلتزامات تأجير
  المطلوبات غير  إجمالي

  ١١٫٦٥١٫٠٣٦  ٤٠٧٫٥٣٦  ١١٫٢٤٣٫٥٠٠    ١٢٫٧١٤٫١٠٣  ٣١٧٫٧٤٠  ١٢٫٣٩٦٫٣٦٣  المتداولة   

                

  ٤٧٫٦٥٣  ٤٧٫٦٥٣  -    ٨٩٫٧٩٦  ٨٩٫٧٩٦  -  إلتزامات تأجير
  تجارية ودائنون دائنة ذمم 

  ٣٫٢٢٧٫٣٤٥  )١٤٥(  ٣٫٢٢٧٫٤٩٠    ٢٫٨٧٣٫٩٢١  )١٤٥(  ٢٫٨٧٤٫٠٦٦  أخرون   

  ٥٫٨١٨٫٦١٧  ٤٧٫٥٠٨  ٥٫٧٧١٫١٠٩    ٥٫٤٩٥٫٧١٨  ٨٩٫٦٥١  ٥٫٤٠٦٫٠٦٧  المطلوبات المتداولة إجمالي

  ١٧٫٤٦٩٫٦٥٣  ٤٥٥٬٠٤٤  ١٧٫٠١٤٫٦٠٩    ١٨٫٢٠٩٫٨٢١  ٤٠٧٫٣٩١  ١٧٫٨٠٢٫٤٣٠  المطلوبات إجمالي
  المطلوبات إجمالي

  ٣٢٫٢٩٨٫٣٠٦  ٤٠٢٫٤٥٧  ٣١٫٨٩٥٫٨٤٩    ٣٢٫٦٧٩٫١٣٩  ٣٦٠٫٧١٩  ٣٢٫٣١٨٫٤٢٠  وحقوق الملكية   
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١١ 
  

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  - ٥
 
 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) ٢-٥

  (مقتطف) ربح أو الخسارةقائمة ال
 م٢٠١٨يونيو  ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر    

     ً أثر المعيار الدولي   كما تم إصداره سابقا
  ةمعدل  )١٦للتقرير المالي رقم (

  الرياالت السعوديةبآالف   بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية    

  (٤٬٢٠١٬٦٥٠)  ٣٬٢٠٦  (٤٬٢٠٤٬٨٥٦)    اإليرادات تكلفة

  ٢٫٦٥٧٫٦٤٣  ٣٬٢٠٦  ٢٬٦٥٤٬٤٣٧    الربح مجمل

          

  )١٬١٠٧٬٦٩٧(  ٥٬٢٣٢  )١٬١١٢٬٩٢٩(    مصروفات بيع وتوزيع

  )١٩٥٬١٠٠(  ٥٠٢  (١٩٥٬٦٠٢)    مصروفات عمومية وإدارية

  ١٬٢٤٩٬٣٥٠  ٨٬٩٤٠  ١٬٢٤٠٬٤١٠    من العملياتالربح 

          

  (١٩٧٬٢٠٩)  (٧٬٤٩٧)  (١٨٩٬٧١٢)    صافيبالتمويل،  لفةتك

  ١٬٠٥١٬٧٠٩  ١٬٤٤٣  ١٬٠٥٠٬٢٦٦    الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

  ١٬٠٠٣٬٥٩١  ١٬٤٤٣  ١٬٠٠٢٬١٤٨    لفترةاربح 

  الربح / (الخسارة) للفترة والعائد إلى:
  

  ١٬٠٠٦٬٢٥٤  ١٬٤٨٤  ١٬٠٠٤٬٧٧٠    المساهمين في الشركة

  (٢٬٦٦٣)  (٤١)  )٢٬٦٢٢(    حقوق الملكية غير المسيطرة

    ١٬٠٠٣٬٥٩١  ١٬٤٤٣  ١٬٠٠٢٬١٤٨  

 )مقتطفقائمة التدفقات النقدية (
  

صافي النقدية الناتجة من األنشطة 
  التشغيلية

  ١٬٦٠٧٬٣٧٩  ٥٢٬١١١  ١٬٥٥٥٬٢٦٨  

األنشطة  في المستخدمةصافي النقدية 
  التمويلية

  (١٬٨٤٣٬٧٠٨)  )١٬٨٩٥٬٨١٩(  )٥٢٬١١١(  

  

 .هذا التعديلة السهم نتيجة يحرب يف ياليوجد تغير جوهر
 

  السياسات المحاسبية    -ب 
  

دعات ومرافق ألنواع متنوعة من العقود تشمل المستو ةالتشغيلي اتهايجارإموجودات ومطلوبات جديدة لعقود قامت المجموعة باالعتراف ب
المكاتب والمباني وغيرها. يتم توزيع كل دفعة ايجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل  اتيجارإو المستودعات والسكن

لكل فترة. يتم  لتزامعلى الرصيد المتبقي من اإل معدل عمولة دوري ثابت بحيث يتم تحقيق اإليجارالربح أو الخسارة على مدى فترة  على
  على أساس القسط الثابت. ،ة عقد االيجار، أيهما أقصرفترولألصل على مدى العمر اإلنتاجي األصل ستخدام إاستهالك حق 
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١٢ 
  

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  - ٥
 
  التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة (تتمة) ٢-٥
  

  .الحالية القيمة أساس على اإليجار عقد عن الناشئة والمطلوبات الموجودات قياس مبدئيا يتم
  
