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 المستقل  مراجعالتقرير 
 المحترمين      مساهمي شركة المراعي/  السادةإلى 
 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة 
 

 رأينا
 

ركة"( وشركاتها  لشركة المراعي )"الشفي رأينا، أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد  
التاريخ وفقاً  م  2022ديسمبر    31"المجموعة"( كما في    التابعة )مجتمعين المنتهية في ذلك  للسنة  الموحدة  النقدية  الموحد وتدفقاتها  المالي  وأداءها 

واإلصدا والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية  الهيئة  للمعايير  عن  الصادرة  األخرى  للمراجعين  رات  السعودية 
 . والمحاسبين

 
 ما قمنا بمراجعته 

 
 يلي:  مماالقوائم المالية الموحدة للمجموعة تتألف 

 

 ؛م2022ديسمبر  31قائمة المركز المالي الموحدة كما في  •

 ؛الخسارة الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ أوقائمة الربح  •

 ؛قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ •

 ؛قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ •

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛ و  •

 . ومعلومات توضيحية أخرى لسياسات المحاسبية الهامةااإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة والتي تتضمن   •
 

 أساس الرأي
 

في تقريرنا  مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم توضيحها  لقد قمنا ب
 . قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة  ضمنبالتفصيل  

 
 . نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا

 
 االستقالل 

 
المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة،  وفقا لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في  إننا مستقلون عن المجموعة وذلك  

 . كما التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعد
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 مراجع المستقل )تتمة( التقرير 
 / مساهمي شركة المراعي      المحترمين السادةإلى 
 

 منهجنا في المراجعة 
 

 نظرة عامة 

 

 القيمة الدفترية للشهرة  • مراجعة رئيسية للالمور األ

 لموجودات الحيوية ل الدفترية القيمة •

 
د، أخذنا بعين  في إطار عملية تصميم مراجعتنا، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة. بالتحدي

التي شملت وضع اف شخص ال   األحكام االعتبار   الهامة  المحاسبية  بالتقديرات  المثال، ما يتعلق  التي اتخذتها اإلدارة، على سبيل  تراضات ومراعاة  ية 
خلية، ويشمل ذلك  األحداث المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها. كما هو الحال في جميع عمليات مراجعتنا، تناولنا أيضاً مخاطر تجاوز اإلدارة للرقابة الدا

 ن غش. من بين أمور أخرى النظر في ما إذا كان هناك دليل على التحيز الذي يمثل خطر التحريفات الجوهرية الناتجة ع
 

االعتبار هيكل   لقد قمنا بتصميم نطاق عملية مراجعتنا بهدف تنفيذ أعمال كافية تمكننا من إبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة ككل، مع األخذ بعين
 المجموعة، والعمليات والضوابط المحاسبية، وقطاع األعمال الذي تزاول المجموعة نشاطها فيه. 

 
 مراجعة لل الرئيسية  مور األ
 
  مراجعة هي تلك األمور التي، وفقاً لتقديرنا المهني، كانت لها أهمية كبيرة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالية.للالرئيسية  مور  األإن  

 نبدي رأياً منفصالً حول هذه األمور.   وقد تم التطرق إلى هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند إبداء رأينا حولها، ال
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 مراجع المستقل )تتمة( التقرير 
 / مساهمي شركة المراعي      المحترمين السادةإلى 
 

 كيف عالجت مراجعتنا األمر الرئيسي للمراجعة   للمراجعة   رئيسيالمر األ

 

 القيمة الدفترية للشهرة 

 

شهرة نشأت من إندماج  م  2022ديسمبر    31لدى المجموعة كما في  
 .مليون لاير سعودي 948,7 أعمال سابقة بمبلغ

 

  ،( "الهبوط في قيمة الموجودات" 36وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
الشهرة   قيمة  في  الهبوط  اختبار  المنشأة  من  يتطلب    المستحوذ الذي 

ا بغض النظر ما إذا كان هناك  في اندماج أعمال على األقل سنوي    عليها
 هبوط في القيمة. للأي مؤشر 

 

تتم مراقبة الشهرة من قبل اإلدارة على مستوى الوحدات المدرة للنقد.  
لقيمة  ا  فيأجرت اإلدارة إختبار هبوط    ، م2022ديسمبر    31في    كما

للشهرة المخصصة لكل وحدة مدرة للنقد عن طريق تحديد القيمة القابلة  
اإلستخدام   قيد  القيمة  بناًء على  التدفق    المشتقةلالسترداد  نموذج  من 

بناًء على  قدي المخصومالن أعمال  المعد  أعدتها    رسمية   أحدث خطة 
إدارة المجموعة. لم ينتج عن هذا االختبار أي خسارة هبوط في القيمة  

 يتوجب إثباتها. 

 

اختبار   أمر    في هبوط  الاعتبرنا  اإلدارة  به  قامت  الذي  الشهرة  قيمة 
لالسترداد للشهرة على  مراجعة حيث أن تقييم القيمة القابلة  للرئيسي  

أساس القيمة قيد اإلستخدام أمر معقد ويتطلب قدر كبير من األحكام  
 :هيإن عناصر األحكام الهامة لتقييم اإلدارة   من جانب اإلدارة. 

 

ظروف االقتصادية المتوقعة، وخاصة  االفتراضات المتعلقة بال (أ)
 ؛ي تعمل فيها المجموعة بشكل رئيسيالنمو في األسواق الت

 
تأثير   (ب) الرئيسيين  ل  المستقبلية   جراءاتاإلافتراضات  لمنافسين 

وإجمالي هامش الربح  للمجموعة على افتراضات اإليرادات  
 و  ؛ المتوقعة 

 
في    خصم ما قبل الضريبةال  تومعدال   معدل نمو المبيعات و ( ج)

 نموذج القيمة قيد االستخدام. 
 

رقم    إيضاحللسياسة المحاسبية و 10-5لإليضاح رقم  الرجوع    يرجى
 حول القوائم المالية الموحدة المرفقة.  ذات الصلة  لإلفصاحات 10

  

 

 

يتعلق   فيما  التالية  باإلجراءات  اإلدارة  ب قمنا  قيمة    في لهبوط  ل تقييم 
  :الشهرة

 

القابلة    قيّمنا • القيمة  المستخدمة من قبل اإلدارة لتحديد  المنهجية 
لإلسترداد على أساس القيمة قيد اإلستخدام للموجودات في كل  
الدولي   المحاسبة  معيار  يتطلبه  بما  للنقد ومقارنتها  مدرة  وحدة 

والمناقشة مع اإلدارة فيما يتعلق بأية    باإلستفسار  قمنا  (.36رقم )
  الحالية،في القيمة في السنة    الهبوطذج  تغييرات أجريت على نمو

 ؛الدقة الحسابية للنموذج كما قمنا باختبار 
 

  في النموذج  المستخدمه  مدى إرتباط بيانات اإلدخالودقة    نا اختبر •
بالرجوع إلى األدلة الداعمة، مثل الموازنات المعتمدة، والنظر  

التاريخية  في مدى معقولية هذه الموازنات بالمقارنة مع النتائج  
 ألداء المجموعة مقابل الموازنات؛

 

المنهجية المطبقة التي تدعم حسابات القيمة قيد االستخدام    نافحص •
معدالت نمو  بالتحديد، واستخدام افتراضات رئيسية بما في ذلك 

 و ؛ خصم ما قبل الضريبةالمعدالت  والمبيعات 
 

رئيسية، وبشكل  الفتراضات  االتحليالت الحساسية على    اجرينا •
  خصم ما قبل الضريبة ال  تالمعدورئيسي معدل نمو المبيعات  

 من النتائج المحتملة.   على نطاق الممكنمن أجل تقييم األثر 
 

في المدرجة  المجموعة  إفصاحات  كفاية  بفحص  قمنا  القوائم   كذلك 
 المالية الموحدة المرفقة. 
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 مراجع المستقل )تتمة( التقرير 
 / مساهمي شركة المراعي      المحترمين السادةإلى 
 

 كيف عالجت مراجعتنا األمر الرئيسي للمراجعة   رئيسي للمراجعة المر األ

 

 لموجودات الحيوية ل  الدفترية القيمة 

 

حول القوائم المالية الموحدة، بلغت    11كما هو مبين في إيضاح رقم  
في   كما  الحيوية  للموجودات  الدفترية  م  2022ديسمبر    31القيمة 

مليون لاير    1,451  مبلغ  مليون لاير سعودي. ويشمل ذلك  1,688
 . الخاص بالمجموعة  سعودي تتعلق بقطيع أبقار األلبان

 

( "الزراعة" قياس الموجودات  41يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم )
الحيوية بالقيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع، ما لم يكن من غير الممكن 
أنه ال يمكن قياس   قياس القيمة العادلة بشكل موثوق. حددت اإلدارة 
أبقار األلبان الخاص بالمجموعة،   القيمة العادلة بشكل موثوق لقطيع 
ناقًصا   بالتكلفة  األلبان  أبقار  قطيع  عن  بالمحاسبة  قامت  ولذلك 

 القيمة.  في خفاض االناالستهالك المتراكم وخسائر 

 

مراجعة حيث أن تحديد ما إذا كانت القيمة  للرئيسي  اعتبرنا هذا أمر  
حكم  على  كبير  بشكل  يعتمد  موثوق  بشكل  قياسها  يمكن  ال  العادلة 

بتحليالت تفصيلية باإلضافة الى أن القيمة الدفترية لهذه  اإلدارة المدعم  
المالية الموحدة. يمكن أن    الموجودات، يعتبر جوهرياً بالنسبة للقوائم

بديل تأثير جوهري على أرباح المجموعة المعلنة للسنة  يكون لمنهج  
 .م2022ديسمبر  31ومركزها المالي كما في 

 

رقم    يرجى لإليضاح  واإليضاحين    للسياسة   9-5الرجوع  المحاسبية 
لإلفصاحات ذات الصلة حول القوائم المالية الموحدة    1-29و  1-6رقم  

 . المرفقة

  

 

 

 قمنا باإلجراءات التالية فيما يتعلق بالقيمة الدفترية لقطيع أبقار األلبان: 

 

حصلنا على فهم مفّصل ألساس اإلدارة لدحض افتراض معيار   •
الدولي رقم ) بالقيمة  41المحاسبة  الموجودات الحيوية  لقياس   )

أخذنا   البيع.  تكاليف  ناقًصا  الممارسات    بعينالعادلة  االعتبار 
العربية   المملكة  داخل  المماثلة  للمنشآت  المستخدمة  المحاسبية 

 ؛السعودية وخارجها

 

منقمنا   • بأن  اإلدارة  تأكيد  األول  ا بتقييم  )المستوى  التقييم  هج 
القائم الثاني(  السوقية   ةوالمستوى  القيمة  ممكن على  عن    ةغير 

االعتبار  طريق   بعين  المتاحة  األخذ  الصلة  ذات  األسواق 
واألخذ   قطيع    بعينللمجموعة  عمليات  بين  الفروقات  االعتبار 

األلبان   المماثلة  ب  الخاص أبقار  بالمنشآت  مقارنة  المجموعة 
 ؛األخرى

 

بأن • اإلدارة  تأكيد  االعتبار  بعين  النقدية    أخذنا  التدفقات  نهج 
االستبدال تكلفة  نهج  أو  ينتج    المخصومة  قد  الثالث(  )المستوى 

بصو عليها  االعتماد  يمكن  ال  عادلة  قيمة  من  عنه  واضحة  رة 
ا هذا  على  والدليل  اإلدارة  تحليل  ومقارنته  خالل فحص  لتأكيد 

 و  ؛بفهمنا لألعمال

 

األساس الذي تقوم عليه اإلدارة برسملة واستهالك قطيع   مقارنة •
 أبقار األلبان بالنهج المتبع في المعايير المحاسبية ذات الصلة. 

 

في القوائم    المدرجة كذلك قمنا بفحص مدى كفاية إفصاحات المجموعة
 المالية الموحدة المرفقة فيما يتعلق بالموجودات الحيوية. 
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 مراجع المستقل )تتمة( التقرير 
 / مساهمي شركة المراعي      المحترمين السادةإلى 
 

 معلومات أخرى
 

ال تتضمن    لكنها)تتألف المعلومات األخرى من المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للمجموعة  المسؤولة عن المعلومات األخرى.    إن اإلدارة هي
 . هذا  ناتقريررها لنا بعد تاريخ ي، والتي من المتوقع توف( القوائم المالية الموحدة وتقريرنا حولها

 
 . عليهاالتأكيد  أنواع نبدي أي نوع من نولالمعلومات األخرى  يغطيإن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال  

 
ين االعتبار ما  وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، وعند قراءتها نأخذ بع

عليها خالل عملية المراجعة،    الحصول   تمأو مع المعلومات التي    الموحدة  لومات األخرى ال تتوافق بصورة جوهرية مع القوائم الماليةإذا كانت المع
 جوهرية. تحريفاتأو خالفاً لذلك تتضمن 

 
 . إبالغ المكلفين بالحوكمة بهذا األمرحتوي على تحريفات جوهرية، فيجب علينا ينه أ  للمجموعة السنويفيما لو استنتجنا، عند قراءة التقرير

 

 القوائم المالية الموحدة  عنمسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة 
 

المملكة   المعتمدة في  للمعايير الدولية للتقرير المالي  الموحدة وفقاً  العربية السعودية  إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية 
لشركة، وعن نظام  نظام الشركات والنظام األساسي ل ومتطلبات والمحاسبين راجعينوالمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للم

 . غش أو خطأسواًء كانت ناتجة عن الذي تراه اإلدارة ضرورياً لتتمكن من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من التحريفات الجوهرية،  الرقابة الداخلي
 

عن األمور    -عند الضرورة    -واإلفصاح    في أعمالها قدرة المجموعة على االستمرار  عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم  
أو عدم وجود بديل حقيقي بخالف    أو وقف عملياتهاتصفية المجموعة    ما لم تنِو اإلدارة استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي  واالستمرارية،  بالمتعلقة  

 . ذلك
 
 . لمجموعةا  في التقرير المالي آلية اإلشراف على   عن ونالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، مسؤولب نيالمكلف إن
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 مراجع المستقل )تتمة( التقرير 
 / مساهمي شركة المراعي      المحترمين السادةإلى 
 

 القوائم المالية الموحدة مسؤوليات المراجع حول مراجعة 
 

اتجة عن غش تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من التحريفات الجوهرية، سواًء كانت ن
التي تم القيام    أن عملية المراجعة  يضمن  الأو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يعد التأكيد المعقول مستوى عال من التأكيد، ولكنه  

  التحريفات   تنتج  أن  يمكن.  وجوده  عندستكشف دائماً عن تحريف جوهري    ، وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية بها  
  يتخذها   التي  االقتصادية  القرارات  على  تؤثر  أن  معقول  حد  إلى  المتوقع  من  كان  إذا  مجموعها،   في  أو  بمفردها  جوهرية،   وت عَد  خطأ،   أو  غش  من

 الموحدة.  المالية  القوائم هذه على بناءً  المستخدمون
 

  على  ونحافظ  المهني إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نمارس الحكم  وفي
ً  نقوم كما. المراجعة عملية خالل المهني الشك  : يلي  بما  أيضا
 

  تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة  •
طر عدم اكتشاف أي تحريفات جوهرية ناتجة  ا خملمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. إن  

  نظام   تجاوز   أو  مضللة  إفادات  أو  متعمد  حذف  أو  تزوير   أو  تواطؤ  على  الغش   ينطوي   قد  حيث  الخطأ  عن  الناتجة   المخاطر  من  أكبريعد    عن الغش
 . الداخلي  الرقابة

 

فهم ألنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف، وليس لغرض إبداء رأي    علىالحصول   •
 للمجموعة.حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية 

 

 التي قامت بها اإلدارة.  عالقةالومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات  المستخدمة المحاسبيةالسياسات  مالئمةتقييم مدى  •
 

  عدم  هناك  كان  إذا  ما  تحديدأدلة المراجعة التي تم الحصول عليها،  على    وبناءً استنتاج مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي،   •
االستمرار في أعمالها. وإذا توصلنا إلى    علىالمجموعة    قدرة  حول  كبير  شك  وجود  إلى  تشير  أن  يمكن  ظروف   أو   بأحداث  يتعلق  جوهري  تأكد

تعديل رأينا إذا كانت    أوالموحدة،    ذات العالقة في القوائم المالية  اإلفصاحاتوجود عدم تأكد جوهري، يجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى  
ى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف  غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حت  اإلفصاحاتهذه  

 في أعمالها.  المجموعةالمستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار 
 

  المعامالت   تمثل ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة    تحديد ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، و  وهيكلتقييم العرض العام،   •
 . العادل العرض تحقق بطريقة العالقة ذات واألحداث

 

إلبداء رأي حول القوائم    ، كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل المجموعة   مراجعةالحصول على أدلة   •
 . رأينا  عن الوحيدين المسؤولين ونظل للمجموعة، المراجعة بعملية والقيام واإلشراف التوجيه  عن مسؤولون اأنن كماالمالية الموحدة. 
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 مراجع المستقل )تتمة( التقرير 
 / مساهمي شركة المراعي      المحترمين   السادةإلى 
 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 

بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه   -من بين أمور أخرى  -بإبالغ المكلفين بالحوكمة  نقوم
 . في نظام الرقابة الداخلي التي نكتشفها خالل مراجعتنا هامة قصور 

 
ً  بالحوكمة للمكلفين نقدم كما   واألمور العالقات بجميع بإبالغهم  ونقوم باالستقالل،  المتعلقة  المناسبة األخالقية  بالمتطلبات التزمنا قد أننا فيه نوضح  بيانا

للقضاء على التهديدات أو التدابير الوقائية  المتخذة    عند االقتضاء، نبلغهم بالتصرفات و  استقاللنا،   على   تؤثر  قد  أنها  معقول  حد  إلى  ي عتقد   التي  األخرى
 . المطبقة

 
  المالية  القوائم   مراجعة  عملية  خالل  كبيرة  أهمية  لها  كانت   التي   األمور  تلك  بتحديد  نقوم   عنها،  بالحوكمة   المكلفين  بإبالغ  نقوم   التي   األمور  بين  ومن

تم توضيح هذه األمور في تقريرنا باستثناء ما تمنع النظم أو التشريعات اإلفصاح العام    .للمراجعة   الرئيسية  األمور  هي  ولذلك  الحالية  للفترة   الموحدة
أن أمر ما ال ينبغي اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع إلى حد معقول بأن اإلفصاح عن هذا األمر    -في حاالت نادرة جداً    -عنه أو إذا قررنا  

 . لمصلحة العامة من هذا اإلفصاحسوف يؤدي الى نتائج سلبية تفوق منافع ا
 

 برايس وترهاوس كوبرز 
 
 
 
 
 
 

___________ 
 ـقا ـعمر محمد السـ

 369ترخيص رقم 
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 شركة المراعي 
 شركة مساهمة سعودية 

 الموحدة  المركز الماليقائمة 
 م2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
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  إيضاح  
 ديسمبر  31

  م 2022
 ديسمبر  31

 م 2021

   الموجودات 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

      الموجودات غير المتداولة 
 20.873.448  20.114.537  7 ممتلكات وآالت ومعدات  
 579.677  552.415  8 طويلة األجل ا مصاريف مدفوعة مقدم  
 464.704  498.783  9 موجودات حق االستخدام 

 1.129.105  1.145.601  10 موجودات غير ملموسة وشهرة  
 1.469.084  1.564.899  11 موجودات حيوية 

 88.749  6.312  12 استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك
 2.011  35.441  37 أدوات مالية مشتقة 
 45.339  29.674  23 مؤجلة موجودات ضريبية 

   23.947.662  24.652.117 

      الموجودات المتداولة  
 4.353.596  5.237.136  14 مخزون

 117.980  122.812  11 موجودات حيوية 
 1.991.205  2.155.938  15 وذمم مدينة أخرى ا مقدم  ذمم مدينة تجارية ومصاريف مدفوعة  

 11.597  47.899  37 أدوات مالية مشتقة 
 46.894  15.607  12 ملكية استثمار في أدوات حقوق 

 580.913  546.916  16 نقد وما في حكمه 

   8.126.308  7.102.185 

 31.754.302  32.073.970   إجمالي الموجودات 

      
      والمطلوبات  حقوق الملكية 
 10.000.000  10.000.000  17 رأس المال  

 2.585.270  2.761.251   احتياطي نظامي 
 (875.157)  ( 866.602)  18 أسهم خزينة 

 ( 622.389)  ( 809.399)  19 احتياطيات أخرى 
 5.031.770  5.586.110   أرباح مبقاة  

 16.119.494  16.671.360   في الشركة  حقوق الملكية العائدة للمساهمين
 498.919  311.505  20 حقوق الملكية غير المسيطرة 

 16.618.413  16.982.865   إجمالي حقوق الملكية 

      
      المطلوبات غير المتداولة 

 7.072.240  8.448.944  21   وتسهيالتقروض 
 360.434  391.738  9 عقود اإليجار مطلوبات 

 951.827  1.056.581  22 مزايا نهاية الخدمة للموظفين
 10.041  19.901  37 أدوات مالية مشتقة  

 117.302  90.489  23 مطلوبات ضريبية مؤجلة 

   10.007.653  8.511.844 

      المطلوبات المتداولة 
 78.395  87.130  33 سحب على المكشوف 
 2.631.598  1.065.089  21 قروض وتسهيالت 

 80.710  75.092  9 مطلوبات عقود اإليجار 
 429.988  168.596  24 زكاة

 17.264  17.503  24 ضريبة دخل مستحقة 
 3.339.496  3.655.553  25 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

 46.594  14.489  37 أدوات مالية مشتقة  

   5.083.452  6.624.045 

 15.135.889  15.091.105   إجمالي المطلوبات  

 31.754.302  32.073.970   الملكية والمطلوبات إجمالي حقوق 

 
ا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة، والتي تمت الموافقة على إصدارها من قبل مجلس اإلدارة    42إلى    1اإليضاحات المرفقة من    تعتبر جزء 

 بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها بالنيابة عنهم من قبل: 
 
 
 

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

 



 شركة المراعي 
 شركة مساهمة سعودية 

 الموحدة  الخسارةالربح أو قائمة 
 م2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
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 للسنة المنتهية في    

  إيضاح  
 ديسمبر  31

  م 2022
 ديسمبر  31

 م 2021

   
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

      
 15.849.720  18.722.258  32 إيرادات 

 (10.790.450)  ( 13.098.035)  26 تكلفة اإليرادات 

 5.059.270  5.624.223   مجمل الربح 
 (2.518.851)  ( 2.709.538)  27 مصاريف بيع وتوزيع 

 (428.157)  ( 458.694)  28 مصاريف عمومية وإدارية 
 (85.563)  ( 153.356)  29 مصاريف أخرى، صافي 

 (11.845)  ( 26.303)  15 خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

 2.014.854  2.276.332   الربح من العمليات 
 (346.063)  ( 428.119)  30 تكلفة تمويل، صافي 

 (941)  716  12 الحصة في نتائج شركة زميلة 

 1.667.850  1.848.929   الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 
 (77.080)  ( 62.600)  24 زكاة

 (11.334)  ( 8.191)  24.23 ضريبة دخل 

 1.579.436  1.778.138   ربح السنة 

      
      ربح السنة العائد إلى: 
 1.563.543  1.759.812   المساهمين في الشركة

 15.893  18.326   حقوق الملكية غير المسيطرة 

   1.778.138  1.579.436 

 المساهمين في الشركة ربحية السهم بناًء على ربح السنة العائد إلى 
      )باللاير السعودي(    
 1.59  1.79  31 األساسية    -

 1.56  1.76  31 المخفضة    -

 
ا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة، والتي تمت الموافقة على إصدارها من قبل مجلس اإلدارة    42إلى    1اإليضاحات المرفقة من    تعتبر جزء 

 المساهمين وتم توقيعها بالنيابة عنهم من قبل: بالنيابة عن 
 
 
 
 
 
 

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

 



 المراعي شركة 
 شركة مساهمة سعودية 

 قائمة الدخل الشامل الموحدة 
 م2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في 
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 للسنة المنتهية في    

  إيضاح  
 ديسمبر  31

  م 2022
 ديسمبر  31

 م 2021

   
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

      
 1.579.436  1.778.138   ربح السنة 

      
      تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة: بنود لن يعاد 

 (4.929)  ( 42.057)  22 الخسائر اإلكتوارية لمزايا نهاية الخدمة للموظفين 
 ستثمار في أدوات حقوق ملكية التغيرات في القيمة العادلة ال

 (1.902)  1.596  12 من خالل الدخل الشامل اآلخر    
      إلى قائمة الربح أو الخسارة:  ابنود قد يعاد تصنيفها الحقً 

 تسوية تحوطات التدفقات النقدية المحولة إلى مخزون / ممتلكات 
 (82.425)  ( 16.986)   وآالت ومعدات    

 4.540  ( 245.700)  1-19 فروقات ترجمة عمالت أجنبية 
 34.364  154.083   الحركة في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية 

 (41.127)  ( 45.120)   تسوية تحوطات التدفقات النقدية المحولة لقائمة الربح أو الخسارة 

 (91.479)  ( 194.184)   للسنة، صافي من ضريبة الدخل   ىاآلخر ةالشامل  الخسارة

 1.487.957  1.583.954   إجمالي الدخل الشامل للسنة 

      
      للسنة العائد إلى:إجمالي الدخل / )الخسارة( الشامل  

 1.471.041  1.685.361   المساهمين في الشركة
 16.916  ( 101.407)   حقوق الملكية غير المسيطرة 

   1.583.954  1.487.957 

 
ا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة، والتي تمت الموافقة على    42إلى    1اإليضاحات المرفقة من    تعتبر إصدارها من قبل مجلس اإلدارة  جزء 

 بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها بالنيابة عنهم من قبل: 
 
 
 
 
 
 

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

 



 المراعي  شركة 
 سعودية  مساهمة شركة 

 الموحدة  الملكية حقوق في  التغيرات قائمة
 م2022 ديسمبر  31 في المنتهية  للسنة
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  أرباح مبقاة  احتياطيات أخرى   أسهم خزينة   احتياطي نظامي   رأس المال 

 حقوق الملكية
 للمساهمين  العائدة

  في الشركة
 حقوق الملكية
  غير المسيطرة 

 إجمالي
 حقوق الملكية

 بآالف الرياالت السعودية 
  

 16.233.679  546.771  15.686.908  4.608.458  ( 443.871)  ( 906.594)  2.428.915  10.000.000 م 2021يناير  1الرصيد في 

 1.579.436  15.893  1.563.543  1.563.543  -  -  -  - ربح السنة
 (91.479)  1.023  (92.502)  ( 4.904)  ( 87.598)  -  -  - للسنة  ىخراال ةالشامل / الدخل )الخسارة(

 1.487.957  16.916  1.471.041  1.558.639  ( 87.598)  -  -  - ة الشامل  الدخل  /إجمالي )الخسارة( 
 -  -  -  (156.355)  -  -  156.355  - محول خالل السنة 

 (5.087)  -  (5.087)  (5.087)  -  -  -  - مكافأة مجلس اإلدارة 
                معامالت مع الٌمالك بصفتهم ٌمالك 

 (981.254)  -  (981.254)  (981.254)  -  -  -  - لاير سعودي للسهم 1بواقع  توزيعات أرباح معلنة
 20.370  -  20.370  -  20.370  -  -  - معامالت الدفع على أساس السهم 

 29.147  -  29.147  6.336  (8.626)  31.437  -  - تسوية أسهم خزينة
 (150.000)  (47.336)  (102.664)  -  (102.664)  -  -  - الغذائيةالمواد  لصناعة الحديثةالشركة   في إضافيةشراء حصة  

 (16.399)  (17.432)  1.033  1.033  -  -  -  - معامالت مع حقوق الملكية غير المسيطرة 

 16.618.413  498.919  16.119.494  5.031.770  ( 622.389)  (875.157)  2.585.270  10.000.000 م 2021ديسمبر  31الرصيد في 

 
 16.618.413  498.919  16.119.494  5.031.770  ( 622.389)  ( 875.157)  2.585.270  10.000.000 م 2022يناير  1الرصيد في 

 1.778.138  18.326  1.759.812  1.759.812  -  -  -  - ربح السنة
 ( 194.184)  ( 119.733)  (74.451)  ( 42.057)  ( 32.394)  -  -  - للسنة  االخرىلشاملة  االخسارة 

 1.583.954  ( 101.407)  1.685.361  1.717.755  ( 32.394)  -  -  - إجمالي )الخسارة( / الدخل الشاملة 
 -  -  -  ( 175.981)  -  -  175.981  - محول خالل السنة 

 (4.865)  -  (4.865)  ( 4.865)  -  -  -  - مكافأة مجلس اإلدارة 
                معامالت مع الٌمالك بصفتهم ٌمالك 

 ( 981.841)  -  ( 981.841)  ( 981.841)  -  -  -  - لاير سعودي للسهم 1بواقع  توزيعات أرباح معلنة
 12.274  -  12.274  -  12.274  -  -  - معامالت الدفع على أساس السهم 

 5.546  -  5.546  ( 728)  ( 2.281)  8.555  -  - تسوية أسهم خزينة
 الغذائيةالمواد  لصناعة الحديثةالشركة   في إضافيةشراء حصة  

 ( 250.000)  ( 85.391)  ( 164.609)  -  ( 164.609)  -  -  - ( 1 )ايضاح   
 (616)  ( 616)  -  -  -  -  -  - معامالت مع حقوق الملكية غير المسيطرة 

 16.982.865  311.505  16.671.360  5.586.110  ( 809.399)  ( 866.602(  2.761.251  10.000.000 م 2022ديسمبر  31الرصيد في 

