
 

 

  
  
  
  
  

 
 
 
 

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

  
  

 شركة المراعي 
  (شركة مساهمة سعودية) 

  
  القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 

  وتقرير الفحص لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
  م ٢٠٢٢يونيو  ٣٠

  



 

 

  شركة المراعي 
  شركة مساهمة سعودية 

  
  الفهرس 

 

  صفحة   

  ١  الموجزة الموحدة القوائم المالية األولية  فحصالمراجع المستقل لتقرير 

  ٢  الموجزةالموحدة  قائمة المركز المالي

  ٣  الموجزة الموحدة  ة الخسارو أ ربح قائمة ال

  ٤  الموجزةالموحدة الشامل قائمة الدخل 

  ٥  الموجزة  الموحدة  قائمة التغيرات في حقوق الملكية

  ٧ - ٦  الموجزةالموحدة قائمة التدفقات النقدية 

  ١٦ - ٨  الموجزة  الموحدة  األوليةالقوائم المالية إيضاحات حول  
  
  





  شركة المراعي 
  شركة مساهمة سعودية 

  قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة 
  م٢٠٢٢يونيو  ٣٠ في  كما

  

٢ 

    إيضاح   

  يونيو ٣٠
 م ٢٠٢٢

    )مراجعة رغي(

 ديسمبر  ٣١
  م ٢٠٢١

  (مراجعة)

      الموجودات 
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

  السعودية 
            الموجودات غير المتداولة 

  ٢٠٫٨٧٣٫٤٤٨    ٢٠٫٥٨٩٫٩٨٠      ممتلكات وآالت ومعدات 
  ٥٧٩٫٦٧٧    ٥٦٦٫٠٤٧      طويلة األجل مصاريف مدفوعة مقدًما 
  ٤٦٤٫٧٠٤    ٤٧٧٫٩٢٦      موجودات حق االستخدام 

 ١٫١٢٩٫١٠٥    ١٫١٦٥٫٦٧٩      موجودات غير ملموسة وشهرة 
  ١٫٤٦٩٫٠٨٤   ١٫٤٩٥٫٢٩١      موجودات حيوية 

 ٨٨٫٧٤٩    ٨٨٫٣١٣    ٥  استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك
  ٢٫٠١١    ١٤٫٠١٢      أدوات مالية مشتقة 

 ٤٥٫٣٣٩    ٤٦٫٥٧٥      موجودات ضريبية مؤجلة 
     ٢٤٫٦٥٢٫١١٧    ٢٤٫٤٤٣٫٨٢٣ 

            الموجودات المتداولة 
  ٤٫٣٥٣٫٥٩٦    ٥٫١١٦٫٢٧٣     مخزون

  ١١٧٫٩٨٠   ١٣٤٫٢٧١     موجودات حيوية 
 ١٫٩٩١٫٢٠٥    ٢٫٦٣٦٫٠٤١      ذمم مدينة تجارية ومصاريف مدفوعة مقدًما وذمم مدينة أخرى 

 ١١٫٥٩٧    ١٩٫٩٠٦      مشتقة أدوات مالية 
 ٤٦٫٨٩٤    ١٧٫٤٣٨      استثمار في أدوات حقوق ملكية 

 ٥٨٠٫٩١٣    ٤٧٨٫٨٨٦      ما في حكمه نقد و
      ٧٫١٠٢٫١٨٥    ٨٫٤٠٢٫٨١٥ 

 ٣١٫٧٥٤٫٣٠٢    ٣٢٫٨٤٦٫٦٣٨     إجمالي الموجودات 
            

            حقوق الملكية والمطلوبات 
 ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ٧  رأس المال  

 ٢٫٥٨٥٫٢٧٠    ٢٫٥٨٥٫٢٧٠      احتياطي نظامي 
 (٨٧٥٫١٥٧)    (٨٧٥٫١٥٧)      أسهم خزينة 

 (٦٢٢٫٣٨٩)    (٨٥٨٫٥٠٣)      احتياطيات أخرى 
 ٥٫٠٣١٫٧٧٠    ٤٫٩٨٥٫٨٨١      أرباح مبقاة  

 ١٦٫١١٩٫٤٩٤    ١٥٫٨٣٧٫٤٩١      في الشركة  حقوق الملكية العائدة للمساهمين
 ٤٩٨٫٩١٩    ٣٦٧٫٧٣٧      المسيطرة حقوق الملكية غير 

 ١٦٫٦١٨٫٤١٣    ١٦٫٢٠٥٫٢٢٨      إجمالي حقوق الملكية  
            

            المطلوبات غير المتداولة 
 ٧٫٠٧٢٫٢٤٠    ٧٫٨٦٦٫٦٦٠    ٨  قروض وتسهيالت  

 ٣٦٠٫٤٣٤    ٣٦٣٫٧٣٨      مطلوبات عقود اإليجار 
 ٩٥١٫٨٢٧    ١٫٠١٨٫٦٥٤      مزايا نهاية الخدمة للموظفين

 ١٠٫٠٤١    ٤٨٫٥٤٧      أدوات مالية مشتقة  
 ١١٧٫٣٠٢    ١١٤٫٥٩١        مطلوبات ضريبية مؤجلة

      ٨٫٥١١٫٨٤٤    ٩٫٤١٢٫١٩٠ 
            المطلوبات المتداولة 

 ٧٨٫٣٩٥    ٦٤٫٥٩٥      سحب على المكشوف 
 ٢٫٦٣١٫٥٩٨    ٢٫٨٥١٫٢٤٩    ٨  قروض وتسهيالت 

 ٨٠٫٧١٠    ٨١٫٩٩١      مطلوبات عقود اإليجار 
 ٤٢٩٫٩٨٨    ٣٨٣٫٢٢٣      زكاة

  ١٧٫٢٦٤   ٢٤٫٢١٣      ضريبة دخل مستحقة 
 ٣٫٣٣٩٫٤٩٦    ٣٫٧٦٩٫٧٧٨      ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

 ٤٦٫٥٩٤    ٥٤٫١٧١      أدوات مالية مشتقة  
      ٦٫٦٢٤٫٠٤٥    ٧٫٢٢٩٫٢٢٠ 

 ١٥٫١٣٥٫٨٨٩    ١٦٫٦٤١٫٤١٠      إجمالي المطلوبات  
 ٣١٫٧٥٤٫٣٠٢    ٣٢٫٨٤٦٫٦٣٨      إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 

 
المرفقة من   الموافقة على    ١٤إلى    ١تعتبر اإليضاحات  تمت  والتي  الموجزة،  الموحدة  المالية األولية  القوائم  يتجزأ من هذه  جزًءا ال 