 :التي تتضمن األتيبالتكلفة  األصلستخدام إحق يتم قياس  - ١

  
  اإليجار لمطلوبات المبدئي القياس مبلغ - 
 مستلمةناقص أي حوافز ايجار  العقد بدء تاريخ قبل أو في سدادها تم إيجارية دفعات أي - 
 و مبدئية، مباشرة تكاليف أي - 
 .التجديد تكاليف - 

  
 :التالية اإليجار لمدفوعات القيمة الحالية صافي اإليجار مطلوبات تتضمن - ٢

 
 .مدينة إيجار حوافز أي ناقصا )جوهرها في الثابتة الدفعات ذلك في بما (الثابتة الدفعات - 
 .معدل أو مؤشر إلى تستند التي المتغيرة اإليجار دفعات - 
 المتبقية القيمة ضمانات بموجب المستأجر قبل من دفعها المتوقع المبالغ - 
 و الخيار، هذا ممارسة من معقول بشكل متأكدا المستأجر كان إذا الشراء خيار ممارسة سعر - 
  .الخيار لذلك المستأجر ممارسة تعكس اإليجار مدة كانت إذا اإليجار، عقد بإنهاء الخاصة الغرامات دفعات - 

 

والذي يمثل السعر الذي سيدفعه المستأجر ليقترض األموال الالزمة  التدريجياإلقتراض  معدلعقد االيجار باستخدام  مدفوعاتيتم خصم 
  شروط وأحكام مماثلة.بللحصول على أصل ما بقيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة 

  

 في كمصروف الثابت القسط أساس على القيمة منخفضة الموجودات وإيجارات األجل قصيرة اإليجار بعقود المرتبطة المدفوعات إثبات يتم
 المنخفضة وتشمل الموجودات .أقل أو شهرا ١٢ مدتها إيجار فترة ذات إيجار عقود هي األجل قصيرة اإليجار عقود .الخسارة أو الربح قائمة
  مكتبية. معداتالمتعلقة ب القيمة

  

واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات على أساس فردي وتحتوي على نطاق واسع من الشروط  اإليجار عقوديتم إعادة التفاوض على شروط 
  تراض.قيتم استخدامها كضمان ألغراض اإل عقود االيجار أي تعهدات ولكن الموجودات المؤجرة قد ال

  
  بنود الموجودات التالية: اإلضافة الى اإلستهالك المحمل علىيوضح الجدول التالي رصيد حق إستخدام األصول ب

  
  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١    م٢٠١٩ يونيو ٣٠    

  الرصيد  ستهالكإلا    الرصيد  ستهالكإلا    

  بآالف الرياالت السعودية    بآالف الرياالت السعودية    

  ٢٧٢٫٢٧٤  ٣٠٫٤٥٨    ٢٧٧٬٨٩٨  ١٧٬٢٩٠    أراضي

  ١٧٣٫٦٧٦  ٥٩٫٣٦١    ١٧١٬٥٥٢  ٣٠٬٣٢٦    مباني

  ٨٧  ٦٩    ٤٣٧  ٣٥    مركبات

  ٨٧٥  ٩٦    ٨١١  ٦٥    معدات 

  ١٤٫٧٢٨  ٩٩٣    ١٣٬٩٩٨  ٧٣٠    مصنع واآلت

  ٤٦١٫٦٤٠  ٩٠٫٩٧٧    ٤٦٤٬٦٩٦  ٤٨٬٤٤٦    األصول استخدامحق إجمالي 

  

م ٢٠١٨ديسمبر ٣١( مليون لایر سعودي ٢٦٫٤هي  م٢٠١٩يونيو  ٣٠ يأشهر المنتهية ف الستةخالل فترة  األصول حق استخداملضافات اإل
  .)يمليون لایر سعود ٤١٫٧: 

  .مليون لایر سعودي ٤٣٫٢م هو ٢٠١٨يونيو  ٣٠ يالستة أشهر المنتهية فخالل فترة  األصول استخدامإن مصروف إستهالك حق 
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١٣ 
  

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  - ٥
 

  هي كما يلي:السنة /كما في نهاية الفترة إلتزامات التأجير
  

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١    م٢٠١٩ يونيو ٣٠  

الرياالت بآالف   
  السعودية

بآالف الرياالت   
  السعودية

  ٣١٧٫٧٤٠    ٣٣٧٬٦١٨  إلتزامات تأجيرالجزء غير المتداول من 

  ٨٩٫٧٩٦    ٧٦٬٣٠٧  إلتزامات تأجير الجزء المتداول من 

  ٤٠٧٫٥٣٦    ٤١٣٬٩٢٥  تأجيرإلتزامات  إجمالي

  

مليون لایر سعودي  ٦٫٦هي  م٢٠١٩ يونيو ٣٠خالل الفترة المنتهية في  بهاإلتزامات التأجير المعترف من  عمولةإن مجموع مصروف ال
  .لایر سعودي)مليون  ٧٫٥ م :٢٠١٨ يونيو ٣٠(
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١٤ 
  

  االستثمارات  -٦

  ما يلي:تكون االستثمارات مت  

  

  التأسيس بلد  النشاط الرئيسي  الطبيعة  

 يونيو ٣٠
  م٢٠١٩

  غير مراجعة

ديسمبر  ٣١
  م٢٠١٨
  مراجعة

يناير  ١
  م٢٠١٨
  مراجعة

 يونيو ٣٠
  م٢٠١٩

  غير مراجعة

ديسمبر  ٣١
  م٢٠١٨
  مراجعة

يناير  ١
  م٢٠١٨
  مراجعة

        
      

آالف ب
الرياالت 
  السعودية

آالف ب
الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

ومشروع استثمارات في شركات زميلة 
  مشترك

                  

                    
المملكة العربية   استثمارات في القطاع الزراعي  زميلة ةشرك  شركة المزارعون المتحدون القابضة

  ٦٣٫٥٨٨  -  -  ٪٣٣٫٠  -  -  السعودية
                    

المملكة العربية   دواجن  زميلة ةشرك   شركة تأصيل الدواجن
  ٦٥٫٦٣٧  -  -  ٪٤١٫٩  -  -  السعودية

                    
  ٢٠٤  ٢٠٤  ٢٠٤  ٪٥٠٫٠  ٪٥٠٫٠  ٪٥٠٫٠  قطر  شركة راكدة  مشروع مشترك  شركة المراعي ذ.م.م.

