
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة المراعي

 سعودية(مساهمة  )شركة

 الموحدة الموجزة األولية القوائم المالية

 

 في تينالمنتهي أشهر والتسعة الثالثة تيالفحص لفتروتقرير 

 م1328 سبتمبر 03

 

 



 

 

 شركة المراعي

 شركة مساهمة سعودية

 

 الفهرس

 
 صفحة 
  
  

 1 الموجزة الموحدة القوائم المالية األولية  فحصتقرير 

  

 8 م8312 سبتمبر 03كما في الموجزة الموحدة  قائمة المركز المالي

  

 0 م8312 سبتمبر 03 أشهر المنتهيتين في والتسعةلفترتي الثالثة الموجزة الموحدة  ةوالخسارأربح قائمة ال

  

 4 م8312 سبتمبر 03 أشهر المنتهيتين في والتسعةلفترتي الثالثة الموجزة الموحدة الشامل قائمة الدخل 

  

 5 م8312 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعةلفترة الموجزة  الموحدة قائمة التغيرات في حقوق الملكية

  

 6 م8312 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعةلفترة الموجزة الموحدة قائمة التدفقات النقدية 

  

 01 - 7 م8312 سبتمبر 03في  ةأشهر المنتهي التسعة ةلفترالموجزة  الموحدة األوليةالقوائم المالية إيضاحات حول 
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 نشطتهاأالتابعة و هانبذة عن الشركة وشركات - 2

بتاريخ  شركة مساهمة إلىولية محدودة ؤمن شركة ذات مس تم تحويلها ،شركة مساهمة سعودية هي ("الشركة"شركة المراعي )إن 
 1هـ )الموافق 1411الحجة  وذ 19(. وقد بدأت الشركة عملياتها التجارية بتاريخ م8335أغسطس  2هـ )الموافق 1486رجب  8

 األنشطة الرئيسية تكان، م1991نشطتها في عام أ. وقبل توحيد 1313324880( وتعمل بموجب سجل تجاري رقم م1991يوليو 
 العالمة التجارية "المراعي". اسم ستخداماتتم ب م1991حتى  م1977 لألعوام من للشركة

 
الرياض  ،2584 .ب.، صاإلزدهارحي  ،طريق الدائري الشماليال ،7رقم  مخرج هو: ةللشركنوان المركز الرئيسي عإن 

 المملكة العربية السعودية. ،11498
 

لمواد الغذائية االستهالكية والمشروبات في منطقة ل مجموعة رئيسية متكاملةالمجموعة"( " ا  )معالتابعة  هاتعد الشركة وشركات
دول مجلس التعاون الخليجي كما تعمل في  .الشرق األوسط، وتستحوذ على الحصة السوقية األكبر في المملكة العربية السعودية

 لى مصر واألردن.إباإلضافة  ،األخرى
 

" بيتيو " و "جوسي اليف" التجارية "المراعي" اتالعالماسماء  ستخدامابوتصنيع المواد الغذائية  الفاكهةنتاج األلبان وعصائر إيتم 
في المملكة العربية  وعصائر الفاكهة كما يتم إنتاج الحليب الخام ومعالجته مع القيام بتصنيع األغذية المشتقة من األلبان. و "طيبة"

 .ومصر واألردن السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة
 

في مصر واألردن من خالل الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة، وتصنيع المواد الغذائية لبان وعصائر الفاكهة يتم انتاج األ
بإدارة العمليات التشغيلية للشركة المجموعة تقوم  حيث تحتفظ الشركة بحصص مسيطرة. ،كومشروع مشترك مع شركة بيبسيوهي 

 شركات التابعة الرئيسية التالية:الل المن خ المحدودة الدولية لأللبان والعصائر

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

ائية الحديثة لصناعة المواد الغذمنتجات المخابز والمتاجرة بها من قبل شركة المخابز الغربية المحدودة، والشركة  يتم تصنيع
 العالمتين التجاريتيناسم  باستخدام ،والتي تحتفظ الشركة بحصص مسيطرة فيها ،مشروع مشترك مع شركة شيبيتا وهي ،المحدودة

 وزين" و"سفن دايز"، على التوالي."ل
 

و  "اليوم" تينالتجاري ينالعالمت اسمتخدام سا، بشركة حائل للتنمية الزراعية الدواجن والمتاجرة بها من قبل تصنيع منتجاتيتم 
 "البشاير".

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

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

التوزيع  مراكزإلى  مرافق التصنيعمن  االستهالكية النهائية م توزيع المنتجاتيت ،المجموعة بممارسة عملياتهافي البلدان التي تقوم 
من قبل الشركات تدار جميع مراكز التوزيع في دول مجلس التعاون الخليجي . المجموعة للمسافات الطويلة أسطول المحلي بواسطة

 :( كما يليوقطرالكويت من ) في كل   اتفاقيات وكالة مبرمةمان والبحرين( وع  و ماراتإل)ا في التابعة
 

 المحدودة ماراتإلا شركة المراعي - مارات العربية المتحدةإلادولة 
 المحدودة شركة الكواكب العربية للتجارة والتسويق - مانع  سلطنة 
 المحدودة البحرينشركة المراعي  - البحرينمملكة 

 إخوان لمنتجات األلبان المحدودة شركة الخرافي - الكويتدولة 
 شركة خالد للمواد الغذائية والتجارة - طرقدولة 

تصدير منتجات األلبان والعصائر من خالل الشركة الدولية لأللبان والعصائر  يتم، بذلكالنظام في حال سماح  ،في البلدان األخرى
عملياتها  المجموعة أوقفتم، 8317يونيو  6منذ  تصدير المنتجات األخرى من خالل الشركات التابعة األخرى. بينما يتمالمحدودة، 

 في قطر.
 

من  ،مونتي"يشار إليها مجتمعة " فوندوواليات المتحدة األمريكية. ووالمزارع أعالف في األرجنتين  ليتشغتقوم بو المجموعة تمتلك
 :خالل الشركات التابعة الرئيسية التالية

 
 المحدودة مونتي القابضة أمريكا الشماليةفوندو - الواليات المتحدة األمريكية

 إيه.إس مريكا الجنوبيةأ فوندومونتي - األرجنتين

المحدودة الدولية لأللبان والعصائر الشركة  والممثلة في دول مجلس التعاون الخليجيخارج أعمال المجموعة  وإدارة يتم تشغيل
 البحرين. مملكة تأسست في التيلقابضة، من خالل شركة المراعي لالستثمار ا فوندومونتيو
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 )تتمة( التابعة وأنشطتها هانبذة عن الشركة وشركات - 2

قامت المجموعة، من خالل شركتها التابعة )شركة حائل للتنمية الزراعية(،  (م8312إبريل  8هـ )الموافق 1409رجب  17بتاريخ 
. إن العمليات الرئيسية لشركة تأصيل الدواجن تتركز في ٪5549إلى  ٪4149بزيادة حصتها في ملكية شركة تأصيل الدواجن من 

سيابية وتكامل وتعزيز سلسلة توريد المستمرة الن مجموعةتربية جدات وأمهات الدواجن وسوف يضيف استحواذها إلى جهود ال
 الدواجن لديها.

 
(، قامت شركة حائل للتنمية الزراعية باالستحواذ على م8312إبريل  8هـ )الموافق  1409رجب  17وبعد تحقيق السيطرة بتاريخ 

أدى إلى زيادة (، مما م8312مايو  6هـ )الموافق 1409شعبان  83من حقوق ملكية شركة تأصيل الدواجن بتاريخ  ٪645نسبة 
 (.7)انظر إيضاح  ٪6844إلى  ٪5549حصة السيطرة الحالية من 
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 )تتمة( التابعة وأنشطتها هانبذة عن الشركة وشركات - 2

 بتفاصيل الشركات التابعة للمجموعة: افيما يلي بيان  

 النشاط بلد التأسيس اسم الشركة التابعة
العملة 

 الوظيفية

 نسبة الملكية

 رأس المال
 عدد األسهم

 المصدرة

استثمار 

 تقليدي

آالف الرياالت ب

 السعودية

اقتراض 

آالف بتقليدي 

الرياالت 

 السعودية

إيرادات 

آالف بالفوائد 

الرياالت 

 السعودية

 كما في

 سبتمبر 03

 م1328

 كما في

 م1327ديسمبر  02

 فعلي مباشر)أ( فعلي مباشر)أ(

 - - - 14333 لاير سعودي 143334333 ٪133 ٪133 ٪133 ٪133 لاير سعودي شركة قابضة المملكة العربية السعودية شركة المراعي لالستثمار المحدودة

 - 8314479 - 8343334333 لاير سعودي 83343334333 ٪133 ٪133 ٪133 ٪133 لاير سعودي شركة صناعية المملكة العربية السعودية شركة المراعي ألغذية األطفال المحدودة

 -  - 14333 لاير سعودي 143334333 ٪133 ٪133 ٪133 ٪133 لاير سعودي شركة راكدة المملكة العربية السعودية شركة المراعي لإلنتاج الزراعي والحيواني

 -  - 14333 لاير سعودي 143334333 ٪133 ٪133 ٪133 ٪133 لاير سعودي شركة راكدة المملكة العربية السعودية شركة المراعي لإلنشاءات

 -  - 14333 لاير سعودي 143334333 ٪133 ٪133 ٪133 ٪133 لاير سعودي شركة راكدة المملكة العربية السعودية لصيانة والتشغيللشركة المراعي 

 -  - 853 لاير سعودي 8543334333 ٪58 ٪58 ٪58 ٪58 لاير سعودي شركة راكدة المملكة العربية السعودية شركة المدخالت الزراعية المحدودة )مدخالت(

 المملكة العربية السعودية شركة حائل للتنمية الزراعية
شركة منتجات 

 ودواجنزراعية 
 - 2594078 - 0343334333 لاير سعودي 03343334333 ٪133 ٪133 ٪133 ٪133 لاير سعودي

 -  - 14333 لاير سعودي 143334333 ٪133 ٪133 ٪133 ٪133 لاير سعودي شركة راكدة المملكة العربية السعودية شركة حائل لإلنتاج الزراعي والحيواني

 -  - 533 لاير سعودي 5334333 ٪133 ٪133 ٪133 ٪133 لاير سعودي شركة راكدة المملكة العربية السعودية المحدودةخدمات المخابز ل العالمية شركةال

 -  - 4134333 لاير سعودي 4143334333 ٪133 ٪133 ٪133 ٪133 لاير سعودي شركة راكدة المملكة العربية السعودية الشركة الدولية ألغذية األطفال

 - 194623 - 734333 لاير سعودي 7343334333 ٪63 ٪63 ٪63 ٪63 لاير سعودي شركة مخابز المملكة العربية السعودية الغذائية المحدودة ة الموادلصناعالشركة الحديثة 

 - - - 04333 لاير سعودي 043334333 ٪133 ٪133 ٪133 ٪133 لاير سعودي شركة راكدة المملكة العربية السعودية شركة نورالك

 - 8304514 - 8334333 لاير سعودي 83343334333 ٪133 ٪133 ٪133 ٪133 لاير سعودي شركة مخابز المملكة العربية السعودية المخابز الغربية المحدودةشركة 

 - 04840 - 4654333 لاير سعودي 4645334333 ٪48 ٪48 ٪68 ٪68 لاير سعودي دواجنشركة  المملكة العربية السعودية (7)انظر إيضاح  شركة تأصيل الدواجن

 - - - 4754275 بيسو أرجنتيني 4754275 ٪133 ٪133 ٪133 ٪133 بيسو أرجنتيني شركة راكدة األرجنتين س.أيهإشركة أجرو تيرا 