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

  صاحب السمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير    رناصر البدبن  عبد هللا    اراس دانكو م
  رئيس مجلس اإلدارة     الرئيس التنفيذي    المدير المالي



  شركة المراعي 
  شركة مساهمة سعودية 

  قائمة الربح أو الخسارة الموحدة الموجزة 
  م ٢٠٢٢ يونيو ٣٠ لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في

  

٣ 

    إيضاح   

  يونيو  - بريل أ
  م ٢٠٢٢

    (غير مراجعة) 

يونيو   - بريل أ
  م ٢٠٢١

    (غير مراجعة) 

يونيو   - يناير 
  م ٢٠٢٢

    (غير مراجعة) 

  يونيو  - يناير 
  م ٢٠٢١

  (غير مراجعة) 

    
بآالف الرياالت    

    السعودية 
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

  السعودية 
                    

 ٧٫٦٥٠٫٥٨٢   ٩٫١١٣٫٩٠٤    ٤٫٠٠٥٫٥٦٨    ٤٫٦١٠٫٤٤٧    ١٠  إيرادات 
  (٥٫٠٥٩٫٧٣٨)    (٦٫٣١٢٫٣٨٢)    (٢٫٦٤٩٫٨٢٩)    (٣٫١٤٠٫٨٤١)      تكلفة اإليرادات 

  ٢٫٥٩٠٫٨٤٤   ٢٫٨٠١٫٥٢٢    ١٫٣٥٥٫٧٣٩    ١٫٤٦٩٫٦٠٦      مجمل الربح 
  (١٫٢٣٨٫٨٧٨)    (١٫٣١٣٫٧٣٦)    (٦٣٤٫٨٢٦)    (٦٦٦٫٣٠٨)      مصاريف بيع وتوزيع 

  (٢٠٢٫٢٦٨)    (٢١٥٫٥٢٠)    (١٠٤٫٩٦٠)    (١١٠٫٧٣٣)      مصاريف عمومية وإدارية 
  (٥١٫١١٩)    (٥٦٫١٢٩)    (١٩٫٩٠٢)    (٣٣٫٦٩٩)      مصاريف أخرى، صافي 

  ٥٫٤١٩    (٢٢٫٧٣٢)    ٥٫٥٩٥    (١٢٫٥٦٧)      في قيمة الموجودات المالية  االنخفاض  / عكس   (خسائر) 
  ١٫١٠٣٫٩٩٨  ١٫١٩٣٫٤٠٥    ٦٠١٫٦٤٦    ٦٤٦٫٢٩٩      الربح من العمليات 
  (١٨٢٫١١٣)   (١٨٦٫١٦٤)    (٩٣٫٣١٩)    (٩٦٫٦٢٤)      تكلفة تمويل، صافي 
  (١٫٤٨٥)    (٣٧٨)    (١٨١)    ٦٥٠    ٥  زميلة ومشروع مشترك  كة الحصة في نتائج شر

  ٩٢٠٫٤٠٠   ١٫٠٠٦٫٨٦٣    ٥٠٨٫١٤٦    ٥٥٠٫٣٢٥      الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 
  (٢٨٫٣٢٨)   (٤٤٫٦٩٣)    (١٦٫٣٧٥)    (٢٢٫١٦٧)      زكاة

 (١٣٫٣٦٣)    (١٣٫٥٤٣)    (١٫٧٤٣)    (٢٫٠٦٤)      ضريبة دخل 
  ٨٧٨٫٧٠٩   ٩٤٨٫٦٢٧    ٤٩٠٫٠٢٨    ٥٢٦٫٠٩٤      ربح الفترة 

 
    الفترة العائد إلى:  حرب

  
    

  
        

 ٨٦٧٫٩٢٥  ٩٤٠٫٨١٧    ٤٨١٫٩٧٩    ٥٢٠٫٣٦٠      المساهمين في الشركة 
  ١٠٫٧٨٤   ٧٫٨١٠    ٨٫٠٤٩    ٥٫٧٣٤      حقوق الملكية غير المسيطرة 

      ٨٧٨٫٧٠٩   ٩٤٨٫٦٢٧    ٤٩٠٫٠٢٨    ٥٢٦٫٠٩٤  
  فترة العائد إلى المساهمين في الشركة ال ربحية السهم بناًء على ربح 

    (باللایر السعودي)     
  

              
  ٠٫٨٨  ٠٫٩٦    ٠٫٤٩    ٠٫٥٣    ٩  األساسية  - 
  ٠٫٨٧   ٠٫٩٤    ٠٫٤٨    ٠٫٥٢    ٩  المخفضة  - 
 

المساهمين وتم توقيعها بالنيابة  جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة، والتي تمت الموافقة على إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن ١٤إلى  ١اإليضاحات المرفقة من تعتبر 
 عنهم من قبل: 

  
  
 

  سعود الكبيرصاحب السمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن     ناصر البدربن  عبد هللا    دانكو ماراس 
  رئيس مجلس اإلدارة     الرئيس التنفيذي    المدير المالي



  شركة المراعي 
  شركة مساهمة سعودية 

  الموحدة الموجزة  الدخل الشامل قائمة 
  م ٢٠٢٢يونيو   ٣٠  لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في

٤ 

 

 

 يونيو -بريل أ
  م ٢٠٢٢

    (غير مراجعة)

 يونيو -بريل أ
  م ٢٠٢١

    (غير مراجعة)

 يونيو -يناير 
  م ٢٠٢٢

    (غير مراجعة)

 يونيو -يناير 
  م ٢٠٢١

  (غير مراجعة)

  
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

  السعودية 
                

 ٨٧٨٫٧٠٩  ٩٤٨٫٦٢٧  ٤٩٠٫٠٢٨   ٥٢٦٫٠٩٤  ربح الفترة 
  بنود لن يعاد تصنيفها إلى قائمة الربح 

               أو الخسارة:    
              في أدوات  الستثمارالتغيرات في القيمة العادلة  

  ٨٫٩٦٧    ٣٫٤٢٧   (٤٣٤)   (١٫٥٧٦)  الدخل الشامل اآلخر  حقوق ملكية من خالل   
                

  قائمة بنود قد يعاد تصنيفها الحقًا إلى 
                الربح أو الخسارة:    

  ١٢٫٤٢٤    (١٠٩٫٨١٦)   ٦٫٩٣٢   (٨٫٠١٨)  فروقات ترجمة عمالت أجنبية 
              الحركة في القيمة العادلة لتحوطات 

  (٢٠٫٥٤١)    ١٤٫١١٧   ٢٤٣   (٦٫١١٩)  التدفقات النقدية    
               تسوية تحوطات التدفقات النقدية المحولة