              ١٢٩٫٤٢٩  ٢٠٤ ٢٠٤  
  ستثمار يتم المحاسبة عنه بطريقة حقوق ا

  الملكية   
                  

                    
  ٩٠٫٧١١  ١٠٢٫٦٢٤  ١٤٨٬٩١٠  ٪٢٫١  ٪٢٫١  ٪٢٫١        شركة االتصاالت المتنقلة السعودية ("زين")

  

(تداول). قامت المجموعة بتصنيف هذا اإلستثمارالذى  تاح من خالل السوق المالية السعوديةالعادلة طبقا لسعر السوق والممليون سهم يقاس باقيمة  ١٢٫٤إن اإلستثمارالذى يتم المحاسبة عنه بطريقة حقوق الملكية  والبالغ 

 ٣٠مليون لایر سعودي للفترة المنتهية في  ٤٦٫٣ وتم قياسه بالقيمة العادلة. نتج عن تقييم القيمة العادلة ربح غير محقق بمبلغ اآلخر يتم المحاسبة عنه بطريقة حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

  .)مليون لایر سعودي ١١٫٩ م:٢٠١٨ ديسمبر ٣١تم تصنيفه ضمن الدخل الشامل اآلخر (  م والذي٢٠١٩يونيو 

  

  .)لشركة االتصاالت المتنقلة السعودية ("زين" الممنوح من البنك السعودي الفرنسيقرض للبنك السعودي الفرنسي لضمان ال قامت الشركة برهن أسهم شركة االتصاالت المتنقلة السعودية ("زين")

  

  



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٩يونيو  ٣٠في  المنتهيةأشهر  الستة ةلفتر

 

١٥ 
  

  تجميع األعمال  -٧

 شركة تأصيل الدواجن  ١-٧
  

م). إن العمليات الرئيسية لشركة ٢٠١٨إبريل  ٢هـ (الموافق ١٤٣٩رجب  ١٧ يكة تأصيل الدواجن فتحققت سيطرة المجموعة على شر
النسيابية لتحقيق مزيد من اتأصيل الدواجن تتركز في تربية جدات وأمهات الدواجن وسوف يضيف استحواذها إلى جهود الشركة المستمرة 

  وتكامل وتعزيز سلسلة توريد الدواجن لديها.
  

مليون لایر سعودي. إن المبلغ اإلجمالي التعاقدي للذمم المدينة التجارية  ٢٠٫٨للذمم المدينة التجارية المستحوذ عليها هي إن القيمة العادلة 
  مليون لایر سعودي من المتوقع أن تكون غير قابلة للتحصيل. ٧٫٧مليون لایر سعودي، منها مبلغ  ٢٨٫٥هو 

  
شركة تأصيل الدواجن بنسبة حصتها في صافي الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ تعترف المجموعة بحقوق الملكية غير المسيطرة في 

  عليها.
  

ً قامت المجموعة  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ يكما ف بالمحاسبة عن المعاملة على أساس القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات (باستثناء  مبدئيا
قامت المجموعة  ٢٠١٩مارس  ٣١ يستحواذ. خالل الفترة المنتهية فمن تاريخ االاستثمارات حقوق الملكية المحتفظ بها سابقًا) اعتباًرا 

، ولم يكن هناك أي تغير المستحوذ عليهازامات المحتملة القابلة للتحديد واإللت تباولطلموا وداتجولمعلى ا راءلشبإنهاء توزيع عوض ا
للسنة المنتهية  الموحدةالقوائم المالية  ) في١١في إيضاح ( ااإلفصاح عنهتم عن القيم المبدئية المعترف بها للموجودات والمطلوبات والتي 

  .  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١ في
  
 ذ.م.م –مصنع األوائل للصناعات الغذائيةشركة   ٢-٧
  

مصنع األوائل للصناعات الغذائية المحدودة، على شركة  م٢٠١٩مايو  ٢٧استحوذت المجموعة في  )١إيضاح رقم ( يكما تم شرحه ف
إذا كان تم اإلستحواذ  عند ذلك التاريخ. مصنع األوائل للصناعات الغذائية المحدودة،حيث حصلت الشركة على السيطرة فعلياً على شركة 

 مليون لایر ٥٢٬٢مبلغ  م٢٠١٩نيو يو ٣٠ يحدة لفترة الستة أشهر المنتهية ففي بداية الفترة لكان األثر على اإليرادات واألرباح المو
  .يعلى التوال يمليون لایر سعود ٣٫٨ربح ال يوصاف يسعود

  
المستحوذ عليها. إال انه  زامات المحتملة القابلة للتحديدإن المجموعة حالياً بصدد توزيع عوض الشراء على الموجودات والمطلوبات واإللت