 - - - 1482643964592 بيسو أرجنتيني 1482643964592 ٪133 ٪133 ٪133 ٪133 بيسو أرجنتيني شركة زراعية األرجنتين س.أيهإشركة فوندومونتي أمريكا الجنوبية 

 - - - 84333 دينار بحريني 1334333 ٪133 ٪133 ٪133 ٪133 دينار بحريني شركة تجارية مملكة البحرين المحدودةشركة المراعي البحرين 

 - - - 84533 دينار بحريني 8534333 ٪99 ٪99 ٪99 ٪99 دينار بحريني شركة قابضة مملكة البحرين .م.م.ذشركة المراعي القابضة لالستثمار 

 - - - 84533 دينار بحريني 8534333 ٪58 ٪133 ٪58 ٪133 دينار بحريني شركة قابضة مملكة البحرين .م.مذالقابضة  البحريني دي جيه آشركة 

  شركاتها التابعة. أي من عن طريق الشركة أو مباشرة تعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة أ( )
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 )تتمة( التابعة وأنشطتها هاوشركاتنبذة عن الشركة  - 2

 النشاط بلد التأسيس اسم الشركة التابعة
العملة 

 الوظيفية

 نسبة الملكية

 رأس المال
 عدد األسهم

 المصدرة

استثمار 

 تقليدي

آالف الرياالت ب

 السعودية

 قتراض تقليديا

آالف الرياالت ب

 السعودية

 يرادات الفوائدإ

آالف الرياالت ب

 السعودية

 فيكما 

 سبتمبر 03

 م1328

 كما في

 م1327ديسمبر  02

 فعلي مباشر)أ( فعلي مباشر)أ(

 - 44533 - 745204004 أمريكي دوالر 745204004 ٪58 ٪58 ٪58 ٪58 دوالر أمريكي شركة قابضة البريطانية جزر العذراء دولية لأللبان والعصائر المحدودةالشركة ال

 - 8794408 - 11341754333 جنيه مصري 1413147534333 ٪58 ٪133 ٪58 ٪133 جنيه مصري شركة قابضة مصر والعصائر )مصر( المحدودة الشركة الدولية لأللبان

 لمشروعات التصنيع الزراعيالشركة الدولية 

 )شركة مساهمة مصرية()بيتي( 
 مصر

شركة صناعية 

 وتجارية
 - - - 85946234333 مصريجنيه  8459646234333 ٪58 ٪133 ٪58 ٪133 جنيه مصري

 - - - 547694288 جنية إسترليني 547694288 ٪133 ٪133 ٪133 ٪133 جنية إسترليني شركة راكدة جيرسي شركة ماركلي القابضة المحدودة

 - - - 5334333 أردنيدينار  5334333 ٪58 ٪133 ٪58 ٪133 دينار أردني شركة راكدة األردن واألجبان منتجات األلبان لصناعة المتحدونشركة 

 األردن شركة األثير الزراعية
شركة منتجات 

 حيوانية وزراعية
 - - - 7534333 دينار أردني 7534333 ٪58 ٪133 ٪58 ٪133 دينار أردني

 - - - 8534333 دينار أردني 8534333 ٪58 ٪133 ٪58 ٪133 دينار أردني شركة راكدة األردن البالستيكية صناعاتالشركة النموذجية لل

مطعمات شركة الروابي لصناعة العصائر و

 مشتقات الحليبو
 - - - 5334333 دينار أردني 5334333 ٪58 ٪133 ٪58 ٪133 دينار أردني شركة صناعية األردن

 لالستثمار والصناعات الغذائيةشركة طيبة 

 المتطورة
 - 1344949 - 4946754058 أردنيدينار  4946754058 ٪58 ٪133 ٪58 ٪133 دينار أردني شركة صناعية األردن

 - 1534161 - 1534333 لاير عماني 1534333 ٪93 ٪93 ٪93 ٪93 لاير عماني شركة تجارية سلطنة عمان .م.م.ذشركة الكواكب العربية للتجارة والتسويق 

 - - - 834333 لاير عماني 834333 ٪133 ٪133 ٪133 ٪133 لاير عماني شركة راكدة سلطنة عمان المحدودة شركة اليوم لمنتجات األغذية

 - - - 11245154547 يورو 11245154547 ٪133 ٪133 ٪133 ٪133 يورو شركة قابضة أسبانيا س. إللالستثمارات إشركة فوندومونتي 

٪133 جنيه سوداني شركة راكدة السودان شركة حائل للتطوير المحدودة  - - - 133 جنيه سوداني 1334333 133٪ 133٪ 133٪ 

 - - - 033 درهم إماراتي 0334333 ٪133 ٪133 ٪133 ٪133 درهم إماراتي شركة تجارية اإلمارات العربية المتحدة المحدودة شركة المراعي اإلمارات

 - - - 8843484120 دوالر أمريكي 8843484120 ٪58 ٪133 ٪58 ٪133 دوالر أمريكي شركة قابضة اإلمارات العربية المتحدة الشركة الدولية لأللبان والعصائر )دبي( المحدودة

  شركاتها التابعة. أي من عن طريق الشركة أومباشرة تعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة  )أ( 
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 شركاتها التابعة. أي من عن طريق الشركة أومباشرة تعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة  )أ( 

 

 

 النشاط بلد التأسيس اسم الشركة التابعة
العملة 

 الوظيفية

 نسبة الملكية

 رأس المال
 عدد األسهم

 المصدرة

استثمار 

 تقليدي

آالف الرياالت ب

 السعودية

اقتراض تقليدي 

آالف الرياالت ب

 السعودية

 إيرادات الفوائد

آالف الرياالت ب

 السعودية

 كما في

 سبتمبر 03

 م1328

 كما في

 م1327ديسمبر  02

 فعلي مباشر)أ( فعلي مباشر)أ(

 ٪133 ٪133 ٪133 ٪133 درهم إماراتي إدارة عمليات اإلمارات العربية المتحدة إنترناشيونال ذ.م.م.بي دي سي 
 درهم إماراتي 8334333

 - - - 833 )غير مدفوع(

 - - - 1334333 جنيه مصري 143334333 ٪58 ٪133 ٪58 ٪133 جنيه مصري شركة قابضة مصر )شركة مساهمة مصرية(فارم آي دي جيه 

فوندومونتي القابضة أمريكا الشمالية شركة 

 المحدودة
 - - - 534333 دوالر أمريكي 5334333 ٪133 ٪133 ٪133 ٪133 دوالر أمريكي شركة قابضة الواليات المتحدة األمريكية

 - 1034060 - 534333 دوالر أمريكي 5334333 ٪133 ٪133 ٪133 ٪133 دوالر أمريكي شركة زراعية الواليات المتحدة األمريكية شركة فوندومونتي أريزونا المحدودة

 - - - - - ٪133 ٪133 ٪133 ٪133 دوالر أمريكي شركة زراعية الواليات المتحدة األمريكية شركة فوندومونتي كاليفورنيا المحدودة

 - - - - - ال شيء شيء ال ٪133 ٪133 دوالر أمريكي شركة زراعية الواليات المتحدة األمريكية المحدودةي التشغيلية امزرعة هايد
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 عداداإلأسس  - 1

 بيان االلتزام 1-2

في المعتمد  "التقرير المالي األولي" (04) رقم لمعيار المحاسبة الدوليوفقا   الموجزة الموحدةاألولية القوائم المالية تم إعداد هذه 

إلى  اجنب   تهايجب قراءو من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين صادرةال صدارات األخرىإلواوالمعايير  المملكة العربية السعودية

وال  السنوية األخيرة"(م )"القوائم المالية 8317ديسمبر  01 وللسنة المنتهية في للمجموعة كما فيقوائم مالية موحدة خر آجنب مع 

ولكن تم إدراج  ،للمعايير الدولية للتقارير المالية اوفق  مجموعة كاملة من القوائم المالية المعدة ل المطلوبةات ومتتضمن كافة المعل

األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي واألداء المحددة لتفسير السياسات المحاسبية واإليضاحات التفسيرية 

 .السنوية األخيرةلقوائم المالية المالي للمجموعة منذ ا

 

والمعيار الدولي  (15) ة رقمرير المالياتطبيق المعيار الدولي للتق الموجزة الموحدةلقوائم المالية األولية من اهذه المجموعة تم في 

 .ب(5). وتم توضيح التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة في إيضاح رقم (9) ة رقمالماليرير اللتق

 إعداد القوائم المالية 1-1

في قائمة الواردة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا البنود الهامة التالية  الموجزة الموحدةاألولية  القوائم الماليةتم إعداد هذه 

 :الموجزة الموحدة المركز المالي

  األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة.اس يقيتم 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة بالقيمة العادلة في أدوات حقوق الملكية س االستثمارايتم قي. 

  وحدة االئتمان المتوقعة.طريقة لتزامات المنافع المحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام ابمستحقات يتم االعتراف 

 تم تقييمها بالقيمة العادلة.ي ، والتي يمكن قياسها بالقيمة العادلة بشكل موثوق به،الموجودات الحيوية 

 والتقديراتاستخدام األحكام  1-0

من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات الموجزة  الموحدةاألولية القوائم المالية هذه يتطلب اعداد 

 ف. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.يراوعلى المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصالمحاسبية 

 

 من التقديرات عدم التأكدلحاالت والمصادر الهامة  للمجموعة عند تطبيق السياسات المحاسبية قبل اإلدارة منإن التقديرات الهامة 

من  عدم التأكد لحاالت باستثناء األحكام الهامة الجديدة والمصادر الهامة المالية السنوية األخيرةمماثلة لتلك المبينة في القوائم  كانت

المبينة في إيضاح رقم  (9) ة رقمرير المالياوالمعيار الدولي للتق (15) ة رقمرير المالياالمعيار الدولي للتقالمتعلقة بتطبيق  التقديرات

 .ب(5)

 

 القوائم المالية س توحيدأس - 0

 وأح ، قائمة الربالموجزة الموحدة على قائمة المركز المالي والتي تشتملالموجزة  الموحدةاألولية القوائم المالية هذه  إن 0-2

قائمة ، الموجزة الموحدة، قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموجزة الموحدة ، قائمة الدخل الشاملالموجزة الموحدة ةرالخسا

على موجودات للمجموعة، تشتمل الموجزة  الموحدة األولية لقوائم الماليةا حولواإليضاحات الموجزة  الموحدة النقدية التدفقات

التي  تآمنشالالتابعة هي  اتالشركإن (. 1)رقم في إيضاح كما هو مبين وشركاتها التابعة الشركة ومطلوبات ونتائج أعمال 

 مشاركتهامختلفة نتيجة  عوائدتكون معرضة، أو لديها حقوق في عندما  منشأةتسيطر المجموعة على تسيطر عليها المجموعة. 

الذي تبدأ تاريخ المن م توحيد الشركات التابعة . يتمنشأةمن خالل تحكمها بال تلك العوائدعلى التأثير على  القدرةلديها وة منشأبال

باستخدام طريقة  عمالاألبالمحاسبة عن تجميع  ولحين التوقف عن ممارسة تلك السيطرة. تقوم المجموعة فيه السيطرة

، كما هو الحال بالقيمة العادلة عامالعوض المحول في االستحواذ بشكل عند انتقال السيطرة للمجموعة. يتم قياس  االستحواذ

حقوق لتسجل زيادة تكلفة االستحواذ باإلضافة إلى القيمة العادلة  المستحوذ عليها. القابلة للتحديدبالنسبة لصافي الموجودات 

 المستحوذ عليها كشهرة في قائمة المركز المالي القابلة للتحديدالموجودات  صافيالقيمة العادلة لغير المسيطرة عن  الملكية

 المستحوذلشركة ل القابلة للتحديدموجودات الغير المسيطرة بنسبة حصتها من صافي  حقوق الملكيةتقاس  .الموجزة الموحدة

من قبل  المسيطر عليهاالحصة في الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غير يتم عرض عليها في تاريخ االستحواذ. 

 الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز الماليالموجزة  الموحدة ةأو الخسار حة الربالمجموعة كبند مستقل في قائم

 اتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة.ر النرصدة واألرباح والخسائأليتم استبعاد كل من المعامالت وكذلك ا .الموجزة

 لدىلضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة.  ،يتم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة

 .فترات التقريرالتابعة نفس  هاالشركة وشركات

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض - 5

. مجموعةلل عملة العرضوللشركة  العملة الوظيفية وهالذي السعودي، وبالريال الموجزة  الموحدة األولية القوائم الماليةتم عرض هذه 

  ذلك. غيرتم تقريب جميع المبالغ ألقرب ألف، مالم يذكر 
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 السياسات المحاسبية الهامة - 4

 :يتم تطبيقها التي لمالمعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة  ( أ

 

 والتفسيراتوالتعديالت على المعايير  الجديدةالمعايير 

ة رير المالي اوالمعيار الدولي للتق  ( "اإليرادات من العقود مع العمالء"15) ة رقمرير المالياالمعيار الدولي للتققامت المجموعة بتطبيق 

عددا  . إن (ب 5) وتم توضيح أثر تطبيق هذه المعايير بالكامل في إيضاح رقم ،م8312يناير  1من  ا  ( "األدوات المالية" اعتبار9) رقم

وائم المالي ة م ولك ن ل يس له ا أث ر ج وهري عل ى الق 8319ين اير  1م ن  اعتب ارا  يالت عل ى المع ايير س ارية من المعايير الجدي دة والتع د

 للمجموعة.الموجزة  الموحدة األولية

 

 المعايير الصادرة غير المطبقة

م م ع الس ماح 8319ين اير  1 ف ي أو بع د الت ي تب دأ يةلس نوا الفت رات الس ارية عل ىفيما يلي المعايير الجديدة والتع ديالت عل ى المع ايير 

 .الموجزة الموحدةاألولية عند إعداد هذه القوائم المالية  التطبيق المبكرولكن لم تقم المجموعة  ،بالتطبيق المبكر

 عقود اإليجار (27رقم )رير المالية اللتقالمعيار الدولي  ( 2

 ب االعتراف المس تأجر يق وم .اإليج ار عق ود وحيد للمحاسبة عن نموذج للمستأجرين (16المالية رقم )للتقارير يقدم المعيار الدولي 

 التزام ه يمث ل اإليج ار ال ذي الت زام إل ى باإلض افة الص لة ذو األص ل اس تخدام في حقه يمثل الذي االستخدام بحق المتعلق باألصل

القيم ة المنخفض ة.  ذات للموج ودات اإليج ار وعق ود األج ل قص يرة اإليج ار لعق ود اختيارية إعفاءات توجد .اإليجار دفعات بسداد

 إل ى عق ود اإليج ار عق ود تص نيف ف ي الم ؤجرون يس تمر أي – الح الي المؤجرمش ابهة للمعي ار من المتبعة المحاسبة طريقة تبقى

 .تشغيلي أو تمويلي إيجار

 

 رق م بم ا ف ي ذل ك معي ار المحاس بة ال دولي ،التوجيهات الحالي ة لعق ود االيج ارمحل  (16للتقارير المالية رقم )يحل المعيار الدولي 

تحدي د م ا إذا ك ان ترتي ب م ا ينط وي عل ى عق د " (4) رق م لجنة تفس يرات التق ارير المالي ة الدولي ة، وتفس ير"عقود االيجار" (17)

 مع ايير رق مال تفس يرات لجن ة وتفس ير، "الح وافز – التش غيلي اإليج ار عق ود( "15) معايير رقمال تفسيرات لجنة ، وتفسير"إيجار

 ."اإليجار القانوني لعقد الشكل تأخذ التي المعامالت جوهر يميتق" (87)

 

 .م مع السماح بالتطبيق المبكر8319يناير  1أو بعد  فيمفعول للفترات السنوية التي تبدأ ال يراإن هذا المعيار س

 

للتق ارير المالي ة المعي ار ال دولي ألثر المحتمل على قوائمها المالية الموحدة. سيعتمد األثر الفعلي لتطبيق اتقييم بصدد المجموعة  إن

لمجموع ة لض ارت قاالعلى القوائم المالية في فترة التطبيق األولي على الظروف االقتص ادية المس تقبلية بم ا فيه ا مع دل  (16رقم )

إذا كان ت س تمارس أي  للمجموع ة الت اريخ وأح دث تقي يم ف ي ه ذامحفظة عقود اإليجار للمجموعة  مكوناتو ،م8319يناير  1في 

 العملية واالعتراف باإلعفاءات. وسائلعقود اإليجار والحد الذي ستختاره المجموعة الستخدام اللخيارات تجديد 

 

وج ودات ومطلوب ات جدي دة لعق ود اإليج ار التش غيلي هو أن المجموع ة س تعترف بم ذي تم تحديدهوعليه، فإن األثر األكثر أهمية ال

 (16للتق ارير المالي ة رق م )المعي ار ال دولي ألن  المتعلق ة بتل ك العق ود يفراطبيع ة المص  اآلن للمستودعات. إضافة ل ذلك، س تتغير

فائدة ال مصاريفاالستهالك لحق استخدام الموجودات و يفراعقود اإليجار التشغيلي بمص يفرايستبدل طريقة القسط الثابت لمص

 على مطلوبات عقود اإليجار.

 

 عقد إيجار يتضمنتحديد ما إذا كان الترتيب 
 

 ختيار إما:ا، (16للتقارير المالية رقم )الدولي عند التحول إلى المعيار يجوز للمجموعة 
 

 أو ؛لعقد اإليجار لكافة عقودها (16للتقارير المالية رقم )الدولي تطبيق تعريف المعيار  -

 يحتوي على إيجار.العقد يمثل أو تطبيق وسيلة عملية وعدم إعادة تقييم ما إذا كان  -

 

 التحول
 

 يجوز للمجموعة كمستأجر إما تطبيق المعيار باستخدام:
 

 أو ؛أثر رجعي -

 ختيارية.اعملية  بطرقثر رجعي معدل أ -
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  - 4

 )تتمة(لم يتم تطبيقها التي المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة  ( أ

 )تتمة(عقود اإليجار  (27للتقارير المالية رقم )المعيار الدولي  (2

 

 )تتمة( التحول

 
للتق ارير المالي ة تطبيق المعيار الدولي ل اد اإليجار. وتخطط المجموعة حالي  يقوم المستأجر بتطبيق الخيار باستمرار على جميع عقو

 م. لم تحدد المجموعة بعد نهج التحول الذي ستقوم بتطبيقه.8319يناير  1مبدئيا  في  (16رقم )

 

م ؤجر وس يط ف ي عق د  كونه ا بخ الف اود اإليج ار الت ي تك ون فيه ا م ؤجر  ال يتطلب من المجموعة كمؤجر إجراء أي تعديالت لعق

 تأجير بالباطن.

 (م1327 – م1324ة ات السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية )دورنيحسالت ( 1
 

الترتيبات " (22رقم ) ةرير المالياالمعيار الدولي للتقو "األعمال"تجميع  (0رقم ) ةرير المالياللتق المعيار الدولي

 تستوفي تعريف األعمال التجارية. التيوضح طريقة محاسبة الشركة عن زيادة حصصها في العمليات المشتركة ت-  "المشتركة
 

 فال يعاد قياس الحصة المحتفظ بها سابقا . ،إذا احتفظ طرف ما )أو حصل على( سيطرة مشتركة -

مراح ل ويق وم الط رف المس تحوذ بإع ادة  تحقيقه ا عل ىت م  أعم التجمي ع فإن المعامل ة ه ي  ،إذا حصل طرف ما على سيطرة -

 بالقيمة العادلة. فظ بها سابق اقياس الحصة المحت

 

توزيعات أرباح )بما  الناتجة منضرائب الدخل تبعات بين أن كافة ت - "ضرائب الدخل" (21) رقم الدوليالمحاسبة  معيار

يتم االعتراف بها بشكل ثابت ضمن المعاملة التي نتج عنها أرباح قابلة  فيها المدفوعات لألدوات المالية المصنفة كحقوق ملكية(

 أو الدخل الشامل اآلخر أو حقوق الملكية. الربح أو الخسارةفي أي  –للتوزيع 
 

توضح أن مجموعة القروض العامة المستخدمة الحتساب  - "تكاليف االقتراض" (10رقم )حاسبة الدولي معيار الم

الزالت تحت التطوير أو التي  على وجه التحديد الموجودات المؤهلةالتي تمول  ستثني فقط القروضتتكاليف االقتراض المؤهلة 

ا إلىاإلنشاء. أما القروض  أو أي موجودات  ،تمويل الموجودات المؤهلة الجاهزة اآلن لالستخدام المحدد أو البيع التي تهدف تحديد 

فيتم تطبيق  ،فوق المزايات قد تطبيق بأثر رجعيالفي تلك المجموعة العامة. ونظرا  ألن تكاليف  فيتم إدراجها ،ؤهلةغير م

 تاريخ تطبيق المنشأة للتعديالت.التغيرات بأثر مستقبلي على تكاليف االقتراض المتكبدة في أو بعد 

 

 "حالة عدم التأكد حول معالجات ضريبة الدخل" (10رقم )الدولية  الماليةالتقارير تفسير لجنة تفسيرات  ( 0
 

. إن االختبار األساسي هو ما الضرائب هيئاتضريبة الدخل التي لم يتم قبولها بعد من قبل  اتسعى لتوضيح المحاسبة عن معالجي

 .المجموعةالضرائب المعالجة الضريبية التي اختارتها  هيئاتإذا كان من المحتمل أن تقبل 

 ألخرىالتعديالت ا ( 5
 

الموحدة على المعايير لم يتم تطبيقها حتى اآلن وال يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية  التالية التعديالتإن 

 للمجموعة:
 

ا المبالغ المدفوعةخصائص  -  (.(9) ة رقمرير الماليامع التعويض السالب )تعديالت على المعيار الدولي للتق مقدم 

 (.(82رقم )دولي لالمشتركة )تعديالت على معيار المحاسبة ا والمشاريعجل في الشركات الزميلة الحصص طويلة األ -

 (.(19رقم )تعديالت الخطط أو االختصار أو التسوية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  - 4

 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة ( ب
 

 ف يالم وجزة ه ي نف س تل ك المطبق ة الموح دة هذه القوائم المالية األولية  في فإن السياسات المحاسبية المطبقةدناه، باستثناء ما تم ذكره أ

م. م ن المتوق ع أن التغي رات ف ي السياس ات المحاس بية 8317ديس مبر  01لس نة المنتهي ة ف ي ولكم ا ف ي  الس نوية األخي رة القوائم المالية

 م.8312ديسمبر  01ة المنتهية في لسنولكما في  الموحدة السنويةالقوائم المالية  فيستنعكس 

 

الفق  رة أ(  انظ  ر) "العم  الء م  ن العق  ود م  ع اتاإلي  راد" (15للتق  ارير المالي  ة رق  م )دولي قام  ت المجموع  ة ب  التطبيق األول  ي للمعي  ار ال  

ا الفقرة ب( انظر) "األدوات المالية" (9) ة رقمرير المالياوالمعيار الدولي للتق  م.8312يناير  1من  اعتبار 

 

 إن األثر األولي لتطبيق تلك المعايير تعود بشكل مباشر على ما يلي:
 
 الفقرة أ أدناه(؛ و انظرالمبيعات ) مرتجعاتعرض اإليرادات بالصافي من  -

 الفقرة ب أدناه(. انظرلموجودات المالية )لزيادة خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها  -