 
ا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة، والتي تمت الموافقة على إصدارها من قبل مجلس اإلدارة  42إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تعتبر  بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها بالنيابة عنهم من قبل: جزء 
 
 
 
 

 صاحب السمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير  بن ناصر البدر عبد هللا  دانكو ماراس 
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 للسنة المنتهية في    

  إيضاح  
 ديسمبر  31

  م 2022
 ديسمبر  31

 م 2021

   
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

      التشغيلية التدفقات النقدية من األنشطة 
 1.579.436  1.778.138   ربح السنة  

      التعديالت للبنود غير النقدية: 
 1.608.569  1.752.245  7 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات   
 27.262  27.262  8 ا طويلة األجل إطفاء مصاريف مدفوعة مقدم    
 102.737  105.557  9 موجودات حق االستخدام استهالك   
 66.476  47.385  10 إطفاء موجودات غير ملموسة   
 360.241  480.494  11 استهالك موجودات حيوية   
ا تكلفة بيع المحاصيل  مكاسب    (2.477)  ( 26.540)   ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ناقص 
 117.115  120.014  22 مخصص مزايا نهاية الخدمة للموظفين  
 16.370  192.519  15.14 مخزون وذمم مدينة تجارية  مخصص  
 20.370  12.274   مصروف الدفع على أساس السهم   
 346.063  428.119  30 تكلفة تمويل، صافي   
 85.863  153.656   مصاريف أخرى، صافي   
 941  ( 716)  12 الحصة في نتائج شركة زميلة   
 77.080  62.600  24 زكاة   
 11.334  8.191  24.23 ضريبة دخل   

   5.141.198  4.417.380 
      التغيرات في رأس المال العامل: 

 349.458  ( 1.103.277)   مخزون  
 ( 28.305)  ( 9.009)   موجودات حيوية   
 ( 67.376)  ( 218.589)   وذمم مدينة أخرى ا ذمم مدينة تجارية ومصاريف مدفوعة مقدم    
 358.167  412.038   ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى   
      

 (79.570)  ( 62.090)  22 مزايا نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين  
 (34.749)  ( 330.922)  24 زكاة وضريبة دخل مدفوعة 

 4.915.005  3.829.349   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

      
      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 -  ( 68.595)  13 تابعة  ةاستحواذ على شرك
 80.938  32.883  12 حقوق ملكية   في أدوات متحصالت من بيع استثمار

 (219.369)  -   صناعية شراء منشأة  
 300  300  29 توزيعات أرباح من استثمار في أدوات حقوق ملكية 

 ( 1.087.816)  ( 1.300.535)   إضافات لممتلكات وآالت ومعدات 
 40.304  43.894   متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 

 ( 57.175)  ( 33.339)  10 إضافات لموجودات غير ملموسة 
 ( 822.094)  ( 889.409)   موجودات حيوية ل إضافات

 250.665  227.521   متحصالت من استبعاد موجودات حيوية

 ( 1.814.247)  ( 1.987.280)   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

 
 )تتمة(
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 للسنة المنتهية في    

  إيضاح  
 ديسمبر  31

  م 2022
 ديسمبر  31

 م 2021

   
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 10.659.617  16.232.882   متحصالت من قروض وتسهيالت 

 ( 12.129.264)  ( 16.311.883)   سداد قروض وتسهيالت 
 ( 150.000)  ( 250.000)  1 شراء حصة إضافية في شركة تابعة 

 (342.446)  ( 431.810)   تكلفة تمويل مدفوعة 
 (978.187)  ( 979.566)  39 توزيعات أرباح مدفوعة 

 29.147  5.546   تسوية أسهم خزينة 
 (6.407)  ( 616)   معامالت مع حقوق الملكية غير المسيطرة

 (86.765)  ( 107.318)   االيجار عقود  أصل مدفوعات
 ( 14.369)  ( 13.506)   االيجار عقود  فوائد مدفوعات

 (5.087)  ( 4.865)   مكافأة مجلس اإلدارة 

 ( 3.023.761)  ( 1.861.136)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

 76.997  ( 19.067)   صافي التغير في النقد وما في حكمه 
 503.510  580.913   يناير  1نقد وما في حكمه في 

 406  ( 14.930)   التغير في سعر الصرف على النقد وما في حكمه أثر 

 580.913  546.916  16 ديسمبر  31كما في  نقد وما في حكمه

 
ا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة، والتي تمت الموافقة على إصدارها من قبل مجلس اإلدارة    42إلى    1اإليضاحات المرفقة من    تعتبر جزء 

 بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها بالنيابة عنهم من قبل: 
 
 
 
 
 
 

 صاحب السمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير   بن ناصر البدر  عبد هللا  دانكو ماراس 
 رئيس مجلس اإلدارة   الرئيس التنفيذي   المدير المالي 
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 نشطتها أوالشركات التابعة لها ونبذة عن الشركة   –1
 

( المراعي  تحويلها(، شركة مساهمة سعودية  " الشركة "شركة  ذات    تم    هـ 1426رجب    2بتاريخ    شركة مساهمة  إلى محدودة  لية  ؤو مسمن شركة 
(، وتعمل بموجب  م1991يوليو    1هـ )الموافق  1411الحجة    ذو  19عملياتها التجارية، بتاريخ    (. وقد بدأت الشركةم2005أغسطس    8)الموافق  

تتم  م1991حتى  م1977 لألعوام من للشركة األنشطة الرئيسية تكان،  م1991نشطتها في عام أ. وقبل توحيد 1010084223السجل التجاري رقم 
 العالمة التجارية "المراعي".  اسم ستخداماب
 
المملكة العربية    ، 11492الرياض    ،8524  . ب.، صالزدهارا حي  الدائري الشمالي،    طريق ال   ،7مخرج رقم    هو:  ةللشركنوان المركز الرئيسي  عإن  

 السعودية. 
 

والمشروبات في منطقة الشرق األوسط، وتستحوذ    االستهالكيةالغذائية    مواد ة"( مجموعة رئيسية متكاملة لل"المجموع  )معا    تها التابعةاشركوتعد الشركة  
 ، باإلضافة إلى مصر واألردن. مجلس التعاون الخليجي األخرى  دولكما تعمل في  .على الحصة السوقية األكبر في المملكة العربية السعودية

 
كما يتم  .  " و"طيبة" بيتيو"   و "جوسي اليف"   التجارية "المراعي"   اتالعالم  أسماء  ستخداما ب، وتصنيع المواد الغذائية  الفاكهة نتاج األلبان وعصائر  إيتم  

في المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية    وعصائر الفاكهة،  إنتاج الحليب الخام ومعالجته مع القيام بتصنيع األغذية المشتقة من األلبان 
 .ومصر واألردن المتحدة 

 
في مصر واألردن من خالل الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة، مشروع مشترك  وتصنيع المواد الغذائية  لبان وعصائر الفاكهة  يتم انتاج األ

الشركة بحصص    ، كو مع شركة بيبس الدولية لأللبان والعصائر من خالل  المجموعة  تقوم   مسيطرة.حيث تحتفظ  للشركة  التشغيلية  العمليات  بإدارة 
 الشركات التابعة الرئيسية التالية: 

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

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

 أسماء العالمتين التجاريتين "لوزين" و"سفن دايز"، على التوالي. 
 
 . و"البشاير" "اليوم"   تينالتجاري  تينالعالم أسماء  ستخداما، بزراعية شركة حائل للتنمية ال بواسطةالدواجن والمتاجرة بها  إنتاجيتم 
 

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

 
  التوزيع المحلي بواسطة   مراكزإلى    التصنيعمن مرافق    ستهالكية النهائية اال  م توزيع المنتجاتيت   ،البلدان التي تقوم المجموعة بممارسة عملياتهافي  

عمان    سلطنةو   ماراتإلافي  من قبل الشركات التابعة  تدار جميع مراكز التوزيع في دول مجلس التعاون الخليجي  .  المجموعة للمسافات الطويلة  أسطول 
 : كما يلي الكويت في  وكالة مبرمة اتفاقيةو البحرين  مملكةو
 

 المحدودة  ماراتإلا شركة المراعي - مارات العربية المتحدة إلادولة 
 المحدودة  للتجارة والتسويقالكواكب العربية  شركة  - مانع  سلطنة 
 المحدودة  البحرينشركة المراعي  - البحرين مملكة 
 إخوان لمنتجات األلبان المحدودة   شركة الخرافي - الكويت دولة 

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

 
مونتي" من خالل الشركات التابعة  يشار إليها مجتمعة " فوندوواليات المتحدة األمريكية. ووالمزارع أعالف في األرجنتين    وتشغل  المجموعة  تمتلك

 : الرئيسية التالية
 

 المحدودة   مونتي القابضة أمريكا الشماليةفوندو - الواليات المتحدة األمريكية 
 إيه أس. مريكا الجنوبيةأ فوندومونتي  - األرجنتين

 
التي تدار   وفوندومونتيالمحدودة الدولية لأللبان والعصائر دول مجلس التعاون الخليجي من خالل الشركة  خارج أعمال المجموعة وإدارة  تشغيليتم 

 البحرين.  تأسست في التي، ذ.م.م  لقابضةمن خالل شركة المراعي لالستثمار ا 
 

 الدواجن.  أمهات٪ من حصص شركة تأصيل الدواجن والتي تتركز عملياتها الرئيسية في تربية 93.5تمتلك المجموعة 
 

رئيسي في    ٪ من حصص شركة مصنع األوائل للصناعات الغذائية المحدودة في المملكة العربية السعودية والتي تعمل بشكل100تمتلك المجموعة  
 )اللحوم والدواجن( لصناعة الخدمات الغذائية في الشرق األوسط. تقديم منتجات ذات قيمة إضافية 
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 )تتمة(  -نبذة عن الشركة والشركات التابعة لها وأنشطتها  -1
 

 عمليات االستحواذ: 
 
٪ من أسهم الشركة الحديثة لصناعة المواد  25استحوذت المجموعة على حصة إضافية قدرها    (، م2022فبراير    7هـ )1443رجب    6بتاريخ   (أ)

مما أدى إلى    نقد ا،مليون لاير سعودي مدفوع    250الغذائية المحدودة المملوكة لشركة شبيتا السعودية )قبرص( المحدودة بقيمة إجمالية قدرها  
المملوكة من قبل  و٪ 25القيمة الدفترية للحصة غير المسيطرة الحالية البالغة  كانت  ، مباشرة  . قبل الشراء ٪100٪ إلى 75زيادة حصتها من 

و الخسارة  مليون لاير سعودي. تمت المحاسبة عن الشراء كمعاملة حقوق ملكية مع الم الك دون أي تأثير على الربح أ  85.4شركة شبيتا  
مليون لاير سعودي بين القيمة الدفترية لحقوق الملكية غير المسيطرة   164.6. تم تسجيل الفرق البالغ 2022م ديسمبر 31المنتهية في  للسنة 

 والمقابل المدفوع ضمن حقوق الملكية كجزء من االحتياطيات األخرى. المملوكة لشبيتا 
 

 ية غير المسيطرة باستثناء تلك التي تم اإلفصاح عنها أعاله. لم تكن هناك معامالت جوهرية مع حقوق الملك
 
مارت    ٪ من أسهم شركتي بيك100م(، أبرمت المجموعة اتفاقية شراء أسهم لالستحواذ على  2021مارس    15هـ )1442شعبان    20بتاريخ   (ب)

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

 
كذلك  . تضمنت  اتفاقية شراء أسهمبعض الشروط / المتطلبات المحددة في    الستكمالعملية االستحواذ وتحديد تاريخ السيطرة    تخضع إتمام

 اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة وتسوية المقابل المستحق الدفع مع الطرف المقابل.بعض الموافقات من الجهات الرقابية وتعيين أعضاء مجلس  
 حصلت المجموعة على الموافقات التنظيمية األساسية المطلوبة وسددت المقابل.  م،2022يناير  12في 

 
. هذا االستحواذ يفتح طريق جديد إلى  نشاط شركة بيك مارت الرئيسي هو إنتاج وبيع المخبوزات في اإلمارات العربية المتحدة والبحرينإن  

ا إيضاح  بالمجموعة،قطاع المخابز    .13أي االنضمام إلى فئة منتجات المخابز المجمدة. راجع أيض 
 
 المناخ:  يرتغ
 

تعد هذه المخاطر  .  والحكومة(تتعرض المجموعة لمخاطر تتعلق بتغير المناخ على المدى القصير والطويل )بسبب زيادة توقعات العمالء والمستثمرين  
ا ال يتجزأ من عمليات مجال صناعة األغذية  بسبب المخاطر   جزئي ا، ويرجع ذلك  األعمال، التأثر البيئي من تعمل المراعي باستمرار على تقليل . جزء 

 .المالزمة
 

ا على   ، البيئة لكهرباء لها تأثير ليس فقط على  إن ارتفاع تكاليف الوقود وانبعاثات غازات االحتباس الحراري المرتبطة باستهالك الوقود وا   ولكن أيض 
ا إلى مخاطر على اإلنتاج الزراعي من خالل حاالت الجفاف واآلفات واألمراض وما   .األرباح المالية لشركة المراعي  صافي يؤدي تغير المناخ أيض 
   .والتي تشكل تحديات الستدامة مستويات اإلنتاج وزيادتها ذلك، إلى 

 
توضح كيف ستعمل على تحسين أداء الطاقة لديها من خالل استهالك الطاقة بكفاءة وتوليدها من مصادر    لالستدامة، طورت المجموعة استراتيجية  

  النفايات،   دفن والحد من    المستدامة، وممارسات الزراعة    والطاقة،ه  الميا  استهالكترشيد  و  الشمسية،تركز االستراتيجية على توليد الطاقة   .مستدامة
وتدابير كفاءة استهالك الوقود بما في ذلك   المبيعات،٪ في مستودعات  100بنسبة مركبات الكلوروفلوروكربون وااللتزام بالتخزين البارد الخالي من 
 .المركبات التي تعمل بالوقود البديل
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 )تتمة(  - أنشطتهاوات التابعة لها نبذة عن الشركة والشرك  -1
 

 فيما يلي بيانا  بتفاصيل الشركات التابعة للمجموعة: 
 

 النشاط  بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة 

 رأس المال  الفعلية  سبة الملكيةن

 عدد األسهم 

 المصدرة 

   م 2021 م 2022

 1.000 لاير سعودي  1.000.000 ٪ 100 ٪ 100 شركة قابضة  المملكة العربية السعودية  شركة المراعي لالستثمار المحدودة 

 20.000.000 لاير سعودي  200.000.000 ٪ 100 ٪ 100 شركة صناعية  المملكة العربية السعودية  شركة المراعي ألغذية األطفال المحدودة 

 1.000 لاير سعودي  1.000.000 ٪ 100 - تصفيتها شركة تم  المملكة العربية السعودية  شركة المراعي لإلنتاج الزراعي والحيواني المحدودة 

 1.000 لاير سعودي  1.000.000 ٪ 100 ٪ 100 شركة راكدة  المملكة العربية السعودية  شركة المراعي لإلنشاءات المحدودة 

 1.000 سعودي لاير  1.000.000 ٪ 100 - شركة تم تصفيتها  المملكة العربية السعودية  شركة المراعي للصيانة والتشغيل المحدودة 

 250 لاير سعودي  25.000.000 ٪ 52 ٪ 52 شركة راكدة  المملكة العربية السعودية  شركة المدخالت الزراعية المحدودة )مدخالت( 

 30.000.000 لاير سعودي  300.000.000 ٪ 100 ٪ 100 شركة منتجات دواجن / زراعية  المملكة العربية السعودية  شركة حائل للتنمية الزراعية 

 1.000 لاير سعودي  1.000.000 ٪ 100 - شركة تم تصفيتها  المملكة العربية السعودية  شركة حائل لإلنتاج الزراعي والحيواني المحدودة 

 500 لاير سعودي  500.000 ٪ 100 ٪ 100 شركة راكدة  المملكة العربية السعودية  الشركة العالمية لخدمات المخابز المحدودة 

 410.000 لاير سعودي  41.000.000 ٪ 100 ٪ 100 شركة راكدة  المملكة العربية السعودية  الدولية ألغذية األطفال المحدودة الشركة 

 70.000 لاير سعودي  70.000.000 ٪ 75 ٪ 100 شركة مخابز المملكة العربية السعودية  (1)إيضاح  الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية المحدودة

 3.000 لاير سعودي  3.000.000 ٪ 100 - شركة تم تصفيتها  المملكة العربية السعودية  المحدودة  نورالكشركة 

 200.000 لاير سعودي  200.000.000 ٪ 100 ٪ 100 شركة مخابز المملكة العربية السعودية  شركة المخابز الغربية المحدودة 

 465.000 لاير سعودي  46.500.000 ٪ 94 ٪ 94 شركة دواجن  السعودية المملكة العربية  شركة تأصيل الدواجن المحدودة 

 50.000 لاير سعودي  500.000 ٪ 100 ٪ 100 شركة صناعية وتجارية  المملكة العربية السعودية  شركة مصنع األوائل للصناعات الغذائية المحدودة 

 100 لاير سعودي  10.000 ٪ 100 ٪ 100 وتخزين شركة نقل  المملكة العربية السعودية  شركة ارتاس المتحدة المحدودة 

 100.000 لاير سعودي  1.000.000 - ٪ 100 شركة لحوم  المملكة العربية السعودية  المحدودة  للحوم شركة المراعي 

 5.097.984 بيسو أرجنتيني  5.097.984 ٪ 100 ٪ 100 شركة راكدة  األرجنتين شركة أجرو تيرا أس.أيه 

 2.211.988.598 بيسو أرجنتيني  2.211.988.598 ٪ 100 ٪ 100 شركة زراعية األرجنتين أمريكا الجنوبية أس.أيه  شركة فوندومونتي
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 ة( تتم) -وأنشطتها عة لها نبذة عن الشركة والشركات التاب -1
 

 النشاط  بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة 

 رأس المال  الفعلية  سبة الملكيةن

 عدد األسهم 

 المصدرة 

   م 2021 م 2022

 1.000 دينار بحريني  100.000 ٪ 100 ٪ 100 شركة تجارية  مملكة البحرين  .م.م. ذشركة المراعي البحرين 

 344.500 دينار بحريني  34.450.000 ٪ 100 ٪ 100 شركة قابضة  مملكة البحرين  شركة المراعي لالستثمار القابضة ذ.م.م.

 600 دينار بحريني  30.000 - ٪ 100 شركة صناعية وتجارية  مملكة البحرين  ( 13اح ض)إي م.م.ذ  مارت بيك

 2.500 دينار بحريني  250.000 ٪ 52 ٪ 52 شركة قابضة  مملكة البحرين  الشركة الدولية لأللبان والعصائر )البحرين( القابضة ش.م.م 

 7.583.334 أمريكي دوالر 7.583.334 ٪ 52 ٪ 52 شركة قابضة  برمودا الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة 

 323.375.000 جنيه مصري  3.233.750.000 ٪ 52 ٪ 52 شركة قابضة  مصر الشركة الدولية لأللبان والعصائر )مصر( المحدودة 

 380.236.667 جنيه مصري  3.802.366.670 ٪ 52 ٪ 52 شركة صناعية وتجارية  مصر الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي )بيتي( )شركة مساهمة مصرية( 

 2.000 جنيه مصري  2.000.000 ٪ 52 ٪ 52 شركة تجارية  مصر ة والتصدير المحدودشركة بيتي لالستيراد 

 275.068 هندية  روبية 2.750.680 ٪ 100 ٪ 100 إدارة عمليات  الهند  المحدودة انفو الخاصة بي دي سي  

 5.769.822 جنيه استرليني  5.769.822 ٪ 100 ٪ 100 شركة راكدة  جيرسي  القابضة المحدودة  شركة ماركلي

 500.000 دينار أردني  500.000 ٪ 52 ٪ 52 شركة راكدة  األردن شركة المتحدون لصناعة منتجات األلبان واألجبان 

 750.000 دينار أردني  750.000 ٪ 52 ٪ 52 شركة راكدة  األردن شركة األثير الزراعية 

 250.000 دينار أردني  250.000 ٪ 52 ٪ 52 شركة راكدة  األردن الشركة النموذجية للصناعات البالستيكية

 500.000 دينار أردني  500.000 ٪ 52 ٪ 52 شركة صناعية  األردن شركة الروابي لصناعة العصائر ومطعمات ومشتقات الحليب 

 21.935.363 دينار أردني  21.935.363 ٪ 52 ٪ 52 شركة صناعية  األردن المتطورة شركة طيبة لالستثمار والصناعات الغذائية 
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 )تتمة(  -وأنشطتها ا نبذة عن الشركة والشركات التابعة له  -1
 

 النشاط  بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة 

 رأس المال  الفعلية  سبة الملكيةن

 عدد األسهم 

 المصدرة 

   م 2021 م 2022

 150.000 لاير عماني  150.000 ٪ 70 ٪ 70 شركة تجارية  سلطنة عمان الكواكب العربية للتجارة والتسويق ش.م.م. شركة 

 20.000 لاير عماني  20.000 ٪ 100 ٪ 100 شركة راكدة  سلطنة عمان شركة اليوم لمنتجات األغذية ش.م.م. 

 138.505.946 يورو 138.505.946 ٪ 100 ٪ 100 شركة قابضة  أسبانيا  أس.إل  شركة فوندومونتي لالستثمارات 

 100 جنيه سوداني  100.000 ٪ 100 ٪ 100 شركة راكدة  السودان  شركة حائل للتطوير المحدودة 

 300 درهم إماراتي  300.000 ٪ 100 ٪ 100 شركة تجارية  اإلمارات العربية المتحدة  شركة المراعي اإلمارات المحدودة ش.م.م. 

 200 درهم إماراتي  200.000 ٪ 100 ٪ 100 إدارة عمليات  اإلمارات العربية المتحدة  بي دي سي العالمية ذ.م.م.  

 100 (مدفوع غير  (درهم إماراتي 250.000 ٪ 100 ٪ 100 شركة صناعية  اإلمارات العربية المتحدة  المراعي لصناعة المشروبات ذ.م.م.  شركة

 300 درهم إماراتي  300.000 - ٪ 100 شركة صناعية وتجارية  اإلمارات العربية المتحدة  ( 13اح ض)إي بيك مارت ذ.م.م

 300 درهم إماراتي  300.000 - ٪ 100 شركة صناعية وتجارية  اإلمارات العربية المتحدة  (13اح ض)إي  بيك مارت منطقة حرة ذ.م.م

 50.000 دوالر أمريكي 500.000 ٪ 100 ٪ 100 شركة قابضة  الواليات المتحدة األمريكية  المحدودة ش.م.م. القابضة أمريكا الشمالية  شركة فوندومونتي

 50.000 دوالر أمريكي 500.000 ٪ 100 ٪ 100 شركة زراعية الواليات المتحدة األمريكية  شركة فوندومونتي أريزونا المحدودة ش.م.م. 

 - - ٪ 100 ٪ 100 شركة زراعية الواليات المتحدة األمريكية  فوندومونتي كاليفورنيا المحدودة ش.م.م. شركة 

 - - ٪ 100 ٪ 100 شركة زراعية الواليات المتحدة األمريكية  مزرعة هايدي التشغيلية المحدودة ش.م.م.
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 عداد ال أسس  -2
 
 اللتزام بيان  2-1
 

  الصادرة   صدارات األخرىإلواوالمعايير   في المملكة العربية السعوديةالمعتمدة    الدولية للتقرير المالير  ييامعللوفقا     القوائم المالية الموحدةتم إعداد هذه  
 . المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية()يشار إليها هنا وفيما بعد بالمعايير الدولية للتقرير  والمحاسبين للمراجعينمن الهيئة السعودية 

 
 الموحدة  إعداد القوائم المالية 2-2
 

 الموحدة:  في قائمة المركز الماليالواردة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا البنود الهامة التالية  القوائم المالية الموحدةتم إعداد هذه 
 

 المشتقة بالقيمة العادلة. األدوات المالية  اس  يق يتم  •

 الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة. حقوق ستثمار في أدوات  االس  ايتم قي •

 وحدة االئتمان المتوقعة. طريقة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام    الموظفين خدمة نهاية مزايا طلوبات بميتم االعتراف  •

 .(1-6)ايضاح  ، والتي يمكن قياسها بالقيمة العادلة بشكل موثوق، يتم تقييمها بالقيمة العادلةالموجودات الحيوية  •
 
 القوائم المالية  أسس توحيد -3
 

قائمة التغيرات  وقائمة الدخل الشامل الموحدة والموحدة  الربح او الخسارةقائمة  و على قائمة المركز المالي الموحدة  القوائم المالية الموحدةتشتمل هذه 
على موجودات  الموحدة للمجموعة، حيث تشتمل    لقوائم الماليةحول االنقدية الموحدة وكذلك اإليضاحات    وقائمة التدفقاتفي حقوق الملكية الموحدة  
بالمجموعة".  "   مجتمعة  هايإل  شاريالتابعة    وشركاتها(. الشركة  1)رقم  في اإليضاح  كما هو مبين  وشركاتها التابعة  الشركة  ومطلوبات ونتائج أعمال  

التوقف عن ممارسة    نيولح   السيطرة  هايالذي تبدأ ف  التاريخالشركات التابعة من    توحيد  تمي تسيطر عليها المجموعة.  التي  الشركات  التابعة هي    تالشركا
قياس تكلفة االستحواذ بالقيمة    تمي للمجموعة.    السيطرةاالستحواذ عند انتقال    طريقة. تقوم المجموعة بالمحاسبة عن دمج األعمال باستخدام  السيطرةتلك  

. تسجل زيادة تكلفة االستحواذ  في الشركة التابعة  اموجودة سابق  لحصة حقوق الملكية الوالقيمة العادلة    التي تم الحصول عليهاالمحددة  العادلة للموجودات  
المسيطرة عن صافي الملكية غير  لحقوق  العادلة  القيمة  المالي  قيمة  باإلضافة إلى  المركز    الموجودات المحددة والمستحوذ عليها كشهرة في قائمة 

 اندماج تحقق إذا عليها في تاريخ االستحواذ.  المستحوذير المسيطرة بنسبة حصتها من صافي موجودات الشركة  تقاس حقوق الملكية غ  الموحدة.
 بالقيمة قياسها إعادة تتم عليها المستحوذ الشركة في للمجموعة ا  قبسا المملوكة  للحصص االستحواذ بتاريخ الدفترية القيمة فإن مراحل،  على األعمال
استبعاد كل من   .الموحدة  الخسارة أو الربح قائمة  ضمن القياس إعادة من ناشئة خسائر أو أرباح أي إثبات ويتم االستحواذ تاريخ في العادلة يتم 

يتم تعديل السياسات المحاسبية للشركات    الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة.والمصاريف  غير المحقق  دخل  وكذلك الرصدة  ألاوالمعامالت  
 . فترات التقرير نفسشركة والشركات التابعة لها لااسات المتبعة من قبل المجموعة. التابعة عند الضرورة لضمان توافقها مع السي

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  -4
 

. تم تقريب جميع المبالغ الظاهرة  للمجموعة  وكذلك عملة العرض  للشركةباللاير السعودي، وهي العملة الوظيفية    القوائم المالية الموحدةتم عرض هذه  
 في هذه القوائم المالية ألقرب ألف، مالم يذكر خالف ذلك. 

 
 السياسات المحاسبية الهامة  -5
 
 والتعديالت على المعايير والتفسيرات:   الجديدة رالمعايي 5-1
 

 م:  2022 ريناي  1ا من ألول مره اعتبار   التالية والتعديالت الجديدة ريياعتمدت المجموعة المعا
 
 37و 16رقم  الدولية المحاسبة  ومعايير 3المالي رقم  للتقريرالدولي   اري على المع تعديالت 5-1-1
 
المالي    ريرلإلطار المفاهيمي للتق  3لتقرير المالي رقم  ل لمعيار الدولي  ا  في  إلشارة  تحديثاألعمال"    دمج، "3رقم  لتقرير المالي  لالمعيار الدولي   -

 األعمال. لدمجدون تغيير المتطلبات المحاسبية  
 
آلالت والمعدات المبالغ  او ، "الممتلكات واآلالت والمعدات" على الشركة أن تخصم من تكلفة الممتلكات  16يحظر معيار المحاسبة الدولي رقم   -

المبيعات   بعائداتذلك، سوف تعترف الشركة    عن. بدال   منه  قصودالمستلمة من بيع العناصر المنتجة أثناء تحضير الشركة لألصل لالستخدام الم
 الربح أو الخسارة.  قائمةذات الصلة في  اليف هذه والتك

 
المحتملة" التكاليف التي تتضمنها الشركة عند تقييم ما إذا كان    والموجوداتطلوبات  ، "المخصصات والم37يحدد المعيار المحاسبي الدولي رقم   -

 العقد سيتسبب في خسارة. 
 

 . إن تطبيق هذه التعديالت ليس له أي تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة خالل السنة
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 )تتمة(  -السياسات المحاسبية الهامة  -5
 
 بعد  قهايتطب تميالصادرة التي لم  رييالمعا 5-2
 
لم    ولكنالمبكر    قيمع السماح بالتطب م  2023  رينا ي  1المطبقة للسنوات التي تبدأ في أو بعد    رييعلى المعا   والتعديالت  الجديدة  رييبالمعا  انيب  لي ي  مايف

 الموحدة.   ةيعند إعداد هذه القوائم المال قهايتقم المجموعة بتطب
 
 ، "عرض القوائم المالية"، على تصنيف المطلوبات. 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  5-2-1
 

على أنها متداولة    فهايتصن  تميعلى أن المطلوبات    "، ةي ، "عرض القوائم المال1المحاسبة الدولي رقم    اريالنطاق على مع  قةيض   التعديالتتوضح هذه  
  لي)على سب ريالتقر تاريخبتوقعات المنشأة أو باألحداث بعد  التصنيف تأثر ي. ال ريفترة التقر  ةيمتداولة، اعتماد ا على الحقوق الموجودة في نها ريأو غ

ايأ  التعديل وضحيالمثال، استالم تنازل أو إخالل بتعهد(.    ام.  " التزتسوية إلى " ريشي عندما  1المحاسبة الدولي رقم  اريمع هيعن يما  ض 
 
 8ومعيار المحاسبة الدولي رقم  2رقم  وبيان الممارسة 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  5-2-2
 

إلى تحسين إفصاحات  التعديالت  التقديرات المحاسبية    تهدف  التغييرات في  التمييز بين  المالية على  القوائم  المحاسبية ومساعدة مستخدمي  السياسة 
 والتغيرات في السياسات المحاسبية. 