  (٢٩٫٥٧٧)    (٣٩٫٨٨٧)   (٢٩٫٤٥٢)    (١٦٫٧٩٠)  الخسارة لقائمة الربح أو     
                

              للفترة، خرىالشاملة األ   الخسارة
  (٢٨٫٧٢٧)    (١٣٢٫١٥٩)   (٢٢٫٧١١)   (٣٢٫٥٠٣)  صافي من ضريبة الدخل    

  ٨٤٩٫٩٨٢  ٨١٦٫٤٦٨  ٤٦٧٫٣١٧   ٤٩٣٫٥٩١  إجمالي الدخل الشامل للفترة 
                

  الشامل  / (الخسارة) إجمالي الدخل
                للفترة العائد إلى:    

 ٨٣٨٫٢٢٥  ٨٦١٫٦٤٣  ٤٥٨٫٥٧٣  ٤٩٥٫٧٣٢  المساهمين في الشركة
  ١١٫٧٥٧    (٤٥٫١٧٥)   ٨٫٧٤٤   (٢٫١٤١)  حقوق الملكية غير المسيطرة 

  ٨٤٩٫٩٨٢  ٨١٦٫٤٦٨  ٤٦٧٫٣١٧   ٤٩٣٫٥٩١  

 
المرفقة من   الموافقة على    ١٤إلى    ١تعتبر اإليضاحات  تمت  والتي  الموجزة،  الموحدة  المالية األولية  القوائم  يتجزأ من هذه  جزًءا ال 

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

  بن سعود الكبيرصاحب السمو األمير نايف بن سلطان بن محمد     ناصر البدربن  عبد هللا    دانكو ماراس 
  رئيس مجلس اإلدارة     الرئيس التنفيذي    المدير المالي

 



  
  شركة المراعي 

  شركة مساهمة سعودية 
  قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة الموجزة 

  م ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  في ة لفترة الستة أشهر المنتهي
 

٥ 

    أرباح مبقاة     حتياطيات أخرىا    أسهم خزينة     نظامي حتياطي ا    رأس المال   

حقوق الملكية  
العائدة للمساهمين 

    في الشركة 
  حقوق الملكية 
    غير المسيطرة 

  إجمالي 
  حقوق الملكية 

  بآالف الرياالت السعودية   
                                

 ١٦٫٢٣٣٫٦٧٩    ٥٤٦٫٧٧١    ١٥٫٦٨٦٫٩٠٨    ٤٫٦٠٨٫٤٥٨    (٤٤٣٫٨٧١)    (٩٠٦٫٥٩٤)    ٢٫٤٢٨٫٩١٥    ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  م (مراجع) ٢٠٢١يناير  ١الرصيد في 
  ٨٧٨٫٧٠٩    ١٠٫٧٨٤    ٨٦٧٫٩٢٥    ٨٦٧٫٩٢٥    -   -    -    -  الفترة  ربح

  (٢٨٫٧٢٧)    ٩٧٣    (٢٩٫٧٠٠)    -    (٢٩٫٧٠٠)   -   -   -  للفترة ى خراأل ةالشامل (الخسارة) / الدخل  
  ٨٤٩٫٩٨٢    ١١٫٧٥٧    ٨٣٨٫٢٢٥    ٨٦٧٫٩٢٥    (٢٩٫٧٠٠)   -    -   -  ة الدخل الشامل(الخسارة) / إجمالي 

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

  (٩٨١٫٢٥٤)    -    (٩٨١٫٢٥٤)    (٩٨١٫٢٥٤)    -    -    -    -  للسهم  سعودي لایر  ١ بواقع  معلنة أرباح  توزيعات
  ٤٫٩٩٨    -    ٤٫٩٩٨    -    ٤٫٩٩٨    -    -    -  سهم العلى أساس   الدفعمعامالت 

 ٢١٫٣٦٠    -   ٢١٫٣٦٠   ٤٫٤٠٤    (٦٫٠٦٢)    ٢٣٫٠١٨    -    -  تسوية أسهم خزينة 
                             شراء حصة إضافية في الشركة الحديثة لصناعة  

 (١٥٠٫٠٠٠)   (٤٧٫٣٣٦)   (١٠٢٫٦٦٤)   -   (١٠٢٫٦٦٤)    -   -   -  المواد الغذائية المحدودة     
  ١٥٫٩٧٣٫٥٨٠    ٥١١٫١٩٢    ١٥٫٤٦٢٫٣٨٨    ٤٫٤٩٤٫٣٤٨    (٥٧٧٫٢٩٩)    (٨٨٣٫٥٧٦)    ٢٫٤٢٨٫٩١٥    ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  م (غير مراجع) ٢٠٢١ يونيو ٣٠الرصيد في 

                         
  ١٦٫٦١٨٫٤١٣    ٤٩٨٫٩١٩    ١٦٫١١٩٫٤٩٤    ٥٫٠٣١٫٧٧٠    (٦٢٢٫٣٨٩)    (٨٧٥٫١٥٧)    ٢٫٥٨٥٫٢٧٠    ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  (مراجع)  م٢٠٢٢يناير  ١الرصيد في 

  ٩٤٨٫٦٢٧   ٧٫٨١٠   ٩٤٠٫٨١٧   ٩٤٠٫٨١٧   -   -   -   -  الفترة  ربح
  (١٣٢٫١٥٩)   (٥٢٫٩٨٥)   (٧٩٫١٧٤)   -   (٧٩٫١٧٤)   -   -   -  للفترة  ىخراأل  ةالشامل   الخسارة
  ٨١٦٫٤٦٨    (٤٥٫١٧٥)    ٨٦١٫٦٤٣   ٩٤٠٫٨١٧   (٧٩٫١٧٤)   -   -   -  ة الدخل الشامل(الخسارة) / إجمالي 

 (٤٫٨٦٥)   -   (٤٫٨٦٥)   (٤٫٨٦٥)   -   -   -   -  مكافأة مجلس اإلدارة 
                              معامالت مع الُمالك بصفتهم ُمالك:

                              للسهم  سعودي لایر  ١ بواقع  معلنة أرباح  توزيعات
 (٩٨١٫٨٤١)   -   (٩٨١٫٨٤١)   (٩٨١٫٨٤١)   -   -   -   -  )١٢(إيضاح    

 ٧٫٦٦٩   -   ٧٫٦٦٩   -    ٧٫٦٦٩   -   -   -  سهم العلى أساس   الدفعمعامالت 
 (٦١٦)   (٦١٦)   -   -   -   -   -   -  معامالت مع حقوق الملكية غير المسيطرة