 

 "من العقود مع العمالء اتاإليراد" (51للتقارير المالية رقم )المعيار الدولي  أ(
 

 ااييرادا   وييال يااا المعياار  االعتارا إطار مفااييم شاامل لتيدياد م لاو وتوقيا   (51للتقارير المالية رقم )ينشئ المعيار الدولي 
  ا  المتعلقة  ا "عقود االنشاءا " والتفسير (55) رقم ومعيار المياس ة الدولي"اييرادا "  (51) رقم معيار المياس ة الدولي ميل

عند يصول العميل على السيطرة على ال ضائع في المريلاة الممنياة عناد تساليم ال ضاائع واالقارار  اإليراداتتقوم المجموعة  إث ا  

 ثار ياام ماط تط يام المعياار   وعليا ، لايه ينااي    (51للتقاارير المالياة رقام ) استالمها،  ما يتماشى مع متطل ا  المعياار الادولي 
 "اييرادا  مط العقود مع العمالء" على إث ا  إيرادا  المجموعة  (51للتقارير المالية رقم )الدولي 
 

فيما يلي تفاصيل السياساا  المياسا ية الهاماة الجديادة وط يعاة الت يارا  التاي طار   علاى السياساا  المياسا ية الساا قة فيماا يتعلام 
 خاصة  المجموعة: م يعا  ال ضائع ال

 

طبيعة وتوقيت استيفاء التزامات األداء وشروط السداد  نوع المنتج
 الهامة

 طبيعة التغير في السياسة المحاسبية

منتجا  استهالكية لألل اط 
والدواجط والمخا م و غاية 
األطفال وغيريا مط 

 القطاعا 

عناد تساليم  على السيطرة على المنتجا  العمالءييصل 
  ياتم إصاادار مقاريم ولهاا فاي  ق موإقاراري مال ضاائع لها

الفااواتير وإث ااا  ايياارادا  فااي تلااي المريلااة الممنيااة  
  ياتم اً يوم 03 – 03تستيم فواتير االئتماط عادًة خالل 

إصاااادار الفااااواتير وإث اتهااااا كااااإيرادا   الصااااافي  عااااد 
الخصوما  المط قة التي تتعلم  المواد الم اعة  ال ُيمنح 

العميااال و التاااالي ال ياااتم إث اااا      العماااالء نقااااط والء
 إيرادا  مؤجلة  المواد الم اعة 

 
 وفًقاا إرجاا  الماواد،  النس ة للعقاود التاي تسامح للعميال 

يااتم إث ااا   (51للتقااارير الماليااة رقاام )للمعيااار الاادولي 
إلى المدى الاا  يكاوط فيا  ماط المارجح عادم اييرادا  

المتراكمااة ياادوع عكااه جااوير  فااي م لااو ايياارادا  
ديل قيمااة ايياارادا  التااي يااتم إث اتهااا  و التااالي، يااتم تعاا

لعمليا  ايرجا  المتوقعة والتي يتم تقديريا  المث تة وفًقا
المرتجعااة  ةعلااى ال يانااا  التاريخيااة  إط ال ضاااع ا ناااءً 
قا لااة لالسااتخدام وتقااوم المجموعااة  ااالتخل  منهااا  رغياا

الااامم الدائنااة ويااتم تسااجيل االلتاامام المتعلاام  هااا ضاامط "
األخاارى" والااي  النساا ة للم يعااا  النقديااة ويااتم تعااديلها 
مقا ااال "الاااامم المديناااة التجارياااة" فيماااا يتعلااام  م يعاااا  

 ايئتماط 

 رقااام لااادوليلمعياااار المياسااا ة ا وفًقاااا
إث ااا  ايياارادا  مااط  ، تاام  يًضااا(51)

العقود مع العماالء عناد تساليم ال ضاائع 
 مقاريم ق ولهاا فاي  العماالءوإقرار  لهم

وإمكانياااااااة إجاااااااراء تقااااااادير معقاااااااول 
لمرتجعا  الم يعاا   إال  ط مرتجعاا  
الم يعا  المقدرة تم اث اتها ضمط تكلفاة 

ماااااط خصااااامها ماااااط  اًل م يعاااااا   ااااادال
ماااع االلتااامام المقا ااال لهاااا  ،اييااارادا 

ضمط "الاامم الدائناة األخارى"  النسا ة 
للم يعا  النقدية ومخصا  مرتجعاا  

ا اااااال "الااااااامم المدينااااااة الم يعااااااا  مق
 التجارية"  النس ة لم يعا  االئتماط 

 
يتمثاااال  ثاااار ياااااا الت ياااار فااااي نقاااا  
ايياارادا   قيمااة مرتجعااا  الم يعاااا  

 المتوقعة 

 
 اساتخدام طريقاة األثار المتاراكم وإث اا   ثار تط يام يااا المعياار  (51للتقارير المالياة رقام )قام  المجموعة  تط يم المعيار الدولي 

لمعياار  ة السا قة، كما تم إدراجهاا ساا ًقا، وفًقاام(  وعلي ، لم يتم تعديل المعلوما  المقدمة للسن8351يناير  5 تاريخ التط يم األولي )
 والتفسيرا  المتعلقة     (51) رقم المياس ة الدولي
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 )تتمة(التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة  ( ب

 

 )تتمة(" من العقود مع العمالء اتاإليراد" (51ة رقم )رير المالياالمعيار الدولي للتق  أ(
 

للمجموعاة  الموجمةالمويدة  الخسارة و على قائمة الر ح  (51) ة رقمرير الماليايلخ  الجدول التالي  ثر تط يم المعيار الدولي للتق
 ائم المالية والمتأثرة في الق اا  الصلة والي  النس ة لل نود ،م8351 س تم ر 03 شهر المنتهية في التسعة لفترة 
 

 الموجزةاألثر على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 
 

 أشهر ثالثةلفترة ال
 م8152 سبتمبر - يوليو 

 

 

 التعديل كما تم إدراجه

دون تطبيق المبالغ 
المعيار الدولي للتقارير 

 (51المالية رقم )

 آال  الرياال    
 السعودية

 آال  الرياال  
 السعودية

 آال  الرياال  
 السعودية

 070007014  (37451) 070337303   اييرادا 
 (573557550) 37451  (573517105)  الم يعا تكلفة 

 5521858.2  -  5521858.2   إجمالي الربح

 
 أشهر التسعةلفترة 

 م8152 سبتمبر -يناير  

 

 

 التعديل كما تم إدراجه

المبالغ دون تطبيق 
رير االمعيار الدولي للتق

 (51ة رقم )المالي

 آال  الرياال    
 السعودية

 آال  الرياال  
 السعودية

 آال  الرياال  
 السعودية

 5370537831  (507313) 5370047311   اييرادا 
 (075307003) 507313  (075807013)  الم يعا تكلفة 

 2..258515  -  2..258515   إجمالي الربح

 

 "األدوات المالية" (9) ة رقمرير المالياالمعيار الدولي للتق  ب(
 

متطل ا  إث ا  وقياه الموجودا  المالياة والمطلو اا  المالياة و عاو عقاود شاراء  و ( 3للتقارير المالية رقم )ييدد المعيار الدولي 
 "األدوا  المالية: االعترا  والقياه"  (03رقم ) يع  نود غير مالية  وييل ياا المعيار ميل معيار المياس ة الدولي 

 
 التي طر   على السياسا  المياس ية السا قة الت يرا   و ثر المياس ية الهامة الجديدة وط يعة السياسا فيما يلي تفاصيل 

 
 تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية  (5
 

تصاني  وقيااه ل (03رقم ) شكل ك ير  المتطل ا  اليالية في معيار المياس ة الدولي ( 3للتقارير المالية رقم )ييتفظ المعيار الدولي 
المتعلقة  الموجودا  المالية المياتفظ  هاا يتاى  03الواردة سا قاً في معيار المياس ة الدولي  الفئا المطلو ا  المالية  إال  ن  يست عد 
 لمتاية لل يع الامم المدينة اتاريخ االستيقام والقروو و

 
لم يكط ل   ثار جاوير  علاى السياساا  المياسا ية الخاصاة  المجموعاة والمتعلقاة  (3للتقارير المالية رقم )إط تط يم المعيار الدولي 
(  دناا((  وفيماا يلاي  ثار 0) انظارالمالية المشتقة ) النس ة للمشتقا  التي يتم استخدامها كأدوا  تياوط،  واألدوا  المطلو ا  المالية 

 لية:  وقياه الموجودا  المايالمعيار الدولي للتقرير المالي على تصن
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 )تتمة(التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة  ( ب
 

 )تتمة( "األدوات المالية" (9للتقارير المالية رقم )المعيار الدولي  ب(

 

 )تتمة( تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية (5

 

الموجودا  المالية  التكلفة المطفاأة،  و  القيماة  وقياه ، عند االث ا  األولي، يتم تصني (3المالية رقم )للتقارير للمعيار الدولي  اوفقً 
اساتثمارا   –استثمارا  في  دوا  الديط،  و  القيمة العادلة مط خالل الدخل الشامل اآلخر  –العادلة مط خالل الدخل الشامل اآلخر 
للتقاارير لعادلة مط خالل الر ح  و الخسارة  إط تصني  الموجودا  المالية وفقاً للمعيار الادولي في  دوا  يقوم الملكية،  و  القيمة ا

عادًة ما يستند إلاى نماواا األعماال الاا  ياتم ماط خاللا  إدارة الموجاودا  المالياة وكاالي خصاائ  تادفقاتها النقدياة ( 3المالية رقم )
 في العقود التي تكوط فيها الموجودا  المالية يي المضي  ضمط نطام المعيار، و داًل فصل المشتقا  المتضمنة  االتعاقدية  ال يتم   دً 

 مط الي، يتم تقييم األداة المالية المختلطة ككل  هد  تصنيفها 
 

الار ح  و  القيماة العادلاة ماط خاالل  تصانيفهاالشرطيط  دناا( وال ياتم  مط المالية  التكلفة المطفأة إاا استوف  كالً  الموجودا يتم قياه 
 :الخسارة
 
 و ؛يتم االيتفاظ  ها ضمط نمواا األعمال الا  يهد  إلى االيتفاظ  الموجودا  لتيصيل تدفقا  نقدية تعاقدية -
 تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ ميددة للتدفقا  النقدية التي تمثل فقط مدفوعا  ألصل الم لو والفائدة على  صل الم لو القائم  -

 
األولي لالستثمارا  في  دوا  يقوم الملكية التي ال يتم االيتفاظ  ها   رو المتاجرة، ييم للمجموعة  ط تختار  شكل عند االث ا  

نهائي عرو الت يرا  الاليقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمط الدخل الشامل اآلخر  يتم ياا الخيار على  ساه كل اساتثمار علاى 
 يدة 
 

لماا تام  يانا   امط خالل الدخل الشامل اآلخر وفًقاإط جميع الموجودا  المالية غير المصنفة كمقاسة  التكلفة المطفأة  و  القيمة العادلة 
وياا يتضمط جميع الموجودا  المالية المشاتقة  وعناد االث اا  األولاي،   لعادلة مط خالل الر ح  و الخسارة عال(، يتم قياسها  القيمة ا

لمجموعة  ط تخص   شكل نهائي الموجودا  المالية التي  طريقة  خرى تستوفي متطل ا  القياه  التكلفاة المطفاأة  و  القيماة ييم ل
 دى الاي إلاى التقليال  شاكل العادلة مط خالل الدخل الشامل اآلخر، كموجودا  مالية  القيمة العادلة مط خالل الر ح  و الخساارة، إاا 