 
 الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة من معاملة واحدة  -12تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم  5-2-3
 

ن تثبت الضريبة المؤجلة على المعامالت التي تؤدي، عند اإلثبات المبدئي، إلى مبالغ متساوية من الفروقات  أب هذه التعديالت من الشركات  تتطل 
 المؤقتة القابلة للخصم والخاضعة للضريبة. 

 
 النقد وما في حكمه  5-3
 

والودائع التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل، إن  والشيكات في الصندوق  على األرصدة لدى البنك  النقد وما في حكمه  يشتمل  
 وجدت. 

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات  5-4
 

مة لالنخفاض في القيمة، إن  والخسائر المتراكا االستهالك المتراكم  بالتكلفة ناقص    باإلضافة إلى النباتات المثمرة  تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات
تتضمن التكلفة إعادة التصنيف من حقوق الملكية ألية أرباح أو خسائر ناتجة    .التكاليف المتعلقة بإقتناء األصلتتضمن تكلفة اقتناء األصل كافة  وجدت.  

حتى    األصل  تتضمن التكلفة النفقات العائدة مباشره القتناءو  الت والمعدات.بمشتريات الممتلكات واآل  عن تحوطات التدفقات النقدية المؤهلة المتعلقة
 الموحدة.  الربح أو الخسارةاستبعاد بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات في قائمة . يتم تسجيل أي أرباح أو خسائر عند  تاريخ استحقاقه

 
 ، ويمكن قياسها بشكل موثوق. الى المجموعةذا كان من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالنفقات  إيتم رسملة النفقات الالحقة فقط  

 
القيمة المتبقية المقدرة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية للموجودات، حيث يتم احتساب االستهالك  ا  تستهلك التكلفة ناقص  

 : على أساس االستخدام المتوقع
 

 سنة  40 – 5 المباني 
 سنة  20 – 2 اآلالت والمكائن والمعدات 

 سنة  10 – 6 السيارات 
 سنة  40 – 2 النباتات المثمرة 

 
 األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ والنباتات التي لم تنضج ال تستهلك. 

 
ألجله، ويتم تحويل هذه  المعّدة  ستخدام  ولكنها غير جاهزة لال  اقتناؤهاتم  بعض الموجودات التي    السنةالرأسمالية تحت التنفيذ في نهاية    األعمالتشمل  

 . المعّدة ألجله ستخدامم استهالكها عندما تصبح جاهزة لالالموجودات ذات الصلة ويتالموجودات إلى فئات 
 

 مالية وتعدل بأثر مستقبلي، عند الحاجة.  ةنخفاض في القيمة في نهاية كل سن يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات ومؤشرات اال
 

تلكات واآلالت  في حال ما إذا كان ألجزاء هامة من بند الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة عندئِذ يتم احتسابها كبنود منفصلة من المم
 والمعدات. 
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 المخزون  5-5
 

ع  بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجح. تتضمن التكلفة على كافة تكاليف التصني يقيد المخزون 
أرباح  ية  المباشرة على أساس المستوى العادي من النشاط باإلضافة إلى تكاليف النقل والمناولة. تتضمن التكلفة إعادة التصنيف من حقوق الملكية أل 

تقديري ناقصا   أو خسائر ناتجة عن تحوطات التدفقات النقدية المؤهلة المتعلقة بمشتريات المخزون. يتكون صافي القيمة القابلة للتحقق من سعر البيع ال
أي مخزون    تكاليف التصنيع اإلضافية حتى االكتمال، وحصة مالئمة من مصاريف البيع والتوزيع. يتم احتساب مخصص، عند الضرورة، مقابل

 بطيء الحركة. يتم اثبات تكلفة المخزون كمصروف، وتثبت ضمن تكلفة اإليرادات. 
 

 ا تكاليف البيع عند نقطة الحصاد. يتم قياس المنتجات الزراعية التي تم حصادها بالقيمة العادلة ناقص  
 
تحديد التكلفة على أساس المتوسط المرجح. يتم تقدير مخصص للبنود  يتم تقييم قطع الغيار بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. يتم   

 .القديمة وبطيئة الحركة، إن وجدت، في تاريخ كل تقرير مالي
 
 االستثمارات في الشركات الزميلة والمشروع المشترك  5-6
 

تأثير   المجموعة  عليه  تمارس  التي  الكيان  ذلك  الزميلة هي  كبير  الشركة  التأثير  ا  المالية  ا.  القرارات  في  المشاركة  المجموعة على  قدرة  الكبير هو 
 والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكنها ال ت عد سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات. 

 
. السيطرة  المشروع المشترك هو ترتيب مشترك يكون بموجبه الحق لألطراف التي لديها سيطرة مشتركة في صافي موجودات الترتيب المشترك

األطراف   من  باإلجماع  موافقة  باألنشطة  المتعلقة  القرارات  تتطلب  عندما  قائمة  وتكون  مشترك  بشكل  عليه  مسيطر  تعاقدي  ترتيب  المشتركة هي 
 المشاركة بالسيطرة. 

 
باستخدام طريقة حقوق الملكية والتي    يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة في هذه القوائم المالية الموحدة

ث تسجل حصة  بموجبها يسجل االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك بالتكلفة في قائمة المركز المالي الموحدة وتعدل التكلفة بعد ذلك بحي 
ندما تتجاوز حصة المجموعة في خسائر الشركة  المجموعة في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة أو المشروع المشترك. ع

ا من    الزميلة أو المشروع المشترك ملكيتها في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك )التي تشمل أي ملكية طويلة األجل تشكل في مضمونها جزء 
تتوقف المجموعة عن االعتراف بحصتها من الخسائر اإلضافية. تسجل الخسائر    ،صافي استثمار المجموعة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك(

لمشترك. وإذا  اإلضافية فقط بالقدر الذي تتكبد فيه المجموعة التزامات قانونية أو تعاقدية أو قامت بمدفوعات نيابة عن الشركة الزميلة أو المشروع ا 
حقة بتسجيل أرباح، تستأنف المجموعة تسجيل حصتها من هذه األرباح فقط عندما تتعادل  قامت الشركة الزميلة أو المشروع المشترك في فترة ال

 حصتها من األرباح مع حصتها من الخسائر غير المسجلة. 
 

فيه    ا من التاريخ الذي تصبحتتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية اعتبار  
ا. وعند االستحواذ على االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك، تسجل أي زيادة  ا مشترك  الشركة المستثمر فيها شركة زميلة أو مشروع  

ج في القيمة  في تكلفة االستثمار عن حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة المستثمر فيها كشهرة وتدر
المشر أو  الزميلة  للشركة  المحددة  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  المجموعة من صافي  زيادة في حصة  وع  الدفترية لالستثمار. تسجل أي 

 اذ على االستثمار. المشترك عن تكلفة االستثمار بعد إعادة التقييم مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في السنة التي يتم فيها االستحو
 

ئم  عندما تتعامل إحدى شركات المجموعة مع شركة زميلة أو مشروع مشترك للمجموعة، تسجل األرباح والخسائر الناتجة عن هذا التعامل في القوا
 المالية الموحدة للمجموعة فقط بقدر ملكيتها في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك التي ال تتعلق بالمجموعة. 

 
 جل ألا طويلة ا مصاريف مدفوعة مقدمً  5-7
 

ال المدفوعةدفوعة مقدم  متتكون المصاريف  المبالغ  الفترات السابقة    إلى  ا طويلة االجل من  بالنيابة عن الشركة السعودية للكهرباء في  المدفوعة  أو 
 فترة االتفاقيات المعنية.  ىلتشغيل وتركيب شبكات الطاقة في مواقع التصنيع ويتم إطفاءها على مد

 
 عقود اليجار  مطلوباتو ستخدام االحق   موجودات 5-8
 

ت  المجموعة باالعتراف بموجودات ومطلوبات جديدة لعقود إيجاراتها التشغيلية ألنواع متنوعة من العقود تشمل المستودعات ومرافق المستودعا  قامت
على قائمة  ويل  والسكن وإيجارات المكاتب والسيارات التجارية وغيرها. يتم توزيع كل دفعة ايجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التم

م استهالك  الربح أو الخسارة الموحدة على مدى فترة اإليجار بحيث يتم تحقيق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من اإللتزام لكل فترة. يت
 موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل وفترة عقد االيجار، أيهما أقصر، على أساس القسط الثابت. 

 



 شركة المراعي 
 شركة مساهمة سعودية 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2022 ديسمبر  31 في المنتهية  للسنة

 

22 

 )تتمة(  -السياسات المحاسبية الهامة  -5
 
 موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اليجار )تتمة(  5-8
 
 الحالية.  القيمة أساس على اإليجار عقد عن الناشئة  والمطلوبات الموجودات قياس امبدئي   يتم
 
 تي: بالتكلفة التي تتضمن اآل موجودات حق االستخدام  يتم قياس  -1
 
 ،اإليجار لمطلوبات المبدئي القياس  مبلغ -
 ،ا أي حوافز ايجار مستلمةالعقد ناقص   بدء تاريخ قبل  أو في  سدادها تم  إيجارية دفعات  أي -
 و  مبدئية،  مباشرة تكاليف أي -
 .التجديد  تكاليف -
 

 .ا اإلستهالك المتراكم بالتكلفة ناقص  موجودات حق االستخدام يتم القياس الالحق ل
 
 التالية:  اإليجار لمدفوعات القيمة الحالية صافي اإليجار مطلوبات تتضمن -2
 
ا) جوهرها الثابتة في  الدفعات ذلك في بما (الثابتة الدفعات -  ،مدينة إيجار حوافز أي ناقص 
 ،معدل أو مؤشر إلى تستند التي المتغيرة اإليجار دفعات -
 ،المتبقية  القيمة  ضمانات  بموجب المستأجر قبل  من دفعها المتوقع المبالغ -
 و  الخيار، هذا ممارسة من معقول بشكل امتأكد   المستأجر كان إذا الشراء خيار ممارسة سعر -
 .الخيار لذلك المستأجر ممارسة تعكس اإليجار مدة كانت إذا اإليجار،  عقد بإنهاء الخاصة  الغرامات دفعات -
 

ل  يتم خصم مدفوعات عقد االيجار باستخدام معدل اإلقتراض اإلضافي والذي يمثل السعر الذي سيدفعه المستأجر ليقترض األموال الالزمة للحصو
 على أصل ما بقيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام مماثلة. 

 
 في قائمة الثابت كمصروف القسط أساس  على القيمة منخفضة  الموجودات وإيجارات األجل يرةقص اإليجار بعقود المرتبطة  المدفوعات  إثبات يتم

 القيمة المنخفضة تشمل الموجودات .أقل أو ا شهر   12 مدتها إيجار فترة ذات إيجار عقود هي  األجل قصيرة  اإليجار عقود الموحدة.  الخسارة  أو الربح
 مكتبية. ال معداتالمتعلقة ببنود صغيرة 

 
ات،  يتم التفاوض على شروط اإليجار على أساس فردي وتحتوي على نطاق واسع من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي تعهد

عند   االقتراض.  المؤجرة كضمان ألغراض  األصول  استخدام  يمكن  قد ال  اإلدارة في االعتبار جم  ، اإليجار مدة عقد    تحديدولكن  الحقائق    عيتأخذ 
ا اقتصاد   والظروف إذا    اإليجارفقط في مدة عقد    التمديد  اراتي خ  نيتضم  تمياإلنهاء.    اريأو عدم ممارسة خ  ، التمديد   اريلممارسة خ  اي  التي تخلق حافز 
ا  ، اإليجار مدة عقد    تحديد  د ما. عنمؤكد ا إلى حد    اإليجاركان عقد     ، التاريخية   التأجير   ت في االعتبار بعض العوامل بما في ذلك فترا  تأخذ اإلدارة عموم 

ا اقتصادية كبيرة لعمليات المجموعة، وأهمية األصل  المستأجرة على مدى فترة اإليجار والتي لها فائدة  العقارات  الهامة على  لمؤجر  والتحسينات 
 استبدال األصل المؤجر.   تتطلب التي ال  لعمليات المجموعة وما إذا كانت البدائل متاحه للمجموعة وتعطل األعم

 
 الموجودات الحيوية  5-9
 

 ا تكلفة البيع إال إذا كانت القيمة العادلة ال يمكن قياسها بشكل موثوق. الموجودات الحيوية بالقيمة العادلة ناقص   تقاس
 

حتى يتم اإلنتاج التجاري    أو النمو  تكلفة التربيةأو  وإذا كانت القيمة العادلة ال يمكن قياسها بشكل موثوق تظهر الموجودات الحيوية بتكلفة الشراء  
. تحدد تكلفة صغار  دت، إن وجا االستهالك المتراكم والخسارة المتراكمة لالنخفاض في القيمة(، ناقص  الموجودات الحيوية  )يطلق عليها الزيادة في قيمة 

ا للفئة العمرية. كما أن هذه الصغار ال تستهلك. تستهلك الموجودات الحيوية بطريقة القسط الثابت إلى  الموجودات الحيوية بتكلفة التربية أو النمو وفق  
 القيم التقديرية المتبقية لها على فترات طبقا  لما هو ملخص أدناه: 

 
 دورات حلب  4 األبقار قطيع

 أسبوع  36 قطيع الدواجن بعد النضوج 
 
 غير الملموسة والشهرة  الموجودات 5-10
 

 الموجودات غير الملموسة 
 

، إن وجدت. يتم إطفاء  ا اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة يتم قياس الموجودات غير الملموسة ما عدا الشهرة بالتكلفة ناقص  
 سنوات.  15-3سط الثابت على مدى العمر االقتصادي ى أساس القلالملموسة عموجودات غير ال
 

المستقبلية المرتبطة بالنفقات إلى المجموعة، ويمكن قياس النفقات    يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع اإلقتصادية
 بشكل موثوق. 

 

ثر مستقبلي،  يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات غير الملموسة وأعمارها اإلنتاجية ومؤشرات االنخفاض في القيمة في نهاية كل سنه مالية وتعدل بأ
 عند الضرورة. 
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 الموجودات غير الملموسة والشهرة )تتمة(  5-10
 

 الشهرة 
 

لالنخفاض في    يتم قيد الشهرة الناتجة عن االستحواذ على العمليات بالتكلفة عند نشأتها في تاريخ االستحواذ على العمليات ناقصا  الخسائر المتراكمة
 القيمة، إن وجدت. 

 

التي  وألغراض مراجعة االنخفاض في قيمة الشهرة، يتم تخصيص الشهرة لكل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد )أو مجموعة الوحدات المنتجة للنقد( 
 يتوقع أن تستفيد من دمج األعمال. 

 

االنخفاض في قيمتها بشكل سنوي أو أكثر عند وجود مؤشر على االنخفاض في   يتم مراجعة الوحدة المنتجة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها لتحديد
مة أوال  لتخفيض  قيمة الوحدة. وإذا كانت القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من قيمتها الدفترية، يتم تخصيص خسارة االنخفاض في القي

ثم على الموجودات األخرى في الوحدة بالنسبة والتناسب على أساس القيمة الدفترية لكل أصل  القيمة الدفترية ألي شهرة تم تخصيصها للوحدة ومن  
(. تسجل أي خسارة انخفاض في قيمة الشهرة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. ال يتم عكس خسارة االنخفاض  2-15-5في الوحدة )إيضاح  

 ة. في القيمة المسجلة للشهرة في الفترات الالحق
 

 عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن االستبعاد.   الشهرة يدرج المبلغ العائد على وعند استبعاد الوحدة المنتجة للنقد ذات الصلة،  
 

 المخصصات  5-11
 

  قانوني أو تعاقدي حالي يمكن تقديره بشكل موثوق، وأن  أحداث أو عمليات سابقة قد ينتج عنها إلتزام  المجموعةيتم تكوين المخصص إذا كان لدى  
 اإللتزام.  لتسويةهنالك احتمالية أن ينتج عنه تدفقات خارجة لمنافع إقتصادية 

 

 الزكاة وضريبة الدخل  5-12
 

. ويتم احتساب  )"الهيئة"(  بالمملكة العربية السعودية  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  ا لألنظمة الزكوية التي تصدرهاوفق  يتم احتساب مخصص الزكاة  
ا لألنظمة الضريبية في البلدان التي تعمل فيها. يتم معالجة التسويات الناتجة  الضريبة على الدخل للشركات األجنبية في القوائم المالية طبق  مخصص  

 . وطالرب تلك  المالية التي يتم فيها إصدار السنةعن الربط الزكوي والضريبة النهائية خالل 
 

ا لمعدل ضريبة الدخل المطبق  لية وفق  يمثل مصروف ضريبة الدخل أو االئتمان للفترة، الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الحا
 .لكل نطاق معدل من قبل التغيرات في موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة المنسوبة للفروقات المؤقتة والخسائر الضريبية غير المستخدمة

 

 التي البلدان التقرير في فترة بنهاية فعلي بشكل   ست طبق  التي  أو المطبقة الضريبية القوانين أساس على  الحالية الدخل ضريبة  مصروف حساب يتم
 بخصوص  المتخذة للحاالت تقييم دوري بإجراء اإلدارة  تقوم.  للضريبة خاضعا   دخال   فيها وتحقق للشركة الزميلة والشركات التابعة الشركات فيها تعمل

 المبالغ أساس على الالزمة المخصصات  وترصد.  للتأويل خاضعة السارية الضرائب لوائح فيها تكون التي للحاالت بالنسبة  الضريبية  اإلقرارات
 .الضرائب تحصيل سلطات إلى دفعها المتوقع

 

 المؤجلة  ةبالضري 5-13
 

ها من أوعية ضريبية  لوما يقاب  القوائم المالية الموحدةالمؤجلة للفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في    ةبي الضريتم االعتراف ب
يتم االعتراف  المطلوبات الضريبية المؤجلة لكافة الفروقات الضريبية المؤقتة.  يتم االعتراف ب  . ة للضريبةعاألرباح الخاض مستخدمة عند احتساب  

بالقدر الذي يمكن أن تتوفر فيه أرباح خاضعة للضريبة يمكن استخدامها لقاء   لالستقطاعات المؤقتة القابلة قالموجودات الضريبية المؤجلة لكافة الفروب
الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة إذا نشأت الفروقات  االعتراف بال يتم  .  المستخدمةغير    ضريبيةالالخسائر  و القابلة لالستقطاع  الفروق المؤقتة  

األعمال( في معاملة ال تؤثر سواء     دمجعن االعتراف األولي بالموجودات والمطلوبات )بخالف ما تم في    المستخدمةغير    الضريبيةوالخسائر  المؤقتة  
المطلوبات الضريبية المؤجلة إذا نشأت الفروقات المؤقتة عن االعتراف  ب  يتم االعتراف لذلك، ال   إضافة  .  المحاسبية  األرباحأو   الضريبيةاألرباح  على  

 األولي بالشهرة. 
 

الخاضعة للضريبة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة  يتم االعتراف بالمطلوبات الضريبية المؤجلة للفروقات المؤقتة  
الحصص  والحصص في المشاريع المشتركة. الموجودات الضريبية المؤجلة الناشئة عن الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع المرتبطة باالستثمارات و 

أرباح كافية خاضعة للضريبة لقاء استخدام مزايا الفروقات الضريبية المؤقتة والتي يتوقع أن يتم  يتم االعتراف بها فقط بالقدر الذي يمكن أن تتوفر فيه  
 عكسها في المستقبل المنظور. 

 

بالقدر الذي لم يعد فيه من المحتمل توفر أرب القيمة الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة في نهاية كل فترة مالية وتخفض  اح كافية  يتم مراجعة 
 ة للضريبة يسمح باسترداد جميع األصول أو جزء منها. خاضع

 

ا للمعدالت الضريبية التي يتوقع استخدامها في فترة تسديد المطلوبات أو تحقق الموجودات على  تقاس الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة وفق  
آلثار  أساس معدالت الضريبة )واألنظمة الضريبية( التي أقرت في نهاية فترة التقرير. إن قياس الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة يعكس ا

 . قعها المجموعة في نهاية السنة المالية السترداد أو تسوية القيمة الدفترية لموجوداتها ومطلوباتهاالضريبية المترتبة على الطريقة التي تتو
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 األدوات المالية  5-14
 
 المالية غير المشتقة األدوات  5-14-1
 
 المالية غير المشتقة الموجودات  (أ

 
 تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية ضمن فئات القياس التالية: 

 
 و  خالل الربح أو الخسارة(، من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من ا بالقيمة العادلة )إما التي تقاس الحق   -
 والتي تقاس بالتكلفة المطفأة.  -
 

 للمنشأة إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية. يعتمد القياس على نموذج األعمال 
 

سبة لالستثمار في  بالنسبة للموجودات المقاسة بالقيمة العادلة إما أن يتم تسجيل المكاسب أو الخسائر في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر. بالن
عند اإلثبات األولي   جرة فإن هذا يعتمد ما إذا كانت المجموعة قد قامت بعمل اختيار غير قابل للنقض أدوات حقوق الملكية المقتناة لغير أغراض المتا

خالل الدخل  من  بالنسبة لالستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة    حقوق الملكية بالقيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر.  في أدوات  لتسجيل استثمار
ا من نهاية السنة المالية ،  12خالل فترة ها دارة بيعالشامل اآلخر والتي تنوي اإل  تصنيفها ضمن األصول المتداولة.   تمشهر 

 
  المتاجرةاالعتراف بكافة الموجودات المالية األخرى في تاريخ  البداية  في  باالعتراف بالموجودات المالية في تاريخ إصدارها. يتم    امبدئي  تقوم المجموعة  

   المجموعة طرفا  في األحكام التعاقدية لألداة.فيه الذي تصبح و
 

النقدية من األصل أو إذا قامت   حقوق استالم التدفقات النقدية  تحويل  ب تقوم المجموعة باستبعاد األصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات 
أي ملكية في األصل  يتم االعتراف باألصل المالي.    والمنافع المرتبطة بملكيةالتعاقدية لألصل المالي في المعاملة التي يتم فيها انتقال جميع مخاطر  

 أو اإلبقاء عليه كأصل أو التزام منفصل.  بإنشائهالمالي المحول الذي قامت المجموعة  
 
عرض المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما يكون لدى المجموعة  مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية وي    إجراء تم ي

 على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسديد االلتزام في وقت واحد.  للتسويةإما حق قانوني بمقاصة المبالغ والنية 
 

 لدى المجموعة الموجودات المالية غير المشتقة التالية: 
 

 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 
 

فقط، يتم قياسها بالتكلفة    النقدية سداد أصل المبلغ والفائدةلتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي تمثل فيها تلك التدفقات    إن الموجودات المالية المقتناة 
من عالقة التحوط   ا بالتكلفة المطفأة وال تشكل جزء   ا المطفأة. يتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن االستثمار في أدوات الدين والتي يتم قياسها الحق  

من هذه الموجودات المالية ضمن   فاض قيمته. يتم إدراج دخل الفائدةالموحدة، وذلك عند التوقف عن إثبات األصل أو انخ الربح أو الخسارة في قائمة  
 . الفعلي ويل باستخدام طريقة معدل الفائدةإيرادات التم

 
 لقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الموجودات المالية با

 
التغييرات هذه  ت جمع  الشامل اآلخر.  الدخل  الملكية في  أسهم حقوق  لالستثمارات في  العادلة  القيمة  في  التغييرات  إثبات  المجموعة  ضمن    اختارت 

خر إلى األرباح المبقاة عندما يتم إلغاء إثبات األسهم  "احتياطي آخر" وت صنف ضمن حقوق الملكية. قد تحّول المجموعة هذا المبلغ من االحتياطي اآل
 ذات الصلة. 

 
إثبات توزيعات األرباح من هذه االستثمارات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كإيرادات أخرى عندما يثبت حق المجموعة في استال م  يستمر 

 الموحدة.  أو الخسارة  ربحالموجودات المالية إلى قائمة الالمدفوعات. ال ي عاد تدوير األرباح والخسائر المتراكمة على هذه 
 
 المطلوبات المالية غير المشتقة  (ب
 

 ا في األحكام التعاقدية لألداة. بتاريخ المتاجرة والذي تصبح فيه المجموعة طرف  يتم االعتراف األولي بالمطلوبات المالية 
 

يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات  تها التعاقدية أو إلغاءها أو إنتهاءها.  االتزامب  الوفاءتقوم المجموعة باستبعاد المطلوبات المالية عند  
على    للتسويةغ والنية إما  المالية وي عرض المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما يكون لدى المجموعة حق قانوني بمقاصة المبال 

 أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسديد االلتزام في وقت واحد. 
 

ا  بالقيمة العادلة زائد  يتم االعتراف األولي بهذه المطلوبات المالية  المالية األخرى.    فئة المطلوبات تصنف المجموعة المطلوبات المالية غير المشتقة إلى  
 الفائدة الفعلي. معدل أي تكاليف معامالت مباشرة. وبعد االعتراف األولي، تقاس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة 

 
 أخرى. ذمم دائنة  تتكون المطلوبات المالية غير المشتقة الخاصة بالمجموعة من قروض بنكية وذمم دائنة تجارية و
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 األدوات المالية )تتمة(  5-14
 
 والمحاسبة عن التحوط األدوات المالية المشتقة   5-14-2
 

ة. يتم إدراج  يتم قياس األدوات المالية المشتقة بما في ذلك عقود العمالت األجنبية اآلجلة ومقايضات أسعار العموالت ومشتقات السلع بالقيمة العادل
عتراف بأي تكاليف  جميع المشتقات بالقيمة العادلة كموجودات حيث تكون القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة سالبة. يتم اال

، ونماذج التدفق  المدرجةالربح أو الخسارة الموحد عند تكبدها. يتم الحصول على القيم العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق    قائمة معامالت ذات صلة في  
 النقدي المخصومة ونماذج التسعير، حسب االقتضاء. 

 
 ادلة على أساس محاسبة التحوط. المبدئي، يتم إدراج أي تغيير في القيمة الع اإلعترافبعد 
 

الس وأسعار  األجنبية  والعمالت  الفائدة  أسعار  لمخاطر  التعرضات  التحوط إلدارة  تأهيل عالقات  في  تحوطية  كأدوات  مشتقاتها  المجموعة  لع  تحدد 
الناشئة عن معامالت توقعات محتملة للغاية والتزامات ثابتة. من أجل إدارة مخاطر معينة، تطبق المجموعة محاسبة    األساسية، بما في ذلك التعرضات

 التحوط للمعامالت التي تستوفي معايير محددة. 
 

ات النقدية ألداة التحوط يجب أن  من أجل التأهل لمحاسبة التحوط، يجب أن يكون التحوط فعاال  للغاية، أي أن التغييرات في القيمة العادلة أو التدفق
يجية  تعوض بشكل فعال التغييرات المقابلة في البند المحوط ويجب أن تكون قابلة للقياس بشكل موثوق. عند بدء التحوط، يتم توثيق هدف وإسترات 

المخاطر وكيفية تقييم المجموعة لفعالية عالقة    إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد أداة التحوط والبند ذي الصلة الذي تم التحوط عليه وطبيعة التحوط من
تعزى إلى مخاطر  التحوط. يتم إجراء تقييم رسمي من خالل مقارنة فعالية أداة التحوط في موازنة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية التي 

مستمر. يتم إجراء االختبارات المستقبلية بشكل أساسي من خالل    على أساس  مالي التحوط في بند التحوط، سواء عند بدايتها أو في نهاية كل ربع  
 مطابقة المصطلحات المهمة لكل من عنصر التحوط واألداة. 

 
الدخل    قائمةه في  عندما يتم تعيين المشتقات كأداة تحوط للتدفقات النقدية، فإن الجزء الفعال من التغييرات في القيمة العادلة للمشتقات يتم االعتراف ب

ل،  شامل اآلخر الموحد ويتم تجميعه في احتياطي التحوط المبين ضمن االحتياطيات األخرى ضمن حقوق الملكية. يتم االعتراف بالجزء غير الفعاال
الربح أو الخسارة الموحد، ضمن األرباح / )الخسائر( األخرى. في تحوطات عقود العمالت األجنبية، قد ينشأ عدم الفعالية   قائمة، في ا جوهري  إذا كان 

مشتق. في تحوط  إذا تغير توقيت المعاملة المتوقعة مما تم تقديره أصال ، أو إذا كانت هناك تغييرات في مخاطر االئتمان للمجموعة أو الطرف المقابل ال
ض. في  ات سعر الفائدة، قد ينشأ عدم الفعالية إذا تم تعديل قيمة االئتمان / قيمة الخصم على مقايضات سعر الفائدة التي ال يتطابق معها القرمقايض

ن للمجموعة  ا في األصل؛ والتغيرات في مخاطر االئتماتحوط مشتريات السلع، قد ينشأ عدم الفعالية إذا تغير توقيت المعاملة المتوقعة عما كان مقدر  
 أو الطرف المقابل المشتق. 