                                شراء حصة إضافية في الشركة الحديثة لصناعة  
 (٢٥٠٫٠٠٠)   (٨٥٫٣٩١)   (١٦٤٫٦٠٩)   -   (١٦٤٫٦٠٩)   -   -   -  )١المواد الغذائية المحدودة (إيضاح    

 ١٦٫٢٠٥٫٢٢٨   ٣٦٧٫٧٣٧   ١٥٫٨٣٧٫٤٩١   ٤٫٩٨٥٫٨٨١   (٨٥٨٫٥٠٣)    (٨٧٥٫١٥٧)    ٢٫٥٨٥٫٢٧٠    ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  (غير مراجع)  م٢٠٢٢ يونيو ٣٠الرصيد في 
  

  المساهمين وتم توقيعها بالنيابة عنهم من قبل:  جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة، والتي تمت الموافقة على إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن ١٤إلى  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
  
  
  

  صاحب السمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير    ناصر البدربن  عبد هللا    ماراس دانكو 
  رئيس مجلس اإلدارة     الرئيس التنفيذي    المدير المالي



  
  شركة المراعي 

  مساهمة سعودية شركة 
  قائمة التدفقات النقدية الموحدة الموجزة 

    م٢٠٢٢يونيو  ٣٠  في ة لفترة الستة أشهر المنتهي
 

٦ 

    إيضاح   

يونيو   - يناير 
  م ٢٠٢٢

    (غير مراجعة) 

يونيو   - يناير 
  م ٢٠٢١

  (غير مراجعة) 

      
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

  السعودية 
            التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

  ٨٧٨٫٧٠٩    ٩٤٨٫٦٢٧      ربح الفترة
            التعديالت للبنود غير النقدية: 

  ٨٠٨٫٧٣٨    ٨٠١٫٩٦١      استهالك ممتلكات وآالت ومعدات 
  ١٣٫٦٣١    ١٣٫٦٣١      إطفاء مصاريف مدفوعة مقدًما طويلة األجل 

 ٥١٫٧٩٩   ٥٠٫٣٩٧      استهالك موجودات حق االستخدام 
  ٣٥٫٣٨٠   ٢١٫٨٠٣      إطفاء موجودات غير ملموسة 

  ١٥٥٫٧٩٧   ٢١١٫٥٦٨      حيوية استهالك موجودات 
           ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ناقًصا  مكاسب

  (١٠٫٢٧٤)   (١٧٫٨٨٠)      تكلفة بيع المحاصيل    
  ٧١٫٠٥٣    ٩٦٫٠١٨      مخصص مزايا نهاية الخدمة للموظفين 

  ٤٫٩٩٨   ٧٫٦٦٩      مصروف الدفع على أساس السهم 
  ١٨٢٫١١٣   ١٨٦٫١٦٤      تكلفة تمويل، صافي 

  ٥١٫١١٩   ٥٦٫١٢٩      مصاريف أخرى، صافي 
  ١٫٤٨٥    ٣٧٨    ٥  الحصة في نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك 

  ٢٨٫٣٢٨   ٤٤٫٦٩٣      زكاة
  ١٣٫٣٦٣   ١٣٫٥٤٣      ضريبة دخل 

      ٢٫٢٨٦٫٢٣٩   ٢٫٤٣٤٫٧٠١  
            رأس المال العامل:  التغيرات في 

  ١٫٠٩٦٫٢١٤   ١٤١٫٠٤٦      مخزون 
  (٩٧٦٫٢٨٦)   (٩٣١٫٥٧٢)      حيوية موجودات  

  (٧٢١٫٨٨٨)    (٦٢٨٫٠٢٠)      ذمم مدينة تجارية ومصاريف مدفوعة مقدًما وذمم مدينة أخرى 
  ٦٩٩٫٤٥٠   ٤٧٢٫٥٣٤      ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

  ٩٧٫٤٩٠   (٩٤٦٫٠١٢)      رأس المال العامل  من الناتج /(المستخدم في)   التدفق النقدي
  (٣٩٫٨٩٧)   (٢٩٫٢٩٩)      مزايا نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

  (٢٢٫٠٥٤)   (٩٥٫٢٨١)      زكاة وضريبة دخل مدفوعة 
  ٢٫٣٢١٫٧٧٨   ١٫٣٦٤٫١٠٩      صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

            
            التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

  -    (٦٨٫٥٥٠)    ٦  النقد المستحوذ عليه استحواذ على شركة تابعة، صافي من 
  -    ٣٢٫٨٨٣    ٥  متحصالت من بيع استثمار في أدوات حقوق ملكية 
  ٣٠٠    ٣٠٠      توزيعات أرباح من استثمار في أدوات حقوق ملكية 

 (٣٩٩٫١٩٣)   (٦٥٠٫٧٢٣)      إضافات لممتلكات وآالت ومعدات 
 ٩٫٦٦٢   ١٢٫٩٩٨      متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 

 (٤٤٫١٢٣)   (١٨٫٦٣٠)      إضافات لموجودات غير ملموسة 
 (٤٠٩٫٧٩٧)   (٤٢٩٫٢٣٥)      إضافات لموجودات حيوية 

 ١٢١٫٨٨٩   ١١٢٫٢١٢      متحصالت من استبعاد موجودات حيوية
 (٧٢١٫٢٦٢)   (١٫٠٠٨٫٧٤٥)      صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

  
  يتبع 

  



  شركة المراعي 
  شركة مساهمة سعودية 

  قائمة التدفقات النقدية الموحدة الموجزة 
  م ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  في ة الستة أشهر المنتهيلفترة 

 

٧ 

    إيضاح   

يونيو   - يناير 
  م ٢٠٢٢

    (غير مراجعة) 

يونيو   - يناير 
  م ٢٠٢١

  (غير مراجعة) 

      
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

  السعودية 
            التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

  ٤٫٤٧٦٫٤١٥   ٥٫٩٩٠٫٦٩٩      متحصالت من قروض وتسهيالت 
  (٤٫٧٣٩٫٩٦٤)   (٤٫٩٥٥٫٦٨٩)      وتسهيالت  سداد قروض 

  (١٥٠٫٠٠٠)   (٢٥٠٫٠٠٠)    ١  شراء حصة إضافية في شركة تابعة
 (١٧٩٫٠٥٥)   (١٨٧٫٤٤٢)      تكلفة تمويل مدفوعة 

  (٩٧٨٫١٤٧)   (٩٧٩٫٥٦٤)      توزيعات أرباح مدفوعة 
  ٢١٫٣٦٠   -      تسوية أسهم خزينة