 المياس ي الا  قد ينشأ  طريقة  خرى  عدم التطا مك ير مط  و 
 

جوير  مقااه  شاكل  ولاي  ساعر المعاملاة(  تمويلييتم القياه األولي للموجودا  المالية )ما لم تكط امم مدينة تجارية دوط عنصر 
ة التاي تتعلام  اقتنائهاا كاالي  المعاملاتضاا  تماط خاالل الار ح  و الخساارة،  القيمة العادلة،  النس ة لل ند غير المقاه  القيمة العادلاة 

  شكل م اشر 
 

 يتم تط يم السياسا  المياس ية التالية على القياه الاليم للموجودا  المالية 
 

الموجاودا  الماليااة  القيمااة العادلااة 
 مط خالل الر ح  و الخسارة

يتم القيااه الاليام لهاا( الموجاودا   القيماة العادلاة  ياتم إث اا  صاافي المكاسا، والخساائر، 
(  دنااا( فيمااا 0) انظارائااد  و دخال توميعااا   ر اااا، ضامط الاار ح  و الخسااارة  ومل    فوتشا

 كأدوا  تيوط  المصنفةيتعلم  المشتقا  

يااتم القياااه الالياام لهااا( الموجااودا   التكلفااة المطفااأة  اسااتخدام طريقااة الفائاادة الفعليااة  يااتم  الموجودا  المالية  التكلفة المطفأة
(  دناا((  ياتم إث اا  إيارادا  8) انظار خسائر االنخفااو فاي القيماة ) تخفيو التكلفة المطفأة

الاار ح  و و فااي القيمااة ضاامط الفائاادة و ر اااا وخسااائر تيوياال العمااال  األجن يااة واالنخفااا
الاار ح  و ضاامط  ناتجااة عااط التوقاا  عااط ايث ااا   ااح  و خسااارة  يااتم إث ااا     رالخسااارة
  الخسارة

االساااااتثمارا  فاااااي  دوا  الاااااديط 
قيمااة العادلااة مااط خااالل الاادخل  ال

 الشامل اآلخر

إياارادا  الفائاادة  اسااتخدام  يااتم ايتسااا،يااتم القياااه الالياام لهااا( الموجااودا   القيمااة العادلااة  
 ر اااا وخسااائر تيوياال العمااال  األجن يااة واالنخفاااو فااي  ث ااا إيااتم   طريقااة الفائاادة الفعليااة

األر ااا والخساائر األخارى ضامط الادخل ث اا  صاافي إ  ياتم الر ح  و الخساارةضمط القيمة 
ث ا ، فإط األر اا والخسائر المتراكمة في الدخل الشاامل يالشامل اآلخر  وعند التوق  عط ا

  الر ح  و الخسارةعاد تصنيفها إلى اآلخر ي

االسااااتثمارا  فااااي  دوا  يقااااوم 
الملكيااة  القيمااة العادلااة مااط خااالل 

 الدخل الشامل اآلخر

اا كاإيرادا  لهاا( الموجاودا   القيماة العادلاة  ياتم اث اا  توميعاا  األر ايتم القيااه الاليام 
ماط تكلفاة  اً اد جامءما لم تمثل توميعا  األر اا  شكل واضح اساتردالخسارة   والر ح ضمط 

آلخار وال ياتم إعاادة ث اا  األر ااا والخساائر األخارى ضامط الادخل الشاامل اإاالستثمار  يتم 
  الخسارة الر ح  وى إل اتصنيفها   دً 

 
م يتعلاام فقااط 8351يناااير  5علااى القاايم الدفتريااة للموجااودا  الماليااة فااي ( 3للتقااارير الماليااة رقاام )إط  ثاار تط ياام المعيااار الاادولي 

   المتطل ا  الجديدة لالنخفاو في القيمة، كما يو م يط  دنا( 
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 )تتمة( "األدوات المالية" (9للتقارير المالية رقم )المعيار الدولي   ب(

 

 )تتمة( تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية  (5
 
وكالي وفئاا  القيااه  (03رقم )فئا  القياه األصلية وفقاً لمعيار المياس ة الدولي   دنا( الجدول التالي واييضايا  المرفقة يوضح

 م:8351يناير  5لفئة الموجودا  المالية الخاصة  المجموعة كما في  (3للتقارير المالية رقم )الجديدة وفقاً للمعيار الدولي 
 

 

 إيضاح

التصنيف األساسي 
لمعيار  اوفق  

المحاسبة الدولي 
 (9.رقم )

 االتصنيف الجديد وفق  
للتقارير للمعيار الدولي 
 (9المالية رقم )

القيمة الدفترية 
األساسية وفقا  
لمعيار المحاسبة 

رقم الدولي 
(.9) 

القيمة الدفترية 
الجديدة وفقا  للمعيار 

للتقارير الدولي 
 (9المالية رقم )

 آال  الرياال      
 السعودية

 آال  الرياال  
 السعودية

      الموجودات المالية

في  دوا   استثمار
 لل يع استثمار متاا   يقوم الملكية

 دوا  يقوم ملكية 
 القيمة العادلة مط خالل 
 337355 337355 الدخل الشامل اآلخر

 573487380 573487380 التكلفة المطفأة وامم مدينةقروو  ، امم مدينة تجارية
 571357033 571357033 التكلفة المطفأة مدينةوامم قروو   لدى ال نينقد و رصدة 

 073847405 073847405    المجموع

 
تمثل يا( األسهم االستثمارا  التي تنو  المجموعاة االيتفااظ  هاا علاى المادى الطويال ألغاراو اساتراتيجية  ووفقااً لماا ياو  (  

ياا( االساتثمارا  فاي تااريخ التط يام األولاي  ، قام  المجموعة  تصاني (3للتقارير المالية رقم )مسموا في المعيار الدولي 
فاإط ايتيااطي القيماة  ،(03رقام )  و خاال  معياار المياسا ة اآلخار على  نها تقااه  القيماة العادلاة ماط خاالل الادخل الشاامل

  الر ح  و الخسارةتعلم  تلي االستثمارا  لط يتم إعادة تصنيف  في المالعادلة المتراكم 
 
، ياتم (03رقام ) موج، معيار المياسا ة الادولي  وامم مدينةالتي تم تصنيفها على  نها قروو  ىرخواألالامم المدينة التجارية  ( ،

ملياوط   ساعود  فاي مخصا  االنخفااو فاي القيماة  5870مياادة  م لاو التصنيفها يالياً  التكلفة المطفأة  لم يتم االعترا   
للتقاارير المالياة رقام م عناد التياول للمعياار الادولي 8351ينااير  5االفتتايي لألر اا الم قااة فاي لتلي الامم المدينة في الرصيد 

 اً جويري لم يكطالم لو  ييع  ط (3)
 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  (8
 

 نماواا "الخساائر  (03رقام )نمواا "الخسارة المتك دة" في معيار المياسا ة الادولي  (3للتقارير المالية رقم )يست دل المعيار الدولي 
را  فاي االساتثما علاى ولايهالمطفاأة   ويتم تط يم النمواا الجدياد علاى الموجاودا  المالياة التاي تقااه  التكلفاة "االئتمانية المتوقعة

معيااار   شااكل م كاار عااط يااتم االعتاارا   الخسااائر االئتمانيااة (3رقاام )للتقااارير الماليااة للمعيااار الاادولي  اً  دوا  يقااوم الملكيااة  ووفقاا
  (03رقم )المياس ة الدولي 

 

 الموجودات المالية ذات القيمة االئتمانية المنخفضة
 

يعت ار تقوم المجموعة  تاريخ كل تقرير  تقييم ما إاا كان  الموجودا  المالية المدرجة  التكلفة المطفأة اا  قيمة ائتمانياة منخفضاة  و
األصل المالي "منخفو القيماة االئتمانياة" عنادما يكاوط ليصاول يادع  و  كثار  ثار ضاار علاى التادفقا  النقدياة المساتق لية المقادرة 

 لألصل المالي  
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 )تتمة( "األدوات المالية" 9 المعيار الدولي للتقرير المالي ب(

 

 )تتمة( االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  (8

 

 عرض االنخفاض في القيمة
 

 للموجودا   ايجمالية يتم خصم مخصصا  الخسائر للموجودا  المالية التي تقاه  التكلفة المطفأة مط القيمة الدفترية
 

الماوجمة   المويادة ةرالتجارية  شكل منفصل في قائمة الر ح  و الخسايتم عرو خسائر االنخفاو في القيمة المتعلقة  الامم المدينة 
ملياوط   ساعود   8070و ملياوط   ساعود   5175المجموعة  إعادة تصني  خسائر االنخفاو في القيمة  م لاو  قام وعلي ، 

ال ياع والتومياع" إلاى "خساائر االنخفااو فاي قيماة  اري ماط "مصا (03) رقام وفقاً لمعياار المياسا ة الادوليوالتي تم االعترا   ها 
، م8353 سا تم ر 03فاي  المنتهيتايط شاهر  والتساعةتي الثالثة الموجمة لفتر المويدة ةح  و الخسار" في قائمة الر الموجودا  المالية
 على التوالي 

 

 المحاسبة عن التحوط  (0
 

عالقاااا  مياسااا ة التياااوط تتماشاااى ماااع  يااادا    ط ماااط المجموعاااة التأكااد ماااط( 3للتقاااارير المالياااة رقااام )يتطلاا، المعياااار الااادولي 
 واستراتيجيا  إدارة المخاطر في المجموعة وتط يم نهج  كثر نوعية ونظرة مستق لية لتقييم فعالية التيوط  

 
مياسا ة التياوط  موجا،  شاروطم 8353ديسام ر  05فاي  (03رقام ) الدوليمعيار المياس ة تستوفي كافة عالقا  التيوط  موج، 
 م وعلي ، فإنها تعت ر عالقا  تيوط مستمرة 8351يناير  5في  (3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 
 االو المتراكماة فاي ، فيماا يتعلام  جمياع تيوطاا  التادفقا  النقدياة، ياتم إعاادة تصاني  الم(03رقام ) موج، معيار المياس ة الدولي 

ييااع  ط التادفقا  النقدياة المتوقعااة لفتارة كتعاديل إعاادة تصاني  فااي نفاه ا الار ح  و الخسااارةايتيااطي تياوط التادفقا  النقديااة إلاى 
ا  ، وفيما يتعلم  تيوطاا  التادفق(3للتقارير المالية رقم )  إال ان  و موج، المعيار الدولي الر ح  و الخسارةالمتيوط لها تؤثر على 

، فإط الم الو المتراكمة في ايتياطي تيوط التدفقا  النقدية سيتم المخموطالنقدية لمخاطر العمال  األجن ية المرت طة  توقع مشتريا  
 إط المجموعاة ياليااً تت اع المعالجاة المقترياة وفقااً للمعياار عناد اث اتهاا للمخاموط إدراجها عوضاَ عط الي م اشرة في التكلفة األولية 

 يوط التدفقا  النقدية تل (3للتقارير المالية رقم )ي الدول
 

 التحول  (4

 ماا التصني  والقياه )  متطل ا معلوما  المقارنة للفترا  السا قة فيما يتعلم اليسمح لها  عدم تعديل يصل  المجموعة على إعفاء 
ط تط يم عيتم ايعترا   الفروقا  في القيم الدفترية للموجودا  المالية والمطلو ا  المالية الناتجة  ال(  في القيمة اينخفاو في الي

  وعلي ، ال تعكه ييع  ط الم لو لم يكط جويرياً  م8351يناير  5في األر اا الم قاة كما في  (3) رقم ةرير المالياالمعيار الدولي للتق
لومااا  معيااار  اال تعاارو مع (3المعيااار الاادولي للتقااارير الماليااة رقاام )م  شااكل عااام متطل ااا  8353المعروضااة لساانة   المعلومااا

  (03) رقم المياس ة الدولي

 على  ساه اليقائم والظرو  القائمة  تاريخ التط يم األولي: ةالتالي ا التقييم إجراء تم

 في   يتم االيتفاظ  األصل المالي تيديد نمواا األعمال الا  -
 السا قة ل عو الموجودا  المالية  التصنيفا إل اء تصني  و -
دلاة ماط خاالل الادخل الشاامل تصني   عو االستثمارا  في  دوا  يقوم الملكية غير الميتفظ  ها ل رو المتاجرة  القيمة العا -

 اآلخر 
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 االستثمارات -7

 ما يلي:م في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ستثمارالمشتركة واال والمشاريعالشركات الزميلة  تكون االستثمارات فيت 

 

 التأسيس بلد النشاط الرئيسي الطبيعة 

 سبتمبر 03

 م1328

 )غير مراجعة(

ديسمبر  02

 م1327

 )مراجعة(

 سبتمبر 03

 م1328

 )غير مراجعة(

ديسمبر  02

 م1327

 )مراجعة(

    
٪ ٪ 

آالف الرياالت ب

 السعودية

آالف الرياالت ب

 السعودية

        مشتركة ومشاريعاستثمارات في شركات زميلة 

        (2-7)إيضاح رقم 

 604522 444655 ٪0043 ٪0043 المملكة العربية السعودية استثمارات في القطاع الزراعي زميلة ةشرك شركة المزارعون المتحدون القابضة

        

 654607 - ٪4149 - المملكة العربية السعودية دواجن زميلة ةشرك (8- 6)إيضاح رقم  شركة تأصيل الدواجن

        

 834 834 ٪5343 ٪5343 قطر شركة راكدة مشروع مشترك شركة المراعي ذ.م.م.