ً قامت المجموعة بالمحاسبة عن المعاملة   تمعلى أساس القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات كما في تاريخ االستحواذ والتي  مبدئيا
  :ادناهتلخيصها 
  

      
   ستحواذالقيمة العادلة عند اإل

  )المبدئية(
  السعودية بآالف الرياالت        

          المستحوذ عليها:الموجودات 
          موجودات غير متداولة

  ٣٠٬٥١٠        ممتلكات وآالت ومعدات
  ٢٦٬١٩٦        األصول استخدام حق

        ٥٦٬٧٠٦  
          موجودات متداولة

  ١٬٥٦٨        ما في حكمهنقد و
 مدفوعة مقدماً  ومصروفاتذمم مدينة تجارية 

  وذمم مدينة اخرى
  

    ٧٧٬٠٩٦  
  ٢٦٬٠٩١        مخزون

        ١٠٤٬٧٥٥  
  ١٦١٬٤٦١        الموجودات إجمالي

          المطلوبات المتحملة:
          مطلوبات غير متداولة

  ٢١٬٨٨٠        تأجيرالتزامات 
  ٥٬٦٨٤          مزايا نهاية الخدمة للموظفين

        ٢٧٬٥٦٤  
          مطلوبات متداولة

  ٣٬٨٣٧        تأجير التزامات
  ١١٬٤٤٣        ودائنون آخرونذمم دائنة تجارية 

        ١٥٬٢٨٠  
  ٤٢٬٨٤٤        المطلوبات إجمالي

          
  ١١٨٬٦١٧        الموجودات القابلة للتحديد إجمالي

  ١١٨٬٦١٧        ذإجمالي تكلفة االستحوا
        -  
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١٦ 
  

  (تتمة) األعمالتجميع   -٧

 
          :التدفق النقدي الصادر عند االستحواذ

  ١٬٥٦٨        صافي النقد المستحوذ عليه من الشركة التابعة
  )٩٩٬١٦١(        النقد المدفوع

    )٩٧٬٥٩٣(        صافي التدفق النقدي الصادر
 مليون لایر سعودي وتم تسوية الباقي ١١٨٫٦اء البالغ عوض الشر من إجمالي نقدا مليون لایر سعودي ٩٩٫١سداد مبلغ  تم

  .قبل اإلستحواذمصنع األوائل للصناعات الغذائية المحدودة مقابل مبالغ مستحقة لشركة 
  

  المال رأس  -٨
  

ركة في  عودي ( مليار ١٠م  مبلغ ٢٠١٩ يونيو ٣٠بلغ رأس مال الش ع مليار ١٠م: ٢٠١٨لایر س هم  ودي) مكون من مليارلایر س س
  سهم.لایر سعودي لكل  ١٠مدفوع بالكامل وأسهم مصدرة بقيمة  )سهممليارم : ٢٠١٨(
  

  الصكوك الدائمة  -٩
  

لایر سعودي بالقيمة  مليار ١٫٧م) والبالغة ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠هـ (الموافق ١٤٤٠محرم  ٢٧في  الدائمة هاصكوكقامت الشركة باسترداد 
  االسمية وهي مليون لایر سعودي لكل صك.

  
  قروض وتسهيالت  -١٠

  

  إيضاح

  
  م٢٠١٩ يونيو ٣٠

    غير مراجعة
  م٢٠١٨ ديسمبر ٣١

    مراجعة
  م٢٠١٨ يناير ١

  مراجعة
  بآالف الرياالت      

  السعودية
  بآالف الرياالت  

  السعودية
  بآالف الرياالت  

  السعودية
  ٥٫٨٣٩٫١٨٧    ٧٬١٩٧٬٩٦٤    ٦٬٠٢٢٬٣٨٤      تسهيالت بنكية إسالمية (مرابحة)

  ١٫٧٣٣٫٥١١    ٢٬١٤٦٬٩٢٦    ٢٬٠٥٤٬٨٧٤      صندوق التنمية الصناعية السعودي
  في غير  بنكية لشركات تابعةتسهيالت 

    دول مجلس التعاون الخليجي   
  

٣٣٨٬٥٥٧    ٤٢٤٬٦٧١  
  

٤٦٢٫٢٤٨  
  ٢٧٨٫١٩٠    ٢٧٥٬٤٢٣    ٢٧٤٬٢٩٠      مؤسسة التمويل الدولية 

  ١٨٧٫٩١٢    ١٦٩٬١٦٦    ١٦٩٬٦٠١      صندوق التنمية الزراعية
  في  تسهيالت بنكية لشركات تابعة

    الخليجيدول مجلس التعاون    
  

١٥٠٬٢٠١    ١٤٩٬٨٩٥  
  

١٥٠٫١٣٤  
      ٨٫٦٥١٫١٨٢    ١٠٬٢٧٨٬٢٣٧    ٩٬٠٩٥٬٧١٥  

  ٣٫٨٩٥٫٣٤٦    ٣٬٣٨٤٬٠٢٧    ٢٬٣٨٤٬٥٧٥      صكوك 
  -    -    ١٬٨٦٤٬٦٨١    ١-١٠  صكوك دولية 

      ١٢٫٥٤٦٫٥٢٨    ١٣٬٦٦٢٬٢٦٤    ١٣٬٣٤٤٬٩٧١  
  

  
من  -المجموعة األولى  -بإصدار اإلصدار األول م) ٢٠١٩مارس  ٥هـ (الموافق ١٤٤٠جمادى اآلخر  ٢٨قامت الشركة بتاريخ    ١-١٠