 
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في السنة التي تؤثر فيها التدفقات النقدية المتوقعة التي تم التحوط    إلىيعاد تصنيف المبلغ المتراكم في حقوق الملكية  

 لخسارة. بها على الربح أو الخسارة أو عند تأثير البند الذي تم التحوط به على الربح أو ا
 

أو    أو بيعها  التحوط انتهاء أداة  أو تم  ،  التحوطستوفي الضوابط ذات الصلة بمحاسبة  التحوط يعد  يولم    ، التحوط معاملة  توقع حدوث  ا  لم يعد ممكن  وإذا  
، يعاد  التحوطا توقع حدوث معاملة  وإذا لم يعد ممكن    بأثر مستقبلي.   حوطالتإلغاء التصنيف، يتم عندئِذ التوقف عن محاسبة    تمإنهاءها او استخدامها، أو  

 الموحدة.  الربح او الخسارة قائمة  إلىالمبلغ المتراكم في حقوق الملكية تصنيف  
 
. يتم تصنيف القيمة  37في اإليضاح رقم    اإلفصاح عن القيم العادلة لمشتقات األدوات المالية المصنفة في عالقات التحوط في حقوق المساهمين  يتم

ا يصنف  ا بينمشهر    12العادلة الكاملة لمشتقات التحوط كموجودات أو مطلوبات غير متداولة عندما يكون االستحقاق المتبقي للبند المتحوط أكثر من  
 ا. شهر   12كموجودات أو مطلوبات متداولة عندما يكون االستحقاق المتبقي للبند المتحوط أقل من 

 
 االنخفاض في القيمة  5-15
 
 الموجودات المالية غير المشتقة  5-15-1
 

على النظرة المستقبلية، بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة المصاحبة ألدوات الدين الخاصة بها كجزء من موجوداتها المالية المدرجة    تقوم المجموعة، بناء  
 بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

 
سائر المتوقعة على أساس العمر من تاريخ اإلعتراف األولي للذمم  بالنسبة للذمم المدينة، تطبق المجموعة النهج المبسط، والذي يتطلب تسجيل الخ

المتقادمة. المشتركة وعدد األيام  بناء  على خصائص مخاطر االئتمان  المدينة  الذمم  المتوقعة، تم تجميع  لقياس خسائر االئتمان  استنتاج    المدينة.  تم 
ا معلومات مستقبلية    معدالت الخسارة المتوقعة من المعلومات التاريخية للمجموعة وتم تعديلها لتعكس النتيجة المستقبلية المتوقعة والتي تتضمن أيض 

 لعوامل االقتصاد الكلي مثل التضخم ومعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي. 
 

  االئتمانفإن تأثير تطبيق خسارة  الموجودات المالية األخرى مثل الذمم المدينة للموظفين واألرصدة لدى البنوك لديها مخاطر ائتمانية منخفضة، وبالتالي  
 المتوقعة يكون غير جوهري. 
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 االنخفاض في القيمة )تتمة( 5-15
 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  5-15-2
 

والمخزون والموجودات    التي يتم قياسها بالقيمة العادلة  الموجودات الحيوية   ما عدا مراجعة الموجودات غير المالية )يتم في تاريخ كل قائمة مركز مالي  
وفي حالة  مة.  ما إذا كان هناك أي ظروف تشير إلى حدوث خسارة االنخفاض في القيمة أو عكس خسارة االنخفاض في القيالضريبية المؤجلة( لتحديد  

ض في القيمة،  وجود هذا المؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لهذه الموجودات لتحديد مقدار خسارة االنخفاض في القيمة أو عكس خسارة االنخفا
 ت. دإن وج

 
ا أو بشكل متكرر عند وجود مؤشر النخفاض القيمة سنوي  يتم اختبار الوحدة المنتجة للنقد التي يتم تخصيص الشهرة لها للتأكد فيما إذا كانت تعرضت  

 أن الوحدة سوف تتعرض النخفاض في القيمة. 
 

للنق للوحدة المنتجة  القابلة لالسترداد  القيمة  الفردية، تقوم المجموعة بتقدير  القابلة لالسترداد للموجودات  القيمة  تقدير  إليها  وعند تعذر  التي تنتمي  د 
ة تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع، يتم توزيع الموجودات المشتركة على الوحدات الفردية المنتجة للنقد، أو بخالف ذلك  الموجودات. وعند إمكاني

ذات  يتم توزيعها على المجموعة األصغر من الوحدات المنتجة للنقد والتي يمكن تحديد أساس توزيع معقول وثابت لها. الموجودات غير الملموسة  
ا على األقل  ة غير محددة المدة وكذلك الموجودات غير الملموسة غير المتاحة لالستخدام بعد يتم فحصها لالنخفاض في قيمتها سنوي  األعمار اإلنتاجي

 وكلما كان هناك مؤشر على االنخفاض في قيمة الموجودات. 
 

أيهما أعلى. وعند تقييم القيمة قيد االستخدام، يتم خصم التدفقات    ا تكاليف البيع والقيمة قيد االستخدامالقيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة ناقص  
تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لل  نقد والمخاطر  النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة الذي يعكس 

 نقدية المستقبلية لها. المحددة للموجودات التي لم يتم تعديل تقديرات التدفقات ال 
 

ية للموجودات )أو  إذا تم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات )أو الوحدة المنتجة للنقد( إلى ما دون قيمتها الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفتر
 القيمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. الوحدة المنتجة للنقد( إلى قيمتها القابلة لالسترداد. يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في  

 
ر المعدل لقيمتها  وعندما يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة في وقت الحق، يتم زيادة القيمة الدفترية للموجودات )أو الوحدة المنتجة للنقد( إلى التقدي

تم االعتراف بخسارة االنخفاض  ي  لما، القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها فيما لو  القابلة لالسترداد بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية التي تمت زيادته
أو الخسارة  في قيمة الموجودات )أو الوحدة المنتجة للنقد( في سنوات سابقة. يتم االعتراف بعكس خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة الربح  

 الموحدة. 
 
 للموظفين نهاية الخدمة   مزايا 5-16
 

 بع في الشركة وشركاتها التابعة، عند انتهاء عقود خدماتهم. العمل المتّ لشروط وأحكام نظام  ا تستحق مكافأة نهاية الخدمة لكافة الموظفين العاملين وفق  
 

المنافع المستقبلية التي تستحق للموظفين في الفترات الحالية  يتم احتساب التزام المجموعة المتعلق بمزايا نهاية الخدمة للموظفين عن طريق تقدير قيمة  
 والسابقة وتخصم القيمة للوصول إلى القيمة الحالية. 

 
الفتراضات  تضع المجموعة االفتراضات التي تستخدم عند تحديد العناصر الرئيسية للتكاليف بغرض الوفاء بهذه االلتزامات المستقبلية. يتم وضع هذه ا

لخبير اإلكتواري في المجموعة وتشمل تلك االفتراضات التي تستخدم لتحديد تكلفة الخدمة االعتيادية وكذلك عناصر التمويل المتعلقة  بعد استشارة ا 
 بالمطلوبات. يقوم االكتواري المؤهل باحتساب مطلوبات مزايا نهاية الخدمة للموظفين وذلك باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. 

 
الشامل    يتم االعتراف قائمة الدخل  مباشرة في  الخدمة للموظفين والتي تتكون من األرباح والخسائر اإلكتوارية  تقييم مطلوبات مزايا نهاية  بإعادة 

عن طريق تطبيق معدل الخصم الذي يستخدم في قياس   للفترةالموحدة. تحدد المجموعة مصروف الفائدة على مطلوبات مزايا نهاية الخدمة للموظفين 
السنوية بعد األخذ باالعتبار أي تغير يطرأ على صافي مطلوبات مزايا نهاية الخدمة للموظفين    الفترةات مزايا نهاية الخدمة للموظفين عند بداية  مطلوب

مزايا   خالل السنة نتيجة المساهمات والمدفوعات للمطلوبات. يتم االعتراف بمصروف الفائدة الصافي والمصاريف األخرى المتعلقة بخطط مطلوبات
 نهاية الخدمة للموظفين في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

 
 االحتياطي النظامي  5-17
 

٪ من صافي ربح السنة الى االحتياطي  10وفقا  للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية، يجب على الشركة تحويل ما نسبته  
 مالها. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع حاليا على المساهمين.٪ من رأس 30النظامي حتى يساوي 

 
 الصكوك  5-18
 

الصكوك التي لها تاريخ  إن  ا للشروط التعاقدية للصكوك.  تصنف المجموعة الصكوك المصدرة ضمن المطلوبات المالية أو حقوق الملكية، وذلك وفق  
 عوائد األرباح تصنف كالتزامات.  لتوزيع ثابت وتواريخ ثابتة استحقاق 
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 أسهم الخزينة  5-19
 

في    لإلشتراكيتم إثبات أدوات حقوق الملكية الخاصة باألسهم التي ي عاد شراؤها )أسهم الخزينة( بغرض استخدامها ضمن برنامج خيارات الموظفين  
خسائر بيع هذه األسهم. ال يتم    وكذلك أرباح أو  األرباح  وتوزيعات  معامالتاللملكية وتعدل ألي تكاليف  أسهم الشركة بالتكلفة ويتم خصمها من حقوق ا

للمجموعة.   اثبات أي أرباح أو خسائر في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة باألسهم
 يتم اثبات أي فروقات بين القيمة الدفترية والعوض في حالة إعادة اإلصدار في االرباح المبقاة. 

 
 الدفع على أساس السهم معامالت  5-20
 

المجموعة مكافآت على شكل مدفوعات على أساس األسهم التي يتم تسويتها بحقوق الملكية بموجب برنامج خيارات الموظفين    ي موظف  بعض  يتلقى
وظفين  لإلشتراك في أسهم الشركة، حيث يقدم الموظفون خدمات كمقابل ألدوات حقوق الملكية )خيارات أو أسهم( الممنوحة بموجب برنامج خيارات الم

 . 18الشركة كما هو موضح في إيضاح   لإلشتراك في أسهم
 

الزيادة    يتم إثبات القيمة العادلة لخدمات الموظفين المستلمة مقابل منح خيارات أو أسهم كمصروف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة، إلى جانب 
 االستحقاق.  المقابلة في االحتياطيات األخرى ضمن حقوق الملكية خالل الفترة التي يتم خاللها استيفاء شروط

 
حتياطيات األخرى )المتمثلة في  ة البرنامج. ووفقا  لذلك، فان االقامت المجموعة بعمل تحوط اقتصادي وذلك من خالل شراء أسهم خزينة عند بداي

لك الخيارات أم  المصروف التراكمي الناتج من البرنامج( يتم تحويلها إلى األرباح المبقاة عند انتهاء مدة البرنامج. وذلك سواء تم اكتساب الموظفين لت
 ال.
 

فترة البرنامج وأفضل    إليهمج يعكس المدى الذي انتهت  المصروف المتراكم المعترف به عند تاريخ إعداد كل تقرير مالي، حتى تاريخ انتهاء البرنا
 في نهاية البرنامج.  ابهااكتس  سيتم تقديرات المجموعة لعدد الخيارات التي 

 
إذا تم استيفاء    الشروط، وفي حالة تعديل شروط البرنامج، فإن الحد األدنى للمصاريف المعترف بها يساوي قيمة المصاريف كما لو لم يتم تعديل  

ما  األصلية. يتم اإلعتراف بأي مصروف إضافي لقاء أي تعديل يؤدي إلى زيادة القيمة العادلة للخيارات أو يعود بالمنفعة على الموظفين وحسب  الشروط
 يتم قياسه بتاريخ التعديل. 

 
اإلعتراف بالمصاريف المتبقية حيث تشتمل تلك  ا  وفي حالة إنهاء البرنامج، يتم معالجة الخيارات كما لو كانت مكتسبة في تاريخ اإلنهاء، ويتم فور  

تم إنهاؤه،  المزايا غير المكتسبة والخاضعة للتحكم من قبل الشركة أو الموظف والتي لم تستحق بعد. ولكن، في حالة وضع برنامج جديد كبديل لبرنامج  
إنه الذي تم  البرنامج  الجديد، فإن  البرنامج  للبرنامج وتم تحديده كبرنامج بديل في تاريخ منح  اؤه والبرنامج الجديد يتم معالجتها كما لو كان تعديل 

 األصلي كما ورد في الفقرة السابقة. 
 
 تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية 5-21
 

وسط األسعار  ا إلظهار متتحويل ثابتة والتي يتم تحديدها دوري    على أساس أسعاريتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية وتسجل باللاير السعودي  
المدرجة بالعمالت األجنبية بتاريخ   المالية والمطلوبات المالية السائدة في السوق أو األسعار اآلجلة إذا كانت المعامالت مغطاة. يتم تحويل الموجودات

السعودي   باللاير  الموحدة وتسجل  المالي  المركز  قائمة  أساس  إعداد  كانت  على  إذا  الشراء اآلجلة  بأسعار  أو  التاريخ  بذلك  السائدة  التحويل  أسعار 
 ا. الموحدة، كلما كان ذلك مالئم   الربح أو الخسارةيتم تحميل أو إضافة أي فروقات ناتجة عن التحويل على قائمة المعامالت مغطاة. 

 
التابعة إلى اللاير السعودي على أساس أسعار التحويل    األجنبية  شركاتلل يتم في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي ترجمة الموجودات والمطلوبات  

خاصة بهذه الشركات على أساس المتوسط المرجح السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. ويتم ترجمة قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ال
بينما يتم  على أسعار التحويل السائدة في تاريخ نشأة كل عنصر.    ، ما عدا األرباح المبقاة  ، ألسعار التحويل للسنة. يتم ترجمة عناصر حقوق الملكية 

 الشامل األخر كبند منفصل من حقوق الملكية.  حقوق الملكية من خالل الدخل فيما يتعلق بمكوناتالتعديالت على ترجمة العمالت    تسجيل
 
 االعتراف باليرادات  5-22
 

 تحقق المجموعة إيرادات من عدد من خطوط اإلنتاج، وتشمل اآلتي: 
 
 منتجات األلبان والعصائر  -
 المخبوزات  -
 الدواجن  -
 ( األطفال أغذيةو واألعالف الزراعية  المحاصيلأنشطة أخرى ) -
 

اإليرادات عندما يكون هناك عقد مع العميل لنقل منتجات األلبان والمنتجات األخرى ذات الصلة عبر م ختلف فئات المنتجات والمناطق  يتم إثبات  
 الجغرافية. 

 
على أنه النقطة    يتم إثبات اإليرادات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند الوفاء بالتزام األداء بالسعر المخصص اللتزام األداء ذلك. ي عرف هذا 

ل السيطرة  الزمنية التي يتم فيها نقل السيطرة على المنتجات إلى العميل، ويمكن قياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق ويكون التحصيل محتمال . يتم نق
 إلى العمالء وفق ا لشروط االتفاقية التجارية.

 
 لقاء البضاعة المباعة بالصافي بعد خصم المرتجعات والخصم التجاري والحسومات.  تتمثل اإليرادات في القيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق
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 االعتراف باليرادات )تتمة(  5-22
 

المبيعات المرتجعة على أساس المرتجع المتوقع من المنتجات  يتم بيع المنتجات بشكل رئيسي على أساس البيع أو اإلرجاع، ويتم احتساب مخصص  
م الدائنة التجارية  المنتهية الصالحية بناء  على التجربة التاريخية. يتم مقاصة مرتجعات المبيعات المتوقعة مقابل اإليرادات مع التأثير المصاحب في الذم

 .اآلجلة مبيعات لجارية لوالذمم الدائنة األخرى للمبيعات النقدية والذمم المدينة الت
 

ا. يتم إثبات إيرادات هذه المبيعات استنادا إلى السعر المحدد  شهر    12يتم بيع البضائع بخصومات بأثر رجعي على أساس المبيعات اإلجمالية على مدى  
ويتم إثبات اإليرادات إلى الحد   باستخدام القيمة المتوقعة في العقد ناقص حجم الخصومات المقدر. تستخدم الخبرة المتراكمة لتقدير وتقديم الخصومات

)المدرجة ضمن الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى(    ذات العالقة  مطلوباتالالمحتمل بشكل كبير أنه لن يكون هناك عكس جوهري. يتم إثبات  
 بالمبيعات التي تمت خالل السنة.  للخصومات المتوقعة على المبالغ المستحقة الدفع للعمالء فيما يتعلق

 
 ال يتم اعتبار أي عنصر من عناصر التمويل موجود ا حيث أن المبيعات تتم إما نقد ا أو على أساس ائتمان بما يتفق مع ممارسات السوق. 

 
 المنح الحكومية  5-23
 

منح الحكومية ضمن المطلوبات األخرى بالقيمة العادلة  يتم االثبات األولي لل.  الحيوية  حكومية على استيراد األعالف لموجوداتها   ا  تستلم المجموعة منح
 ستمتثل المجموعة للشروط المرتبطة بالمنحة.  الدولة، بها وبأنه سيتم استالمها من  المتعلقة عند وجود تأكيد معقول بالتزام المجموعة بالشروط 

 
بمصروف المخزون ذو   ثبات المنح الحكومية في قائمة الربح او الخسارة الموحدة بصورة منتظمة على مدى الفترات التي تعترف بها المجموعةيتم ا 

 . بالمنحة التعويض عنه الذي من المفترض أن يتم و العالقة
 
 العمومية والدارية  مصاريفوال البيع والتوزيع  مصاريف 5-24
 

من تكلفة    جزء اشرة التي ال تعتبر بشكل خاص  العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المبا  مصاريفوالالبيع والتوزيع    مصاريفتشتمل  
 . على أساس ثابتالعمومية واإلدارية، عند الضرورة،  مصاريفوالالبيع والتوزيع   مصاريفو اإليرادات. يتم التوزيع بين تكلفة اإليرادات

 
 قروض ال 5-25
 

 من صافية)  بين المتحصالت فرق  المطفأة. أي بالتكلفة االحق   وتقاس المتكبدة،  المعاملة تكاليف من صافية العادلة، بالقيمة ي امبدئ القروض ت حتسب
.  الفائدة الفعلي معدل طريقة باستخدام القروض فترة مدى  على الموحدة   الخسارة  أو  الربح قائمة  في المستردة يتم اإلعتراف به والقيمة(  المعاملة تكاليف
 متداولة كمطلوبات القروض  تصنيف يتم.  مدته  انتهاء أو إلغائه أو العقد،  في  المحدد االلتزام تنفيذ عندالموحدة   المالي المركز قائمة من القروض ت لغى

 ا.شهر   12 عندما تكون فترة اإلستحقاق المتبقية أقل من
 
 القتراض  اليفتك 5-26
 

المنسوبة مباشرة القتناء أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة، وهي موجودات بحاجة لفترة كبيرة من الوقت، أكثر من سنة، حتى    تكاليف اإلقتراض
ة له.  تصبح هذه الموجودات جاهزة لالستخدام المعدة له، تم اضافتها إلى تكلفة هذه الموجودات حتى تصبح هذه الموجودات جاهزة لالستخدام المعد

 رسملة أي تكاليف إقتراض خالل فترة التوقف.  كما ال يتم
 

فائدة، يتم  بالقدر الذي يستخدم فيه معدل اإلقتراض المتغير لتمويل الموجودات المؤهلة والتحوط بها في تغطية تدفقات نقدية فعالة لمخاطر أسعار ال
ه إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تأثير الموجودات  اثبات الجزء الفعال من المشتقات في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة ويتم تحويل

قات نقدية  المؤهلة على األرباح أو الخسائر وبالقدر الذي يستخدم فيه معدل اإلقتراض الثابت لتمويل الموجودات المؤهلة والتحوط بها في تغطية تدف
 ا معدل الفائدة الذي تمت تغطيته. فعالة لمخاطر أسعار الفائدة. تعكس تكاليف اإلقتراض التي تمت رسملته

 
  اإلقتراض االستثمارات المكتسب من االستثمارات المؤقتة للقروض المحددة التي تعتمد تكاليفها على الموجودات المؤهلة من تكاليف    دخليتم خصم  

 المؤهلة للرسملة. 
 

 فترة تكبدها.  فياألخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة   اإلقتراضيتم اثبات جميع تكاليف  
 
 التقارير القطاعية  5-27
 

إيرادات وتتكبد مصاريف بما في ذلك اإليرادات والمصاريف المتعلقة    تحقققطاع التشغيل هو عنصر في المجموعة يرتبط بأنشطتها التي من خاللها 
عمال  بالمعامالت مع أي عناصر أخرى في المجموعة. يتم مراجعة كافة النتائج التشغيلية لقطاعات التشغيل بصورة منتظمة بواسطة رؤساء قطاع األ

القطاعات وتقييم أداءها والتي تتوفر  ع القرار التشغيلي( والذين يتخذون قرارات با في المجموعة )رؤساء صن شأن الموارد التي يتم توزيعها على 
 معلوماتها المالية المفصلة. 

 
في المجموعة على بنود منسوبة مباشرة إلى القطاع وكذلك تلك التي يمكن توزيعها على أساس   رؤساء قطاع األعمال تشتمل نتائج القطاع المرفوعة ل

 معقول.
 

 . عمليات اإلنتاج وتنظيمها فيل المجموعة وتجميعها بناء  على طبيعة المنتجات يتم تحليل قطاعات تشغي
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 استخدام األحكام والتقديرات  -6
 

المالية القوائم  الماليوفق    الموحدة  إن إعداد هذه  للتقرير  الدولية  للمعايير  العربية السعوديةالمعتمدة    ا  المملكة  أحكام  استخدام  من اإلدارة  يتطلب    في 
وكذلك اإلفصاحات عن بعض    تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية على المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات.   والتي بدورها   وتقديرات وافتراضات 

وكذلك    مطلوبات وال  الموجوداتفي أرصدة    المحتملة في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. تؤثر التقديرات واإلفتراضات  مطلوبات وال  موجوداتال
متاحة لإلدارة عن  المعلومات  الأساس أفضل    . وعلى الرغم من أنه تم إعداد تلك التقديرات علىمصاريفالمبالغ التي تم التقرير عنها لإليرادات وال

 قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. ف ألحداث أو الظروف الحالية ا
 

 بصورة مستمرة. يتم اإلعتراف بالتعديالت على التقديرات بأثر مستقبلي. المتعلقة بها  اإلفتراضات التقديرات ويتم مراجعة 
 
 األحكام  6-1
 

  قطيع أبقار األلبان،   فيما يخص الموجودات الحيوية  ب  المتعلقة  المحاسبية   المجموعة  عند تطبيق سياسةتم استخدامها  األحكام التي  ب  المعلومات المتعلقة 
 : الدواجن مبينة أدناه  وقطيع

 
 يتكون قطيع األبقار التابع للمجموعة من مواشي ناضجة وغير ناضجة. 

 
لتكاثر، لكنها لم  تتكون المواشي غير الناضجة من األبقار المدرة لأللبان التي ي عتزم تربيتها حتى مرحلة النضج. ت ربى هذه األبقار إلنتاج الحليب أو ا 

.  الموحدة  يتلد بعد عجلها األول ولم تبدأ في إنتاج الحليب. وتتم رسملة التكاليف المتكبدة في تربية المواشي غير الناضجة في قائمة المركز المال
ثال ال الحصر،  بما في ذلك، على سبيل الم اإلنتاج تتضمن التكاليف المنسوبة مباشرة في إحضار األصل إلى الموقع والحالة الالزمة ليكون قادر على 

 النفقات المتعلقة بالوالدة وتكلفة العلف ونفقات العمال. 
 

فيما يتع المتكبدة  التكاليف  إثبات  الحليب. يتم  إنتاج  التي ولدت عجلها األول وبدأت في  المدرة لأللبان  الناضجة األبقار  المواشي  بالماشية  تشمل  لق 
 الخسارة الموحدة. الناضجة مباشرة كمصروف في قائمة الربح أو 

 
ا تكاليف البيع من االعتراف األولي لهذه الموجودات الحيوية حتى وقت   41يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم   "الزراعة" القياس بالقيمة العادلة ناقص 

دارة إلى ما يلي بشأن التسلسل الهرمي الحصاد، بخالف الحاالت التي ال يمكن فيها قياس القيمة العادلة بشكل موثوق عند االعتراف األولي. توصلت اإل
 لقياس القيمة العادلة في سياق تقييم الثروة الحيوانية: 

 
 .غير ممكن 1 ال توجد سوق نشطة ألبقار األلبان في المملكة العربية السعودية وبالتالي فإن تقييم المستوى   - 1المستوى 

 
ا للفروق الهامة في الموقع والبيئة والتكاليف المرتبطة بها ومتوسط العائد لكل حيوان  ونظر    ال توجد بيانات سوق متوفرة قابلة للمالحظة،   -  2المستوى  

 .غير ممكن 2منتج لأللبان وأغلبية التوزيع داخل المملكة العربية السعودية والمسافة إلى األسواق النشطة، فهذا يعني أن تقييم المستوى 
 

 –   3المستوى 
 
  ستر أو أي منتج وسيط آخر يتطلب أيعدم وجود سوق مالئمة للحليب غير المب -النقدية المخصومة )نهج الدخل أو السوق( أساليب التدفقات  ( 1)

من الممكن ان تستخدم اإليرادات اإلجمالية كأساس ألي تقييم ثم إلغاء التكاليف وهامش الربح    م للتدفقات النقدية المخصومة التي اسلوب تقيي 
الحليب غير  المرتبط بالبسترة وا لتصنيع والتعبئة والمبيعات والتوزيع وذلك لتحديد صافي التدفقات النقدية غير المباشرة الناتجة عن إنتاج 

المبستر. ترى اإلدارة أن أي قيمة عادلة مستمدة من هذا القبيل ستكون غير موثوقة بشكل واضح حيث تعتبر تكاليف تشغيل قطعان األلبان  
ا نسبي ا من   األنشطة الشاملة للمجموعة، وأي تدفقات نقدية محسوبة مستمدة من نهج التقييم هذا قد تعتمد بشكل مفرط على عدد  جزء ا صغير 

 كبير من االفتراضات، الكثير منها ال يمكن اشتقاقه، أو مقارنته، بافتراضات السوق أو البيانات القابلة للمالحظة. 
 
اإلدارة أن أي نهج لتكلفة االستبدال يجب أن يتضمن تكلفة استبدال العجول حديثي الوالدة. كما سبق  ترى    -التكلفة أو تكلفة االستبدال الحالية   ( 2)

 .مناقشته أعاله، ال يمكن تقييم المستوى األول والثاني ألبقار األلبان
 

ا االستهالك المتراكم وخسائر   القيمة، والتي تستثني أي تكاليف    في  نخفاضالابما أن قطيع أبقار األلبان يتم المحاسبة عنه حالي ا بسعر التكلفة ناقص 
وحجمه الحاليين )يمكن    ا لطبيعتهوفق  حديثي الوالدة )ألنها جزء ضروري من دورة الحلب(، تعتقد اإلدارة أن تكلفة أي استبدال للقطيع    عجول شراء لل

 .أن تكون محددة بهذه الطريقة( لن يكون أقل من القيمة الدفترية الحالية لقطيع أبقار األلبان
 

ا االستهالك المتراكم وخسائر ا   قطيع الدواجن: "الزراعة" القياس بالقيمة    41  رقم   القيمة. يتطلب معيار المحاسبة الدولي  في   نخفاضالبالتكلفة ناقص 
ا تكاليف البيع من االعتراف األولي لهذه الموجودات الحيوية حتى نقطة الحصاد، بخالف ذلك عندما يتعذر قياس القيمة العادلة بشكل  العادلة ن اقص 

والقيمة  ا لقطيع الدواجن )أقل من عام(، تعتقد اإلدارة أن أي فروق بين التكلفة المستهلكة  ا للحياة القصيرة نسبي  موثوق عند االعتراف األولي. ونظر  
 .العادلة ليست جوهرية

 
"القوائم المالية الموحدة"    10أخذت اإلدارة باالعتبار المعالجة المحاسبية والمبادئ الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    تحديد السيطرة:

 ا جوهرية. وقررت أن بعض المنشآت خاضعة لسيطرة المراعي. لتحديد المعالجة المحاسبية المناسبة لهذه المنشآت، طبقت اإلدارة أحكام  
 

متلك  ت أحكام اإلدارة، فسيؤدي ذلك إلى إلغاء توحيد هذه المنشآت وبدال  من ذلك سيتم التعامل معها على أنها ترتيب مشترك أو شركة زميلة. تإذا تغير
 (.20)راجع إيضاح  هذه المنشآت حالي ا موجودات ومطلوبات موحدة تؤثر على قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة
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 استخدام األحكام والتقديرات )تتمة(  -6
 
 األحكام )تتمة(  6-1
 

 فيما يلي االعتبارات واألحكام الرئيسية التي تطبقها اإلدارة حول استنتاج سيطرة المراعي على هذه المنشآت: 
 
ا ألن المجموعة قادرة على تعيين    الموازنةتشمل األنشطة ذات الصلة المرتبطة بهذه المنشآت القدرة على إعداد   - السنوية والموافقة عليها. ونظر 

لها    أغلبية أعضاء مجلس إدارة هذه المنشآت، فإن هذا يمنح المجموعة القدرة على الموافقة على خطط األعمال السنوية بمفردها، وبالتالي فإن
 . موضوعيةسلطة على األنشطة ذات الصلة. تعتبر الموافقة على خطة العمل الخمسية وقائية وليست 

 
 وغيرهم.  التنفيذي لهذه المنشآت مثل الرئيس التنفيذي والمدير المالي موظفي اإلدارةكبار يمكن للمجموعة تعيين  -
 

 للتأثير على العوائد المتغيرة والسيطرة على المنشأة. على هذا النحو، فإن المجموعة تمتلك القوة والقدرة 
 
 االفتراضات والتقديرات غير المؤكدة  6-2
 

مخاطر على  تنطوي  التي  المؤكدة  غير  والتقديرات  االفتراضات  يلي  للموجودات    فيما  الدفترية  القيم  على  جوهرية  تعديالت  عنها  وينتج  جوهرية 
 والمطلوبات: 

 
يتم إجراء اختبارات لالنخفاض في قيمة الشهرة لمجموعة الوحدات المدرة للنقد التي  االختبار السنوي لالنخفاض في قيمة الشهرة:    -الشهرة   أ(

لنقد بناء  على عمليات استحواذ معينة ووحدات مدرة للنقد ناتجة عن عمليات  تم تخصيص الشهرة لها. يتم تحديد مجموعة وحدات مدرة ل 
االستحواذ تلك. يتم تقييم هيكل ومجموعات الوحدات المدرة للنقد على أساس سنوي. ي جرى اختبار االنخفاض في قيمة الشهرة سنوي ا على  

التي يتم تخصيص الشهرة   للنقد  المدرة  النقدية  األقل لكل مجموعة من الوحدات  التدفقات  ت ستخدم نماذج  القيمة من االستخدام،  لتحديد  لها. 
 المخصومة. 