  -   (٦١٦)      معامالت مع حقوق الملكية غير المسيطرة 
  (٥١٫٣٧٦)   (٥٩٫٩٥١)      مدفوعات أصل عقود االيجار 
 (٣٫٧٤٨)   (٢٫٠١٦)      مدفوعات فائدة عقود االيجار 

 (٥٫١٨٥)   (٤٫٨٦٥)      مكافأة مجلس اإلدارة 
  (١٫٦٠٩٫٧٠٠)   (٤٤٩٫٤٤٤)      صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

  (٩٫١٨٤)   (٩٤٫٠٨٠)      صافي التغير في النقد وما في حكمه
  ٥٠٣٫٥١٠   ٥٨٠٫٩١٣      يناير ١نقد وما في حكمه كما في 

 ٥٤١   (٧٫٩٤٧)      أثر التغير في سعر الصرف على النقد وما في حكمه 
 ٤٩٤٫٨٦٧   ٤٧٨٫٨٨٦      يونيو   ٣٠حكمه كما في نقد وما في 

  
المرفقة من   الموافقة على   ١٤ إلى  ١تعتبر اإليضاحات  تمت  والتي  الموجزة،  الموحدة  المالية األولية  القوائم  يتجزأ من هذه  جزًءا ال 

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

  صاحب السمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير    ناصر البدربن  عبد هللا    دانكو ماراس 
  رئيس مجلس اإلدارة     الرئيس التنفيذي    المدير المالي

  
  



  شركة المراعي 
  شركة مساهمة سعودية 

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 م ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  المنتهية فيلفترة الستة أشهر 

  

٨ 

  نبذة عن الشركة وشركاتها التابعة وأنشطتها   -   ١
  

 ٢مساهمة سعودية، تم تحويلها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة بتاريخ  إن شركة المراعي ("الشركة") هي شركة  
يوليو    ١هـ (الموافق  ١٤١١ذو الحجة    ١٩م). وقد بدأت الشركة عملياتها التجارية بتاريخ  ٢٠٠٥أغسطس    ٨هـ (الموافق  ١٤٢٦رجب  
م، كانت األنشطة الرئيسية للشركة  ١٩٩١ي عام  . وقبل توحيد أنشطتها ف١٠١٠٠٨٤٢٢٣م) وتعمل بموجب سجل تجاري رقم  ١٩٩١

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
  شركة المراعي اإلمارات المحدودة  -   دولة اإلمارات العربية المتحدة 

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

  المحدودة شركة الخرافي إخوان لمنتجات األلبان  -   دولة الكويت 
  

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

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

  
  فوندومونتي القابضة أمريكا الشمالية المحدودة  -   الواليات المتحدة األمريكية 

  فوندومونتي أمريكا الجنوبية إس.إيه  -   األرجنتين 
 

الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة وفوندومونتي    من خالليتم تشغيل وإدارة أعمال المجموعة خارج دول مجلس التعاون الخليجي  
  . من خالل شركة المراعي لالستثمار القابضة ذ.م.م، التي تأسست في مملكة البحرينالتي تدار 

    



  شركة المراعي 
  شركة مساهمة سعودية 

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 م ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  المنتهية فيلفترة الستة أشهر 

  

٩ 

  نبذة عن الشركة وشركاتها التابعة وأنشطتها (تتمة)   -   ١
  

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

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

  
  :االستحواذات

 

٪ من أسهم الشركة الحديثة  ٢٥م)، استحوذت المجموعة على حصة إضافية قدرها  ٢٠٢٢فبراير    ٧هـ (١٤٤٣رجب    ٦بتاريخ    أ)
(قبرص)   السعودية  شبيتا  لشركة  المملوكة  المحدودة  الغذائية  المواد  قدرها  لصناعة  إجمالية  بقيمة  مليون لایر   ٢٥٠المحدودة 

. قبل الشراء مباشرةً، كانت القيمة الدفترية للحصة غير  ٪ ١٠٠٪ إلى  ٧٥سعودي مدفوع نقًدا، مما أدى إلى زيادة حصتها من  
كمعاملة حقوق    مليون لایر سعودي. تمت المحاسبة عن الشراء  ٨٥٫٤٪ المملوكة من قبل شركة شبيتا  ٢٥المسيطرة الحالية البالغة  

 ١٦٤٫٦م. تم تسجيل الفرق البالغ  ٢٠٢٢  يونيو  ٣٠ملكية مع الُمالك دون أي تأثير على الربح أو الخسارة للفترة المنتهية في  
والمقابل المدفوع ضمن حقوق الملكية    المملوكة من قبل شبيتا  مليون لایر سعودي بين القيمة الدفترية لحقوق الملكية غير المسيطرة 

  . كجزء من االحتياطيات األخرى
  

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

٪ من أسهم شركتي ١٠٠م)، أبرمت المجموعة اتفاقية شراء أسهم لالستحواذ على  ٢٠٢١مارس    ١٥هـ (١٤٤٢شعبان    ٢٠بتاريخ    ب) 
بيك مارت منطقة حرة ذ.م.م وبيك مارت ذ.م.م، الواقعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وشركة بيك مارت ذ.م.م الواقعة في  

 . رين (يشار إليهم مجتمعين بـ "بيك مارت") البح
  

والتي اشتملت  الشروط / المتطلبات المحددة في االتفاقية.   بعضالستكمال  خضع إتمام عملية االستحواذ وتحديد تاريخ السيطرة  
على بعض الموافقات من الجهات الرقابية وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة وتسوية المقابل المستحق الدفع  

 المقابل. مع الطرف 
  

المقابل. يتمثل نشاط شركة    وتم تسوية م، حصلت المجموعة على الموافقات التنظيمية األساسية المطلوبة  ٢٠٢٢يناير    ١٢في  
ك مارت الرئيسي في إنتاج وبيع المخبوزات في اإلمارات العربية المتحدة والبحرين. يفتح هذا االستحواذ مجاالً جديًدا في قطاع  بي 

 . ٦المخابز بالمجموعة، أي االنضمام إلى فئة منتجات المخابز المجمدة. راجع أيًضا إيضاح 
 

 :وضريبة الدخل   الزكاةربوط 
 

 .والجمارك  والضريبةزكاة هيئة ال مع  ٢٠٢٠-٢٠١٩شركة المراعي لألعوام من ل  الربوطاستلمت المجموعة وسددت  م،٢٠٢٢خالل 
  

  تغير المناخ: 
  

قامت المجموعة بمراجعة تعرضها للمخاطر المتعلقة بالمناخ واألعمال الناشئة األخرى، لكنها لم تحدد أي مخاطر يمكن أن تؤثر على  
  .م٢٠٢٢يونيو  ٣٠األداء المالي أو المركز المالي للمجموعة كما في 

  
  مقارنة النتائج الربعية: 