يمة متوسطة األجل بقاوروبية سندات ل ليون دوالر أمريكيب ٢ مليون دوالر أمريكي من اجمالي ٥٠٠بقيمة  الدولية  الصكوك
. سوف الحقا كل نص سنة السداد سنويا يستحق %٤٫٣منها. تدر الصكوك الدولية عائدا بلغ  للك مليون دوالر أمريكي ٠٫٢أسمية 

  ).٢٠٢٤مارس  ٥هـ ( الموافق  ١٤٤٥ شعبان ٢٤تاريخ إستحقاقها  اإلسمية  فيبقيمتها  الدولية  الصكوك يتم  إسترداد
  

دارة بمراقبة التعهدات بصورة اإلتشتمل القروض على تعهدات معينة. وقد يتم إعادة التفاوض في حالة اإلخالل بها مستقبالً. وتقوم   ٢-١٠
 يونيو ٣٠خالل الفترة المنتهية في  لضمان االلتزام إذا كان هناك أي احتمال باإلخالل بها. باتخاذ االجراءاتشهرية، بحيث تقوم 

    العقود.تعهدات م، لم يكن هنالك أي عدم امتثال ألي من ٢٠١٩

  م٢٠١٩ يونيو ٣٠      
    غير مراجعة

  م٢٠١٨ ديسمبر ٣١
    مراجعة

  م٢٠١٨ يناير ١
  مراجعة

  بآالف الرياالت      
  السعودية

  بآالف الرياالت  
  السعودية

  بآالف الرياالت  
  السعودية

  ١٨٢٫٤٥٥    ٢٥٬٥٢١    ٩٧٬١٧٦      قروض قصيرة األجل
  ١٫٨٢٠٫٩٤٨    ١٬٩٨٤٬٧٧٣    ٢٬٣٩٠٬١٢٣      الجزء المتداول من قروض طويلة االجل

  ٢٫٠٠٣٫٤٠٣    ٢٬٠١٠٬٢٩٤    ٢٬٤٨٧٬٢٩٩      مطلوبات متداولة – قروض
  ١٠٫٥٤٣٫١٢٥    ١١٬٦٥١٬٩٧٠    ١٠٬٨٥٧٬٦٧٢      مطلوبات غير متداولة –قروض 

      ١٢٫٥٤٦٫٥٢٨    ١٣٬٦٦٢٬٢٦٤    ١٣٬٣٤٤٬٩٧١  
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١٧ 
  

 ربحية السهم  -١١

  :بناًء على البيانات التالية األساسية والمخفضةحتساب ربحية السهم ا فيما يلي

 
    

يونيو  – إبريل
 م٢٠١٩

  غير مراجعة

  ٢-٥إيضاح  –معدلة   
يونيو  – إبريل

 م٢٠١٨
  غير مراجعة

  
يونيو  – يناير

 م٢٠١٩
  غير مراجعة

 ٢-٥إيضاح  –معدلة   
يونيو  – يناير

 م٢٠١٨
  غير مراجعة

بآالف الرياالت     
  السعودية

الرياالت بآالف   
  السعودية

بآالف الرياالت   
  السعودية

بآالف الرياالت   
  السعودية

العائد إلى المساهمين في  للفترة الربح
  الشركة

  
٥٨٢٬٥٣١    

  
١٬٠٠٦٬٢٥٤  ٩١٨٬٥٥٩   ٦٦١٬٣٨٧  

لحاملي الصكوك  العائد الربح :ناقًصا
  الدائمة

  
-    )(٣٥٬٨٧٨)  -   )١٩٬٠٥٣  

  ٩٧٠٬٣٧٦  ٩١٨٬٥٥٩   ٦٤٢٬٣٣٤    ٥٨٢٬٥٣١    األساسية السهم الربحية ألغراض ربحية

                  األسهم "باآلف" عدد
 العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط

 السهم ألغراض احتساب ربحية
  األساسية

  

٩٩٠٬٥٠٩  ٩٨٧٬٦٧٠   ٩٩٠٬٣٥٥    ٩٨٧٬٨٩٢  
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

  المعاد شراؤها
  

٩٬٤٩١  ١٢٬٣٣٠   ٩٬٦٤٥    ١٢٬١٠٨  

 العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط
 السهم ألغراض احتساب ربحية

  المخفضة

  

١٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٠٠٠٬٠٠٠   ١٬٠٠٠٬٠٠٠    ١٬٠٠٠٬٠٠٠  

                  
 ،ربحية السهم بناًء على الربح للفترة

العائد إلى المساهمين في الشركة 
  (بالريال السعودي)

                

  ٠٫٩٨  ٠٫٩٣   ٠٫٦٥    ٠٫٥٩    األساسية  -

  ٠٫٩٧  ٠٫٩٢   ٠٫٦٤    ٠٫٥٨    المخفضة  -

المحتفظ بها تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي لكي يعكس تأثير أسهم المنحة وتعديلها لألخذ في الحسبان أسهم الخزينة 
 ضمن برنامج خيارات الموظفين في أسهم شركة المراعي.
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١٨ 
  

  المعلومات القطاعية  -٢١

 العالمات التجارية "المراعي"اسماء عصائر باستخدام المنتجات األلبان وتصنيع وتجارة للمجموعة تشمل  ةالرئيسي األنشطة التجارية إن
منتجات الدواجن والعالمات التجارية "لوزين" و "سفن دايز"،  اسماء و "بيتي" و "طيبة"، ومنتجات المخابز باستخدام و "جوسي اليف"