 
تتضمن أهم المؤشرات في اختبار االنخفاض في القيمة االفتراضات المتعلقة بمعدل نمو المبيعات ومعدالت الخصم ما قبل الضريبة. راجع  

ا اإليضاح رقم   ات للوحدة مدرة للنقد ذات الصلة. لمعرفة الحساسية المتعلقة بهذه االفتراض 10أيض 
 

تستند التدفقات النقدية الحرة المتوقعة إلى التوقعات الحالية واألهداف المحددة لفترة خمس    التدفقات النقدية الحرة المتوقعة في المستقبل: ب(
تحديد األهداف   للنقد في عملية  الخارجية  سنوات. والتي يتم تحديدها على مستوى الوحدات المدرة  المعلومات  والتوقع وبناء  على مصادر 

مثل مؤشرات االقتصاد الكلي وظروف السوق. تواجه جميع االفتراضات المطبقة تحديات من خالل عملية    صناعة والمالحظات المتعلقة بال 
ي تشمل التوقعات المتعلقة بنمو اإليرادات  تحديد األهداف والتوقع المبنية على أفضل تقديرات وتوقعات اإلدارة والتي تعتبر حكمية بطبيعتها. وه

 وهوامش األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والنفقات الرأسمالية. 
 
يتم تطبيق التقديرات عند وضع االفتراضات االكتوارية مثل    االفتراضات االكتوارية الرئيسية:  -الموظفين    خدمة  نهاية   مزايا  مطلوباتقياس   (ج

الم والزيادات  الخصم  بناء  على  معدل  آخر،  إلى  بلد  االكتوارية من  االفتراضات  تختلف  والوفيات.  والتضخم  الرواتب  المتوقعة في  ستقبلية 
الظروف االقتصادية الوطنية واالجتماعية. ويتم وضعها على أساس سنوي باستخدام بيانات السوق المتاحة ومقارنتها مع المؤشرات لضمان  

 لمعرفة الحساسية المتعلقة بمطلوبات مزايا نهاية خدمة الموظفين(.  22االتساق. )راجع اإليضاح رقم 
 
 .1-29راجع اإليضاح رقم  - حلب متوسط دورة   - األلبان أبقارقطيع  (د
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 آلت ومعدات اممتلكات و -7
 

 
 أراضي 
  ومباني 

 اآلت ومكائن 
  سيارات   ومعدات 

 أعمال رأسمالية 
  أشجار مثمرة   *التنفيذتحت 

 أشجار 
 الي مالج   غير مثمرة 

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

              التكلفة 
 35.266.399  28.783  222.548  1.103.669  2.909.986  16.224.196  14.777.217 م 2022يناير  1في 

 52.935  -  -  -  4.770  31.748  16.417 (13)إيضاح  تابعة ةشرك علىاستحواذ 
 1.320.234  34.352  -  1.285.882  -  -  - إضافات خالل السنة 
 -  ( 39.348)  39.348  ( 1.117.730)  203.406  486.411  427.913 تحويالت خالل السنة 
 ( 353.535)  -  ( 3.168)  -  ( 183.316)  ( 159.321)  ( 7.730) استبعادات خالل السنة 

 ( 423.998)  13  69  ( 5.366)  ( 17.219)  ( 306.714)  ( 94.781) فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 35.862.035  23.800  258.797  1.266.455  2.917.627  16.276.320  15.119.036 م2022ديسمبر  31في 

              االستهالك المتراكم 
 14.392.951  -  184.742  -  1.746.558  9.066.680  3.394.971 م 2022يناير  1في 

 45.179  -  -  -  4.116  25.437  15.626 (13استحواذ على شركة تابعة )إيضاح 
 1.752.245  -  32.457  -  191.261  1.117.670  410.857 استهالك محمل للسنة 
 ( 307.059)  -  ( 3.168)  -  ( 151.094)  ( 147.441)  ( 5.356) استبعادات خالل السنة 

 ( 135.818)  -  33  -  ( 12.616)  ( 103.894)  ( 19.341) فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 15.747.498  -  214.064  -  1.778.225  9.958.452  3.796.757 م2022ديسمبر  31في 

              
              صافي القيمة الدفترية:

 20.114.537  23.800  44.733  1.266.455  1.139.402  6.317.868  11.322.279 م 2022ديسمبر  31في 

 
ايراجع أ  المستودعات.  وتطوير الدواجن أعمال  توسيعبما في ذلك  ةيمرافق اإلنتاج الحال  تطويربشكل أساسي التكلفة المتكبدة على  م 2022 ديسمبر 31كما في  التنفيذتحت    الرأسماليةتمثل األعمال  *  . 3-35 ضاحيإ  ض 
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 )تتمة(  -ممتلكات واآلت ومعدات  -7
 

 
 أراضي 
  ومباني 

 اآلت ومكائن 
  سيارات   ومعدات 

 أعمال رأسمالية 
  أشجار مثمرة   *تحت التنفيذ

 أشجار 
 الجمالي   غير مثمرة 

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

              التكلفة 
 34.150.068  24.290  232.080  472.216  2.884.542  15.995.588  14.541.352 م 2021يناير  1في 

 1.100.164  29.813  -  1.070.351  -  -  - السنة إضافات خالل  
 219.369  -  -  -  185  59.207  159.977 صناعية شراء منشأة  

 79.337  ( 25.335)  25.335  ( 439.095)  144.489  297.268  76.675 تحويالت خالل السنة 
 ( 288.547)  -  ( 34.910)  -  ( 119.775)  ( 130.963)  ( 2.899) استبعادات خالل السنة 

 6.008  15  43  197  545  3.096  2.112 فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 35.266.399  28.783  222.548  1.103.669  2.909.986  16.224.196  14.777.217 م2021ديسمبر  31في 

              االستهالك المتراكم 
 13.037.164  -  186.756  -  1.664.133  8.180.796  3.005.479 م 2021يناير  1في 

 1.608.569  -  32.876  -  179.402  1.005.047  391.244 استهالك محمل للسنة 
 ( 254.464)  -  ( 34.910)  -  ( 97.321)  ( 120.200)  ( 2.033) استبعادات خالل السنة 

 1.682  -  20  -  344  1.037  281 فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 14.392.951  -  184.742  -  1.746.558  9.066.680  3.394.971 م2021ديسمبر  31في 

              
              صافي القيمة الدفترية:

 20.873.448  28.783  37.806  1.103.669  1.163.428  7.157.516  11.382.246 م 2021ديسمبر  31في 

 
ديسمبر    31متوسط سعر الفائدة على االقتراض كما في  إن  مليون لاير سعودي(.    12.3:  م2021لاير سعودي )  مليون19.7تشتمل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ على تكاليف اإلقتراض المرسملة خالل السنة وقدرها   7-1

 . (30 احضإي(. )٪2.9: م2021٪ سنوي ا )3.64هو م 2022
 
 للحصول على معلومات حول الممتلكات واآلالت والمعدات المرهونة كضمان من قبل المجموعة.  21إيضاح  اجعر 7-2
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 جل ألا طويلة ا مدفوعة مقدمً مصاريف   -8
 

 طفاء المحمل: جل باإلضافة إلى اإلألا طويلة امدفوعة مقدم  المصاريف اليوضح الجدول التالي رصيد  
 
 م 2021  م 2022 

 بآالف الرياالت  
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

    
 606.939  579.677 الرصيد اإلفتتاحي 

 ( 27.262)  ( 27.262) إطفاء  

 579.677  552.415 الرصيد الختامي 

 
 عقود اليجار  مطلوباتو ستخدام االحق   موجودات -9
 

 ستخدام باإلضافة إلى اإلستهالك المحمل على كل من البنود التالية: االحق  موجودات يوضح الجدول التالي رصيد 
 
 م2021ديسمبر  31  م2022ديسمبر  31 

 الرصيد   الستهالك   الرصيد   الستهالك  

 بآالف الرياالت السعودية   بآالف الرياالت السعودية  
        

 282.459  27.921  354.066  33.729 أراضي 
 165.271  71.167  129.947  68.982 مباني 

 846  2.210  286  571 سيارات 
 185  50  135  49 معدات 

 15.943  1.389  14.349  2.226 مصنع واآلت 

 464.704  102.737  498.783  105.557 إجمالي موجودات حق االستخدام 

 
لاير    مليون  93.5  م:2021)م  2022ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في    سعوديمليون لاير    94.0  ستخداماالحق    موجوداتاإلضافات لبلغت  

 سعودي(.
 
 كما في نهاية السنة هي كما يلي:  عقود اإليجار مطلوباتأن 
 

 
 ديسمبر  31

  م 2022
 ديسمبر  31

 م 2021

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

    
 360.434  391.738 عقود اإليجار  مطلوباتجزء غير متداول من 

 80.710  75.092 عقود اإليجار مطلوباتجزء متداول من 

 441.144  466.830 عقود اليجار  مطلوباتإجمالي 

 
 31)  م2022ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في   لاير سعودي  مليون 16.0مجموع مصروف الفائدة على مطلوبات عقود اإليجار المعترف بها  بلغ

 مليون لاير سعودي(. 16.0م: 2021ديسمبر 
 

على التوالي    ، مليون لاير سعودي   3.4مليون لاير سعودي و  11.6عقود اإليجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة  موجودات  بلغت المصاريف المتعلقة ب
 على التوالي(. ، مليون لاير سعودي  2.8و مليون لاير سعودي  31.3 م:2021)
 

 مليون لاير سعودي(.  101.1م: 2021) م2022في عام  مليون لاير سعودي  120.8بلغ إجمالي التدفقات النقدية الخارجة لعقود اإليجار 
 

 موجودات غير ملموسة وشهرة  - 10
 

 
 ديسمبر  31

  م 2022
 ديسمبر  31

 م 2021

 
 رياالت لبآالف ا

  السعودية 
 بآالف الرياالت 
 السعودية 

    
 186.520  177.043 (1 - 10تراخيص برامج )إيضاح 

 942.585  948.716 (2-10شهرة )إيضاح 
 -  19.842 (3-10 إيضاحالعمالء والعالمات التجارية ) عالقات

 1.145.601  1.129.105 
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 )تتمة(  موجودات غير ملموسة وشهرة - 10
 

 برامج  تراخيص 10-1
 

  تراخيص برامج  
 تراخيص برامج 
 الجمالي   تحت التنفيذ * 

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

      التكلفة 
 520.698  22.318  498.380 م2022يناير  1في 

 14  -  14 (13)ايضاح تابعة  ةاستحواذ على شرك
 33.339  33.339  - إضافات خالل السنة 
 -  ( 37.724)  37.724 تحويالت خالل السنة 
 ( 1.393)  -  ( 1.393) استبعادات خالل السنة 

 ( 3.196)  ( 7)  ( 3.189) فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 549.462  17.926  531.536 م2022ديسمبر  31في 

      
      الطفاء المتراكم 

 334.178  -  334.178 م2022يناير  1في 
 5  -  5 (13)ايضاح استحواذ على شركة تابعة 

 42.425  -  42.425 إطفاء خالل السنة 
 ( 1.393)  -  ( 1.393) استبعادات خالل السنة 

 ( 2.796)  -  ( 2.796) ترجمة عمالت أجنبية فروق 

 372.419  -  372.419 م2022ديسمبر  31في 

      صافي القيمة الدفترية 
 177.043  17.926  159.117 م 2022ديسمبر  31في 

      
      التكلفة 
 543.075  125.230  417.845 م2021يناير  1في 

 57.175  57.175  - إضافات خالل السنة 
 (79.337)  (160.087)  80.750 تحويالت خالل السنة 
 ( 239)  -  (239) استبعادات خالل السنة 

 24  -  24 فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 520.698  22.318  498.380 م2021ديسمبر  31في 

      
      الطفاء المتراكم 

 267.762  -  267.762 م2021يناير  1في 
 66.476  -  66.476 السنة إطفاء خالل 

 (73)  -  (73) استبعادات خالل السنة 
 13  -  13 فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 334.178  -  334.178 م2021ديسمبر  31في 

      صافي القيمة الدفترية 
 186.520  22.318  164.202 م 2021ديسمبر  31في 

 
 من الخارج.   تم الحصول عليها  التي  معينة قيد التثبيت. يتضمن هذا بشكل رئيسي البرامج والتراخيصتتضمن تراخيص البرامج قيد التنفيذ برامج   *
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 ملموسة وشهرة )تتمة( موجودات غير   - 10
 

 شهرة  10-2
 

  الدولية   شركةال م و2009في  وشركة حائل للتنمية الزراعية  م  2007شركة المخابز الغربية المحدودة في  ستحواذ على  اال  خالل  نشأت الشهرة من
 م. 2022مارت في  وبيك م 2012في لبان والعصائر المحدودة لأل
 

 
 شركة 

  الغربية   المخابز
 شركة حائل 

  للتنمية الزراعية 

 الشركة الدولية 
 لأللبان والعصائر 

  المحدودة 
 شركة 

 الجمالي   بيك مارت 

 
 بآالف الرياالت
  السعودية 

 بآالف الرياالت
  السعودية 

 بآالف الرياالت
  السعودية 

 بآالف الرياالت
  السعودية 

 بآالف الرياالت
 السعودية 

          التكلفة 
 1.270.767  -  477.299  244.832  548.636 م 2022يناير  1في 

 تابعةاستحواذ على شركة 
 30.177  30.177  -  -  -   ( 13اح ضإي )   

 ( 24.032)  -  ( 24.032)  -  - فروق ترجمة عمالت أجنبية

 1.276.912  30.177  453.267  244.832  548.636 م 2022ديسمبر  31في 

          
          المتراكم الطفاء  

 328.196  -  328.196  -  - م 2022يناير  1في 

 328.196  -  328.196  -  - م 2022ديسمبر  31في 

          
          صافي القيمة الدفترية 

 948.716  30.177  125.071  244.832  548.636 م 2022ديسمبر  31في 

          
          التكلفة 
 1.270.511  -  477.043  244.832  548.636 م 2021يناير  1في 

 256  -  256  -  - فروق ترجمة عمالت أجنبية

 1.270.767  -  477.299  244.832  548.636 م 2021ديسمبر  31في 

          
          الطفاء المتراكم 

 328.182  -  328.182  -  - م 2021يناير  1في 

 328.182  -  328.182  -  - م 2021ديسمبر  31في 

          
          صافي القيمة الدفترية 

 942.585  -  149.117  244.832  548.636 م 2021ديسمبر  31في 

 
اوبيك مارت  الغربية المحدودة  تمثل شركة المخابز   الدواجن. تصنف  قطاع    حائل للتنمية الزراعيةمن قطاع منتجات المخابز، بينما تمثل شركة    جزء 

التي لديها وحدات لتوليد النقد في األردن ومصر من خالل طيبة وبيتي  و دودة ضمن قطاع األلبان والعصائر  الشركة الدولية لأللبان والعصائر المح
 على التوالي. 

 
نخفاض في قيمتها وذلك بمقارنة القيمة الدفترية لكل وحدة مدرة للنقد  اا. يتم إجراء إختبار للموجودات للتأكد من وجود  يتم إجراء إختبار للشهرة سنوي  

التي تستخدم التدفقات النقدية المتوقعة    االستخدام  قيدمع القيمة القابلة لإلسترداد والتي تم تحديدها على أساس المعلومات المستخدمة في إحتساب القيمة  
يتم تطبيق معدل الخصم ما قبل الضريبة على توقعات التدفقات النقدية لوحدات  لمبنية على توقعات مالية معتمدة من اإلدارة العليا لمدة خمس سنوات.  ا

٪. ت حتسب القيمة النهائية باستخدام نموذج جوردون للنمو للسنة األخيرة من فترة  22.5٪ إلى  10.5توليد النقد ذات الصلة، والتي تتراوح ضمن نطاق  
 التوقع. 

 
 االستخدام أكثر حساسية لالفتراضات المتعلقة بمعدل نمو المبيعات ومعدل خصم ما قبل الضريبة.  قيديعد احتساب القيمة 

 
 الرئيسية أعاله كما يلي:قامت اإلدارة بتحديد القيم المخصصة لكل من االفتراضات 

 

 المنهج المستخدم في تحديد القيم  االفتراضات 

ا إلى األداء السابق وتوقعات اإلدارة  متوسط معدل النمو السنوي على مدار فترة الخمس سنوات المتوقعة؛ استناد   معدل نمو المبيعات 
 لتطور السوق. 

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال، على مجاالت عمل محددة بناء  على االفتراضات  يتم تطبيق معدل الخصم، أي   معدل خصم ما قبل الضريبة 
المتعلقة بمعدالت الفائدة ومعدالت الضرائب وعالوات المخاطر، ويتم إعادة احتسابه إلى معدل ما قبل الضريبة  

 (. )"معدل خصم ما قبل الضريبة" 
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 موجودات غير ملموسة وشهرة )تتمة(  - 10
 

 شهرة )تتمة(  10-2
 

 االستخدام والتي يكون المبلغ القابل لالسترداد أكثر حساسية لها كالتالي:  قيد كانت االفتراضات المستخدمة في حسابات القيمة 
 

 شركة المخابز الغربية المحدودة  -الحساسية تجاه التغيرات في الفتراضات 
 

، تعتقد اإلدارة بعدم وجود تغيرات محتملة معقولة في أي من اإلفتراضات األساسية أعاله يمكن أن تؤدي إلى  االستخدام  قيد فيما يتعلق بتقدير القيمة  
بشكل جوهري عن القيمة القابلة لإلسترداد لها. وفيما يلي االفتراضات المترتبة على  بما في ذلك الشهرة    المدرة للنقد  زيادة القيمة الدفترية للوحدة

 ضات األساسية: التغيرات في االفترا 
 
 نمو المبيعات  إفتراض  (أ
 

، وفي حالة بقاء اإلفتراضات األخرى كما هي، فإن انخفاض هذه النسبة  ٪5.2يبلغ معدل النمو للمبيعات في فترة التوقعات بمعدل سنوي مركب قدره 
 االستخدام تعادل القيمة الدفترية الحالية.  قيدقيمة ال٪، سيؤدي إلى أن 47.8بمعدل 

 
 معدل خصم ما قبل الضريبة:  (ب
 

  بمعدلالنسبة    ههذ  ارتفاعإذا ظلت جميع االفتراضات األخرى كما هي، سيؤدي   .٪10.5  تم تقدير معدل الخصم قبل الضريبة في فترة التنبؤ بنسبة
 االستخدام مساوية للقيمة الدفترية الحالية.  قيد إلى قيمة  76.9٪

 
 شركة حائل للتنمية الزراعية )هادكو( -الحساسية تجاه التغيرات في الفتراضات 

 
األساسية أعاله يمكن أن تؤدي إلى    ، تعتقد اإلدارة بعدم وجود تغيرات محتملة معقولة في أي من اإلفتراضاتاالستخدام  قيد فيما يتعلق بتقدير القيمة  

بشكل جوهري عن القيمة القابلة لإلسترداد لها. وفيما يلي اآلثار المترتبة على التغيرات  بما في ذلك الشهرة  المدرة للنقد  زيادة القيمة الدفترية للوحدة  
 في اإلفتراضات األساسية: 

 
 إفتراض نمو المبيعات  (أ
 

٪، وفي حالة بقاء اإلفتراضات األخرى كما هي، فإن انخفاض هذه النسبة   8.4ة التوقعات بمعدل سنوي مركب قدرهيبلغ معدل النمو للمبيعات في فتر
 االستخدام تعادل القيمة الدفترية الحالية.  قيد، سيؤدي إلى قيمة ٪18.8إلى 
 
 معدل خصم ما قبل الضريبة:  (ب
 

  النسبة بمعدل  ههذ  ارتفاعإذا ظلت جميع االفتراضات األخرى كما هي، سيؤدي   .٪10.5بنسبة  تم تقدير معدل الخصم قبل الضريبة في فترة التنبؤ  
 االستخدام مساوية للقيمة الدفترية الحالية.  قيد إلى قيمة  43.6٪

 
 لأللبان والعصائر المحدودة الشركة الدولية   -الحساسية تجاه التغيرات في الفتراضات 

 

، تعتقد اإلدارة بعدم وجود تغيرات محتملة معقولة في أي من اإلفتراضات األساسية أعاله يمكن أن تؤدي إلى  االستخدام  قيد فيما يتعلق بتقدير القيمة  
سترداد لها. وفيما يلي اآلثار المترتبة على التغيرات  بشكل جوهري عن القيمة القابلة لإلك الشهرة  لبما في ذالمدرة للنقد  زيادة القيمة الدفترية للوحدة  
 في اإلفتراضات األساسية: 

 
 نمو المبيعات  إفتراض  أ(
 

األخرى كما هي، فإن انخفاض هذه النسبة    ٪ وفي حالة بقاء اإلفتراضات15.4يبلغ معدل النمو للمبيعات في فترة التوقعات بمعدل سنوي مركب قدره  
 االستخدام تعادل القيمة الدفترية الحالية.  قيدقيمة ال٪ سيؤدي إلى أن 10 بمعدل

 
 معدل خصم ما قبل الضريبة:  (ب
 

ل االستخدام  قيد  القيمة  في حسابات  المحدودة    شركةل التغييرات  والعصائر  لأللبان  قبل  الدولية  الخصم  معدل  في  الجوهرية  للتغيرات  ليست حساسة 
 . الضريبة
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 ملموسة وشهرة )تتمة( موجودات غير   - 10
 

 شهرة )تتمة(  10-2
 

 مارت  بيكشركة  -الحساسية تجاه التغيرات في الفتراضات 
 

األساسية أعاله يمكن أن تؤدي إلى    ، تعتقد اإلدارة بعدم وجود تغيرات محتملة معقولة في أي من اإلفتراضاتاالستخدام  قيد فيما يتعلق بتقدير القيمة  
المترتبة على  زيادة القيمة الدفترية للوحدة المدرة للنقد بما في ذلك الشهرة بشكل جوهري عن القيمة القابلة لإلسترداد لها. وفيما يلي االفتراضات  

 التغيرات في االفتراضات األساسية: 
 
 إفتراض نمو المبيعات  (أ
 

٪، وفي حالة بقاء اإلفتراضات األخرى كما هي، فإن انخفاض هذه النسبة  12.3فترة التوقعات بمعدل سنوي مركب قدره    يبلغ معدل النمو للمبيعات في
 االستخدام تعادل القيمة الدفترية الحالية.  قيدقيمة ال٪، سيؤدي إلى أن 15.5بمعدل 

 
 معدل خصم ما قبل الضريبة:  (ب
 

 . ليست حساسة للتغيرات الجوهرية في معدل الخصم قبل الضريبةبيك مارت   االستخدام لشركةالتغييرات في حسابات القيمة قيد 
 

 التجارية  والعالمات   العمالء عالقات 10-3
 

(. يتم االعتراف بها في تاريخ االستحواذ بقيمتها العادلة،  13  إيضاحاالعمال )  دمجتم االستحواذ على العالقات العامة والعالمات التجارية كجزء من  
 عمال على مدى االعمار االنتاجية المقدرة  طريقة القسط الثابت بناء  على التدفقات النقدية المتوقعة للعقود او األ باستخدامويتم اطفائها الحقا 

 
 م 2021  م 2022 

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 الرياالت بآالف 
 السعودية 

    
 -  24.802 (13استحواذ على شركة تابعة )إيضاح 

 -  ( 4.960) إطفاء 

 -  19.842 ديسمبر  31في 

 
 موجودات حيوية  - 11
 

 . النباتاتو الدواجنو األبقارقطيع تتكون الموجودات الحيوية للمجموعة من 
 

 : الحيوية المملوكة من قبل المجموعة تقاس كالتالي الموجودات 
 

 .(1-6يضاح إ، )، إن وجدتفي القيمة  نخفاضيتم قياسها بالتكلفة ناقصا  االستهالك المتراكم وخسائر اال :والدواجنقطيع األبقار 
 

تم تسجيلها بالقيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية التي ستقدمها هذه المحاصيل    الحيويالمحاصيل التي وصلت إلى درجة كبيرة من التطور    المحاصيل:
 والمخاطر المتعلقة بإتمام عملية تطوير المحاصيل المزروعة. الحيويعلى أساس درجة التطور  هاتقدير ، وتمالتنفيذ قيد 
 

  قطيع األبقار  
أمهات  
  الصيصان 

 منتجات
 الجمالي   المحاصيل  األخرى  الدواجن

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

          التكلفة:
 2.254.596  -  93.143  203.136  1.958.317 م 2022يناير  1في 

 2.538.297  -  1.648.888  171.850  717.559 إضافات خالل السنة *
 ( 1.637.705)  -  ( 1.637.705)  -  - تحويالت إلى مخزون
 ( 630.436)  -  -  ( 150.094)  ( 480.342) استبعادات خالل السنة

 34  -  -  -  34 فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 2.524.786  -  104.326  224.892  2.195.568 م 2022ديسمبر  31في 

          االستهالك المتراكم: 
 692.369  -  -  107.098  585.271 م  2022يناير  1في 

 480.494  -  -  119.375  361.119 استهالك محمل للسنة 
 ( 317.315)  -  -  ( 115.951)  ( 201.364) استبعادات خالل السنة

 13  -  -  -  13 فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 855.561  -  -  110.522  745.039 م 2022ديسمبر  31في 

          صافي القيمة الدفترية: 
 1.669.225  -  104.326  114.370  1.450.529 م 2022ديسمبر  31في 
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  قطيع األبقار  
أمهات  
  الصيصان 

 منتجات
 الجمالي   المحاصيل  األخرى  الدواجن

 
 الرياالت بآالف 

  السعودية 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

          : ةالقيمة العادلالقياس على أساس 
 24.837  24.837  -  -  - م 2022يناير  1في 

 357.388  357.388  -  -  - إضافات خالل السنة
 ( 359.562)  ( 359.562)  -  -  - تحويالت إلى مخزون

 ناتجة من التغيرات في  أرباح
 ( 4.191)  ( 4.191)  -  -  - القيمة العادلة ناقص ا تكلفة البيع    

 14  14  -  -  - فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 18.486  18.486  -  -  - م 2022ديسمبر  31في 

          القيمة الدفترية 
 18.486  18.486  -  -  - م 2022ديسمبر  31في 

 
          تصنيف الموجودات الحيوية: 

          م 2022ديسمبر  31في 
 موجودات حيوية مصنفة

 1.564.899  -  -  114.370  1.450.529 كموجودات غير متداولة    
 موجودات حيوية مصنفة

 122.812  18.486  104.326  -  - كموجودات متداولة    

 1.450.529  114.370  104.326  18.486  1.687.711 

 
 لاير سعودي. مليون   717.5حيوية بمبلغ الموجودات التتضمن اإلضافات زيادة في قيمة  *
 

  قطيع األبقار  
 أمهات

  الصيصان 
 منتجات

 الجمالي   المحاصيل  األخرى  الدواجن

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 الرياالت بآالف 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

          التكلفة:
 2.112.066  -  67.871  159.281  1.884.914 م  2021يناير  1في 

 2.174.883  -  1.352.788  134.396  687.699 إضافات خالل السنة *
 (1.325.836)  -  (1.325.836)  -  - مخزونتحويالت إلى 

 (706.535)  -  (1.680)  (90.541)  (614.314) استبعادات خالل السنة
 18  -  -  -  18 فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 2.254.596  -  93.143  203.136  1.958.317 م 2021ديسمبر  31في 

          االستهالك المتراكم: 
 652.116  -  -  96.384  555.732 م  2021يناير  1في 

 360.241  -  -  89.461  270.780 استهالك محمل للسنة 
 ( 319.995)  -  -  (78.747)  (241.248) استبعادات خالل السنة

 7  -  -  -  7 فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 692.369  -  -  107.098  585.271 م 2021ديسمبر  31في 

          صافي القيمة الدفترية: 
 1.562.227  -  93.143  96.038  1.373.046 م 2021ديسمبر  31في 

 
          القياس على أساس القيمة العادلة: 

 22.324  22.324  -  -  - م 2021يناير  1في 
 626.197  626.197  -  -  - إضافات خالل السنة
 (624.844)  (624.844)  -  -  - تحويالت الى مخزون

 ناتجة من التغيرات في  خسائر
 1.142  1.142  -  -  - القيمة العادلة ناقص ا تكلفة البيع    

 18  18  -  -  - فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 24.837  24.837  -  -  - م 2021ديسمبر  31في 

 القيمة الدفترية 
 24.837  24.837  -  -  - م 2021ديسمبر  31في 

 
          تصنيف الموجودات الحيوية: 

          م 2021ديسمبر  31في 
 موجودات حيوية مصنفة

 1.469.084  -  -  96.038  1.373.046 كموجودات غير متداولة    
 موجودات حيوية مصنفة

 117.980  24.837  93.143  -  - كموجودات متداولة    

 1.373.046  96.038  93.143  24.837  1.587.064 
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 لاير سعودي. مليون 687.6بمبلغ حيوية الموجودات التتضمن اإلضافات زيادة في قيمة  *
 

 في األبقار المحتفظ بها إلنتاج الحليب.  األلبان يتمثل قطيع أبقار
 

 يتم االحتفاظ بأمهات الصيصان بغرض الحصول على البيض الذي يتم تفقيسه ليصبح دجاج الحم )منتجات الدجاج األخرى(.
 