  

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

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

  
 انخفاض قيمة العملة المصرية 

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

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

  أسس اإلعداد   -   ٢
  
  بيان االلتزام  ١- ٢
  

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

  .  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١آخر قوائم مالية موحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
  

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

  .م٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  
  إعداد القوائم المالية   ٢- ٢
  

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

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

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

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

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

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

  
  العملة الوظيفية وعملة العرض   -   ٣
  

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

  
  السياسات المحاسبية الهامة   -   ٤
  

  المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات 
  

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

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



  شركة المراعي 
  شركة مساهمة سعودية 

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  م ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  المنتهية فيلفترة الستة أشهر 

 

١١ 

  ستثمارات اال  - ٥
  

  مكان التأسيس   النشاط الرئيسي   الطبيعة   

  يونيو  ٣٠
  م ٢٠٢٢

  مراجعة)  (غير 

  ديسمبر  ٣١  
  م ٢٠٢١ 

  (مراجعة) 

  يونيو  ٣٠  
  م ٢٠٢٢

  (غير مراجعة) 

  ديسمبر  ٣١  
  م ٢٠٢١

  (مراجعة) 

          
  

  
بآالف الرياالت    

  السعودية 
بآالف الرياالت    

  السعودية 
                      استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك 

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

زراعة وتشغيل  
وبيع مستلزمات  

  ٪ ٤٩  رومانيا  األعالف للمجموعة 

  

٤٩ ٪  

  

٨٨٫١٠٩  

  

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

                ٨٨٫٧٤٩    ٨٨٫٣١٣  
                      

                      ) ٢- ٥استثمار في أدوات حقوق ملكية (إيضاح  
  ٤٦٫٨٩٤    ١٧٫٤٣٨    ٪ ٠٫٤    ٪ ٠٫٢        شركة االتصاالت المتنقلة السعودية ("زين") 

  
  على النحو التالي:  زميلةال  شركة ال فيالحركة في االستثمار    ١- ٥
  

  

  يونيو  ٣٠
  م ٢٠٢٢

    (غير مراجعة) 

  ديسمبر  ٣١
  م ٢٠٢١

  (مراجعة) 

  
  بآالف الرياالت 

    السعودية 
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
        ماريا فوندومنتي أس.إيه. 

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

  ٦٧    (٥٨)  فروق ترجمة عمالت 
  ٨٨٫٥٤٥    ٨٨٫١٠٩  الرصيد الختامي 

  
تم قياس االستثمار المتبقي في أدوات حقوق الملكية    .مليون لایر سعودي  ٣٢٫٩  مقابل مبلغ نقدي قدره  مليون من أسهمها في زين  ٢٫٣باعت المجموعة    م،٢٠٢٢  يونيو  ٣٠الل الفترة المنتهية في  خ  ٢- ٥

  . مليون سهم في زين بالقيمة العادلة بناًء على السعر المدرج في السوق السعودي (تداول) ١٫٦البالغ 
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١٢ 

 تجميع األعمال   - ٦
  

 بيك مارت  
 

، حيث  م)٢٠٢٢يناير    ١٢(  هـ١٤٤٣جمادى اآلخرة    ٩  في  على بيك مارت  ) استحوذت المجموعة١كما تم شرحه في إيضاح رقم (
مليون    ٣٧٫٢منذ ذلك التاريخ. ساهمت األعمال المستحوذ عليها بإيرادات بقيمة    بيك مارت،على  ا  حصلت الشركة على السيطرة فعلًي 

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

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

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

  والتي تم تلخيصها ادناه: 
  
  

      
  القيمة العادلة عند اإلستحواذ 

  (المبدئية) 
  بآالف الرياالت السعودية         

          الموجودات المستحوذ عليها: 
          موجودات غير متداولة 

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

        ٣٨٫٣٩٤  
          موجودات متداولة 

  ٢٫٧٦٤        وما في حكمه نقد 
          ا وذمم       ذمم مدينة تجارية ومصروفات مدفوعة مقدمً 

  ٤٢٫٥٩٣        مدينة اخرى  
  ٢٫٧٩٢        مخزون 

        ٤٨٫١٤٩  
  ٨٦٫٥٤٣        إجمالي الموجودات 

            
  لة: محتم المطلوبات ال

  
      

          مطلوبات غير متداولة 
  ٣٠٫٦٢٩        مطلوبات عقود اإليجار 

 ٧٦٥        قروض 
  ٣٧٧           مزايا نهاية الخدمة للموظفين

        ٣١٫٧٧١  
          مطلوبات متداولة 

  ١٫٠١٠        سحب على المكشوف 
  ١٨٫٢٧٩        ذمم دائنة أخرى وذمم دائنة تجارية 

        ١٩٫٢٨٩  
  ٥١٫٠٦٠        إجمالي المطلوبات 

          
  ٣٥٫٤٨٣        الموجودات القابلة للتحديد صافي إجمالي 
  ٨٦٫٤٢٢        المدفوع  الشراءعوض إجمالي 

  ٥٠٫٩٣٩        الشهرة الناتجة عند االستحواذ 
  

          : التدفق النقدي الصادر عند االستحواذ
  ٢٫٧٦٤        الشركة التابعة  معصافي النقد المستحوذ عليه 

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

  
مليون لایر سعودي وتم تسوية الباقي مقابل مبالغ    ٨٦٫٤ا من إجمالي عوض الشراء البالغ  لایر سعودي نقدً مليون    ٦٨٫٥  تم سداد مبلغ

    قبل اإلستحواذ.   لبيك مارتمستحقة 
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١٣ 

 رأس المال   -   ٧
  

:  م٢٠٢١(سهم  ودي) مكون من مليار لایر سع مليار ١٠: م٢٠٢١لایر سعودي (  مليار ١٠ م٢٠٢٢  يونيو  ٣٠بلغ رأس مال الشركة في 
  لایر سعودي لكل سهم.  ١٠مدفوع بالكامل بقيمة مصدر و )سهم مليار

  
  قروض وتسهيالت   -   ٨
  

      

  يونيو  ٣٠
  م ٢٠٢٢

    ) غير مراجعة (

ديسمبر   ٣١
  م ٢٠٢١

  ) مراجعة(

      
  بآالف الرياالت 

    السعودية 
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
            

  ٣٫٨٩٢٫٣٥٨    ٤٫٨٩١٫٠٨٠      تسهيالت بنكية إسالمية (مرابحة) 
  ١٫٤١٧٫٦٧٣    ١٫٢٧٤٫١٩٥      صندوق التنمية الصناعي السعودي 

  تسهيالت بنكية لشركات تابعة في غير دول 
  ٣٩٧٫٥٣٤    ٤٩٥٫٥١٣      مجلس التعاون الخليجي     