      444259 1894489 

        

        

 سبتمبر 03    

 م1328

 )غير مراجعة(

ديسمبر  02

 م1327

 )مراجعة(

 سبتمبر 03

 م1328

 )غير مراجعة(

ديسمبر  02

 م1327

 )مراجعة(

استثمار في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من 

 خالل الدخل الشامل اآلخر

   
٪ ٪ 

آالف الرياالت ب

 السعودية

آالف الرياالت ب

 السعودية

        (0-7)إيضاح رقم 

 934711 754578 ٪841 ٪841    شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )"زين"(

      754578 934711 

 8834143 1834401      المجموع
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 )تتمة(االستثمارات  -7

 

 يلي: كماالمشتركة  والمشاريعاالستثمارات في الشركات الزميلة  الحركة في 6-1

 م1328 سبتمبر 03  

 (مراجعة)غير 

 م1327ديسمبر  02 

 (مراجعة)

 رياالتبآالف ال  شركة المزارعون المتحدون القابضة

 ةالسعودي

 رياالتبآالف ال 

 ةالسعودي

 524896   604522   الرصيد االفتتاحي

 -   (174261)  سداد قرض

 (54831)  567   اآلخرالشامل  (ارةالخسالدخل / )الحصة في 

 134490   (14609)  السنة / الفترةالحصة في نتائج 

 700488   550744   الرصيد الختامي

 
 م1328 سبتمبر 03  

 (مراجعة)غير 

 م1327ديسمبر  02 

 (مراجعة)

 رياالتبآالف ال  شركة تأصيل الدواجن

 ةالسعودي

 رياالتبآالف ال 

 ةالسعودي

 024118  654607   الرصيد االفتتاحي

 854333  -   إضافات

 84585  (44699)  السنة /الفترة الحصة في نتائج 

 -  (634902)  التحول إلى شركة تابعة موحدة

 740707  -   الرصيد الختامي

 
 م1328 سبتمبر 03  

 (مراجعة)غير 
 م1327ديسمبر  02 

 (مراجعة)

 رياالتبآالف ال  شركة المراعي ذ.م.م.

 ةالسعودي

 رياالتبآالف ال 

 ةالسعودي

 834  834  الرصيد االفتتاحي

 135  135  الرصيد الختامي

 
م( قامت المجموعة، من خالل شركتها التابعة )شركة حائل للتنمية 8312إبريل  8هـ )الموافق 1409رجب  17بتاريخ  6-8

الذي تم تحقيقه  . نتج عن هذا االستحواذ٪5549إلى  ٪4149الزراعية(، بزيادة حصتها في ملكية شركة تأصيل الدواجن من 

على مراحل توحيد المجموعة للقوائم المالية لشركة تأصيل الدواجن كشركة تابعة بدال  من معاملتها كاستثمار في شركة زميلة 

أي فرق في قائمة الربح أو  باستخدام طريقة حقوق الملكية.تم إعادة تقييم القيمة الدفترية للشركة الزميلة بالقيمة العادلة مع إدراج

مليون لاير سعودي والتي تم  044. وعليه، قامت المجموعة باالعتراف بخسائر إعادة تقييم بمبلغ الموجزة الموحدة خسارةال

 (.7إدراجها في الحصة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة )إيضاح رقم 

 
القيمة العادلة، وذلك على أساس األسعار بمليون سهم  1844 البالغة في أسهم شركة زينفي حقوق الملكية  ستثماراالتم قياس  6-0

والمبين  (9ة رقم )رير الماليالما هو مسموح في المعيار الدولي للتق وفق ا المتداولة لألسهم في سوق األسهم السعودية )تداول(.

للتقارير المالية رقم الدولي  عند التطبيق األولي للمعيار، قامت المجموعة بتصنيف هذا االستثمار (ب5) بالكامل في إيضاح رقم

وقد نتج عن ذلك  .ويقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثمار في حقوق الملكية بالقيمة العادلةعلى أنه  (9)

تم والتي  م8312 سبتمبر 03المنتهية في  فترةللمليون لاير سعودي  1541 بمبلغغير محققة  خسائر بالقيمة العادلة التقييم

 .الموجزة الموحدة حقوق الملكيةفي قائمة التغيرات في االحتياطيات األخرى  عرضها ضمن

 

 الفرنسي لشركة زين.السعودي قامت الشركة برهن أسهم زين إلى البنك السعودي الفرنسي لضمان القرض الممنوح من البنك 
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 عمالتجميع األ -7

م( قامت المجموعة، من خالل شركتها التابعة )شركة حائل للتنمية 8312إبريل  8هـ )الموافق 1409رجب  17بتاريخ  7-1

. إن العمليات الرئيسية لشركة تأصيل ٪5549إلى  ٪4149الزراعية(، بزيادة حصتها في ملكية شركة تأصيل الدواجن من 

النسيابية وتكامل  الدواجن تتركز في تربية جدات وأمهات الدواجن وسوف يضيف استحواذها إلى جهود الشركة المستمرة

 وتعزيز سلسلة توريد الدواجن لديها.

 6349 م مبلغ8312بريل إ 8قبل  مباشرة بلغت القيمة العادلة لحقوق الملكية في شركة تأصيل الدواجن التي تحتفظ بها المجموعة
مليون لاير سعودي، المعترف بها نتيجة إعادة قياس القيمة العادلة لحصة حقوق  044 البالغة خسارةالمليون لاير سعودي. إن 

الربح أو الخسارة  قائمةفي  لمشتركةروعات اإدراجها في الحصة في نتائج الشركات الزميلة والمشالملكية المحتفظ بها سابق ا تم 
 .الموجزةة الموحد

، حيث حصلت الشركة م8312بريل إ 8نتائج شركة تأصيل الدواجن من ة الموجزالموحدة القوائم المالية األولية تتضمن هذه 
مليون  0644 بقيمة بإيرادات المستحوذ عليهافعلي ا على السيطرة على شركة تأصيل الدواجن من ذلك التاريخ. ساهمت األعمال 

. إذا م8312 سبتمبر 03إلى  م8312بريل إ 8لفترة من لللمجموعة  لاير سعوديمليون  144 بقيمة خسارةوصافي لاير سعودي 
سيكون لها  م8312 سبتمبر 03المنتهية في أشهر  التسعة فترةللالموحدة ئرخساع في بداية الفترة، فإن اإليرادات واليجمتتم الكان 

 لاير سعودي، على التوالي. مليون 746لاير سعودي ومليون  4942 أثر بمبلغ

مليون لاير سعودي. إن المبلغ اإلجمالي التعاقدي للذمم المدينة  1943المستحوذ عليها هي إن القيمة العادلة للذمم المدينة التجارية 
 مليون لاير سعودي من المتوقع أن تكون غير قابلة للتحصيل. 942مليون لاير سعودي، منها مبلغ  8242التجارية هو 

 في صافي الموجودات القابلة للتحديد حصتها بنسبة شركة تأصيل الدواجنغير المسيطرة في  حقوق الملكيةب المجموعةتعترف 
 .المستحوذ عليها

قامت  إال أنه. القابلة للتحديد اللتزامات المحتملةوا تباولطلموا وداتجولما على راءلشا عوض بصدد توزيع االي ح عةولمجما إن
 حقوق الملكيةالمعاملة على أساس القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات )باستثناء استثمارات  بالمحاسبة عن مبدئي االمجموعة 

ا من تاراالمحتفظ بها سابق    والتي تم تلخيصها أدناه: ستحواذاال يخ( اعتبار 
 

   

القيمة العادلة عند 

 (بدئية)الم االستحواذ

 بآالف الرياالت    

 السعودية

     عليها:الموجودات المستحوذ 

     موجودات غير متداولة

 1334225    ممتلكات وآالت ومعدات

 854876    موجودات حيوية

    2170272 

     موجودات متداولة

 164441    وما في حكمهنقد 

ا  834766    ذمم مدينة تجارية ومبالغ مدفوعة مقدم 

 64574    مخزون

    500782 

 2720251    الموجودات إجمالي
     

     :تحملةالمطلوبات الم

     مطلوبات غير متداولة

 84220    قروض طويلة األجل

 64792    موظفينال نافعم

    20782 

     مطلوبات متداولة

 063    قروض قصيرة األجل

 144522    ذمم دائنة تجارية وأخرى

    250258 

 150712    المطلوبات إجمالي

 2540020    الموجودات القابلة للتحديدصافي 
     

 1454010    إجمالي تكلفة االستحواذ

    - 
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 )تتمة( ألعمالتجميع ا -7

 

   

القيمة العادلة عند 

 (بدئية)الم االستحواذ

 بآالف الرياالت    

 السعودية

     إجمالي تكلفة االستحواذ:

 834010    العوض النقدي

 634902    االمحتفظ بها سابق   حقوق الملكيةالقيمة العادلة ل

 644368    غير المسيطرة لحقوق الملكيةالقيمة العادلة 

 2540020    المجموع

     

     التدفق النقدي الخارج عند االستحواذ:

 164441    صافي النقد المستحوذ عليه من الشركة التابعة

 (834010)    النقد المدفوع

 (00871)    النقدي الخارجصافي التدفق 

 

م(، قامت شركة حائل للتنمية الزراعية باالستحواذ 8312إبريل  8هـ )الموافق  1409رجب  17بعد تحقيق السيطرة بتاريخ  7-8

م(، مما أدى إلى 8312مايو  6هـ )الموافق 1409شعبان  83٪ من حقوق ملكية شركة تأصيل الدواجن بتاريخ 645على نسبة 

لتعكس التغيير في  غير المسيطرة لحقوق الملكيةتم تعديل القيمة الدفترية  ٪.6844٪ إلى 5549 منزيادة حصة السيطرة الحالية 

 لمبلغا نبي لناتجا والذي يمثل الفرق ،لاير سعودي مليون 341بمبلغ  المجموعة تفرعتحصة الملكية في شركة تأصيل الدواجن. ا

 .لملکيةا وقحق في رةمباش ،وعفدلما للعوض لةدلعاا لقيمةوا غير المسيطرةحقوق الملكية  ليدتع به مت ذيلا

 

 المال رأس -8
 

 مليون لاير س عودي( 134333م: 8317ديسمبر  01مليون لاير سعودي ) 134333 مبلغ م8312 سبتمبر 03بلغ رأس مال الشركة في 

 لاير سعودي لكل سهم. 13مدفوع بالكامل وأسهم مصدرة بقيمة مليون( سهم  14333م: 8317ديسمبر  01مليون ) 14333مكون من 

 

 الدائمةالصكوك  -2
 

ملي ون لاير س عودي  14733البالغ ة وم( 8312س بتمبر  03ه ـ )المواف ق 1443مح رم  87ف ي  الدائم ةقامت الشركة باسترداد الص كوك 

 يمكن استردادها عند الحاجة.كان وهي مليون لاير سعودي لكل صك والتي  االسميةبالقيمة 

 

 القروض -23
 

 إيضاح

 سبتمبر 03 

 م1328

  )غير مراجعة(

ديسمبر  02

 م1327

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت   

 السعودية

 بآالف الرياالت 

 السعودية

 542094127  745074834  1-13 تسهيالت بنكية إسالمية )مرابحة(

 147004511  145574485  8-13 صندوق التنمية الصناعية السعودي

 4684842  4824835  0-13 في غير دول مجلس التعاون الخليجي تسهيالت بنكية لشركات تابعة

 8724193  8774939  4-13 مؤسسة التمويل الدولية 

 1274918  1224578  5-13 صندوق التنمية الزراعية

 1534104  1534161  6-13 الخليجيفي دول مجلس التعاون  تسهيالت بنكية لشركات تابعة

   1341094476  246514128 

 042954046  040204594  7-13 صكوك 

   2004100373  2104570418 
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 م8312 سبتمبر 03  إيضاح 

  )غير مراجعة(

 م8317ديسمبر  01

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت   

  السعودية

 بآالف الرياالت

 السعودية

 1284455  1164524   قروض قصيرة األجل

 142834942  843004580   المتداول من قروض طويلة االجلالجزء 

 843304430  841534137   مطلوبات متداولة – قروض

 1345404185  1140784960   مطلوبات غير متداولة –قروض 

   2004100373  2104570418 
 
 

اإلسالمية التسهيالت البنكية  إنالتسهيالت البنكية اإلسالمية )مرابحة( مضمونة بسندات ألمر صادرة بواسطة المجموعة.  13-1

خالل فترة أقل من عامين هي في الغالب ذات طبيعة متجددة. بلغت التسهيالت البنكية اإلسالمية التي تستحق )مرابحة( 

ديسمبر  01مليون لاير سعودي ) 5442845مبلغ  م8312 سبتمبر 03ام كما في )مرابحة( غير المستخدمة والمتاحة لالستخد

 مليون لاير سعودي(. 6446849م: 8317
 

. القرض القائمقيمة بما يعادل الصناعية السعودي مضمونة برهن موجودات محددة  المجموعة من صندوق التنمية قروضإن  13-8

ومتاحة  السعودي من صندوق التنمية الصناعي غير مستخدمةكان لدى المجموعة تسهيالت م 8312 سبتمبر 03كما في 

 ديسمبر 01) في الغالب أكثر من خمس سنواتذات تواريخ استحقاق  مليون لاير سعودي 89649لالستخدام بلغت قيمتها 

صندوق القرض أو موافقة تسوية لقيود االستبعاد حتى يتم  المرهونةمليون لاير سعودي(. تخضع الموجودات  86741م: 8317

 على االستبعاد. التنمية الصناعية السعودي
 

 .مصرفية أجنبية اتمؤسسمن  في القروض لشركات تابعة في غير دول مجلس التعاون الخليجي تتمثل هذه التسهيالت البنكية 13-0

 01مليون لاير سعودي ) 48643 مبلغم 8312 سبتمبر 03بلغت التسهيالت غير المستخدمة والمتاحة لالستخدام كما في 

 (.مليون لاير سعودي 84240م: 8317ديسمبر 
 

عضو في مجموعة البنك الدولي(  –مؤسسة التمويل الدولية دولية )ال تمويلالمؤسسة الممنوحة من قبل إن التسهيالت البنكية  13-4

غير  ، ليس لدى المجموعة تسهيل مرابحةم8312 سبتمبر 03. كما في مضمونة بسندات ألمر صادرة بواسطة المجموعة

 م: ال شيء(.8317ديسمبر  01)الدولية  تمويلمن مؤسسة ال مستخدم
 

 المجموعة تسهيل ليس لدىبما يعادل قيمة القرض القائم. محددة  موجوداتبرهن  مضمونقرض صندوق التنمية الزراعية إن  13-5

. تخضع الموجودات م: ال شيء(8317ديسمبر  01)م 8312 سبتمبر 03كما في الزراعية  من صندوق التنمية غير مستخدم

 على االستبعاد.صندوق التنمية الزراعية القرض أو موافقة  تسويةلقيود االستبعاد حتى يتم  المرهونة
 

في . كما  شركة االممن قبل ال تجاري ممنوحه بضمانالتسهيالت البنكية للشركات التابعة في دول مجلس التعاون الخليجي  إن 13-6

 م: ال شيء(.8317ديسمبر  01)ستخدم غير م ليس لدى المجموعة تسهيل، م8312 سبتمبر 03
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 )تتمة( القروض -23

 
 

من  -المجموعة األولى  -م( بإصدار اإلصدار األول 8318مارس  7هـ )الموافق 1400ربيع الثاني  14قامت الشركة بتاريخ  13-7

مليون لاير سعودي لكل منها بدون خصم أو عالوة.  143مليون لاير سعودي بقيمة إسمية قدرها  1433343الصكوك بقيمة 

( زائدا  هامشا  محددا  سلفا  "سايبور"ئدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية )ويحمل اإلصدار معدل عائد وفقا  للمعدالت السا

جمادى اآلخرة  03يستحق السداد الحقا في نهاية كل نصف سنة. تستحق الصكوك السداد بالقيمة اإلسمية بتاريخ استحقاقها في 

 م(.8319مارس  7هـ )الموافق 1443
 

 -المجموعة الثانية  -م( بإصدار اإلصدار الثاني 8310مارس  01هـ )الموافق 1404ولى جمادى األ 19قامت الشركة بتاريخ 

مليون لاير سعودي لكل منها بدون خصم أو عالوة.  143مليون لاير سعودي بقيمة إسمية قدرها  72743من الصكوك بقيمة 

لسداد الحقا  في نهاية كل نصف سنة. تستحق الصكوك سايبور زائدا  هامشا  محددا  سلفا  يستحق الويحمل اإلصدار معدل عائد وفقا  

 م(.8383مارس  01هـ )الموافق 1441شعبان  7السداد بالقيمة اإلسمية بتاريخ استحقاقها في 

 
المجموعة الثالثة من  -م( بإصدار اإلصدار الثاني 8310مارس  01هـ )الموافق 1404جمادى األولى  19قامت الشركة بتاريخ 

تم  مليون لاير سعودي لكل منها بدون خصم أو عالوة. 143مليون لاير سعودي بقيمة إسمية قدرها  51043الصكوك بقيمة 

 م(.8312مارس  89هـ )الموافق 1409رجب  18الصكوك بالقيمة اإلسمية في استرداد 
 

م( بإصدار اإلصدار الثالث من الصكوك بقيمة 8315سبتمبر  16هـ )الموافق 1406ذو الحجة  0قامت الشركة بتاريخ 

مليون لاير سعودي لكل منها بدون خصم أو عالوة. ويحمل اإلصدار  143مليون لاير سعودي بقيمة إسمية قدرها  1463343

اد بالقيمة زائدا  هامشا  محددا  سلفا  يستحق السداد الحقا  في نهاية كل نصف سنة. تستحق الصكوك السد سايبورلمعدل عائد وفقا  

 م(.8388سبتمبر  16هـ )الموافق 1444صفر  83في  استحقاقهااإلسمية بتاريخ 
 

ويحق للشركة طبقا  لشروط ترتيبات الصكوك دمج موجوداتها مع موجودات الصكوك. تتكون موجودات الصكوك من حصة 

لغ مستحقة لحساب الصكوك واالحتياطي حامليها في معامالت المضاربة وحصة حامليها في معامالت المرابحة، وكذلك أية مبا

 الذي احتفظت به الشركة من حساب الصكوك.
 

دارة اإلخالل بها مستقبال . وتقوم إل. وقد يتم إعادة التفاوض حول هذه التعهدات في حالة امعينة تشتمل القروض على تعهدات 13-2

  خالل بها.إللضمان االلتزام إذا كان هناك أي احتمال با باتخاذ االجراءاتبمراقبة التعهدات بصورة شهرية، بحيث تقوم 
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 اإليرادات -22
 

للسنة  السنوية األخيرةي القوائم المالية وف (1)ة في إيضاح رقم نوالمصادر األساسية لإليرادات هي تلك المبي المجموعةإن أعمال 

العمالء لبيع المنتجات االستهالكية. يتم تحويل السيطرة على م. تشتق إيرادات المجموعة من العقود مع 8317ديسمبر  01المنتهية في 

 ويتم بيعها مباشرة للعمالء. عينمت لمنتجات في وقا

 

مفصح  للمجموعةالموجزة الموحدة  على القوائم المالية األولية (15ة رقم )رير المالياإن طبيعة وأثر التطبيق األولي للمعيار الدولي للتق

 .(ب- 5) رقم إيضاحفي  معنه
 

  األلبان والعصائر منتجات المخابز منتجات الدواجن األنشطة األخرى المجموع

 رياالتبآالف ال

 ةالسعودي

 رياالتبآالف ال

 ةالسعودي

 رياالتبآالف ال

 ةالسعودي

 رياالتبآالف ال

 ةالسعودي

 رياالتبآالف ال

  ةالسعودي

 أشهر المنتهية في  التسعةلفترة      

 م1328 سبتمبر 03

 المملكة العربية السعودية 446534585 143484540 141984062 1174072 743384214

 األخرى  الخليجي دول مجلس التعاون 843434675 8174883 904472 14661 840504304

 الدول األخرى 9384987 84425 874920 444218 9724837

 المجموع 704250217 201710158 200200812 2700842 2300050344

      

     

 أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 م1327 سبتمبر 03

      

 المملكة العربية السعودية 449144260 143944714 9384530 744602 649264712

 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 848224934 8444332 1464401 14500 846234276

 األخرىالدول  7214417 14465 804158 ’404176 2494813

 المجموع 749254124 140434127 143784326 1194047 1345164234

 ربحية السهم -21

 ربحية السهم األساسية والمخفضة: حتسابا فيما يلي
 سبتمبر - يوليو 

 م1328

 (مراجعة)غير 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 سبتمبر – يوليو

 م1327

 (مراجعة غير)

بآالف الرياالت 

 السعودية

 سبتمبر – يناير

 م1328

 (مراجعة غير)

بآالف الرياالت 

 السعودية

 سبتمبر – يناير

 م1327

 (مراجعة غير)

بآالف الرياالت 

 السعودية

 146694096  146094858 6674318 6044428 العائد إلى المساهمين في الشركة للفترة الربح

 (504173) (554559) (174808) (194621) الدائمة الصكوك امليلح العائد ربحال :اناقص  

 207270117  204800720 7520783 7250832 ةاألساسي السهم يةربحألغراض  الربحية

     األسهم عدد

 السهم ربحية ألغراض العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط

 األساسية
9294078 9914862 9934301 9914188 

 السهم ربحية ألغراض العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط

 المخفضة
143334333 143334333 143334333 143334333 

 
    