 ا. للحيوانات وتستهلك داخلي  يتم االحتفاظ بالمحاصيل بغرض تقديمها كعلف 
 

 إدارة المخاطر الزراعية 
 

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالية المتعلقة بأنشطتها الزراعية: 
 
 الطويل  ى الفشل في تأمين إنتاج األعالف على المد  (أ
 

واللوائح المحلية. قامت المراعي بتطوير   لألنظمةخارج المملكة العربية السعودية وفقا     /  تم تحويل إنتاج األعالف بطريقة استراتيجية الى الخارج
إنتاج العلف الخاص  رومانيا و  التوريد في   سلسلةشبكة واسعة من   ، لضمان اإلمداد المستمر لألعالف  بهاأمريكا الشمالية والجنوبية، والتي تغطي 

أبقار األلبان أية إضطرابات في توريد    .لقطيعها من  المملكة العربية السعودية مخزون كبير من األعالف لضمان عدم وجود  كذلك تمتلك مزارع 
 األعالف. 

 
 خسارة الموجودات الحيوية على نطاق واسع بسبب المرض / تفشي األوبئة  (ب
 

المخاطر ومكافحة األمراض وكذلك يوجد برنامج لقاحات  يوجد إجراءات قوية لألمن الحيوي، حيث تتواجد الحيوانات في مواقع متعددة للحد من  
معمول به إلى جانب الفحص والحجر الصحي للحيوانات الواردة. يوجد مجموعة من األطباء البيطريون داخل القطاع الحيواني لضمان عدم حدوث  

 خسائر على نطاق واسع. 
 
 ذلك( االضطراب التشغيلي الشديد )الحريق والفيضان وما إلى   (ج
 

ة بصورة  المراعي مستعدة لإلستجابة لإلضطرابات التشغيلية لتقليل الخسائر والحفاظ على اإلستمرارية. يتم مراجعة خطة إستمرارية األعمال الفعال 
التي يمكن أن تسبب  دورية وجعلها مرنة مع الطبيعة المتغيرة لإلضطرابات التشغيلية. يتم إجراء تقييم المخاطر باستمرار لتحديد األحداث المحتملة  

اضطرابات هامة. يتم تجنب خطر تعطل األعمال بسبب الفيضانات من خالل تصميم المزارع. يتم تشييد المباني الزراعية في مناطق ال تتعرض  
 ا فوق مستوى سطح األرض. لفيضانات مفاجئة ومرتفعة أيض  
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 استثمارات  - 12
 
 : تالي ستثمارات المن االضتت
 

  مكان التأسيس  النشاط الرئيسي   الطبيعة  
 ديسمبر  31

  م 2022
 ديسمبر  31

  م 2021
 ديسمبر  31

  م 2022
 ديسمبر  31

 م 2021

       ٪  ٪  
 الرياالت آالف  

  السعودية 
 آالف الرياالت 
 السعودية 

              استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك 
              

 204  204  ٪50.0  ٪50.0  قطر  شركة راكدة   مشروع مشترك  شركة المراعي ذ.م.م. 

  شركة زميلة  ( 2-12 و 1-12ماريا فوندومونتي أس.إيه )إيضاح 
وتشغيل وبيع  زراعة 

 88.545  6.108  ٪ 49  ٪ 49  رومانيا   إمدادات األعالف 

           6.312  88.749 

              
              ( 3-12استثمار في أدوات حقوق ملكية )إيضاح 

 46.894  15.607  ٪0.4  ٪0.2       شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )"زين"( 

 
 زميلة: الشركة اليبين الجدول أدناه حركة االستثمار في  12-1
 
 م 2021  م 2022 

 بآالف الرياالت  
  السعودية 

 الرياالت بآالف 
 السعودية 

    
 89.419  88.545 الرصيد اإلفتتاحي 

 ( 941)  716 حصة من نتائج السنة 
 -  ( 82.921) ( 2-12)إيضاح  االنخفاض في القيمة خالل السنة

 67  ( 232) فروق ترجمة عمالت 

 88.545  6.108 الرصيد الختامي
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٪ من أسهم شركة ماريا فوندومونتي أس.إيه  49م( استحوذت المجموعة على حصة قدرها  2019أكتوبر    21)  ـه1441صفر    22بتاريخ   12-2

للتأكد من االنخفاض في القيمة    األلبان. قامت المجموعة بمراجعة هذا االستثمارأبقار  )شركة زميلة( لتعزيز إمداداتها من أعالف قطيع  
م. وبناء  على التقييم العادل لحصة  2019أكتوبر    21ية المساهمين )"االتفاقية"( بتاريخ  بسبب مخالفة بعض البنود المنصوص عليها في اتفاق

مليون لاير سعودي في "مصاريف أخرى" في    82.9  بمبلغ  المجموعة في الشركة الزميلة، تم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة
 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

 
ا بدأت   بإعادة تقييم   جراءات قانونية بموجب االتفاقية السترداد استثمارها في الشركة الزميلة. ستقوم المجموعةالمجموعة في اتخاذ إإيض 

 الفترات الالحقة.  عكس االنخفاض في القيمة في  والقيمة الدفترية لهذا االستثمار في كل فترة تقرير، ووفق ا لذلك ستقوم بتعديل أ
 

مليون لاير سعودي. تم قياس االستثمار    32.9من أسهمها في زين مقابل مبلغ نقدي قدره    مليون  2.3م، باعت المجموعة  2022  سنةخالل ال 12-3
البالغ   الملكية  حقوق  أدوات  في  بناء    1.6المتبقي  العادلة  بالقيمة  زين  في  السوق  مليون سهم  في  المدرج  السعر    ةالسعودي   المالية  على 

 . "()"تداول 
 

 تجميع األعمال  - 13
 

م(، حيث حصلت الشركة  2022يناير    12هـ )1443جمادى اآلخرة    9استحوذت المجموعة على بيك مارت في    ، (1)كما تم شرحه في إيضاح رقم  
مليون لاير سعودي وصافي ربح بقيمة   88.4على السيطرة فعلي ا على بيك مارت، منذ ذلك التاريخ. ساهمت األعمال المستحوذ عليها بإيرادات بقيمة 

لكان األثر على    السنةم. إذا كان قد تم اإلستحواذ في بداية  2022  ديسمبر  31م إلى  2022يناير    12رة من  مليون لاير سعودي للمجموعة للفت  12.8
 مليون لاير سعودي على التوالي.   0.1ومليون لاير سعودي  0.3 هوم 2022 لسنةاإليرادات واألرباح الموحدة 

 
 ي: الموجودات والمطلوبات المعترف بها كنتيجة لالستحواذ هي كما يلإن 
 
 القيمة العادلة  

 عند الستحواذ 

بآالف الرياالت   
 السعودية 

  الموجودات المستحوذ عليها: 
  موجودات غير متداولة 
 7.756 ممتلكات وآالت ومعدات 

 9 وبرامج تراخيص 
 24.802 (3-10اح ض)إي  عالقات العمالء والعالمات التجارية

 30.141 موجودات حق االستخدام 

 62.708 

  موجودات متداولة 
 2.764 نقد وما في حكمه 

ا وذمم اريفذمم مدينة تجارية ومص   مدفوعة مقدم 
 27.444 مدينة اخرى 

 2.792 مخزون

 33.000 

 95.708 إجمالي الموجودات 

  
  المطلوبات المحتملة:
  مطلوبات غير متداولة 
 30.141 مطلوبات عقود اإليجار 

 849 وتسهيالت قروض 
 4.773 مزايا نهاية الخدمة للموظفين

 35.763 

  مطلوبات متداولة 
 1.010 سحب على المكشوف 

 17.753 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

 18.763 

 54.526 إجمالي المطلوبات 
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 القيمة العادلة 
 عند الستحواذ 

 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
  

 71.359 إجمالي عوض الشراء المدفوع 
 ( 41.182) المحددة   موجوداتال صافيإجمالي 

 30.177 ( 2-10)إيضاح   الشهرة الناتجة عند االستحواذ

  
  : االستحواذ عند الصادر النقدي  التدفق
 2.764 التابعة   الشركة مع عليه المستحوذ  النقد صافي
 ( 71.359) المدفوع  النقد

 ( 68.595) الصادر النقدي التدفق صافي

 
 مخزون  - 41
 

 
 ديسمبر  31

  م 2022
 ديسمبر  31

 م 2021

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 الرياالت بآالف 
 السعودية 

    
 3.450.070  4.111.541 مواد خام 

 540.291  720.304 بضاعة تامة الصنع 
 575.809  676.761 قطع غيار

 205.865  269.877 بضاعة قيد التصنيع 

 4.772.035  5.778.483 إجمالي المخزون 
 ( 418.439)  ( 541.347) ( 1-14مخصص مخزون بطيء الحركة )إيضاح 

 4.353.596  5.237.136 الجمالي 

 
 الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة: 14-1
 
 م 2021  م 2022 

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

    
 424.744  418.439 الرصيد اإلفتتاحي 

 4.525  166.216 مخصص خالل السنة 
 ( 10.830)  ( 38.108) شطب خالل السنة 

 -  ( 5.200) ترجمة عمالت أجنبية فروق 

 418.439  541.347 الرصيد الختامي

 
يستند مخصص المخزون بطيء الحركة إلى طبيعة المخزون وعمره وفترة صالحيته وتوقعات المبيعات المرتكزة على االتجاهات السابقة   14-2

 والعوامل النوعية األخرى. 
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 مدينة أخرىا وذمم  مدفوعة مقدمً  ومصاريفذمم مدينة تجارية  - 51
 

 
 ديسمبر  31

  م 2022
 ديسمبر  31

 م 2021

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

    
 1.311.683  1.456.802 أطراف أخرى   -ذمم مدينة تجارية 
 230.823  233.775 ( 36أطراف ذات عالقة )إيضاح   -ذمم مدينة تجارية 

 1.690.577  1.542.506 
 (123.504)  ( 139.707) (2-38يخصم: مخصص االنخفاض في الذمم المدينة التجارية )إيضاح 

 1.419.002  1.550.870 صافي الذمم المدينة التجارية 
 411.193  417.409 ا مصاريف مدفوعة مقدم  

 97.658  71.616 منح حكومية 
 63.352  116.043 ذمم مدينة أخرى 

 2.155.938  1.991.205 

 
 أعمار الذمم المدينة التجارية: 

 

 
 ديسمبر  31

  م 2022
 ديسمبر  31

 م 2021

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

    
 1.220.049  1.293.145 حتى شهرين 

 96.443  148.581 شهرين إلى ثالثة أشهر من 
 226.014  248.851 أكثر من ثالثة أشهر

 1.690.577  1.542.506 

 
 في الذمم المدينة التجارية: نخفاض الحركة في مخصص اال 15-1
 
 م 2021  م 2022 

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

    
 115.387  123.504 في بداية السنة 

 11.845  26.303 (3-15)إيضاح  مخصص خالل السنة
 ( 3.728)  ( 9.933) شطب خالل السنة 

 -  ( 167) فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 123.504  139.707 في نهاية السنة 

 
 المطفأة. م تصنيف الذمم المدينة التجارية المفصح عنهم أعاله كموجودات مالية ويتم قياسها بالتكلفة ت 15-2
 
مليون لاير سعودي(. يتم شطب الذمم المدينة    3.7 :م2021لاير سعودي ذمم مدينة تجارية مشطوبة خالل العام )مليون    9.9  يتضمن 15-3

التجارية في حالة عدم وجود توقعات معقولة بالتحصيل. تشمل المؤشرات التي تشير إلى عدم وجود توقع معقول للتحصيل من بين أمور  
 خطة سداد مع المجموعة وعدم سداد مدفوعات تعاقدية.  على تفاقفشل المدين في اال أخرى، 

 
عبر قطاعات أعمال المجموعة، وبالتالي فإن أي تغيير كبير في مزيج المنتجات    شروط االئتمان الخاصة بالذمم المدينة التجاريةتختلف   15-4

ا على    الذمم المدينة التجارية وفق ا لذلك.  أعماريؤثر أيض 
 
 النقد وما في حكمه  - 61
 

 
 ديسمبر  31

  م 2022
 ديسمبر  31

 م 2021

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

    
 536.189  480.204 ( 1-16)إيضاح  حسابات جارية  –نقد لدى البنك 
 919  193 (2-16ودائع )إيضاح  –نقد لدى البنك 

 43.805  66.519 نقد في الصندوق 

 546.916  580.913 
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 )تتمة( النقد وما في حكمه - 61
 
 فائدة  يحمل  اللدى البنوك   المتوفر  النقدإن  16-1
 
  توضع  شهر.  من  اقل  بمتوسط استحقاقا  سنوي  (  ٪0.49:  م 2021)  ٪2.26  ، م2022  عام  خالل البنكية  الودائعبلغ متوسط العائد على   16-2

 .اسالمية مرابحة  حسابات في البنكية الودائع
 
النقد و 16-3 للقيود    29.8حكمه على    مافييشمل  مليون لاير سعودي متاحة ومخصصه في حسابات توزيع االرباح. تخضع هذه الحسابات 

 العام من قبل الشركة.  ملالستخداالتنظيمية وبالتالي فهي غير متاحة 
 
 رأس المال  - 71
 

 مليون  1.000مكون من    (مليون لاير سعودي  10.000:  م2021سعودي )مليون لاير    10.000  مبلغم  2022ديسمبر    31بلغ رأس مال الشركة في  
 لاير سعودي لكل سهم.   10مصدر بقيمة ومدفوع بالكامل مليون( سهم  1.000: م2021)
 
 برنامج خيارات الموظفين في أسهم الشركة  - 81
 
 برنامج خيار األسهم للموظفين  18-1
 

اء،  منحت الشركة بعض موظفيها )الموظفون المؤهلون( خيار)الخيار( المتالك األسهم )أسهم مقيدة "أسهم خزينة"( وحوافز محسوبة على أساس األد
ثل  )ممما ينتج عنه توافق أكثر بين مصالح المساهمين وهؤالء الموظفين. يعتمد منح الخيار على تحقيق األداء المستهدف المقرر من قبل الشركة  
جها في  ربحية السهم( باإلضافة إلى الفترة الالزمة للبقاء في الخدمة للموظف المؤهل. ويشترط ممارسة الخيار على أسهم الشركة التي يستمر إدرا

 سوق المالية السعودية )تداول(. ال
 

 . التالية  تقريرال فترة  إلى والتي تم تخصيص تلك األسهم لها، فإنه يتم ترحيلها  تقريرللموظفين المؤهلين خالل فترة ال هامنح يتم لم التي الخزينة أسهم
 

 عية. في حالة زيادة رأس المال أو تجزئة األسهم أو توزيعات أرباح )على شكل أسهم(، يتم تعديل عدد األسهم المقيدة وسعر تنفيذ الخيار بالتب
 

 عدد خيارات األسهم وسعر المنح للفترة السابقة بأثر رجعي وذلك إلظهار أثر األسهم المنح المصدرة. تم تعديل 
 

لسنة   الشركة  أسهم  في  الموظفين  خيارات  برنامج  منح  محرم  2017تم  في  فبراير  1439م  )الموافق  عن  2017هـ  األسهم  عدد  يزيد  ولن  م(. 
 سهم. 4.125.000

 
 4.000.000يزيد عدد األسهم عن    ولنم(.  2018هـ )سبتمبر  1440م في محرم  2018في أسهم الشركة لسنة    تم منح برنامج خيارات الموظفين

 سهم.
 

  4.500.000يزيد عدد األسهم عن    ولنم(.  2019هـ )أغسطس  1440م في ذوالحجة  2019تم منح برنامج خيارات الموظفين في أسهم الشركة لسنة  
 سهم.

 
 4.100.000يزيد عدد األسهم عن    ولن م(.  2020هـ )مارس  1441م في رجب  2020ي أسهم الشركة لسنة  تم منح برنامج خيارات الموظفين ف

 سهم.
 

 ميرتون(، مع األخذ بعين االعتبار شروط وأحكام خيار منح األسهم.  تم تقدير القيمة العادلة للخيار في تاريخ المنح باستخدام طريقة تسعير )بالك شولز
 

 

برنامج خيارات 
الموظفين في 
أسهم الشركة 

  م2017

برنامج خيارات 
الموظفين في 
أسهم الشركة 

  م2018

برنامج خيارات 
الموظفين في 
أسهم الشركة 

  م2019

برنامج خيارات 
الموظفين في 
أسهم الشركة 

 م2020

        المدخالت على النموذج:
 ٪ 1.7  ٪ 1.5  ٪ 1.4  ٪ 1.8   األرباح توزيعاتنسبة   
 ٪ 23.1  ٪ 22.9  ٪ 19.1  ٪ 15.0 نسبة التغير المتوقع  
 ٪ 2.1  ٪ 3.0  ٪ 3.0  ٪ 5.0 معدل الفائدة الخالي من المخاطر   
 2.9  2.5  2.4  3.0 العمر التعاقدي لخيارات األسهم )بالسنوات(   
 37.0  51.9  49.2  55.6 سعر السهم في تاريخ المنح )لاير سعودي(  
 50.0  55.0  55.0  46.0 سعر ممارسة الخيار في تاريخ المنح )لاير سعودي(   
        

 2.1  6.7  4.1  13.9 القيمة العادلة للخيار 
 0.3  -  -  - العمر التعاقدي المتبقي )بالسنوات( 

 51.3  52.6  53.2  58.8 المتوسط المرجح لسعر السهم خالل السنة
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 )تتمة(برنامج خيارات الموظفين في أسهم الشركة - 81
 
 )تتمة(  للموظفينبرنامج خيار األسهم  18-1
 

ا على طرق الممارسة التي يمكن تم تحديد العمر المتوقع لخيارات األسهم على أساس البيانات التاريخية والتوقعات الحالية، وال تعتبر بالضرورة مؤشر  
ا على التوجهات المستقبلية وال يمثل  فترة الخيارات يعتبر مؤشر    تماثل أن تحدث. يعكس التغير المتوقع االفتراض بأن التغير التاريخي على مدى فترة  

 ا. بالضرورة النتيجة الفعلية أيض  
 

 يظهر الجدول أدناه عدد خيارات األسهم والتغيرات عليها خالل السنة: 
 

 م 2021  م 2022 

    
 11.263.069  10.000.000 في بداية السنة  

 (517.992)  ( 154.000) تمت تسويتها خالل السنة 
 (745.077)  ( 232.000) السنة مسحوبة خالل 

 10.000.000  9.614.000 في نهاية السنة  

 
 برنامج أسهم الموظفين:  18-2
 

ط واألحكام  بموجب برنامج أسهم الموظفين، ت منح أدوات حقوق الملكية )األسهم( للموظفين المؤهلين لملكية األسهم )أسهم الخزينة( وفق ا لنفس الشرو
 لبرنامج خيار األسهم للموظفين. يتم تحديد القيمة العادلة، أي لكل مكافأة باستخدام سعر السوق لسهم الشركة في تاريخ المنح. المذكورة أعاله 

 
نح برنامج أسهم الموظفين   سهم.  472.500 عدد األسهم الممنوحة بموجب الخطةم(. 2021هـ )نوفمبر 1443في ربيع اآلخر  م2021م 

 
نح برنامج أسهم   سهم.  513.500عن عدد األسهم الممنوحة بموجب الخطة م(. 2022 مارسهـ )1444اآلخر  جمادىفي  م2021الموظفين م 

 
 يوضح الجدول التالي حركة أسهم الخزينة خالل السنة:  18-3
 
 م 2021  م 2022 

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

    
 906.594  875.157 في بداية السنة 

 (31.437)  ( 8.555) تمت تسويتها خالل السنة 

 875.157  866.602 في نهاية السنة 

 
 احتياطيات أخرى - 91
 

   إيضاح 
 ديسمبر  31

  م 2022
 ديسمبر  31

 م 2021

   
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

      
 43.027  ( 48.950)   احتياطي التحوط 

 560.705  686.672  1-19 احتياطي ترجمة عمالت 
 18.657  171.677  2-19 أخرى

 622.389  809.399   صافي الرصيد المدين 

 
ا في سعر الصرف بمتوسط  2022خالل   19-1 تعديل    تسجيل  السعودي. نتيجة لذلك، تم   لاير٪ مقابل ال   36.5م، سجل الجنيه المصري انخفاض 

 يتعلق بترجمة العمليات األجنبية في مصر. ترجمة العملة فيما 
 
  سعودي، مليون لاير    164.6تشمل حركة األرصدة المتعلقة بشراء حصة إضافية في الشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية المحدودة بمبلغ   19-2

مليون لاير سعودي، وتسوية أسهم الخزينة    12.2ومصروفات الدفع على أساس األسهم بمبلغ    (سعودي   لاير  مليون  102.7  :م2021)
 مليون لاير سعودي.  2.3بمبلغ 
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 حقوق الملكية غير المسيطرة  - 20
 

ا بإجمالي المعلومات المالية المتعلقة بشكل جوهري بشركة تابعة   وتمثل المبالغ    الدولية لأللبان والعصائر المحدودة(  الشركة)للمجموعة  فيما يلي ملخص 
 المجموعة.شركات قبل االستبعادات بين 

 

 
 ديسمبر  31

  م2022
 ديسمبر  31

 م2021

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 الرياالت بآالف 
 السعودية 

    
 1.726.087  1.077.570 الموجودات غير المتداولة

 874.168  777.825 الموجودات المتداولة 
    

 563.362  425.888 المطلوبات غير المتداولة 
 801.049  642.609 المطلوبات المتداولة

    
 1.235.844  786.898 حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة 

 498.919  311.505 حقوق الملكية غير المسيطرة 
    

 3.009.037  2.718.227 إيرادات 
 (2.920.297)  (2.636.685) مصاريف 

 88.740  81.542 السنة ربح
    

    العائد إلى: لربح ا صافي 
 72.847  63.216 مساهمي الشركة

 15.893  18.326 حقوق الملكية غير المسيطرة 
    

    الشامل العائد إلى:  الدخل / )الخسارة(إجمالي 
 73.602  ( 90.730) مساهمي الشركة

 16.916  (101.407) حقوق الملكية غير المسيطرة 
    

 90.518  (192.137) الشامل للسنة  الدخل  /)الخسارة( إجمالي 
    

    النقدية:التدفقات  
 74.283  223.876 األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من 

 ( 94.709)  ( 63.479) التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
 53.963  (139.817) التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 
 قروض وتسهيالت  - 12
 

  إيضاح 
 ديسمبر  31

  م2022
 ديسمبر  31

 م2021

   
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 الرياالت بآالف 
 السعودية 

      مطلوبات غير متداولة
 3.467.597  5.232.256  1-21 تسهيالت بنكية إسالمية )مرابحة( 
 1.153.796  875.524  2-21 صندوق التنمية الصناعي السعودي 

 164.357  89.007  3-21 لشركات تابعة غير خليجيةتسهيالت بنكية 
 321.979  304.017  4-21 )مرابحة( المؤسسة المالية الدولية 
 94.095  75.337  5-21 صندوق التنمية الزراعية

   6.576.141  5.201.824 
      

 1.870.416  1.872.803  6-21 صكوك دولية

   8.448.944  7.072.240 

      مطلوبات متداولة
 424.761  506.674  1-21 )مرابحة( تسهيالت بنكية إسالمية 

 263.877  283.713  2-21 صندوق التنمية الصناعي السعودي 
 233.177  124.245  3-21 تسهيالت بنكية لشركات تابعة غير خليجية

 46.704  96.636  4-21 )مرابحة(  المؤسسة المالية الدولية
 28.155  27.758  5-21 صندوق التنمية الزراعية

   1.039.026  996.674 
 1.608.861  -  6-21 صكوك

 26.063  26.063  6-21 صكوك دولية

   1.065.089  2.631.598 

 9.703.838  9.514.033   إجمالي القروض والتسهيالت 
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 قروض وتسهيالت )تتمة(  - 12
 
التسهيالت البنكية اإلسالمية )مرابحة( مضمونة بسندات ألمر صادرة بواسطة المجموعة ومقومة باللاير السعودي. تستحق التسهيالت   21-1

م، دخلت  2022ديسمبر    31البنكية )مرابحة( خالل فترة أقل من عامين وهي في الغالب ذات طبيعة متجددة. خالل السنة المنتهية في  
م، بلغت  2022ديسمبر    31م: ال شيء( كما في  2021مليون لاير سعودي )  1.700صرفية إسالمية جديدة بمبلغ  المجموعة في تسهيالت م 

  4.677.2التسهيالت البنكية اإلسالمية )مرابحة( غير المستخدمة والمتاحة لالستخدام لفترة استحقاق أساسية تمتد ألكثر من خمس سنوات  
 مليون لاير سعودي(.  5.631.4م: 2021مليون لاير سعودي )

 
التنمية الصناعي السعودي، باللاير السعودي، مضمونة برهن أراضي ومباني  تسهيالت المج 21-2 بما يعادل قيمة    وآالتموعة من صندوق 

كما في   القائم.  متاحة  2022ديسمبر    31القرض  أو  الصناعي غير مستخدمة  التنمية  المجموعة تسهيالت من صندوق  لدى  يكن  لم  م، 
أو موافقة صندوق  م: ال شيء(. تخضع الموجودات  2021لالستخدام ) القرض  لقيود االستبعاد حتى يتم تسوية  المحتفظ بها كضمانات 

 التنمية الصناعي السعودي على االستبعاد.
 
البنكية قروض   21-3 ا حصلت عليها الشركات التابعة غير الخليجية من مؤسسات مصرفية أجنبية بعمالت أجنبية تشمل  تمثل هذه التسهيالت 

والجن األمريكي  األردني. وهي  الدوالر  والدينار  المصري  مقدمةيه  بضمانات  مع    مضمونة  يتناسب  بما  االم  الشركة  مساهمي  قبل  من 
مليون لاير سعودي    366.7مبلغ  م ما يعادل  2022ديسمبر    31حصصهم. بلغت التسهيالت غير المستخدمة والمتاحة لالستخدام كما في  

 مليون لاير سعودي(. 320.5م: 2021)
 
عضو في مجموعة البنك الدولي    –الممنوحة من قبل المؤسسة المالية الدولية )مؤسسة التمويل الدولية  )مرابحة(  إن التسهيالت البنكية   21-4

ديسمبر    31  والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية( بالدوالر األمريكي، مضمونة بسندات ألمر صادرة بواسطة المجموعة. كما في
 513.9م:  2021. )سعودي  لاير  مليون  438.9والمتاحة لالستخدام من قبل المجموعة مبلغ    غير المستخدمةم، بلغت التسهيالت  2022

 مليون لاير سعودي(. 
 
بما يعادل قيمة القرض القائم. خالل    وآالتالتسهيالت من صندوق التنمية الزراعية، باللاير السعودي، مضمونة برهن أراضي ومباني   21-5

مقدمة من صندوق التنمية الزراعية    قصيرة األجل )مرابحة(م، حصلت المجموعة على تسهيالت  2022ديسمبر    31السنة المنتهية في  
دوق  لالستخدام من صن  ومتاحةلدى المجموعة تسهيالت غير مستخدمة    م، 2022ديسمبر    31مليون لاير سعودي. كما في    500بمبلغ  

م: ال شيء(. تخضع الموجودات المحتفظ بها كضمانات لقيود االستبعاد حتى يتم  2021مليون لاير سعودي ) 500بمبلغ  ة التنمية الزراعي
 سداد القرض أو موافقة صندوق التنمية الزراعية على االستبعاد. 

 
مليون لاير سعودي صادرة    1.0عودي بقيمة إسمية قدرها  مليون لاير س   1.600اإلصدار الخامس بقيمة    -تم استرداد الصكوك الخامسة   21-6

هـ 1444صفر    20م( بالقيمة االسمية في تاريخ استحقاقها في  2015سبتمبر    16هـ )الموافق  1436ذي الحجة    3عن الشركة بتاريخ  
 م(.2022سبتمبر  16)الموافق 

 
من الصكوك    -المجموعة األولى    -م( بإصدار اإلصدار األول  2019مارس    5هـ )الموافق  1440  جمادى اآلخره   28قامت الشركة بتاريخ  

  0.2مليون دوالر أمريكي لسندات اوروبية متوسطة األجل بقيمة اسمية    2.000.0مليون دوالر أمريكي من اجمالي    500.0  بقيمة  الدولية
الدولية عائدا   ٪ سنويا يستحق السداد الحقا كل نصف سنة. سوف يتم إسترداد  4.3بلغ  مليون دوالر أمريكي لكل منها. تدر الصكوك 

 م(.2024مارس  5هـ )الموافق 1445شعبان  24تاريخ إستحقاقها في  في  اإلسميةالصكوك الدولية بقيمتها 
 

اإلدارة بمراقبة التعهدات بصورة    تشتمل القروض على تعهدات معينة. إن اإلخالل بهذه التعهدات في المستقبل قد يؤدي الى إعادة التفاوض. وتقوم 
م، لم يكن لدى الشركة أي إخالل  2022، فإن اإلدارة تقوم باتخاذ االجراءات االزمة لضمان االلتزام. خالل سنة  محتملشهرية وفي حال وجود إخالل  

 بأي من هذه التعهدات. 
 