  ٣٦٨٫٦٨٣    ٤٢١٫٨٦٣      مؤسسة التمويل الدولية  
  ١٢٢٫٢٥٠    ١٢٤٫٠٣٥      صندوق التنمية الزراعية 

      ٦٫١٩٨٫٤٩٨    ٧٫٢٠٦٫٦٨٦  
  ١٫٦٠٨٫٨٦١    ١٫٦١٤٫٢٢٣      صكوك  

  ١٫٨٩٦٫٤٧٩    ١٫٨٩٧٫٠٠٠     صكوك دولية 
      ٩٫٧٠٣٫٨٣٨    ١٠٫٧١٧٫٩٠٩  
            

 ١٣٥٫٨٥٧   ٢٨٢٫٣١٣      قروض قصيرة األجل 
  ٢٫٤٩٥٫٧٤١    ٢٫٥٦٨٫٩٣٦      جزء متداول من قروض طويلة االجل 

  ٢٫٦٣١٫٥٩٨    ٢٫٨٥١٫٢٤٩      متداولة ال مطلوبات ال – قروض وتسهيالت 
  ٧٫٠٧٢٫٢٤٠    ٧٫٨٦٦٫٦٦٠      متداولةالمطلوبات غير ال – قروض وتسهيالت 

      ٩٫٧٠٣٫٨٣٨    ١٠٫٧١٧٫٩٠٩  
  
تتم مراقبة التعهدات على أساس  تشمل القروض على تعهدات معينة. وقد يتم إعادة التفاوض في حالة اإلخالل بها مستقبالً.         ١- ٨

. خالل الفترة  االمتثالشهري من قبل اإلدارة. وفي حالة وجود إخالل محتمل، يتم اتخاذ إجراءات من قبل اإلدارة لضمان  
  يكن هنالك أي إخالل بأي من التعهدات. ، لم م٢٠٢٢يونيو  ٣٠المنتهية في 

    



  شركة المراعي 
  شركة مساهمة سعودية 

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  م ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  المنتهية فيلفترة الستة أشهر 

 

١٤ 

 ربحية السهم   -   ٩
  

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

 

  يونيو  - بريل أ
 م ٢٠٢٢

    (غير مراجعة) 

  يونيو  - بريل أ
  م ٢٠٢١

    (غير مراجعة) 

  يونيو  - يناير 
 م ٢٠٢٢

    (غير مراجعة) 

  يونيو  - يناير 
 م ٢٠٢١

  (غير مراجعة) 

  
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

  السعودية 
                

  ٨٦٧٫٩٢٥    ٩٤٠٫٨١٧    ٤٨١٫٩٧٩    ٥٢٠٫٣٦٠  الشركة  الربح للفترة العائد إلى المساهمين في
               ف" ألل عدد األسهم "با 

  المرجح لعدد األسهم العادية المتوسط  
  ٩٨١٫٣٢٦    ٩٨١٫٨٣١    ٩٨١٫٤١٧    ٩٨١٫٨٣١  األساسية  ألغراض احتساب ربحية السهم    

  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
  ١٨٫٦٧٤    ١٨٫١٦٩    ١٨٫٥٨٣    ١٨٫١٦٩  المعاد شراؤها    

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

  فترة العائد إلى ال ربحية السهم بناًء على ربح 
                المساهمين في الشركة (باللایر السعودي)    
  ٠٫٨٨    ٠٫٩٦    ٠٫٤٩    ٠٫٥٣  األساسية    -
  ٠٫٨٧    ٠٫٩٤    ٠٫٤٨    ٠٫٥٢  المخفضة    -
 

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

 
  المعلومات القطاعية   -  ١٠

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

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

 م٢٠٢٢  يونيو   ٣٠ا بالمعلومات المالية المختارة كما في  . فيما يلي بياًن األغذيةاألعالف والمحاصيل الزراعية وأغذية األطفال وخدمات  
  لكل قطاع من قطاعات األعمال: في ذلك التاريخ  المنتهية وللفترة م٢٠٢١ يونيو ٣٠و
  

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

  والمحاصيل الزراعية وأغذية األطفال منتجات األعالف   أنشطة أخرى 
 األغذية وخدمات 

    



  شركة المراعي 
  شركة مساهمة سعودية 

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  م ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  المنتهية فيلفترة الستة أشهر 

 

١٥ 

  (تتمة)  المعلومات القطاعية   -  ١٠
  

  
األلبان  
  منتجات المخابز   والعصائر 

منتجات  
  اإلجمالي   أنشطة أخرى   الدواجن 

  
  بآالف الرياالت

  السعودية
  بآالف الرياالت

  السعودية
  بآالف الرياالت

  السعودية
  بآالف الرياالت

  السعودية
  بآالف الرياالت

  السعودية
            م ٢٠٢٢ يونيو ٠٣

  ٩٫٣٧٢٫٧٧١  ٥٤٣٫٥٨٨  ١٫٣٩٥٫٨١٣  ١٫١٣٨٫٧٩٦  ٦٫٢٩٤٫٥٧٤  إيرادات 
  ٩٫١١٣٫٩٠٤  ٣٢٧٫٠٤٤  ١٫٣٩٥٫٨١٣  ١٫١٣٨٫٧٩٦  ٦٫٢٥٢٫٢٥١  أخرى  أطراف إيرادات

  (١٫٠٩٩٫٣٦٠)  (٩١٫٢٨٢)  (٢٠٥٫٤٩٤)  (١٠٢٫٥٢٤)  (٧٠٠٫٠٦٠)  استهالك وإطفاء 
            حصة في نتائج شركة

  (٣٧٨)  (٣٧٨)  -  -  -  زميلة ومشروع مشترك   
  ٩٤٨٫٦٢٧ (١٢٫٧٠٩) ١٤٠٫٤٤٣ ١٤٧٫٥٨٧  ٦٧٣٫٣٠٦  الفترة / (خسارة) ربح

  العائد  / (الخسارة) الربح
         المساهمين في  إلى    

 ٩٤٠٫٨١٧ (١٢٫٧٠٩) ١٣٩٫٣٧٣ ١٤٧٫٥٨٧ ٦٦٦٫٥٦٦  الشركة   
  ٣٢٫٨٤٦٫٦٣٨  ٣٫٢٤٨٫٠٥٧  ٥٫٨٣٣٫٨١٧  ٢٫١٥١٫٧٢٠  ٢١٫٦١٣٫٠٤٤  إجمالي الموجودات 

  ١٦٫٦٤١٫٤١٠  ٩٢٨٫٢٤٥  ٥٧٤٫٦٢٢  ٤٦٠٫٨٥١  ١٤٫٦٧٧٫٦٩٢  المطلوبات إجمالي 
            م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