عالف والمحاصيل الزراعية وأغذية األطفال. . تشمل األنشطة األخرى منتجات األو "البشاير" "اليوم" تينالتجاري تينالعالماسم باستخدام 
المنتهيتين في ذلك التاريخ، مصنفة حسب  م وللفترتين٢٠١٨ يونيو ٣٠م و ٢٠١٩ يونيو ٣٠ختارة كما في فيما يلي معلومات مالية م

  قطاعات األعمال التالية:
  

  األلبان وعصائر الفاكهةمعالجة وتوزيع منتجات الحليب و إنتاج  منتجات األلبان والعصائر
  صناعة وتوزيع منتجات المخابز  منتجات المخابز
  صناعة وتوزيع منتجات الدواجن  منتجات الدواجن

  منتجات اآلعالف والمحاصيل الزراعية وأغذية األطفال  أنشطة أخرى
  

    األلبان والعصائر  منتجات المخابز  منتجات الدواجن  األنشطة األخرى  جمالياإل

  بآالف الرياالت
  السعودية

  بآالف الرياالت
  السعودية

  بآالف الرياالت
  السعودية

  الرياالتبآالف 
  السعودية

  بآالف الرياالت
  م٢٠١٩ يونيو ٣٠  السعودية

            
  القطاع يراداتإجمالي إ  ٥٬١٥٠٬٣٤٩  ٨١٥٬٦٧٠  ١٬٠٢٦٬٦٤٣  ٤٨٠٬٩٥٥  ٧٫٤٧٣٫٦١٧
  عمالء خارجين إيرادات  ٥٬١١٦٬٥٤٧  ٨١٥٬٦٧٠  ١٬٠٢٦٬٦٤٣  ١١٥٬٢٢٢  ٧٫٠٧٤٫٠٨٢

  طفاءإاستهالك و  (٦٥٣٬٧٥٧)  (١٢٢٬٨٨٧)  )١٧٦٬٢٧٢(  )٦٨٬٥٧٢(  )١٬٠٢١٬٤٨٨(

  فترةلا(خسارة)  /ربح   ٧٤٨٬٨٥٨  ٨٥٬٤٣٥  ١٢١٬٧٧٦  )٣٥٬٢٦٦(  ٩٢٠٬٨٠٣

٧٥٣٬٠١٦  ٧٥٬٥٩٨  ١٢٥٬٢١١  )٣٥٬٢٦٦( ٩١٨٬٥٥٩  
(الخسارة) العائد إلى المساهمين  /الربح 

  في الشركة
  إجمالي الموجودات  ٢١٫٩١٩٫٤٦٨  ٢٫٢٩٠٫٣٥٤  ٥٫٣٣٥٫٦٨٢  ٣٫٣٣١٫٨٤٨  ٣٢٫٨٧٧٫٣٥٢
  إجمالي المطلوبات  ١٥٫٩٦٠٫٥٨٠  ٤٥٦٫٩٤٤  ١٫٠١٣٫٤٣١  ٨٠٧٫٠٢٦  ١٨٫٢٣٧٫٩٨١

  معدلة – ٢٠١٨ديمسبر  ٣١          
  إجمالي الموجودات  ٢٢٫٠٤١٫٠٣٠  ٢٫٣٥٤٫٣٤٧  ٥٫٣٣٠٫٧١٦  ٢٫٩٥٣٫٠٤٦  ٣٢٬٦٧٩٬١٣٩
  إجمالي المطلوبات  ١٦٫٠٢٩٫٤٨٨  ٤٧١٫٥٩٨  ١٫٠٨٢٫٨٥٦  ٦٢٥٫٨٧٩  ١٨٬٢٠٩٬٨٢١

  
  م٢٠١٨ يونيو ٣٠          

  القطاع يراداتإجمالي إ  ٥٬١٤٢٬٤٤١  ٧٨٢٬٩٠١  ٨٥٥٬٢٩٧  ٦٢٣٬٧٨٤  ٧٫٤٠٤٫٤٢٣

  عمالء خارجين إيرادات  ٥٬١٠٩٬٤٤٠  ٧٨٢٬٩٠١  ٨٥٥٬٢٩٧  ١١١٬٦٥٥  ٦٬٨٥٩٬٢٩٣

  معدل – طفاءإاستهالك و  )٦٦٢٬٢٨٨(  )١٢١٬٥٥٣(  (١٨١٬١٧٥)  )١٠٣٬٩٥٤(  )١٬٠٦٨٬٩٧٠(

)(٤٬٦٩٩)  )٢٬٧٥٧(  )٧٬٤٥٦  -  -  
الحصة في نتائج الشركات الزميلة 

  المشترك والمشروع
   معدل –ربح/(خسارة) الفترة  ٨٢٦٬٦٧٧ ٨٥٬٩٩٤ ٩٢٬٠٠١ (١٬٠٨١) ١٬٠٠٣٬٥٩١

٨٢٨٬٣٣٩  ٨٧٬٠٣٦  ٩١٬٩٦٠  (١٬٠٨١)  ١٬٠٠٦٬٢٥٤  
(الخسارة) العائد إلى المساهمين  /الربح 

   معدل – في الشركة
  معدلة – ٢٠١٧ديمسبر  ٣١          

  إجمالي الموجودات  ٢١٫٩٨٨٫٤٢٩  ٢٫٤٢٦٫٧٢٣  ٥٫٠٣٨٫٤٠٤  ٢٫٨٤٤٫٧٥٠  ٣٢٬٢٩٨٬٣٠٦
  إجمالي المطلوبات  ١٥٫١٣٢٫٤٠٠  ٤٤١٫٦٣١  ١٫٢١٥٫٨٦٧  ٦٧٩٫٧٥٥  ١٧٬٤٦٩٬٦٥٣