 مزايا نهاية الخدمة للموظفين  - 22
 
 م 2021  م 2022 

 
 الرياالت بآالف 

  السعودية 
 بآالف الرياالت 
 السعودية 

    
 909.353  951.827 الرصيد اإلفتتاحي 

 -  4.773 (13 إيضاح) تابعة شركة على استحواذ 
    قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 

 101.197  98.649 تكلفة الخدمة الحالية    
 15.918  21.365 تكلفة الفائدة   

    الشامل الموحدة قائمة الدخل 
 4.929  42.057 خسائر إكتوارية   

    الحركة في النقد:
 (79.570)  ( 62.090) مزايا مدفوعة   

 951.827  1.056.581 الرصيد الختامي 
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 مزايا نهاية الخدمة للموظفين )تتمة(  - 22
 

 الموظفين خدمة  نهاية مزايا  مطلوباتالحساسية في  
 
 م 2021  م 2022   

   
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

      
 902.909  983.208  ٪1نقص بنسبة  معدل التضخم في الرواتب 

 951.827  1.056.581  أساس  
 1.006.789  1.138.029  ٪1زيادة بنسبة  
      

 1.019.859  1.138.718  ٪1نقص بنسبة  معدل الخصم 
 951.827  1.056.581  أساس  
 892.560  983.992  ٪1زيادة بنسبة  
 

التغير في االفتراضات في حين أن جميع االفتراضات االخرى ثابتة. من الناحية العملية، فإن هذا غير   على تستند تحليالت الحساسية المذكورة اعاله 
التغيرات في بعض االفتراضات مرتبطة مع بعضها البعض، وعند حساب حساسية مزايا نهاية الخدمة للموظفين   وارد الحدوث وقد تكون بعض 

ا نفس  يتم تطبيق  فإنه  إكتواري جوهري  الوحدة  إلفتراض  تكلفة  أساس طريقة  على  للموظفين محسوبة  الخدمة  نهاية  لمزايا  الحالية  )القيمة  لطريقة 
 اإلئتمانية المقدرة في نهاية فترة التقرير( عند حساب مزايا نهاية الخدمة للموظفين المعترف بها في قائمة المركز المالي الموحدة. 

 
 االفتراضات الديموغرافية 

 

 
 ديسمبر  31

  م 2022
 ديسمبر  31

 م 2021

    
    موظفي دول مجلس التعاون الخليجي 

 34.670  38.370 عدد الموظفين 
 38  37 متوسط أعمار الموظفين )بالسنوات( 
 7  6 متوسط عدد سنوات الخبرات السابقة 

    
    سنوات.  6.7المتوسط المرجح لفترة مطلوبات مزايا نهاية خدمة الموظفين هو 

 
 معدل نمو المرتبات   مجمل نسبة الخصم  الدولة 

 م 2021  م 2022  م 2021  م 2022 

        
 ٪2.2  ٪4.4  ٪2.2  ٪4.4 المملكة العربية السعودية 

 ٪2.2  ٪4.1  ٪2.2  ٪4.1 دولة االمارات العربية المتحدة 
 ٪4.9  ٪5.9  ٪4.9  ٪5.9 سلطنة ع مان
 ٪2.8  ٪5.1  ٪2.8  ٪5.1 دولة الكويت 

 ٪4.6  ٪6.7  ٪4.6  ٪6.7 البحرين مملكة 
 ٪2.2  ٪4.2  ٪2.2  ٪4.2 قطردولة 

 
 تتعرض المجموعة لعدد من المخاطر، وأهمها مبين أدناه:  التعرض للمخاطر:

 
 إن أغلبية مكافآت مزايا نهاية الخدمة ترتبط بالتضخم وزيادة التضخم سيؤدي إلى زيادة المطلوبات.  :مخاطر التضخم

 
 إن أي انخفاض في عائدات سندات الشركات من شانه أن يزيد من مطلوبات الخطة. :مخاطر التغير في عوائد السندات

 
 تحليل استحقاق التدفقات النقدية غير المخصومة 

 

  أقل من سنة  
 ن سنةبي

  إلى سنتين
 بين سنتين إلى
  خمس سنوات 

 أكثر من 
 المجموع   خمس سنوات 

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

          م2022ديسمبر  31
 مطلوبات مزايا نهاية 

 1.927.219  1.309.735  50.9953  124.413  142.076 خدمة الموظفين    
          م2021ديسمبر  31

 مطلوبات مزايا نهاية 
 1.911.037  1.292.503  349.725  139.571  129.238 خدمة الموظفين    
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 مؤجلة ضرائب  - 32
 

 فيما يلي أهم الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة التي قامت المجموعة باالعتراف بها: 
 

 موجودات ضريبية مؤجلة  23-1
 
 م 2021  م 2022 

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

    
 35.517  45.339 الرصيد اإلفتتاحي 

 9.982  ( 370) السنة   ادة خالليز / (نقص)
 (160)  ( 15.295) فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 45.339  29.674 الرصيد الختامي 

 
ضريبية    تتعلق الموجودات الضريبية المؤجلة بالخسائر الضريبية غير المستغلة لشركاتها التابعة في األرجنتين ومصر. تعتقد اإلدارة بتوفر أرباح

 الموجودات الضريبية المؤجلة. مستقبلية لالستفادة من 
 

 المطلوبات الضريبية المؤجلة  23-2
 
 م 2021  م 2022 

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

    
 102.139  117.302 الرصيد اإلفتتاحي 

 14.699  652 السنة  خالل  ادةيز
 464  ( 27.465) فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 117.302  90.489 الختامي الرصيد 

 
مليون لاير سعودي    23.8تتعلق المطلوبات الضريبية المؤجلة بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة الناتجة عن الممتلكات واآلالت والمعدات، وتشمل  

لاير سعودي، والتي تمت في فترة دمج األعمال مع الشركات التابعة في األرجنتين. وتعد    مليون  68.1ناتجة عن تعديل القيمة العادلة لألرض بقيمة  
 هذه الفروقات هي الفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية لألرض ألغراض التقارير المالية والقيمة المقدرة لها لألغراض الضريبية. 

 
 زكاة وضريبة دخل  - 42
 

 
 ديسمبر  31

  م 2022
 ديسمبر  31

 م 2021

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

    
 429.988  168.596 (1-24مخصص الزكاة )إيضاح 

 17.264  17.503 (2-24مخصص ضريبة الدخل )إيضاح 

 186.099  447.252 

 
 مخصص الزكاة  24-1
 

العربية    تحسب نفقات الزكاة على أساس صافي الدخل المعدل أو الوعاء الزكوي، أيهما أعلى طبقا  ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة 
 ة.. السعودية. تتضمن العناصر الرئيسية للوعاء الزكوي بشكل أساسي من مكونات حقوق الملكية وصافي الدخل والمطلوبات المعدلة لغرض الزكا

 
 م 2021  م 2022 

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

    
 371.993  429.988 الرصيد اإلفتتاحي 

 77.080  62.600 صافي   ، محمل للسنة
 (19.085)  ( 323.992) مدفوعات 

 429.988  168.596 الرصيد الختامي 
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 )تتمة(  زكاة وضريبة دخل - 42
 
 )تتمة(  مخصص الزكاة 42-1
 

الزكوية  الربوط    وتسويةم وتسوية التزاماتها الزكوية وفقا  لذلك. تم إغالق  2021قدمت الشركة اقراراتها الزكوية الموحدة عن جميع السنوات حتى عام  
لجميع السنوات    وية والضريبيةط الزكوربال  وتسوية  . تم اغالقهيئة الزكاة والضريبة والجماركلدى    المراعيم لشركة  2020السنوات حتى    لجميع
المتعلقة على وجه التحديد    وال تزال الربوط  لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  للشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية  م2018وم  2015  حتى

   .المفتوحة السنوات من نتهاءاال   عند ينشأ قد الذيووجد،  إن التزام،  الي   كاف المتاح  المخصص. تعتقد اإلدارة أن مفتوحة م2017وم 2016لعامي 
 

هيئة الزكاة  م وتسوية التزاماتها الزكوية وفقا  لذلك. تم االتفاق مع  2008قدمت شركة حائل للتنمية الزراعية إقراراتها الزكوية عن جميع السنوات حتى  
هيئة الزكاة  بل م ما زال قيد المراجعة من ق2008م بينما اإلقرار الزكوي لسنة 2007عن الربوط الزكوية لجميع السنوات حتى  والضريبة والجمارك
م فصاعدا ، ال يتعين على شركة حائل للتنمية الزراعية تقديم إقرار زكوي منفصل ألنه يتم إدراج نتائج  2009. إعتبارا من سنة  والضريبة والجمارك

 أنشطتها في اإلقرار الزكوي الموحد للمجموعة.
 

 مخصص ضريبة الدخل  24-2
 
 م 2021  م 2022 

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

    
 26.311  17.264 الرصيد اإلفتتاحي 

 6.617  7.169 محمل للسنة  
 (15.664)  ( 6.930) مدفوعات 

 17.264  17.503 الرصيد الختامي 

 
عام   حتى  السنوات  جميع  عن  الضريبية  إقراراتها  التابعة  األجنبية  الشركات  جميع  2021قدمت  بينما  لذلك.  وفقا   الضريبية  االلتزامات  وسددت  م 
م، 2014لعام  آخر إقرار ضريبي لم يتم الربط النهائي عليه كان  إن  االقرارات الضريبية قد تم تقديمها، لم يتم إصدار الربط النهائي لها لبعض السنوات.  

 م.2020بينما كان اخر ربط نهائي لعام 
 

 ال يعتبر الفرق بين معدل الضريبة الفعلي والمحاسبي جوهرياَ. 
 

 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى - 25
 

 تعتبر اإلدارة أن القيمة الدفترية للذمم الدائنة التجارية تقارب قيمتها العادلة 
 

 
 ديسمبر  31

  م 2022
 ديسمبر  31

 م 2021

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

    
 1.318.677  1.258.361 أطراف أخرى  -ذمم دائنة تجارية 
 5.582  7.867 (36أطراف ذات عالقة )إيضاح  -ذمم دائنة تجارية 
 1.518.690  1.937.573 (1-25)إيضاح  مصاريف مستحقة
 496.547  451.752 ذمم دائنة آخرى 

 3.655.553  3.339.496 

 
بمبلغ 25-1 المبيعات  مقابل خصومات  مستحقات  المستحقة  المصاريف  )  435.4 تتضمن  مليون لاير    320.8م:  2021مليون لاير سعودي 

متعلقةسعودي(   بمبلغ  ب  ومستحقات  )   359.1الرواتب  سعودي  مقابل    304.7م:  2021مليون لاير  ومستحقات  سعودي(  مليون لاير 
على    مم الدائنة األخرىتضمن الدتمليون لاير سعودي(.    63.0م:  2021مليون لاير سعودي )  86.3مرتجعات المبيعات المتوقعة بمبلغ  

 تاريخ التقرير.  كما في العمالء  من ودفعات مقدمة مستحقةأرباح   وتوزيعاتمتعلقة بالمخزون الجزء غير معترف به من المنح الحكومية 
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 تكلفة اليرادات  - 26
 
 م 2021  م 2022 

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

    
 6.837.845  8.641.351 تكاليف مواد مستهلكة 

 (272.103)  ( 335.071) إعانات حكومية  
 1.680.742  1.796.481 تكاليف موظفين  

 1.362.511  1.506.742 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات 
 597.530  748.136 إصالح وصيانة 

 360.241  480.494 استهالك موجودات حيوية 
 335.188  370.655 هاتف وكهرباء 
 143.534  145.574 لقاحات وأدوية 
 80.259  84.431 مواد استهالكية 

 49.687  49.521 رسوم المعالجة الخارجية 
 41.014  21.842 إطفاء موجودات غير ملموسة 

 30.287  38.390 استهالك موجودات حق استخدام 
ا طويلة األجل )إيضاح   27.262  27.262 (8إطفاء مصاريف مدفوعة مقدم 

 204.099  239.747 مصاريف أخرى 
    يخصم: 

 ( 687.646)  ( 717.520) (11الموجودات الحيوية )إيضاح الزيادة في قيمة 

 13.098.035  10.790.450 
 

 مصاريف بيع وتوزيع - 27
 
 م 2021  م 2022 

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

    
 1.531.939  1.600.448 تكاليف موظفين 

 352.803  458.611 مصاريف تسويق  
 228.223  225.522 ممتلكات وآالت ومعدات استهالك 

 179.447  199.954 إصالح وصيانة 
 62.740  57.619 استهالك موجودات حق استخدام 

 23.046  26.556 هاتف وكهرباء  
 12.762  13.414 واد استهالكية م

 4.970  1.442 إطفاء موجودات غير ملموسة 
 16  - رسوم المعالجة الخارجية 

 122.905  125.972 مصاريف أخرى  

 2.709.538  2.518.851 

 
 مصاريف عمومية وإدارية  - 28
 
 م 2021  م 2022 

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

    
 244.356  263.923 تكاليف موظفين 

 85.957  84.880 تأمين
 38.763  44.909 إصالح وصيانة 

 20.492  24.101 ملموسة موجودات غير إطفاء 
 17.835  19.981 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات 
 9.710  9.548 استهالك موجودات حق استخدام 

 3.910  4.986 هاتف وكهرباء 
 834  3.433 واد استهالكية م

 6.300  2.933 مصاريف أخرى 

 458.694  428.157 
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 مصاريف أخرى، صافي  - 29
 

 م 2021  م 2022 

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

    
 135.875  85.600 (1-29خسارة من استبعاد موجودات حيوية )إيضاح 

 -  82.921 (2-21)إيضاح  انخفاض استثمار في شركة زميلة
 (6.221)  2.582 استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات  (مكاسب) /خسائر

 (1.177)  ( 27) حق استخدام  موجوداتصافي مكاسب استبعاد 
 (300)  ( 300) ستثمار في أدوات حقوق ملكية  من ا توزيعات أرباح 

 (1.012)  ( 4.966) دخل آخر 
 (41.602)  ( 12.454) مكاسب التغير بأسعار الصرف 

 153.356  85.563 

 
(.  9-5  راجع إيضاح)تقريبا     يتم استهالك كل بقرة داخل قطيع أبقار األلبان على مدى متوسط العمر اإلنتاجي المقدر بأربع دورات حلب 29-1

أبقار األلبان، يتم إعدام أو بيع نسبة كبيرة من القطيع كل عام بناء  على تقييم من قبل اإلدارة    من أجل الحفاظ على حجم وصحة قطيع
انه ليس من  .  ربية وكفاءة كل رأس في القطيع، ويتم االحتفاظ فقط باألبقار التي تتماشى مع مستويات إنتاجية محددة مسبق اإلنتاجية وت

ا، وبالتالي يتم تطبيق متوسط عمر إنتاجي ا أو متأخر   مكون من أربع   الممكن التنبؤ مسبق ا بأي رأس من القطيع الذي سيتم إعدامه مبكر 
اإلنتاجية المنخفضة في سوق ثانوي حيث تكون القيمة المستلمة   غالب ا ما يتم بيع أبقار القطيع ذات. طيع أبقار األلبانتقريبا لق دورات حلب

ا بعمر إن رؤوس األبقار ضمن قطيع األبقار التي يتم إعدامها أو بيعها  .  داخل القطيع  هذا الرأس  لكل رأس في القطيع غير مرتبطة عموم 
اإلستبعاد بشكل    حلب، عادة  تكون تكلفتها القابلة لإلهالك أعلى من القيمة المتبقية المتوقعة وبالتالي ستنشأ خسارة عنددورات    قبل أربع

تعتقد اإلدارة أن هذه الخسارة الناتجة عن اإلستبعاد تعوض جزئي ا عن االستهالك الذي لم يتم قيده لدى رؤوس األبقار األخرى ضمن  . عام
ووفق ا لذلك فإن الربح للسنة أو صافي القيمة الدفترية لقطيع    دورات حلب.   أربع  مازالت على قيد الحياة بعد متوسط  قطيع األبقار والتي

 .أبقار األلبان كما تم إدراجه في قائمة المركز المالي لم يتم تغيره بشكل جوهري 
 

 تكلفة تمويل، صافي  - 30
 

 م 2021  م 2022 

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

    
 359.190  433.707 فوائد وتكاليف تمويل 

 15.966  16.008 عقود اإليجار  مطلوباتفوائد 
 (3.796)  ( 1.658) دخل فوائد على اإليداعات األخرى 

 (18.133)  2.043 التغير بأسعار الصرف ( مكاسب)/  خسائر
 (12.348)  ( 19.699) رسملة فوائد 

 5.184  ( 2.282) خسارة تسوية أداة مقايضة معدل الفائدة ( / مكاسب)صافي 

 428.119  346.063 

 
 ربحية السهم  - 31
 

 يعتمد إحتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة على المعلومات التالية: 
 

 م 2021  م 2022 

    
 1.563.543  1.759.812 السعودية( ربح السنة العائد للمساهمين في الشركة )باآلالف الرياالت 

    
    عدد األسهم )باآلالف( 

 981.559  981.897 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض ربحية السهم األساسية 
 18.441  18.103 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية التي تم إعادة شرائها 

 1.000.000  1.000.000 ألغراض ربحية السهم المخفضة المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

    
    ( باللاير السعودي )ربحية السهم بناًء على ربح السنة العائد إلى المساهمين في الشركة 

 1.59  1.79 األساسية    -

 1.56  1.76 المخفضة    -

 
 الخزينة المحتفظ بها ضمن برنامج خيارات الموظفين في أسهم شركة المراعي. تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم لألخذ في الحسبان أسهم 

 



 شركة المراعي 
 شركة مساهمة سعودية 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 م2022 ديسمبر  31 في المنتهية  للسنة

 

53 

 المعلومات القطاعية  - 32
 

العالمات التجارية "المراعي"،  يتكون النشاط الرئيسي للمجموعة من قطاعات تشتمل على صناعة وبيع منتجات األلبان وعصائر الفاكهة باستخدام  
  اليف"، و "بيتي" و "طيبة"، وكذلك صناعة وبيع منتجات المخابز باستخدام العالمات التجارية "لوزين" و"سفن دايز"، باإلضافة إلى منتجات  ي و"جوس

عالف والمحاصيل الزراعية وأغذية األطفال  و "البشاير". تشمل األنشطة القطاعية األخرى منتجات األ الدواجن باستخدام العالمة التجارية "اليوم" 
 م لكل قطاع من قطاعات األعمال: 2021ديسمبر  31وم 2022ديسمبر  31. فيما يلي بيانا  بالمعلومات المالية المختارة كما في األغذيةوخدمات 

 
 إنتاج الحليب ومعالجة وتوزيع منتجات األلبان وعصائر الفاكهة منتجات األلبان والعصائر 

 صناعة وتوزيع منتجات المخابز ت المخابز منتجا
 صناعة وتوزيع منتجات الدواجن  منتجات الدواجن 
 وخدمات األغذية  وأغذية األطفالواألعالف المحاصيل الزراعية  أنشطة أخرى 

 

 الجمالي   األنشطة األخرى   منتجات الدواجن  منتجات المخابز   األلبان والعصائر 

 م 2022ديسمبر  31
 الرياالت بآالف 

  السعودية 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

          
 19.618.795  1.572.602  3.013.435  2.439.300  12.593.458 اإليرادات 

 18.722.258  765.400  3.013.435  2.439.300  12.504.123 مبيعات األطراف األخرى 
 ( 2.412.943)   (199.947)  ( 455.019)  ( 284.534)  ( 1.473.443) استهالك واطفاء

 الحصة في نتائج شركة زميلة 
 716  716  -  -  - ومشروع مشترك    

 ( 82.921)  ( 82.921)  -  -  - خالل السنة  االنخفاض في القيمة
ى  إلالعائد  الربح / )الخسارة(

 1.759.812  ( 119.906)  299.422  334.070  1.246.226 مساهمين في الشركة ال
 1.778.138  ( 119.906)  302.422  334.070  1.261.552 للسنة الربح / )الخسارة(

 32.073.970  2.904.015  6.093.457  1.977.247  21.099.251 إجمالي الموجودات
 15.091.105  689.542  551.319  530.389  13.319.855 المطلوبات إجمالي 

 

          م 2021ديسمبر  31
          

 16.368.327  1.075.536  2.301.459  1.788.862  11.202.470 اإليرادات 
 15.849.720  618.074  2.301.459  1.788.862  11.141.325 مبيعات األطراف األخرى 

 ( 2.165.285)  (192.565)  (337.184)  (207.580)  ( 1.427.956) استهالك واطفاء
 الحصة في نتائج شركة زميلة 

 (941)  (941)  -  -  - ومشروع مشترك    
ى  إلالعائد  الربح / )الخسارة(

 1.563.543  (84.436)  214.985  218.002  1.214.992 مساهمين في الشركة ال
 1.579.436  (84.436)  217.487  226.199  1.220.186 للسنة )الخسارة(الربح / 

 31.754.302  2.920.462  5.548.292  1.998.297  21.287.251 إجمالي الموجودات
 15.135.889  671.524  616.534  443.640  13.404.191 إجمالي المطلوبات 

 

العمالء من خالل بيع المنتجات االستهالكية. يتم انتقال السيطرة على المنتجات في نقطة زمنية محددة ويتم  تنتج ايرادات المجموعة من العقود مع  
 بيعها مباشرة للعمالء. 

 
التي تدير المركز النقدي على    المركزية،ال يتم تحليل تكلفة التمويل ومصاريف الضريبة على مستوى القطاع، وذلك ألنها مرتبطة بوظيفة الخزينة  

 توى المجموعة. مس
 

بناء  على عمليات القطاع.    الموجوداتيتم قياس موجودات القطاع بنفس الطريقة التي يتم بها قياس القوائم المالية الموحدة. يتم تخصيص وتحليل هذه  
على مستوى الدولة    الموجوداتبناء  على موقعها الجغرافي، وبالتالي لم يتم اإلفصاح عن إجمالي    الموجوداتال تقوم إدارة المجموعة بتحليل إجمالي  

 المالية الموحدة.  القوائم هذهفي 
 

 يتم تلخيص اإليرادات من مجموعات المنتجات الرئيسية والمناطق الجغرافية أدناه: 
 

 الجمالي   األنشطة األخرى   منتجات الدواجن  منتجات المخابز   األلبان والعصائر 

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

          م 2202ديسمبر  31
 12.099.752  195.054  2.515.815  1.880.922  7.507.961 المملكة العربية السعودية

 3.642.590  29.558  387.376  526.712  2.698.944 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 
 2.979.916  540.788  110.244  31.666  2.297.218 دول أخرى  

 18.722.258  765.400  3.013.435  2.439.300  12.504.123 الجمالي 

          
          م 1202ديسمبر  31

 10.222.762  155.151  1.903.967  1.428.420  6.735.224 المملكة العربية السعودية
 3.121.348  24.937  280.205  341.294  2.474.912 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

 2.505.610  437.986  117.287  19.148  1.931.189 دول أخرى  

 15.849.720  618.074  2.301.459  1.788.862  11.141.325 الجمالي 
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 سحب على المكشوف  - 33
 

الشركة   في  المكشوف  على  السحب  تسهيالت  ترتيب  والعصائر    الدوليةتمثل  بمبلغ  واالردن)مصر    المحدودةلأللبان  سعودي    185(  مليون لاير 
، مضمون بضمان تجاري مقدم من المساهمين. بلغ متوسط معدل تسهيالت السحب على المكشوف خالل عام  ( سعوديمليون لاير    235.5م:  2021)

 ٪.(.6.0و٪  9.5م: 2021٪ سنوي ا لمصر واألردن على التوالي )6.0و٪ 9.5م 2022
 

 معلومات التدفق النقدي - 34
 

 ألنشطة االستثمارية والتمويلية غير النقديةا 34-1
 
 (. 7 إيضاحالتنفيذ ) تحت سملة تكلفة اإلقتراض كجزء من أعمال رأسمالية ر
 

 (. 9 إيضاحموجودات حق استخدام )  استحواذ على
 

 تسوية صافي الدين  34-2
 

  االصل االلتزامات من االنشطة التمويلية  

 
 قروض

 وتسهيالت 
 سحب على 
 المكشوف 

 مطلوبات 
 عقود اليجار 

 الجمالي 
 الفرعي

 النقد
 االجمالي  في حكمه وما

 بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية 
       

 9.642.464 580.913 10.223.377 441.144 78.395 9.703.838 2022يناير  1الرصيد االفتتاحي في 
 ( 167.252) (19.067) ( 186.319) (107.318) 15.675 ( 94.676) التدفقات النقدية التمويلية 

 154.128 - 154.128 154.128 - - اإليجار التغيرات في عقود 
 428.119 - 428.119 16.008 3.575 408.536 التكلفة التمويلية 

 ( 445.316) - ( 445.316) (13.506) ( 3.602) ( 428.208) التكلفة التمويلية المدفوعة 
 ( 91.066) (14.930) ( 105.996) ( 23.626) ( 6.913) ( 75.457) األجنبيةتعديالت صرف العمالت  

 في الرصيد الختامي كما
 9.521.077 546.916 10.067.993 466.830 87.130 9.514.033 2022ديسمبر  31   

       
 11.174.459 503.510 11.677.969 425.489 137.512 11.114.968 2021يناير  1الرصيد االفتتاحي في 
 (1.633.409) 76.997 (1.556.412) (86.765) (59.257) (1.410.390) التدفقات النقدية التمويلية 

 100.369 - 100.369 100.369 - - اإليجار التغيرات في عقود 
 346.063 - 346.063 15.966 4.055 326.042 التكلفة التمويلية 

 (356.815) - (356.815) (14.369) ( 3.952) ( 338.494) التمويلية المدفوعة التكلفة 
 11.797 406 12.203 454 37 11.712 األجنبيةتعديالت صرف العمالت  

 في الرصيد الختامي كما
 9.642.464 580.913 10.223.377 441.144 78.395 9.703.838 2021ديسمبر  31   

 
 وااللتزامات المحتملة التعهدات  - 35

 
مليون لاير    173.6م:  2021م )2022ديسمبر    31لاير سعودي كما في    مليون  437.3بموجب االعتمادات المستندية    تعهداتبلغت ال 35-1

 سعودي(.
 