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

  
            م ٢٠٢١ يونيو ٠٣

  ٨٫٠٢٠٫٣٨٣  ٦٠٦٫٩٨٦  ١٫١١٨٫٠٢٣  ٧٩٢٫٠٠٢  ٥٫٥٠٣٫٣٧٢  إيرادات 
  ٧٫٦٥٠٫٥٨٢  ٢٦٣٫٤٤٦  ١٫١١٨٫٠٢٣  ٧٩٢٫٠٠٢  ٥٫٤٧٧٫١١١  أخرى  أطراف إيرادات

  (١٫٠٦٥٫٣٤٥)  (٩٦٫٩٤١)  (١٧٢٫٩٥٧)  (١٠٦٫٣٩٣)  (٦٨٩٫٠٥٤)  استهالك وإطفاء 
            حصة في نتائج شركة

  (١٫٤٨٥)  (١٫٤٨٥)  -  -  -  زميلة ومشروع مشترك   
  ٨٧٨٫٧٠٩  (٦٫٠٨٧)  ١٢٤٫٩٨١  ٧٦٫٧٠٠  ٦٨٣٫١١٥  الفترة / (خسارة) ربح

  العائد  / (الخسارة) الربح
            المساهمين في  إلى    

  ٨٦٧٫٩٢٥  (٦٫٠٨٧)  ١٢٣٫٩٢٦  ٧٣٫٤٢١  ٦٧٦٫٦٦٥  الشركة   
  ٣٢٫٦٤٦٫٠٣١  ٣٫١٣٥٫٥١٢  ٥٫٤٩٩٫٩٣٧  ٢٫٠٩٧٫٤١٠  ٢١٫٩١٣٫١٧٢  إجمالي الموجودات 
  ١٦٫٦٧٢٫٤٥١  ٨٢٢٫٦٨٦  ٨١٣٫٩٥١  ٤٢٣٫٩٦٤  ١٤٫٦١١٫٨٥٠  إجمالي المطلوبات 

            م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ٣٢٫٣٤٤٫٣٠٦  ٣٫٠١٥٫٠٣٨  ٥٫٤٧٣٫٤٦٩  ٢٫١٣٩٫٣٢٣  ٢١٫٧١٦٫٤٧٦  إجمالي الموجودات 
  ١٦٫١١٠٫٦٢٧  ٦٧٠٫٥٢٣  ٨٠٢٫٣٢٨  ٤٣٠٫٥١٨  ١٤٫٢٠٧٫٢٥٨  إجمالي المطلوبات 

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

  محددة ويتم بيعها مباشرة للعمالء. 
  

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

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

  لموجودات بناًء على موقعها الجغرافي، وبالتالي لم يتم اإلفصاح عن إجمالي ا  لموجودات القطاع. ال تقوم إدارة المجموعة بتحليل إجمالي ا 
  . القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على مستوى الدولة في هذه 
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١٦ 

  المعلومات القطاعية (تتمة)   -  ١٠
  

  
األلبان  
  والعصائر 

منتجات  
  المخابز 

منتجات  
  اإلجمالي   أنشطة أخرى   الدواجن 

  
  الرياالت بآالف 

  السعودية 
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
  ي أشهر المنتهية ف ة ستلفترة ال

            م ٢٠٢٢ يونيو  ٠٣
  ٥٫٩٩٠٫٥٩٦  ٩١٫٢٣٨  ١٫١٥٦٫٠٦٥  ٨٨٦٫٥٠٩  ٣٫٨٥٦٫٧٨٤  المملكة العربية السعودية 

  التعاون دول مجلس 
  ١٫٧٨٨٫١٨٤  ١٦٫٥٤٥  ١٨٨٫٦٣٨  ٢٤١٫٨٢٤  ١٫٣٤١٫١٧٧  الخليجي األخرى    

  ١٫٣٣٥٫١٢٤  ٢١٩٫٢٦١  ٥١٫١١٠  ١٠٫٤٦٣  ١٫٠٥٤٫٢٩٠  دول أخرى 
  ٩٫١١٣٫٩٠٤  ٣٢٧٫٠٤٤  ١٫٣٩٥٫٨١٣  ١٫١٣٨٫٧٩٦  ٦٫٢٥٢٫٢٥١  إجمالي إيرادات أطراف أخرى 

            
            

  ة أشهر المنتهية في ستلفترة ال
            م ٢٠٢١ يونيو  ٠٣

  ٥٫٠٢٨٫٣٠٢  ٨٢٫٢٩٥  ٩٣٠٫٤٧٣  ٦٤٣٫١٣٦  ٣٫٣٧٢٫٣٩٨  المملكة العربية السعودية 
            دول مجلس التعاون 

  ١٫٥١٠٫٢٤٥  ١١٫٤٣٦  ١٣٣٫٠١٥  ١٤٣٫١١٥  ١٫٢٢٢٫٦٧٩  الخليجي األخرى    
  ١٫١١٢٫٠٣٥  ١٦٩٫٧١٥  ٥٤٫٥٣٥  ٥٫٧٥١  ٨٨٢٫٠٣٤  دول أخرى 

 ٧٫٦٥٠٫٥٨٢  ٢٦٣٫٤٤٦  ١٫١١٨٫٠٢٣  ٧٩٢٫٠٠٢  ٥٫٤٧٧٫١١١  إجمالي إيرادات أطراف أخرى 
  

  معلومات التدفق النقدي   -  ١١
  

  األنشطة االستثمارية والتمويلية غير النقدية   
  

  

  يونيو  - يناير 
 م ٢٠٢٢

    ) غير مراجعة (

  يونيو  - يناير 
  م ٢٠٢١

  ) غير مراجعة (

 
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

  السعودية 
       

  ٤٫٨٨٩    ٨٫٤٧٢  التنفيذ تحتكجزء من أعمال رأسمالية  اقتراض اليفرسملة تك
  ٣٥٫١٨٧    ١٣٫٩٠٢  إضافات لموجودات حق االستخدام 

  ٤٠٫٠٧٦   ٢٢٫٣٧٤  اإلجمالي 
  
  توزيعات األرباح   -  ٢١
  

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

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

 
  أحداث الحقة  -  ٣١
  

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

  
  اعتماد مجلس اإلدارة   -  ٤١
  

المالية األولية الموحدة الموجزة من قِبل مجلس اإلدارة   المساهمين  تم اعتماد هذه القوائم    هـ ١٤٤٣الحجة    ذو ١٨ بتاريخبالنيابة عن 
  ). م٢٠٢٢ يوليو ١٧( الموافق 