ويتم بيعها استهالكية. يتم انتقال السيطرة على المنتجات في نقطة زمنية محددة عقود مع عمالء لبيع منتجات  تنتج ايرادات المجموعة من
  مباشرة للعمالء.
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  (تتمه) المعلومات القطاعية    -١٢

  .يوضح الجدول ادناه اإليرادات حسب قطاعات األعمال والمناطق الجغرافية  
  

  
 اإلجمالي نشاطات أخرى الدواجن المخابز األلبان والعصائر

بآالف الرياالت   
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

الرياالت بآالف 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

 المنتهية في أشهر الستةلفترة 
  م٢٠١٩ يونيو ٣٠   

     

  ٤٫٨٣١٫٥٥٥ ٥٧٬٤٨١  ٩١٤٫٠٧٠ ٦٦٤٬٤٢٩ ٣٬١٩٥٬٥٧٥  المملكة العربية السعودية  
  ١٫٥٨٩٫٣٦٤ ٣  ٨٦٬٧٩٠ ١٤٧٬٧٧٠ ١٬٣٥٤٬٨٠١  الخليجي األخرى دول مجلس التعاون

  ٦٥٣٬١٦٣ ٥٧٬٧٣٨  ٢٥٬٧٨٣ ٣٬٤٧١ ٥٦٦٬١٧١  دول أخرى 
  ٧٬٠٧٤٬٠٨٢ ١١٥٬٢٢٢  ١٬٠٢٦٬٦٤٣ ٨١٥٬٦٧٠ ٥٬١١٦٬٥٤٧  اإلجمالي

  
 فيالمنتهية أشهر الستةلفترة 

  م٢٠١٨ يونيو ٣٠   
     

  ٤٫٦٥٧٫٩٣١ ٥٤٫١٦٥  ٧٦٨٬٥١٨ ٦٤١٫٦٨٥ ٣٬١٩٣٬٥٦٣  المملكة العربية السعودية  
  ١٫٥٦٢٫٦٠٤ ١٬١٣٩  ٦٨٬١٧٤ ١٣٩٫٦٥١ ١٬٣٥٣٬٦٤٠  التعاون الخليجي األخرىدول مجلس 
  ٦٣٨٫٧٥٨ ٥٦٬٣٥١  ١٨٬٦٠٥ ١٫٥٦٥ ٥٦٢٬٢٣٧  دول أخرى 

  ٦٬٨٥٩٬٢٩٣ ١١١٫٦٥٥  ٨٥٥٬٢٩٧ ٧٨٢٬٩٠١ ٥٬١٠٩٬٤٤٠  اإلجمالي
  
  األدوات المالية  -٣١
  

 بموجب معاملة نظامية بين المشاركين في السوق لتحويل التزامأو سداد  سوف يتم استالمها مقابل بيع أصلالقيمة العادلة هي القيمة التي   
حيث ال يوجد أي نية أو شرط للحد  سوف تستمر في العمل مجموعةفي تاريخ القياس. ضمن تعريف القيمة العادلة يوجد افتراض أن ال

  من حجم عملياتها أو إجراء معاملة بشروط سلبية. جوهريًا
  

ة مدرجة في سوق نشطة إذا كانت األسعار المدرجة متوفرة بصورة سهلة ومنتظمة من تاجر صرف أو وسيط أو مجموعة تعتبر األداة المالي  
  صناعة أو خدمات تسعير أو هيئة تنظيمية وأن هذه األسعار تمثل معامالت سوقية حدثت بصورة فعلية ومنتظمة على أساس تجاري.

    
ة معلومات سوقية قابلة للمالحظة كلما كان ذلك ممكناً. تصنف القيم العادلة ضمن مستويات عند قياس القيمة العادلة، تستخدم المجموع  

  مختلفة في تسلسل القيمة العادلة استناداً إلى المدخالت المستخدمة في طرق التقييم كما يلي:
  

  حصول عليها في تاريخ القياس.لة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن ال: أسعار مدرجة (غير معدّ ١المستوى   
  

وهي قابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوبات بصورة  ١األسعار المدرجة التي تم إدراجها في المستوى  غير: مدخالت ٢المستوى   
  مباشرة (مثل األسعار) أو بصورة غير مباشرة (مشتقة من األسعار).

  

  لى معلومات السوق القابلة للمالحظة (مدخالت غير قابلة للمالحظة).: مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إ٣المستوى   

  
  .تعتقد اإلدارة أن التكلفة المطفأة للموجودات والمطلوبات المالية المتبقية تعادل تقريبا قيمتها العادلة
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  (تتمة)األدوات المالية   -٣١
  

بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة العادلة. وهي  ،القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التالييظهر الجدول   
يمة بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب الق يتم قياسهاال تشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ال 

  العادلة بصورة معقولة.
 

  القيمة الدفترية  
  

  أدوات التحوط

إستثمار في أدوات 
حقوق ملكية بالقيمة 

العادلة من خالل 
  الدخل الشامل اآلخر

  
  التكلفة المطفأة

  
  اإلجمالي

  --------------------------- بآالف الرياالت السعودية ---------------------------  م٢٠١٩يونيو  ٣٠
          الموجودات المالية
  ٢٣٫٨١٤  -  -  ٢٣٫٨١٤  أدوات مالية مشتقة

  ١٤٨٬٩١٠  -  ١٤٨٬٩١٠  -  حقوق الملكية يتم المحاسبة عنه بطريقة استثمار
  ١٬٧١٨٬١٨٨  ١٬٧١٨٬١٨٨  -  -  ذمم مدينة تجارية ومدينون آخرون

  ٥١٧٬٥٠٣  ٥١٧٬٥٠٣  -  -  كنقد وأرصدة لدى البن
  ٢٫٤٠٨٫٤١٥  ٢٬٢٣٥٬٦٩١  ١٤٨٬٩١٠  ٢٣٫٨١٤  
          

          المطلوبات المالية
  ١٧٬٩٥٣  -  -  ١٧٬٩٥٣  أدوات مالية مشتقة

  ١٣٬٣٤٤٬٩٧١  ١٣٬٣٤٤٬٩٧١  -  -  و تسهيالت قروض
  ٤١٣٬٩٢٥  ٤١٣٬٩٢٥  -  -  التزامات تأجير

  ١٩٧٬٣١٢  ١٩٧٬٣١٢  -  -  سحب على المكشوف
  ٣٬١٢٢٬٤٠١  ٣٬١٢٢٬٤٠١  -  -  ودائنون آخرونذمم دائنة تجارية 

  ١٧٬٠٩٦٬٥٦٢  ١٧٬٠٧٨٬٦٠٩  -  ١٧٬٩٥٣  
          

          
          معدلة - م٢٠١٨ديسمبر  ٣١

          الموجودات المالية
  ٤٠٬٠٨٣  -     -  ٤٠٬٠٨٣  أدوات مالية مشتقة

  ١٠٢٬٦٢٤  -  ١٠٢٬٦٢٤     -  حقوق الملكية يتم المحاسبة عنه بطريقة استثمار
  ١٬٢٧٠٬٥٥٨  ١٬٢٧٠٬٥٥٨  -     -  مدينة تجارية ومدينون آخرونذمم 

  ١٬١٨٢٬٩٠٢  ١٬١٨٢٬٩٠٢  -     -  نكنقد وأرصدة لدى الب
  ٢٬٥٩٦٬١٦٧  ٢٬٤٥٣٬٤٦٠  ١٠٢٬٦٢٤  ٤٠٬٠٨٣  
          

           المطلوبات المالية
  ٣٣٬٤٢٣  -  -  ٣٣٬٤٢٣  أدوات مالية مشتقة

  ١٣٬٦٦٢٬٢٦٤  ١٣٬٦٦٢٬٢٦٤  -  -  و تسهيالت قروض
  ٤٠٧٫٥٣٦  ٤٠٧٫٥٣٦  -  -  التزامات تأجير

  ١٧٩٬٣٢١  ١٧٩٬٣٢١  -  -  سحب على المكشوف
  ٢٬٨٧٣٬٩٢١  ٢٬٨٧٣٬٩٢١  -  -  ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون

  ١٧٬١٥٦٬٤٦٥  ١٧٬١٢٣٬٠٤٢  -  ٣٣٬٤٢٣  

 
  :موعة بالتكلفة المطفأة فيما عدام تقاس الموجودات والمطلوبات المالية المحتفظ بها من قبل المج٢٠١٨ديسمبر  ٣١م و ٢٠١٩يونيو  ٣٠ كما في

 وتصنف ضمن المستوى األول اآلخر تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل بطريقة حقوق الملكية ايتم المحاسبة عنه راتاستثما. 
 دلة وتصنف ضمن المستوى الثاني.األدوات المالية المشتقة تقاس بالقيمة العا  

  



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٩يونيو  ٣٠في  المنتهيةأشهر  الستة ةلفتر

 

٢١ 
  

  
  (تتمة) األدوات المالية  -٣١

العقود اآلجلة ومقايضات أسعار العموالت ومشتقات السلع. تم تقييم هذه المشتقات على  دوات المالية المشتقةيحتوي المستوى الثاني لأل  

تتضمن أساليب باالعتماد على الطرف المقابل لتقييم هذه المشتقات.  تقوم المجموعة. باستخدام نماذج تقييم معترف بها على نطاق واسع

القيمة الحالية وتقييمات السوق المتوسطة.  حساباتار القياسية اآلجلة باستخدام استخدام نماذج األسع المقابلةالتقييم المطبقة من قبل األطراف 

قابلة توقع التدفقات النقدية المستقبلية وتخصم المبالغ المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام مدخالت توحيثما ينطبق ذلك، فإن هذه النماذج 

 .ةوالفوري اآلجلةاالئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية واألسعار  نطاقئدة وفي السوق بما في ذلك منحنيات أسعار الفاللمالحظة 

  توزيعات األرباح  -٤١

 ٨٥٠٫٠ ) وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على توزيع أرباح نقدية بقيمةم٢٠١٩أبريل  ٨هـ (١٤٤٠شعبان  ٣في 

هـ ١٤٤٠ شعبان ١٠والتي تم دفعها في  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١لایر سعودي للسهم الواحد) للسنة المنتهية في  ٠٫٨٥مليون لایر سعودي (

  .)م٢٠١٩أبريل  ١٥(

  عتماد مجلس اإلدارةا  -٥١

هـ (الموافق ١٤٤٠ ذو القعدة ٤بتاريخ بالنيابة عن المساهمين بل مجلس اإلدارة من قِ  الموجزة الموحدة األولية د هذه القوائم الماليةااعتمتم 

  ).م٢٠١٩ يوليو ٧
  