بناًء على الربح للفترة العائد إلى المساهمين في  ربحية السهم

 )بالريال السعودي( الشركة
    

 1460 1463 3466 3468 ألساسيةا  -

 1468 1452 3465 3461 المخفضة  -

رجعي لكي يعكس تأثير أسهم المنحة وتعديلها لألخذ في الحسبان أسهم الخزينة المحتفظ بها  تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر 

 ضمن برنامج خيارات الموظفين في أسهم شركة المراعي.
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 المعلومات القطاعية -20

العالمات التجارية سماء اعصائر باستخدام المنتجات األلبان وتصنيع وتجارة تشمل للمجموعة  ةالرئيسي األنشطة التجارية إن

العالمات التجارية "لوزين" و "سفن دايز"،  اسماء ومنتجات المخابز باستخدام و "بيتي" و "طيبة"، و "جوسي اليف" "المراعي"

عالف والمحاصيل . تشمل األنشطة األخرى منتجات األو "البشاير" "اليوم" تينالتجاري تينالعالماسم منتجات الدواجن باستخدام و

في  تينأشهر المنتهي التسعة تيولفتر م 8317و  م8312 سبتمبر 03وأغذية األطفال. فيما يلي معلومات مالية مختارة كما في  الزراعية

 ذلك التاريخ، مصنفة حسب قطاعات األعمال التالية:

 

 األلبان وعصائر الفاكهةمعالجة وتوزيع منتجات الحليب و إنتاج منتجات األلبان والعصائر

 صناعة وتوزيع منتجات المخابز المخابزمنتجات 

 صناعة وتوزيع منتجات الدواجن منتجات الدواجن

 لمحاصيل الزراعية وأغذية األطفالمنتجات اآلعالف وا أنشطة أخرى

 

  ائرصوالعاأللبان  منتجات المخابز منتجات الدواجن األنشطة األخرى المجموع

 رياالتبآالف ال

 ةالسعودي

 رياالتبآالف ال

 ةالسعودي

 رياالتبآالف ال

 ةالسعودي

 رياالتبآالف ال

 ةالسعودي

 رياالتبآالف ال

 م2813 سبتمبر 03 ةلسعوديا

      

 اإليرادات 746464144 148684842 140104289 143454514 1148674705

 األطراف األخرى إيرادات 745944187 148684842 140104289 1604251 1340044355

 طفاءإاستهالك و (9424029) (1224298) (8674305) (1484188) (145464402)

(64002) (14609) (44699) - - 
الحصة في نتائج الشركات الزميلة 

 المشتركة والمشروعات

146094858 (84101) 1404522 1464386 140514769 
)الخسارة( العائد إلى المساهمين  /الربح 

 في الشركة

567 567 - - - 

الشامل األخر  الدخلالحصة في 

 والمشروعات للشركات الزميلة

 المشتركة

 / )الخسارة( الربح 140064412 1654590 1404352 (84101) 146484902

 إجمالي الموجودات 8344494327 844434418 545744450 044154624 0142794606

 إجمالي المطلوبات 1342384430 4134943 541284845 145844536 1749834394

 

  األلبان والعصائر منتجات المخابز منتجات الدواجن األنشطة األخرى المجموع

 رياالتبآالف ال

 ةالسعودي

 رياالتبآالف ال

 ةالسعودي

 رياالتبآالف ال

 ةالسعودي

 رياالتبآالف ال

 ةالسعودي

 رياالتبآالف ال

 م2713 سبتمبر 03 ةالسعودي

      

 اإليرادات 243414812 140434127 143784326 2054159 1148224653

 األطراف األخرى إيرادات 749254124 140434127 143784326 1194047 1345164234

 طفاءإاستهالك و (9384267) (1654337) (8874600) (1884409) (144174946)

04587 763 84767 - - 

 الحصة في نتائج الشركات الزميلة 

 المشتركة والمشروعات

146694096 (594707) (484479) 8834255 145534757 
)الخسارة( العائد إلى المساهمين  /الربح 

 في الشركة

(54831) (54831) - - - 

الحصة في الخسارة الشاملة األخرى 

 والمشروعات للشركات الزميلة

 المشتركة

 / )الخسارة( الربح 145834595 8004846 (484479) (594707) 146514685

 م1327ديسمبر  02     

 إجمالي الموجودات 8344624751 844604582 547324497 048554370 0142954249

 إجمالي المطلوبات 1341034752 4634268 541514932 148714321 1743144639

 

  



 
 شركة المراعي

 شركة مساهمة سعودية

 األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية

 م1328سبتمبر  03لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

82 
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 معاملة نظامية بين المشاركين في السوقبموجب  لتحويل التزامأو سداد  أصلبيع سوف يتم استالمها مقابل القيمة العادلة هي القيمة التي  

حيث ال يوجد أي نية أو شرط للحد  سوف تستمر في العمل مجموعةضمن تعريف القيمة العادلة يوجد افتراض أن ال. في تاريخ القياس

 .سلبيةمن حجم عملياتها أو إجراء معاملة بشروط  جوهري ا

 

ومنتظمة من تاجر صرف أو وسيط أو  األسعار المدرجة متوفرة بصورة سهلةنشطة إذا كانت مدرجة في سوق تعتبر األداة المالية  

فعلية ومنتظمة على أساس  ةوأن هذه األسعار تمثل معامالت سوقية حدثت بصورأو خدمات تسعير أو هيئة تنظيمية  مجموعة صناعة

 تجاري.

  

للمالحظة كلما كان ذلك ممكنا . تصنف القيم العادلة ضمن مستويات عند قياس القيمة العادلة، تستخدم المجموعة معلومات سوقية قابلة  

 لمستخدمة في طرق التقييم كما يلي:المدخالت ادلة استنادا  إلى امختلفة في تسلسل القيمة الع

 

 القياس.موجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن الحصول عليها في تاريخ لفي أسواق نشطة لة( معد  غير ): أسعار مدرجة 1المستوى  
 

وهي قابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوبات بصورة  1األسعار المدرجة التي تم إدراجها في المستوى  غيرمدخالت : 8المستوى  

 مباشرة )مثل األسعار( أو بصورة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(.
 

قابلة للمالحظة )مدخالت غير قابلة للمالحظة(.السوق ال: مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات 0المستوى  



 
 شركة المراعي

 شركة مساهمة سعودية

 األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية

 م1328سبتمبر  03لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

89 
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بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة العادلة. وهي ال تشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات  ،القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التالييظهر الجدول  

 بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة. يتم قياسهاالمالية التي ال 
 م1328 سبتمبر 03 

 القيمة العادلة     القيمة الدفترية 

 

 –القيمة العادلة 

 أدوات التحوط

في أدوات  استثمار

ملكية بالقيمة الحقوق 

العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر

 التكلفة المطفأة
المطلوبات المالية 

 األخرى
 المجموع 0المستوى  1المستوى  2المستوى   المجموع

 -----------------------------------------------------------------------------بآالف الرياالت السعودية ----------------------------------------------------------------------------- 

التي يتم  الموجودات المالية

    قياسها بالقيمة العادلة

 

      

 474927 - 474927 -  474927 - - - 474927 أدوات مالية مشتقة
 

 استثمار في أدوات حقوق 

 754578 - - 754578  754578 - - 754578 - الملكيه

 474927 754578 - - 1804559  754578 474927 - 1804559 

           

التي ال  الموجودات المالية

    يتم قياسها بالقيمة العادلة

 

      

 - - - -  146904358 - 146904358 - - ىآخروذمم مدينة تجارية 

 - - - -  4344200 - 4344200 - - نقد وأرصدة لدى البنك

 - - 843974225 - 843974225  - - - - 

           

التي يتم  المطلوبات المالية

    قياسها بالقيمة العادلة

 

      

 044154 - 044154 -  044154 - - - 044154 أدوات مالية مشتقة

 044154 - - - 044154  - 044154 - 044154 

التي ال يتم  المطلوبات المالية

    قياسها بالقيمة العادلة

 

      

 - - - -  1045804373 1045804373 - - - قروض

 - - - -  1564071 1564071 - - - سحب على المكشوفبنوك 

 - - - -  147424384 147424384 - - - ىذمم دائنة تجارية وآخر

 - - - 1544874465 1544874465  - - - - 

  



 
 شركة المراعي

 شركة مساهمة سعودية

 األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية
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03 
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 م1327ديسمبر  02 

 القيمة العادلة     القيمة الدفترية 

 

 –القيمة العادلة 

 أدوات التحوط

في أدوات  استثمار

ملكية بالقيمة الحقوق 

العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر

 المطفأة التكلفة
المطلوبات المالية 

 األخرى
 المجموع 0المستوى  1المستوى  2المستوى   المجموع

 -----------------------------------------------------------------------------بآالف الرياالت السعودية ----------------------------------------------------------------------------- 

التي يتم  الموجودات المالية

    قياسها بالقيمة العادلة

 

      

 864822 - 864822 -  864822 - - - 864822 أدوات مالية مشتقة

في أدوات حقوق استثمار 

 934711 - - 934711  934711 - - 934711 - ملكيه

 864822 934711 - - 1164999  934711 864822 - 1164999 

           

التي ال  الموجودات المالية

    يتم قياسها بالقيمة العادلة

 

      

 - - - -  144394803 - 144394803 - - ىآخرذمم مدينة تجارية و

 - - - -  142914697 - 142914697 - - نقد وأرصدة لدى البنك

 - - 040334987 - 040334987  - - - - 

           

التي يتم  الماليةالمطلوبات 

    قياسها بالقيمة العادلة

 

      

 484534 - 484534 -  484534 - - - 484534 أدوات مالية مشتقة

 484534 - - - 484534  - 484534 - 484534 

التي ال  المطلوبات المالية

    يتم قياسها بالقيمة العادلة

 

      

 - - - -  1845464582 1845464582 - - - قروض

 - - - -  8554525 8554525 - - - سحب على المكشوفبنوك 

 - - - -  142904957 142904957 - - - ىذمم دائنة تجارية وآخر

 - - - 1446964373 1446964373  - - - - 



 
 شركة المراعي

 شركة مساهمة سعودية

 األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية

 م1328سبتمبر  03لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

01 
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ومقايضات أسعار العموالت ومشتقات السلع. تم تقييم هذه المشتقات  العقود اآلجلةعلى  المشتقةدوات المالية يحتوي المستوى الثاني لأل 

تتضمن أساليب التقييم مقابل لتقييم هذه المشتقات. الطرف الباالعتماد على  قومن. باستخدام نماذج تقييم معترف بها على نطاق واسع

بات القيمة الحالية وتقييمات السوق المتوسطة. احتساسعار القياسية اآلجلة باستخدام المطبقة من قبل األطراف المقابلة استخدام نماذج األ

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  نطاقالفائدة و في السوق بما في ذلك منحنيات أسعارللمالحظة 

 توزيعات األرباح -24

عادية توزيع أرباح الماعهم بالجمعية العامة غير تاعتمد المساهمون في اج، (م8312 إبريل 9الموافق )هـ 1409 رجب 80في تاريخ 

 74541والتي تم سداد مبلغ  م8317ديسمبر  01لاير سعودي للسهم( للسنة المنتهية في  3475مليون لاير سعودي )بواقع  753بمبلغ 

 .م(8312 بريلإ 17هـ )الموافق 1409 شعبان 1بتاريخ مليون لاير سعودي منها 

 أحداث الحقة -27

 الموحدة هذه القوائم المالية األوليةفي فصاح إتطلب تعديل او تقد تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة منذ نهاية الفترة والتي 

 الموجزة.

 مجلس اإلدارةعتماد ا -27

 م(.8312 أكتوبر 7هـ )الموافق 1443 محرم 87 بل مجلس اإلدارة بتاريخمن ق   الموجزة الموحدة األولية القوائم الماليةهذه  دااعتمتم 

 