مليار لاير    1.4م:  2021م )2022ديسمبر    31لاير سعودي كما في    مليار  1.5 بلغت االلتزامات المحتملة بموجب خطابات الضمان  35-2

 سعودي(. تنتهي االلتزامات المحتملة مقابل خطابات الضمان على النحو التالي: 
 

 
 ديسمبر  31

  م 2022
 ديسمبر  31

 م 2021

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

    
 461.843  1.189.560 خالل سنة واحدة 

 759.263  82.221 من سنتين إلى خمس سنوات 
 201.540  205.633 بعد خمس سنوات 

 1.422.646  1.477.414 الجمالي 

 
التزامات رأسمالية بمبلغ   35-3 التنفيذ )2022ديسمبر    31لاير سعودي كما في    مليار  1.2لدى المجموعة  م: 2021م تتعلق بمشاريع تحت 

الحالية ومراكز المبيعات، وأسطول التوزيع،  مليون لاير    830.1 سعودي(. تتعلق معظم االلتزامات الرأسمالية بتطوير مرافق االنتاج 
 المعلومات.  تقنية  والثالجات، وأجهزة أنظمة

 
 لألمور المتعلقة بالزكاة. 1-24 إيضاحراجع  35-4
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  - 63
 

ديسمبر    31كان لدى المجموعة خالل السياق االعتيادي ألعمالها المعامالت الهامة التالية مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المنتهية في   36-1
 :مم وأرصدته2021وم 2022

 
 الرصيد كما في   مبلغ المعامالت  

  م 2021  م 2022 طبيعة المعامالت 
 ديسمبر  31

  م 2022
 ديسمبر  31
م 1202  

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

        مبيعات إلى: 
 132.001  128.479  731.026  714.967 شركة بندة للتجزئة 
 531  -  2.249  - شركة عافية الدولية 

 -  76  -  1.242 للخدمات الغذائية هرفي 
 98.291  105.220  491.769  532.408 العثيم  عبدهللا أسواق

 230.823  233.775  1.225.044  1.248.617 إجمالي 

 
        مشتريات من: 

 (4.845)  ( 5.704)  57.633  67.722 الشركة المتحدة للسكر 
 (462)  -  26.962  - ماريا فوندومونتي أس.إيه 

 67.722  84.595  (5.704 )  (5.307) 

        خدمات من:  
 (275)  ( 2.163)  162.054  160.169 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 

 شركة االتصاالت السعودية 
 -  -  25.194  27.958 * (يس1تي اس)   

 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية 
 -  -  7.390  10.923 )زين(   

 199.050  194.638  (2.163 )  (275) 

 (5.582)  ( 7.867)  279.233  266.772 إجمالي 

        

        رسوم التمويل: 
 ( 1.587)  -  5.512  6.905 * البنك السعودي البريطاني 
 (588)  -  2.042  416 البنك السعودي الفرنسي 

 (2.644)  -  9.187  8.904 سعودي البنك األهلى ال

 16.225  16.741  -  (4.819) 
        

        تمويل بنكي:
 (1.042.002)  ( 1.751.429)  26.685  9.694 * البنك السعودي البريطاني 
 -  ( 262.575)  2.352  6.811 البنك السعودي الفرنسي 

 (590.625)  ( 915.625)  14.586  23.711 سعودي البنك األهلى ال

 40.216  43.623  (2.929.629 )  (1.632.627) 

 
. تعكس المعامالت المفصح عنها  م2022أغسطس    7حتى    أطراف ذات عالقةكانت شركة االتصاالت السعودية والبنك السعودي البريطاني   *

 ديسمبر لهذه السنوات.  31والرصيد ذي الصلة كما في  م2020و م2021الذي تم تنفيذه خالل عامي  التجارينشاط ل المبلغ اإلجمالي ل
 

المبيعات والمشتريات )بما في ذلك الخدمات( من / إلى األطراف ذات العالقة خالل السنة بناء  على قوائم األسعار السارية والشروط    تتم 36-2
التي ستكون متاحة ألطراف خارجية في سياق األعمال االعتيادية. تم اإلفصاح عن الشروط واألحكام المتعلقة بترتيبات تمويل القروض  

وتحمل رسوم فائدة بأسعار السوق. تمت جميع المعامالت األخرى وفق ا للشروط واألحكام التجارية العادية وبأسعار   21في اإليضاح رقم  
 . السائدةالسوق  

 
 حركة التمويل البنكي هي كما يلي:  إن 36-3
 
 م 2021  م 2022 

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

    
 2.074.062  1.632.627 اإلفتتاحي الرصيد  
 7.723.813  11.055.125 خالل السنة  مسحوب

 (8.165.248)  ( 9.758.123) السنة  خالل المدفوعات

 1.632.627  2.929.629 الرصيد الختامي 
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 )تتمة(  ذات العالقة  المعامالت مع األطراف - 63
 

 على ما يلي:  التابعة، تشتمل األطراف ذات العالقة، غير الشركات  36-4
 

 العـالقة  اسم المنشأة 

  
 ملكية مشتركة وأعضاء مجلس إدارة مجموعة المراعي شركة بندة للتجزئة 
 ملكية مشتركة وأعضاء مجلس إدارة مجموعة المراعي شركة عافية الدولية 

 ملكية مشتركة وأعضاء مجلس إدارة مجموعة المراعي للخدمات الغذائية هرفي 
 ملكية مشتركة وأعضاء مجلس إدارة مجموعة المراعي الشركة المتحدة للسكر 
 اإلدارة   كبار موظفي أسواق عبدهللا العثيم 

 إدارة مشتركة  شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 
 إدارة مشتركة   شركة االتصاالت السعودية

 إدارة مشتركة  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين(
 إدارة مشتركة  البنك السعودي البريطاني 
 إدارة مشتركة  البنك السعودي الفرنسي 
 إدارة مشتركة  البنك األهلى السعودي 

 شركة زميلة  ماريا فوندومونتي أس.إيه 
 

  ال يتم منح أعضاء مجلس اإلدارة أية تعويضات مقابل دورهم في إدارة الشركة ما لم يتم إعتمادها بواسطة الجمعية العمومية. ي منح أعضاء 36-5
مجلس اإلدارة بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واجتماعات لجان المجلس. وي منح الرؤساء التنفيذيين مكافأة ثابتة نتيجة لمهام إدارتهم  

التنفيذي و ومسئولي مكافآت وفقا  لعقد    التنفيذي  المالي  مديرالاتهم المباشرة. يستلم أعلى خمسة موظفين من اإلدارة العليا بما فيهم المدير 
التوظيف الموقع معهم. يعرض الجدول التالي تفاصيل التعويضات والمكافآت التي تم دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين وموظفي  

 عليا: اإلدارة ال
 

 

أعضاء مجلس 
الدارة غير  
التنفيذيين/ 
 المستقلين

 موظفي كبار 
  الجمالي  الدارة  

أعضاء مجلس 
الدارة غير  
التنفيذيين/ 
 المستقلين

 موظفي كبار 
 الجمالي  الدارة 

 م 2021ديسمبر  31  م 2022ديسمبر  31 
 بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية 
        

 8.207 7.707 500  9.140 8.640 500 رواتب وتعويضات
 4.120 2.441 1.679  4.406 2.510 1.896 بدالت

 6.582 6.582 -  8.355 8.355 - حوافز سنوية ودورية 
 1.087 1.087 -  3.332 3.332 - معامالت الدفع على أساس السهم 

 690 690 -  390 390 - عينية  مزايا
 7.552 5.952 1.600  3.159 1.359 1.800 أخرى  مزايا

 28.238 24.459 3.779  28.782 24.586 4.196 الجمالي 
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م، كان لدى المجموعة العديد من المشتقات المالية التي تم تخصيصها كأدوات تحوط للتدفقات النقدية لتغطية تقلبات التدفقات  2022ديسمبر    31في  
لتقلبات األسعار في السوق. طبقا  لس التي تخضع جميعها  السلع  العمالت األجنبية وأسعار  العمالت وأسعار صرف  الناشئة عن أسعار  ياسة  النقدية 

 المجموعة ال تستخدم المشتقات المالية ألغراض التداول والمضاربة. 
 

ديسمبر    31لاير سعودي. في    مليون  1.900قدرها    إجمالية  عموالت بمبالغعقود مقايضة أسعار    17، ابرمت المجموعة  م2022ديسمبر    31في  
 لاير سعودي.  ليارم 1قدرها  إجمالية  د مقايضة أسعار عموالت بمبالغوعق 10، كان لدى المجموعة م2021

 
لمعدالت العمولة )سايبور(، وفي المقابل تدفع عمولة بسعر    وفق اوبموجب عقود مقايضة أسعار هذه العموالت، تستلم المجموعة عمولة بسعر عائم  

 ثابت وفقا لشروط معينة. تستخدم هذه المقايضات لتغطية المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار عموالت القروض اإلسالمية للمجموعة. 
 
الت  ت المجموعة في استراتيجيات تحوط من خالل استخدام مشتقات مالية متنوعة لتغطية التزامات الشركة الحالية من العمالت األجنبية والمعامدخل

 المستقبلية المحتمل حدوثها بشكل كبير. 
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مشتريات السلع المتوقعة وتستخدم    تدخل المجموعة في مشتقات سلع مختلفة للتحوط من سعر مشتريات سلع معينة. تتوافق هذه المشتقات مع إستحقاق
 نفس المؤشر األساسي للبند المغطى، وبالتالي ال ينتج عنها مخاطر أساسية. 

 
ة عالية. يؤدي  تظهر جميع المشتقات المالية في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة. تعتبر كافة تحوطات التدفقات النقدية تعتبر ذات فعالي

تحوط بشكل فعال إلى إثبات مصاريف الفائدة بسعر فائدة ثابت للقروض ذات أسعار الفائدة المتغيرة المتحوط لها والمخزون والممتلكات  تطبيق محاسبة ال 
 والمعدات بمعدل الصرف الثابت للعمالت األجنبية للمشتريات المتحوط لها. واآلت

 
 المتبقية القائمة في تاريخ التقرير: يعرض الجدول التالي تفاصيل المبالغ اإلسمية والفترات 

 
 التحوط ألدوات القيمة الدفترية    القيمة السمية ألدوات التحوط  
 المطلوبات   الموجودات   غير متداول   متداول  

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

        م2022ديسمبر  31
 28.767  6.966  4.011.142  697.233 عقود صرف آجلة 

 1.250  28.699  1.900.000  - مقايضات معدل الفائدة 
 4.373  47.675  -  455.024 مشتقات سلع 

 1.152.257  5.911.142  83.340  34.390 

        م2021ديسمبر  31
 56.391  683  1.917.077  1.885.704 عقود صرف آجلة 

 244  2.011  1.000.000  - مقايضات معدل الفائدة 
 -  10.914  -  184.889 مشتقات سلع 

 2.070.593  2.917.077  13.608  56.635 
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 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية  38-1
 

القياس.    القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها بيع موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك بشروط تعامل عادلة في تاريخ

تعريف القيمة العادلة يوجد افتراض أن المجموعة هي شركة عاملة مستمرة حيث ال يوجد أي نية أو شرط للحد ماديا  من حجم عملياتها أو  ضمن  

 إجراء معاملة بشروط سلبية. 

 

عمالت أجنبية، أو وسيط،  تعتبر األداة المالية مدرجة في السوق النشطة إذا كانت األسعار المدرجة متوفرة بصورة سهلة ومنتظمة من تاجر صرف  

 أو مجموعة صناعة، أو خدمات تسعير أو هيئة تنظيمية وأن هذه األسعار تمثل معامالت سوقية حدثت بصورة فعلية ومنتظمة على أساس تجاري. 

 

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

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

 

 : أسعار مدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن الحصول عليها في تاريخ القياس. 1المستوى 

 

وهي قابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوبات بصورة مباشرة )مثل    1تم إدراجها في المستوى    : مدخالت عدا األسعار المدرجة التي2المستوى  

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

 

 : مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات السوق القابلة للمالحظة )مدخالت غير قابلة للمالحظة(. 3المستوى 
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 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(  38-1
 

القيمة العادلة. وهي ال تشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ال تقاس  القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها في تسلسل  يظهر الجدول أدناه  
 بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة. 

 

 القيمة العادلة   القيمة الدفترية  

  أدوات التحوط  

القيمة العادلة  
الدخل  من خالل 

 الجمالي   3المستوى   2المستوى   1المستوى   الجمالي   الشامل اآلخر 

 بآالف الرياالت السعودية  
              م2022ديسمبر  31

              الموجودات المالية 
 83.340  -  83.340  -  83.340  -  83.340 أدوات مالية مشتقة 

 15.607  -  -  15.607  15.607  15.607  - استثمار في أدوات حقوق ملكية 
              

              المطلوبات المالية 
 34.390  -  34.390  -  34.390  -  34.390 أدوات مالية مشتقة 

              
              م2021ديسمبر  31

              الموجودات المالية 
 13.608  -  13.608  -  13.608  -  13.608 أدوات مالية مشتقة 

 46.894  -  -  46.894  46.894  46.894  - استثمار في أدوات حقوق ملكية 
              

              المطلوبات المالية 
 56.635  -  56.635  -  56.635  -  56.635 أدوات مالية مشتقة 

 
استخدام نماذج تقييم معترف بها على نطاق واسع. تعتمد المجموعة على الطرف المقابل  يحتوي المستوى الثاني لألدوات المالية المشتقة على العقود اآلجلة ومقايضات أسعار العموالت ومشتقات السلع. تم تقييم هذه المشتقات ب

القيمة الحالية وتقييمات السوق المتوسطة. وحيثما ينطبق ذلك، فإن هذه النماذج تتوقع التدفقات    حساباتقبل األطراف المقابلة استخدام نماذج األسعار القياسية اآلجلة باستخدام  لتقييم هذه المشتقات. تتضمن أساليب التقييم المطبقة من  
 . ةة في السوق بما في ذلك منحنيات أسعار الفائدة ونطاق االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية واألسعار اآلجلة والفوري النقدية المستقبلية وتخصم المبالغ المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام مدخالت قابلة للمالحظ
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 إدارة مخاطر األدوات المالية  38-2
 

 االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار السوق ومخاطر إدارة رأس المال.  تتعرض أنشطة المجموعة لمخاطر مالية متنوعة مثل مخاطر
 

حّوط  إن إدارة مخاطر المجموعة مركزية في الغالب بموجب السياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تعمل خزينة المجموعة على تحديد وتقييم وت
موعة. يوافق مجلس اإلدارة على إدارة المخاطر الشاملة، وكذلك السياسات التي تغطي  المخاطر المالية بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية للمج

ة غير المشتقة  مجاالت محددة مثل مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان واستخدام األدوات المالية المشتقة واألدوات المالي
 واستثمار السيولة الفائضة. 

 
 االئتمان  مخاطر 

 
االئتمان  تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تتعرض المجموعة لمخاطر  

 :كما يلي وأدوات مالية مشتقة على أرصدتها البنكية والذمم المدينة التجارية والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة
 

 
 ديسمبر  31

  م 2022
 ديسمبر  31

 م 2021

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 ية دالسعو

    
 537.108  480.397 (16)إيضاح نقد لدى البنك 

 1.188.179  1.317.095   أطراف أخرى –ذمم مدينة تجارية  
 230.823  233.775 ( 36)إيضاح  أطراف ذات عالقة   -ذمم مدينة تجارية 
 13.608  83.340 (37)إيضاح  أدوات مالية مشتقة
 63.352  116.043 (15)إيضاح  ذمم مدينة اخرى

 2.230.650  2.033.070 

 
 مخاطر االئتمان.للتعرض لالقيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد األقصى 

 
 على ما يلي: البنكية االئتمان على الذمم المدينة واألرصدة  تقتصر مخاطر

 

 وأعلى.  BBB-المحتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني يتراوح من   األرصدة النقدية والودائع ألجل واألدوات المالية المشتقة •
 

تقوم المجموعة بتطبيق النسخة    في قيمة الذمم المدينة التجارية ومرتجعات المبيعات.  االنخفاضمخصص  م  ص بالصافي بعد خالذمم المدينة  تظهر   •
لقياس خسائر االئتمان المتوقعة والتي تستخدم مخصص الخسارة المتوقعة لمدى الحياة بالنسبة لجميع    9  للمعيار الدولي للتقرير المالي  المبسطة

المتوقعة يتم تجميع الذمم التجارية المدينة على أساس خصائص مخاطر االئتمان المشتركة واأليام  الذمم المدينة التجارية. ولقياس خسائر االئتمان  
ي تؤثر التي استحقت فيها. يتم تعديل معدالت الخسارة التاريخية لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية على عوامل النشاط االقتصادي الكلي الت

للدول التي تبيع    الفائدة ومعدل البطالة ومعدل التضخم ومعدل  الناتج المحلي اإلجمالي  نة. تحدد المجموعة  على قدرة العمالء لتسوية الذمم المدي 
على ذلك تقوم بتعديل معدالت الخسارة التاريخية على أساس التغيرات المتوقعة على    وبناء    ا  لها بضائعها وخدماتها لتكون أكثر العوامل ارتباط

 هذه العوامل. 
 

 لألطراف ذات العالقة. مستقر ي المركز المال
 

( ٪27.6م: 2021) ٪29من األرصدة في المملكة العربية السعودية، (  ٪59.6م: 2021) ٪59تتكون األرصدة المستحقة للذمم المدينة التجارية من 
من األرصدة في دول أخرى. يشكل  (  ٪12.8م:  2021)  ٪12و  من األرصدة في دول مجلس التعاون الخليجي )بخالف المملكة العربية السعودية(

 . (٪32م: 2021) م2022ديسمبر  31القائمة كما في التجارية نة من الذمم المديا تقريب   ٪33أكبر خمس عمالء 
 

المجموعة  تقوم  للسياسات واإلجراءات المحددة.  ا  االئتمان المتعلقة بالمبالغ المستحقة من العمالء عن طريقة المراقبة وفق    تقوم المجموعة بإدارة مخاطر
 . القائمة بصورة مستمرةمراقبة الذمم المدينة ولكل عميل عن طريق وضع حدود ائتمان من مخاطر االئتمان التي تتعلق بالعمالء بالحد 

 
 مخاطر السيولة 

 
نتج مخاطر  تمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية. يمكن أن تت

طلوبات المالية في  فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمالسيولة عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها.  
 جمالي وغير مخصومة وتتضمن مدفوعات الفائدة المقدرة. إلالمالية. تم عرض المبالغ با  السنة نهاية 
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 إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة(  38-2
 

 السيولة )تتمة( مخاطر 
 

 م2022ديسمبر  31 

  القيمة الدفترية  

 عند الطلب 
 أو أقل من 
  سنة واحدة 

 سنة  1من 
  سنوات   5إلى 

 أكثر من 
 سنوات  5

 بآالف الرياالت السعودية  
        مطلوبات مالية غير مشتقة 

 -  -  96.276  87.130 سحب على المكشوف 
 1.690.892  7.023.261  1.163.784  9.514.033 قروض وتسهيالت  

 -  -  3.647.686  3.647.686 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 
 -  -  7.867  7.867 ذمم دائنة تجارية ألطراف ذات عالقة 

 290.566  205.908  87.986  466.830 مطلوبات عقود اإليجار 

 13.723.546  5.003.599  7.229.169  1.981.458 

        
        مطلوبات مالية مشتقة 

 -   22.938   10.589  28.767 عقود صرف عمالت أجنبية آجلة 
 -  1.512  -  1.250 مقايضات معدالت الفائدة 

 -  -  4.578  4.373 مشتقات سلع 

 34.390  15.167  24.450   - 

        
 م2021ديسمبر  31 

  القيمة الدفترية  

 عند الطلب 
 من أو أقل  

  سنة واحدة 
 سنة  1من 
  سنوات   5إلى 

 أكثر من 
 سنوات  5

 بآالف الرياالت السعودية  
        مطلوبات مالية غير مشتقة 

 -  -  87.541  78.395 سحب على المكشوف 
 1.307.717  6.029.732  2.730.293  9.703.838 قروض وتسهيالت  

 -  -  3.333.914  3.333.914 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 
 -  -  5.582  5.582 ذمم دائنة تجارية ألطراف ذات عالقة 

 304.338  195.168  91.067  441.144 مطلوبات عقود اإليجار 

 13.562.873  6.248.397  6.224.900  1.612.055 

        
        مطلوبات مالية مشتقة 

 -  12.348  48.524  56.391 عقود صرف عمالت أجنبية آجلة 
 -  -  255  244 مقايضات معدالت الفائدة 

 56.635  48.779  12.348  - 

 
للوفاء    تتم إدارة مخاطر البنكية والتسهيالت اإلئتمانية األخرى  السيولة وذلك بمراقبتها بصورة منتظمة لضمان توفر األموال الالزمة والتسهيالت 

 .  البيع باألجلبااللتزامات المستقبلية للمجموعة. تنص شروط المبيعات الخاصة بالمجموعة بأن يتم سداد المبالغ نقدا  عند تسليم البضاعة أو على أساس  
 

 مخاطر السوق 
 

وأسعار السلع وأسعار صرف    معدالت العمولةالتذبذب في أداة مالية ما بسبب التغيرات في األسعار السائدة في السوق مثل    مخاطر السوق هي مخاطر
المجموعة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة التعرض لمخاطر السوق    دخلمما يؤثر على    العمالت األجنبية، 

 مع تعظيم العوائد. والسيطرة عليها ضمن الحدود المقبولة  
 

 ئر. تستخدم المجموعة المشتقات إلدارة مخاطر السوق وتسعى إلى تطبيق محاسبة التحوط لضبط التقلب في األرباح أو الخسا
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 مخاطر أسعار العموالت 
 

  أسعار العموالت المخاطر المتعلقة بآثار التقلبات في أسعار العموالت السائدة بالسوق على المركز المالي للمجموعة وتدفقاتها النقدية.  تمثل مخاطر
البالغ    والصكوك  غير الخليجية   والتسهيالت البنكية األخرى   )مرابحة(  مؤسسة التمويل الدوليةوتسهيالت  ،  تحمل التسهيالت البنكية اإلسالمية )مرابحة(

كما في  مليون    4.312.8  قدرها العمولة  لاير سعوديمليون    5.069.5:  م 2021)م  2022  ديسمبر  31لاير سعودي  ( أعباء مالية وفقا  لمعدالت 
 السائدة في السوق. 

 
٪ 60٪ إلى  50السياسة بالحفاظ على  تقضي  .  قروض بعمولة ثابتة ومتغيرةال من  مزيج  باستخدام   النفقات التمويلية تتمثل سياسة المجموعة بشأن إدارة  

تحمل القروض المتغيرة   .ةهي بسعر عمولة ثابت  م2022ديسمبر    31كما في    القائمة٪ من إجمالي القروض  55  حالي ا، . ةمن قروضها بسعر عمولة ثابت
 . سايبور عمولة إضافية وفق ا لمعدالت السوق السائدة والمؤشرات على أساس

 
ا. تتزامن تواريخ التسوية مع التواريخ التي تستحق فيها الفائدة على    180أو   90المقايضة تسوية صافي الفوائد المدينة أو الدائنة كل  تتطلب عقود  يوم 

 الدين األساسي. 
 

مع   (، يرة )بعد خصم التحوطالمتعلقة بالقروض ذات فائدة المتغ يعكس الجدول أدناه مدى تأثر الدخل بالتغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العموالت
 .بالمجموعةالقابلة للتغيير ثابتة. ال يوجد لمخاطر أسعار العموالت أي أثر مباشر على حقوق الملكية األخرى بقاء كافة البنود 

 

   

 الزيادة/ النقص في 
 نقاط األساس المتعلقة 
  بأسعار العموالت 

 األثر على 
 دخل السنة 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

      
 43.128  100+   لاير سعودي  م2202ديسمبر  31

 ( 43.128)  100 -  لاير سعودي  
 50.695  100+   لاير سعودي  م2021ديسمبر  31

 (50.695)  100 -  لاير سعودي  
 

 االساسية  مخاطر أسعار السلع
 

والتي تتعرض   ، الذرة والسكر والصويا  على سبيل المثال  والتي تشمل  أسعار السلع هي المخاطر التي ترتبط بالتغيرات في أسعار بعض السلع   مخاطر
متوقعة  يات اللها المجموعة من تأثير غير مرغوب فيه على تكاليف المجموعة وتدفقاتها النقدية. تنشأ هذه المخاطر في أسعار السلع األساسية من المشتر

 لبعض السلع من المواد الخام التي تستخدمها المجموعة والتي يتم إدارتها وتخفيضها من خالل الدخول في عقود المشتقات للسلع. 
 

المتوقعة لشراء  ستخدام مشتقات السلع المالية. هذه المشتقات تتوافق مع التواريخ  الع بسدخلت المجموعة في عمليات تحوط لتقلبات أنواع معينة من ال
 تلك السلع. كما أنه ال يوجد فرق بين مؤشر السلع األساسي ومؤشر التحوط. 

 
مليون لاير    30٪ من شأنها أن تزيد / )تنقص( من األرباح بمقدار  5إن حساسية أسعار السلع للتغيرات المحتملة المعقولة في أسعار الفائدة بنسبة  

 ر مباشر على حقوق الملكية بالمجموعة.أي أث  سلعال يوجد لمخاطر أسعار ال سعودي.
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 مخاطر العمالت 
 

تنشأ مخاطر العمالت عند إدراج  العمالت المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي.    تمثل مخاطر
والموجودات المستقبلية  التجارية  بهما  المعامالت  المعترف  يقتصر    والمطلوبات  المجموعة.  تختلف عن عملة  لمخاطر  تبعمالت  المجموعة  عرض 

  البحريني  والدوالر األمريكي والدينارالدينار الكويتي والجنيه المصري واليورو والجنيه اإلسترليني  على المعامالت  بشكل أساسي  نبية  العمالت األج 
العماني والدرهم    البحرينيالدينار    من  الناشئةبية  لمخاطر العمالت األجنالمجموعة غير معرضة    إناألردني.    والدينار  والدرهم االماراتي واللاير 

الدينار الكويتي  بالدوالر األمريكي. يتم مراقبة التذبذب في أسعار صرف العمالت مقابل    ةمرتبط   ألنها والدينار األردني    االماراتي واللاير العماني 
اطر العمالت األجنبية عن عمالت  والجنيه اإلسترليني بشكل مستمر. تنشأ البيانات الكمية المتعلقة بتعرض المجموعة لمخوالجنيه المصري واليورو  

 األمريكي وهي كما يلي: رالال ترتبط بالدو
 

  اليورو  الجنيه المصري   الدينار الكويتي  
 الجنيه 

  السترليني 
 الجمالي 

 باللاير السعودي 

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

          م 2022ديسمبر  31
 51.153  10.620  2.168  19.658  18.707 نقد لدى البنك 

 6.993  -  14  247  6.732 نقد في الصندوق
 138.901  -  -  19.011  119.890 ذمم مدينة تجارية 

          
 ( 26.954)  -  -  ( 26.954)  - سحب على المكشوف 
 ( 23.674)  -  -  ( 23.674)  - قروض قصيرة األجل
 ( 122.277)  -  -  ( 122.277)  - قروض طويلة األجل 

 ( 374.585)  ( 4.501)  ( 309.683)  ( 58.769)  ( 1.632) ذمم دائنة تجارية 

 صافي المخاطر على
 ( 350.443)  6.119  ( 307.501)  ( 192.758)  143.697 قائمة المركز المالي     

 
 المتعلق بانخفاض سعر صرف الجنيه المصري مقابل اللاير السعودي.  1-19إيضاح راجع  *

  اليورو  الجنيه المصري   الدينار الكويتي  
 الجنيه 

  السترليني 
 الجمالي 

 باللاير السعودي 

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

          م 2021ديسمبر  31
 99.532  2.286  10.227  60.927  26.092 نقد لدى البنك 

 722  38  70  54  560 نقد في الصندوق
 123.464  -  -  19.659  103.805 ذمم مدينة تجارية 

          
 (14.256)  -  -  (14.256)  - المكشوف سحب على  

 (69.029)  -  -  (69.029)  - قروض قصيرة األجل
 (374.700)  -  (159.020)  (215.680)  - قروض طويلة األجل 

 (267.164)  (6.333)  (146.589)  (110.975)  (3.267) ذمم دائنة تجارية 

 صافي المخاطر على
 (501.431)  (4.009)  (295.312)  (329.300)  127.190 قائمة المركز المالي     

 
مخاطر التقلبات في سعر الصرف. تعتقد اإلدارة بأن مخاطر العمالت المتعلقة بالمدفوعات    لتقليلتستخدم المجموعة عقود الصرف األجنبي اآلجلة  

خزينة    طر. تتمثل سياسة إدارة مخا ةيآجلة لشراء العمالت األجنب  اتيبصورة مالئمة وذلك بإبرام إتفاق   إدارتها  تمي  الرأسمالية   والمصاريف المتوقعة  
٪ من التدفقات النقدية المتوقعة غير المربوطة بالدوالر األمريكي للذمم الدائنة ومشتريات النفقات الرأسمالية  90  و   ٪65المجموعة في التحوط بين  

ا، مع مراعاة م المتوقعة   المدفوعات ٪ من 90، تم التحوط بحوالي م2022ديسمبر  31راجعة تكلفة تنفيذ كل تحوط. للسنة المنتهية في  حتى سنة مقدم 
عامالت توقع  والنفقات الرأسمالية فيما يتعلق بمخاطر العمالت األجنبية. إن التحوط من المدفوعات المتوقعة والنفقات الرأسمالية مؤهلة باعتبارها م

. كانت حساسية العملة  لمجموعةصادرة من ا   ةيالشراء اآلجلة مضمونة بسندات إذن   اتفاقيات للغاية" ألغراض محاسبة التحوط. إن  مؤهلة "محتملة  
 مليون لاير سعودي.  23٪ في األسعار ستزيد / )تنقص( األرباح بمقدار 5للتغيرات المحتملة بشكل معقول بنسبة  
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 )تتمة(  مخاطر العمالت
 

كل العمالت األخرى سيؤثر على قياس    مقابل  ٪10والجنيه المصري واليورو والجنيه اإلسترليني بمقدار  الدينار الكويتي  )انخفاض(    /إن ارتفاع  
 )تنقص( حقوق الملكية بالمبالغ الظاهرة أدناه:  /  المدرجة بالعمالت األجنبية كما ستزيدالمالية (  والمطلوباتالموجودات  )تشمل األدوات المالية 

 

 
 ديسمبر  31

  م 2022
 ديسمبر  31

 م 2021

 
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 ية دالسعو

    
 12.719  14.370 الدينار الكويتي 
 (32.930)  ( 19.276) الجنيه المصري 

 (29.531)  ( 30.750) اليورو 
 ( 401)  612 الجنيه اإلسترليني 

 (35.044 )  (50.143) 

 
 إدارة رأس المال 

 
السوق ومواصلة تطور نشاطها  و  ينوالدائن ينالمستثمرثقة تتمثل سياسة مجلس اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال كافي من أجل المحافظة على  

 ومستوى توزيعات األرباح للمساهمين العاديين. المستخدمرأس المال على المستقبلي. يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد 
 

 المجموعة عند إدارة رأس المال إلى ما يلي: تهدف 
 
  اآلخرين،توفير العوائد للمساهمين والمنافع ألصحاب المصالح  بحيث يمكنها االستمرار في    منشأة على االستمرار كمنشأة مستمرة حماية قدرة ال (1

 و
 
 توفير عائد كافي للمساهمين.  (2
 

ي الدين  تقوم المجموعة، كغيرها من الشركات العاملة في الصناعة، بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المديونية. يتم حساب هذه النسبة بقسمة صاف
 كما يلي:  هي  المديونية للمجموعة في نهاية السنة المالية  إن نسبةعلى مجموع حقوق الملكية المعدلة. 

 
 م 2021  م 2022 

 
 الرياالت بآالف 

  السعودية 
 بآالف الرياالت 
 السعودية 

    
 9.782.233  9.601.163 * والتسهيالت إجمالي القروض 
 ( 580.913)  ( 546.916) نقد ومافي حكمة 

 9.201.320  9.054.247 صافي الدين 
 15.489.308  15.837.264 ملكية معدلة  حقوق

 ٪59.4  ٪57.2 المديونية نسبة  
 
 سحب على المكشوف  تتضمن *
 
 توزيعات األرباح المصادق عليها والمدفوعة  - 93
 
  1 بمبلغ أرباح نقدية  ات ( وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على توزيعم2022أبريل  12الموافق هـ )1443رمضان  11في 

رمضان  19مليون لاير سعودي تم دفعها في  979.6م منها 2021ديسمبر  31لاير سعودي للسهم الواحد( للسنة المنتهية في  1مليار لاير سعودي )
 . سعودي لاير   مليون 18.2 البالغة (. لم يتم دفع أي توزيعات أرباح تتعلق بأسهم الخزينةم2022أبريل  20الموافق هـ. )3144
 

 األرباح المقترح توزيعها  - 40
 

ديسمبر    31لاير سعودي لكل سهم( للسنة المنتهية في    1لاير سعودي )  مليار  1  بمبلغأقترح مجلس اإلدارة توصية للجمعية العامة لتوزيع أرباح  
 م.2022

 
 أحداث الحقة  - 14
 

 . منذ نهاية السنة والتي قد تتطلب إفصاح أو تعديل على هذه القوائم المالية الموحدة تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة
 
 اعتماد مجلس الدارة  - 24
 

 .(م2023 يناير  22 هـ )الموافق1444 اآلخرة  جمادى 29 اعتمدت هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ


