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 التابعة وأنشطتها هانبذة عن الشركة وشركات - 1

 2ولية محدودة إلى شركة مساهمة بتاريخ ؤ تم تحويلها من شركة ذات مس ،شركة مساهمة سعودية هي شركة المراعي )"الشركة"(إن 
يوليو   1هـ )الموافق 1411الحجة  وذ 19م(. وقد بدأت الشركة عملياتها التجارية بتاريخ 2005أغسطس  8هـ )الموافق 1426رجب 
م، كانت األنشطة الرئيسية للشركة  1991. وقبل توحيد أنشطتها في عام 1010084223بموجب سجل تجاري رقم  م( وتعمل1991

 ستخدام اسم العالمة التجارية "المراعي". ام تتم ب 1991م حتى 1977لألعوام من 
 
، 11492، الرياض 8524 . ب.حي اإلزدهار، ص ،طريق الدائري الشماليال، 7مخرج رقم  هو: ةعنوان المركز الرئيسي للشركإن 

 المملكة العربية السعودية. 
 

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

 إلى مصر واألردن.
 

و "بيتي" و   و "جوسي اليف" العالمات التجارية "المراعي"اسماء ستخدام ايتم إنتاج األلبان وعصائر الفاكهة وتصنيع المواد الغذائية ب 
يع األغذية المشتقة من األلبان وعصائر الفاكهة في المملكة العربية السعودية  "طيبة". كما يتم إنتاج الحليب الخام ومعالجته مع القيام بتصن 

 ودولة اإلمارات العربية المتحدة ومصر واألردن.
 

وهي  يتم انتاج األلبان وعصائر الفاكهة وتصنيع المواد الغذائية في مصر واألردن من خالل الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة، 
تقوم المجموعة بإدارة العمليات التشغيلية للشركة الدولية   ، حيث تحتفظ الشركة بحصص مسيطرة.كومع شركة بيبسي مشروع مشترك 
 من خالل الشركات التابعة الرئيسية التالية:  المحدودة لأللبان والعصائر

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

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

 دايز"، على التوالي. 
 

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

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

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

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

 
 اإلمارات المحدودة شركة المراعي  - دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 شركة الكواكب العربية للتجارة والتسويق المحدودة  - مان سلطنة ع  
 شركة المراعي البحرين المحدودة  - مملكة البحرين
 شركة الخرافي إخوان لمنتجات األلبان المحدودة  - دولة الكويت 

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

من  ،" فوندومونتي" ينمجتمع مت المتحدة األمريكية. ويشار إليهل مزارع أعالف في األرجنتين والوالياي تشغتقوم ب تمتلك المجموعة و
 خالل الشركات التابعة الرئيسية التالية: 

 
 المحدودة فوندومونتي القابضة أمريكا الشمالية  - الواليات المتحدة األمريكية 

 إيه .فوندومونتي أمريكا الجنوبية إس - األرجنتين

الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة   والممثلة في أعمال المجموعة خارج دول مجلس التعاون الخليجي وإدارة يتم تشغيل
 وفوندومونتي من خالل شركة المراعي لالستثمار القابضة، التي تأسست في مملكة البحرين.
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 )تتمة( التابعة وأنشطتها هانبذة عن الشركة وشركات - 1

مصنع األوائل للصناعات الغذائية  شركة  حصص من  %100( على م2019مايو  27هـ )1440رمضان  22المجموعة في تحوذت اس
بشكل رئيسي في تقديم منتجات ذات  مصنع األوائل للصناعات الغذائية المحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة. تعمل شركة  المحدودة،

المراعي للتوسع  تواجدالغذائية في الشرق األوسط. سوف يعزز هذا االستحواذ الحقا   قيمة إضافية )اللحوم والدواجن( لصناعة الخدمات
 (. 2 - 5)انظر إيضاح  في مجال الخدمات الغذائية

م( قامت المجموعة باإلستحواذ على حصص إضافية في شركة تأصيل الدواجن والذي  2019يوليو  18) هـ1440ذو القعدة  15بتاريخ 
 .%93.5الى  %62.4نتج عنه زيادة نسبة الملكية من 

 . ال تعد نتائج الفترة مؤشرا على نتائج المجموعة السنوية

 عداد اإلأسس  - 2

 بيان االلتزام  1- 2

في المملكة  ( "التقرير المالي األولي" المعتمد 34لمعيار المحاسبة الدولي رقم )وفقا   الموجزة الموحدةاألولية تم إعداد هذه القوائم المالية 

خر  آ إلى جنب مع اجنب   تهايجب قراءو من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين صادرةصدارات األخرى الإلوالمعايير وا العربية السعودية

ال تتضمن كافة المعلومات المطلوبة لمجموعة كاملة من القوائم  التي م و2018ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في قوائم مالية موحدة 

ت  ، ولكن تم إدراج سياسات محاسبية وإيضاحات تفسيرية مختارة لتفسير أحداث ومعامال للمعايير الدولية للتقرير المالي اوفق  المالية المعدة 

 .م2018ديسمبر  31هامة لفهم التغيرات في المركز المالي واألداء المالي للمجموعة منذ 

تم توضيح التغيرات في (. 16رقم ) موجزة تطبيق المعيار الدولي للتقرير الماليال الموحدةتم في هذه المجموعة من القوائم المالية األولية 
 (. 2-4السياسات المحاسبية الهامة في إيضاح رقم )

ديسمبر   31 المبالغ المعروضة كما في فأن والذي تم فحصه،  (16رقم )  يق المعيار الدولى للتقرير الماليفيما عدا التعديل الناتج عن تطب 

   قد تم مراجعتها. م2018 يناير1 و م2018

 إعداد القوائم المالية  2- 2

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

 : الموجزة  الموحدة المالي

 يتم قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة.  •

 . دلةمن خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العا بالقيمة العادلة في أدوات حقوق الملكيةيتم قياس االستثمار  •

 وحدة االئتمان المتوقعة.يتم االعتراف بمستحقات التزامات المنافع المحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة  •

 يتم تقييمها بالقيمة العادلة. ، والتي يمكن قياسها بالقيمة العادلة بشكل موثوق به، الموجودات الحيوية •

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

 فروق ترجمة العمالت األجنبية الى تكلفة اإليرادات والمصروفات األخرى وتكلفة التمويل. ربح / خسارة والتوزيع، وكذلك إعادة تصنيف 

 استخدام األحكام والتقديرات  3- 2

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

 . قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.والمصروفاتوعلى المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات وااليرادات  

 

 من التقديرات  عدم التأكدوالمصادر الهامة لحاالت    للمجموعة  عند تطبيق السياسات المحاسبية  من قبل اإلدارةالموضوعة  إن التقديرات الهامة  

دم التأكد  باستثناء األحكام الجديدة الهامه والمصادر الرئيسية لحاالت ع، األخيرة الموحدة السنوية الماليةمماثلة لتلك المبينة في القوائم  كانت

 . 2 – 4والمبينة في اإليضاح رقم   (16من التقديرات المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض - 3

. تم  مجموعةالعرض للعملة للشركة و العملة الوظيفية وهالذي بالريال السعودي، والموجزة الموحدة  األولية  تم عرض هذه القوائم المالية

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

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات 4-1

م، وتم توضــيح أثر 2018ر يناي  1( "عقود اإليجار" اعتبارا  من 16رقم ) المعيار الدولي للتقرير الماليقامت المجموعة بتطبيق 

ومع ذلك فإن عددا  من التعديالت على تم إصـــدارها (. ال يوجد معايير جديدة  2  - 4ر بالكامل في إيضـــاح رقم )ياالمع تطبيق هذا

 المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة.ولكن ليس لها أثر جوهري على القوائم  2020يناير  1المعايير سارية اعتبارا  من 

 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة 4-2

باـستثناء ما تم ذكره أدناه، فإن الـسياـسات المحاـسبية المطبقة في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة هي نفس تلك المطبقة 

 .2018ديسمبر  31األخيرة للسنة المنتهية في  الموحدة في القوائم المالية السنوية

 عقود اإليجار - (16رقم ) رير الماليالمعيار الدولي للتق

ـــبة الدولي ،مـحل التوجيـهات الـحالـية لعقود االيـجار  (16يـحل المعـيار الدولي للتـقارير الـمالـية رقم )  رقم  بـما في ذلك معـيار المـحاســ

ــير لجن ،  "عقود االيجار"  (17) ــيرات التقارير   ةوتفسـ تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد "  (4)  رقم  المالية الدوليةتفسـ

 معايير رقمال تفسـيرات لجنة ، وتفسـير"الحوافز – التشـغيلي اإليجار عقود( "15) معايير رقمال تفسـيرات لجنة ، وتفسـير"إيجار

 ."اإليجار القانوني لعقد الشكل تأخذ التي المعامالت جوهر يمي تق" (27)

 

 باالعتراف المـستأجر بقوم  .اإليجار عقود وحيد للمحاـسبة عن نموذج للمـستأجرين (16للتقارير المالية رقم )يقدم المعيار الدولي  

 التزامه يمثل اإليجار الذي التزام إلى باإلضـافة الصـلة ذو األصـل اسـتخدام في حقه يمثل الذي االسـتخدام بحق المتعلق باألصـل

القيمة المنخفضـة.  ذات للموجودات اإليجار وعقود األجل قصـيرة اإليجار لعقود اختيارية إعفاءات توجد .اإليجار دفعات بسـداد

 إلى عقود اإليجار عقود تصـنيف في المؤجرون يسـتمر أي – الحالي للمعيار ةالمؤجر مشـابه من المتبعة المحاسـبة طريقة تبقى

 .يتشغيلي  أو تمويلي إيجار

 

 (16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )التعديل المعترف به من تطبيق  ( أ

 

ــتـخدام منهج 2018يـناير  1في  (16رقم ) للتقرير الـماليالمعـيار اـلدولي ـقاـمت المجموـعة بتطبيق  ـبأثر  ـية التطبيق الـكاـملـباســ

ــيتم االعتراف ـبه كتـعدـيل على ا (16رقم ) للتقرير الـماليالمعـيار اـلدولي لتطبيق رجعي ومن ثم ـفإن األثر التراكمي  ـــيد ســ لرصــ

ــتـخدـمتالمـقارـنة.    م مع تـعدـيل معلوـمات2018يـناير  1كـما في   االفتـتاحي لألرـباح المبـقاة د يـ ـحدالمـعالـجات العملـية لت المجموـعة    اســ

 رقم  ار المحاســبة الدوليمعي تصــنيفها وفقا  ل تمم 2018يناير  1جميع العقود المبرمة قبل أي أن   ،عند التحولاإليجار تعريف عقد 

 (.4) رقم تفسيرات التقارير المالية الدولية ةوتفسير لجن  (17)
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة - 4

 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  2- 4

 
 م2018ينااير  1( على قاائماة المركز الماالي كماا في 16رقم ) ي أثر تطبيق المعياار الادولي للتقرير المااليالتاال الـجدوليلخص 

 .م2018 سبتمبر 30المنتهية في  للفترةوقائمة الربح أو الخسارة  م2018ديسمبر  31و
 

 قائمة المركز المالي )مقتطف( 
 

 م 2018يناير  1كما في   م 2018ديسمبر   31كما في  

 
كما تم إصداره  

 ً  سابقا

أثر المعيار  
الدولي  
للتقرير  

المالي رقم  
 معدلة  ( 16)

 
 

 

 
كما تم إصداره  

 ً  سابقا

أثر المعيار  
الدولي  
للتقرير  

المالي رقم  
 معدلة  ( 16)

 بآالف الرياالت السعودية   بآالف الرياالت السعودية  

 510.887 510.887 -  461.640 461.640 - حق استخدام األصول 

 - (74.558) 74.558  - (67.059) 67.059 مصروفات مدفوعة مقدما  

 الموجودات غير   إجمالي
 المتداولة    

25.212.601 394.581 25.607.182  25.083.073 436.329 25.519.402 

        

ذمم مدينة تجارية 
 ومصروفات 

 مدفوعة مقدما  وذمم مدينة     
 1.668.503 (33.872) 1.702.375  1.896.087 (33.862) 1.929.949 أخرى     

 6.778.904 ( 33.872) 6.812.776  7.071.957 ( 33.862) 7.105.819 الموجودات المتداولة  إجمالي

 32.298.306 402.457 31.895.849  32.679.139 360.719 32.318.420 الموجودات  إجمالي

        

 1.946.081 (52.165) 1.998.246  2.945.399 (46.160) 2.991.559 أرباح مبقاة

          حقوق الملكية العائدة 

 12.732.208 ( 52.165) 12.784.373  13.880.636 ( 46.160) 13.926.796 للمساهمين      

        حقوق الملكية العائدة 

 14.432.208 ( 52.165) 14.484.373  13.880.636 ( 46.160) 13.926.796 للمساهمين في الشركة      

 396.445 (422) 396.867  588.682 (512) 589.194 حقوق الملكية غير المسيطرة 

 14.828.653 ( 52.587) 14.881.240  14.469.318 ( 46.672) 14.515.990 حقوق الملكية  إجمالي

        

 407.536 407.536 -  317.740 317.740 - إلتزامات تأجير

 المطلوبات غير   إجمالي
 11.651.036 407.536 11.243.500  12.714.103 317.740 12.396.363 المتداولة    

        

 47.653 47.653 -  89.796 89.796 - إلتزامات تأجير

 تجارية ودائنون  دائنة ذمم 
 أخرون    

2.874.066 (145) 2.873.921  3.227.490 (145) 3.227.345 

 5.818.617 47.508 5.771.109  5.495.718 89.651 5.406.067 المطلوبات المتداولة  إجمالي

 17.469.653 455,044 17.014.609  18.209.821 407.391 17.802.430 المطلوبات  إجمالي

 حقوق الملكية  إجمالي
 32.298.306 402.457 31.895.849  32.679.139 360.719 32.318.420 والمطلوبات    
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة - 4
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 4-2

 )مقتطف(  ربح أو الخسارة قائمة ال

 م 2018 سبتمبر -يناير المنتهية في  أشهر التسعةلفترة   

   ً أثر المعيار الدولي   * كما تم إصداره سابقا
 ( 16) للتقرير المالي رقم 

 ة معدل

 بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية   

 (6,112,520) 4,300 (6,116,820)  اإليرادات  تكلفة

 4,064,133 4,300 4,059,833  الربح  مجمل

     

 (1,647,242) 7,943 (1,655,185)  مصروفات بيع وتوزيع

 (274,326) 747 (275,073)  وإدارية مصروفات عمومية  

 2,023,380 12,990 2,010,390  من العمليات الربح 

     

 (307,671) (11,092) (296,579)  صافي بالتمويل،  لفةتك

 1,709,371 1,898 1,707,473  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 1,644,836 1,898 1,642,938  لفترة اربح 

 )الخسارة( للفترة والعائد إلى: الربح /  
 

 1,641,209 1,957 1,639,252  المساهمين في الشركة 

 3,627 (59) 3,686  حقوق الملكية غير المسيطرة 

  1,642,938 1,898 1,644,836 

 ( مقتطفقائمة التدفقات النقدية )

 

     صافي النقدية الناتجة من األنشطة  

 2,252,905 79,936 2,172,969  التشغيلية  

     األنشطة   في  المستخدمةصافي النقدية 

 (1.889.795) (79,936) (1.809.859)  التمويلية  

 

 توافق مع العرض الحالي. بين بعض البنود لكي ت تم إعادة التصنيف 

 .هذا التعديلة السهم نتيجة ي حرب  يف  ياليوجد تغير جوهر

 

 السياسات المحاسبية   -ب 
 

دعات ومرافق  ألنواع متنوعة من العقود تشمل المستو ةالتشغيلي  اتهايجارإموجودات ومطلوبات جديدة لعقود قامت المجموعة باالعتراف ب 

ل تكلفة التمويل المكاتب والمباني وغيرها. يتم توزيع كل دفعة ايجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل. يتم تحمي   اتيجارإو  المستودعات والسكن

لكل فترة. يتم   لتزامعلى الرصيد المتبقي من اإل معدل عمولة دوري ثابت بحيث يتم تحقيق  اإليجار الربح أو الخسارة على مدى فترة  على

 على أساس القسط الثابت.  ،ة عقد االيجار، أيهما أقصرفترو لألصل على مدى العمر اإلنتاجي األصل ستخدام إاستهالك حق 
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة - 4
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 4-2
 

 .الحالية القيمة أساس على اإليجار عقد عن الناشئة والمطلوبات الموجودات قياس مبدئيا يتم

 

 :التي تتضمن األتيبالتكلفة  األصلستخدام إحق يتم قياس  -1

 

  اإليجار لمطلوبات المبدئي القياس مبلغ -

 أي حوافز ايجار مستلمة ا  ناقص العقد بدء تاريخ قبل أو في سدادها تم إيجارية دفعات أي -

 و مبدئية، مباشرة تكاليف أي -

 .التجديد تكاليف -

 يتم القياس الالحق لحق إستخدام األصل بالتكلفة ناقصا  اإلستهالك المتراكم

 

 :التالية اإليجار لمدفوعات الحاليةالقيمة  صافي اإليجار مطلوبات تتضمن -2

 

 .مدينة إيجار حوافز أي ناقصا   )جوهرها في الثابتة الدفعات ذلك في بما (الثابتة الدفعات -

 .معدل أو مؤشر إلى تستند التي المتغيرة اإليجار دفعات -

 المتبقية القيمة ضمانات بموجب المستأجر قبل من دفعها المتوقع المبالغ -

 و الخيار، هذا ممارسة من معقول بشكل ا  متأكد المستأجر كان إذا الشراء خيار ممارسة سعر -

 .الخيار لذلك المستأجر ممارسة تعكس اإليجار مدة كانت إذا اإليجار، عقد بإنهاء الخاصة الغرامات دفعات -

 

والذي يمثل السعر الذي سيدفعه المستأجر ليقترض األموال الالزمة   اإلضافياإلقتراض  معدلعقد االيجار باستخدام  مدفوعاتيتم خصم 

 شروط وأحكام مماثلة.ب للحصول على أصل ما بقيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة 

 

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

 المنخفضة وتشمل الموجودات .أقل أو شهرا 12 مدتها إيجار فترة ذات إيجار عقود هي األجل قصيرة اإليجار عقود .الخسارة أو الربح قائمة

 مكتبية. معداتالمتعلقة ب  القيمة

 

واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات  على أساس فردي وتحتوي على نطاق واسع من الشروط   اإليجار عقود يتم إعادة التفاوض على شروط  

  تراض.قيتم استخدامها كضمان ألغراض اإل عقود االيجار أي تعهدات ولكن الموجودات المؤجرة قد ال 

 

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

 

 م 2018ديسمبر   31  م 2019  سبتمبر 30  

 الرصيد  ستهالك إلا  الرصيد  ستهالك إلا  

 بآالف الرياالت السعودية   بآالف الرياالت السعودية   

 272.274 30.458  270,123 25,173  أراضي 

 173.676 59.361  178,328 46,163  مباني

 87 69  332 94  مركبات

 875 96  778 97  معدات  

 14.728 993  13,633 1,095  مصنع واآلت 

 461.640 90.977  463,194 72,622  األصول   استخدامحق إجمالي 

 

 31) مليون لاير سعودي 61.8هي  م2019سبتمبر  30 يأشهر المنتهية فالتسعة خالل فترة  األصول حق استخداملضافات اإل

 . (ي مليون لاير سعود 41.7م : 2018ديسمبر

 . مليون لاير سعودي 66.9م هو 2018سبتمبر  30 يالمنتهية ف أشهرالتسعة خالل فترة  األصول  استخدامإن مصروف إستهالك حق 
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة - 4
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 4-2
 

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

 

 م 2018ديسمبر   31  م 2019  سبتمبر 30 

بآالف الرياالت   

 السعودية 

بآالف الرياالت   

 السعودية 

 317.740  323,864 إلتزامات تأجيرالجزء غير المتداول من 

 89.796  70,128 إلتزامات تأجير  الجزء المتداول من 

 407.536  393,992 تأجير إلتزامات  إجمالي

 

مليون   10.2هي    م2019سبتمبر    30في    تسعة أشهر المنتهيةفترة الخالل    بهاإلتزامات التأجير المعترف  من    عمولةإن مجموع مصروف ال

 . لاير سعودي(مليون  11.1 م :2018سبتمبر  30لاير سعودي )

 

 تجميع األعمال -5

 شركة تأصيل الدواجن  1- 5
 

تم اإلفصاح عن تفاصيل هذا   م(.2018إبريل  2هـ )الموافق 1439رجب  17 يكة تأصيل الدواجن فتحققت سيطرة المجموعة على شر
 م.2018ديسمبر  31( في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  11اإلستحواذ في إيضاح )

 
لمعاملة على أساس القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات )باستثناء بالمحاسبة عن ا مبدئيا  قامت المجموعة  2018ديسمبر  31 يكما ف

ا من تاريخ اال   راءلشقامت المجموعة بإنهاء توزيع عوض ا  السنة الحالية،ستحواذ. خالل  استثمارات حقوق الملكية المحتفظ بها سابق ا( اعتبار 
، ولم يكن هناك أي تغير عن القيم المبدئية المعترف بها المستحوذ عليهازامات المحتملة القابلة للتحديد واإللت  تباولطلم وا وداتجولمعلى ا

 .م2018ديسمبر  31 للسنة المنتهية في الموحدةالقوائم المالية  ( في11في إيضاح ) اتم اإلفصاح عنهللموجودات والمطلوبات والتي 
 

مليون لاير سعودي.   43.5م، قامت المجموعة باإلستحواذ على حصص إضافية بعوض قيمته 2019سبتمبر  30خالل الفترة المنتهية في 
    لاير سعودي(. مليون 3.8م: 2018ديسمبر  31(. )1 )انظر إيضاح 

 
 ذ.م.م  –مصنع األوائل للصناعات الغذائيةشركة  2- 5
 

مصنع األوائل للصناعات  على شركة    (م2019مايو    27)هـ  1440رمضان  22  استحوذت المجموعة في  (1إيضاح رقم )  يكما تم شرحه ف
 ذلك التاريخ. منذ مصنع األوائل للصناعات الغذائية المحدودة، حيث حصلت الشركة على السيطرة فعليا  على شركة الغذائية المحدودة، 

مليون لاير سعودي للمجموعة   0.5مليون لاير سعودي وصافي خسارة بقيمة  28.2ساهمت األعمال المستحوذ عليها بإيرادات بقيمة 
حدة  إذا كان تم اإلستحواذ في بداية الفترة لكان األثر على اإليرادات واألرباح المو. م2019 سبتمبر 30إلى  م2019مايو  27للفترة من 

 . يعلى التوال يمليون لاير سعود  3.8ربح ال يوصاف  ي سعودمليون لاير 52,2مبلغ  م2019 سبتمبر  30 يأشهر المنتهية فالتسعة لفترة 
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 تجميع األعمال )تتمة(  -5

 )تتمة( ذ.م.م –مصنع األوائل للصناعات الغذائيةشركة  2- 5
 

المستحوذ عليها. إال انه   للتحديدزامات المحتملة القابلة إن المجموعة حاليا  بصدد توزيع عوض الشراء على الموجودات والمطلوبات واإللت 
تلخيصها    تمعلى أساس القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات كما في تاريخ االستحواذ والتي    مبدئيا  قامت المجموعة بالمحاسبة عن المعاملة  

 :ادناه
 

 

   
   ستحواذالقيمة العادلة عند اإل
 )المبدئية( 

 السعودية بآالف الرياالت    

     الموجودات المستحوذ عليها: 
     موجودات غير متداولة 
 30,510    ممتلكات وآالت ومعدات 

 26,196    األصول استخدام حق
    56,706 

     موجودات متداولة 
 1,568    ما في حكمه نقد و

     وذمم        مدفوعة مقدما ومصروفاتذمم مدينة تجارية 
 77,096    مدينة اخرى  

 26,091    مخزون 
    104,755 

 161,461    الموجودات  إجمالي
     المطلوبات المتحملة:      

     مطلوبات غير متداولة 
 21,880    التزامات تأجير

 5,684      مزايا نهاية الخدمة للموظفين
    27,564 

     مطلوبات متداولة 
 3,837    التزامات تأجير

 11,443    ودائنون آخرونذمم دائنة تجارية 
    15,280 

 42,844    المطلوبات  إجمالي
     

 118,617    إجمالي الموجودات القابلة للتحديد 
 118,617    إجمالي تكلفة االستحواذ 

    - 

 
     : التدفق النقدي الصادر عند االستحواذ

 1,568    الشركة التابعةصافي النقد المستحوذ عليه من 
 (99,161)    النقد المدفوع 

 ( 97,593)    صافي التدفق النقدي الصادر 

 
مقابل   مليون لاير سعودي وتم تسوية الباقي  118.6اء البالغ  عوض الشر  من إجمالي  نقدا  مليون لاير سعودي  99.1سداد مبلغ    تم

 .قبل اإلستحواذمصنع األوائل للصناعات الغذائية المحدودة مبالغ مستحقة لشركة 
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 المال رأس -6
 

م : 2018)ـسهم  ودي( مكون من مليارلاير ـسع مليار 10م:  2018لاير ـسعودي ) مليار 10م  2019 ـسبتمبر 30بلغ رأس مال الـشركة في  

 لاير سعودي لكل سهم. 10مدفوع بالكامل وأسهم مصدرة بقيمة  (سهممليار
 

 قروض وتسهيالت -7

 
 

 

 
 م 2019 سبتمبر 30

  غير مراجعة

 م2018 ديسمبر 31

  مراجعة

 م 2018 يناير 1

 مراجعة

 بآالف الرياالت    

 السعودية 

 بآالف الرياالت  

 السعودية 

 بآالف الرياالت  

 السعودية 

 5.839.187  7,197,964  5,896,229   تسهيالت بنكية إسالمية )مرابحة( 

 1.733.511  2,146,926  2,666,194   الصناعية السعودي صندوق التنمية 
 في غير  تسهيالت بنكية لشركات تابعة

  دول مجلس التعاون الخليجي    

 

405,166  338,557 

 

462.248 

 278.190  275,423  274,518   مؤسسة التمويل الدولية  
 187.912  169,166  150,185   صندوق التنمية الزراعية 

 في   تسهيالت بنكية لشركات تابعة

  الخليجي دول مجلس التعاون    

 

-  150,201 

 

150.134 

   9,392,292  10,278,237  8.651.182 
 3.895.346  3,384,027  2,384,774   صكوك  

 -  -  1,865,262   ( 1-7)ايضاح صكوك دولية  

   13,642,328  13,662,264  12.546.528 

 

 
من  -المجموعة األولى  -بإصدار اإلصدار األول م( 2019مارس  5هـ )الموافق 1440جمادى اآلخر  28قامت الشركة بتاريخ   7-1

يمة أسمية متوسطة األجل بقاوروبية  سندات  ل  ليون دوالر أمريكيب   2  مليون دوالر أمريكي من اجمالي  500بقيمة    الدولية    الصكوك

. سوف يتم  الحقا كل نص سنة السداد سنويا يستحق %4.3منها. تدر الصكوك الدولية عائدا بلغ  للك مليون دوالر أمريكي 0.2

 (.2024مارس  5هـ ) الموافق  1445 شعبان 24تاريخ إستحقاقها  بقيمتها اإلسمية  في الدولية  الصكوك إسترداد
 

دارة بمراقبة التعهدات بصورة  اإلتشتمل القروض على تعهدات معينة. وقد يتم إعادة التفاوض في حالة اإلخالل بها مستقبال . وتقوم  7-2

 سبتمبر 30خالل الفترة المنتهية في  لضمان االلتزام إذا كان هناك أي احتمال باإلخالل بها. باتخاذ االجراءاتشهرية، بحيث تقوم 

  العقود. تعهدات الك أي عدم امتثال ألي من م، لم يكن هن 2019

 م 2019 سبتمبر 30   

  غير مراجعة

 م2018 ديسمبر 31

  مراجعة

 م 2018 يناير 1

 مراجعة

 بآالف الرياالت    

 السعودية 

 بآالف الرياالت  

 السعودية 

 بآالف الرياالت  

 السعودية 

 182.455  25,521  74,103   قروض قصيرة األجل 
 1.820.948  1,984,773  2,367,678   الجزء المتداول من قروض طويلة االجل 

 2.003.403  2,010,294  2,441,781   مطلوبات متداولة  – قروض
 10.543.125  11,651,970  11,200,547   مطلوبات غير متداولة  –قروض 

   13,642,328  13,662,264  12.546.528 
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 ربحية السهم -8

 : بناء  على البيانات التالية حتساب ربحية السهم األساسية والمخفضةا فيما يلي

 

  

  سبتمبر  – يوليو

 م 2019

 غير مراجعة 

 2- 4إيضاح   –معدلة  

  سبتمبر  – يوليو

 م 2018

 غير مراجعة 

 

  سبتمبر –  يناير

 م 2019

 غير مراجعة 

 2- 4إيضاح   –معدلة  

  سبتمبر –  يناير

 م 2018

 غير مراجعة 

بآالف الرياالت    

 السعودية 

بآالف الرياالت   

 السعودية 

بآالف الرياالت   

 السعودية 

بآالف الرياالت   

 السعودية 

         العائد إلى المساهمين في  للفترة الربح

 1,641,209  1,499,805  634,955  581,246  الشركة   

ا          لحاملي الصكوك  العائد الربح :ناقص 

 (55,559)  -  (19,053)  -  الدائمة  

 1,585,650  1,499,805  615,902  581,246  األساسية  السهم الربحية ألغراض ربحية

         األسهم "باآلف"  عدد

  العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط

  السهم ربحيةألغراض احتساب 

 األساسية 

 

988,372  989,375  988,345  990,032 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  

 المعاد شراؤها 

 

11,628  10,625  11,655  9,968 

  العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط

  السهم ألغراض احتساب ربحية

 المخفضة 

 

1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 

         

  ، ربحية السهم بناًء على الربح للفترة

العائد إلى المساهمين في الشركة 

 )بالريال السعودي( 

        

 1.60  1.52  0.62  0.59  األساسية   -

 1.59  1.50  0.62  0.58  المخفضة   -

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

 برنامج خيارات الموظفين في أسهم شركة المراعي. 
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 المعلومات القطاعية -9

 30. فيما يلي معلومات مالية مختارة كما في  التاليةمنتجات  مختلف أنواع التصنيع وتجارة  للمجموعة تشمل    ةالرئيسي   األنشطة التجارية  إن

 المنتهيتين في ذلك التاريخ، مصنفة حسب قطاعات األعمال التالية:  م وللفترتين2018 سبتمبر 30م و 2019 سبتمبر

 

باستخدام  األلبان وعصائر الفاكهةمعالجة وتوزيع منتجات الحليب و إنتاج  منتجات األلبان والعصائر

 . و "بيتي" و "طيبة"  و "جوسي اليف"  ارية "المراعي" العالمات التجاسماء  

العالمات التجارية   اسماء باستخدام صناعة وتوزيع منتجات المخابز  منتجات المخابز

 . "لوزين" و "سفن دايز"

  "اليوم"   تينالتجاري   تينالعالماسم  باستخدام    صناعة وتوزيع منتجات الدواجن منتجات الدواجن 

 و "البشاير". 

 منتجات اآلعالف والمحاصيل الزراعية وأغذية األطفال  أخرى أنشطة 

 

  األلبان والعصائر منتجات المخابز منتجات الدواجن األنشطة األخرى جمالياإل

 بآالف الرياالت

 السعودية

 بآالف الرياالت

 السعودية

 بآالف الرياالت

 السعودية

 بآالف الرياالت

 السعودية

 بآالف الرياالت

 م2019 سبتمبر 30 السعودية

      

 القطاع يراداتإجمالي إ 7,720,628 1,270,087 1,515,563 786,735 11,293,013

 عمالء خارجين إيرادات 7,669,403 1,270,167 1,515,605 192,164 10,647,339

 طفاءإاستهالك و (989,250) (183,129) (274,563) (107,496) (1,554,438)

 فترةلا)خسارة(  /ربح  1,203,312 166,410 184,012 (40,210) 1,513,524

1,499,805 (40,210) 184,554 151,993 1,203,468 
)الخسارة( العائد إلى المساهمين  /الربح 

 في الشركة

 إجمالي الموجودات 23,472,607 2,261,877 5,037,694 2,954,084 33,726,262

 إجمالي المطلوبات 16,362,818 461,971 986,677 712,615 18,524,081

 معدلة – م 2018ديمسبر  31     

 إجمالي الموجودات 22.041.030 2.354.347 5.330.716 2.953.046 32,679,139

 إجمالي المطلوبات 16.029.488 471.598 1.082.856 625.879 18,209,821

 

 معدلة - م 2018 سبتمبر 30     

 القطاع يراداتإجمالي إ 7,566,711 1,194,499 1,308,663 1,040,460 11,110,333

 عمالء خارجين إيرادات 7,514,694 1,194,499 1,308,663 158,797 10,176,653

 معدل – طفاءإاستهالك و (993,275) (189,550) (269,059) (161,500) (1,613,384)

(6,338) (1,639) (4,699) - - 
الحصة في نتائج الشركات الزميلة 

 المشترك والمشروع

  معدل –ربح/)خسارة( الفترة  1,338,251 165,604 142,909 (1,928) 1,644,836

1,641,209 (1,928) 143,470 146,036 1,353,631 
)الخسارة( العائد إلى المساهمين  /الربح 

  معدل – في الشركة

 معدلة – م 2018 يناير 1     

 إجمالي الموجودات 21.988.429 2.426.723 5.038.404 2.844.750 32,298,306

 إجمالي المطلوبات 15.132.400 441.631 1.215.867 679.755 17,469,653

ويتم بيعها استهالكية. يتم انتقال السيطرة على المنتجات في نقطة زمنية محددة عقود مع عمالء لبيع منتجات  تنتج ايرادات المجموعة من

 مباشرة للعمالء.
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 )تتمه( المعلومات القطاعية   -9

 . يوضح الجدول ادناه اإليرادات حسب قطاعات األعمال والمناطق الجغرافية 
 

 
 اإلجمالي  نشاطات أخرى  الدواجن  المخابز  األلبان والعصائر 

بآالف الرياالت   
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

 المنتهية في  أشهر  التسعة لفترة 
 م 2019 سبتمبر  30   

     

 7,245,543 108,305 1,344,277 1,045,330 4,747,631 المملكة العربية السعودية   

 2,351,710 (91) 131,376 218,676 2,001,749 الخليجي األخرى دول مجلس التعاون

 1,050,086 83,950 39,952 6,161 920,023 دول أخرى  

 10,647,339 192,164 1,515,605 1,270,167 7,669,403 اإلجمالي 

 
 في المنتهية أشهرالتسعة لفترة 

 م 2018 سبتمبر  30   
     

 6,897,503 75,616 1,187,819 988,422 4,645,646 المملكة العربية السعودية   

 2,305,195 1,661 92,861 203,592 2,007,081 مجلس التعاون الخليجي األخرىدول 

 973,955 81,520 27,983 2,485 861,967 دول أخرى  

 10,176,653 158,797 1,308,663 1,194,499 7,514,694 اإلجمالي 

 

 توزيعات األرباح -10

 850.0 اجتماع الجمعية العامة غير العادية على توزيع أرباح نقدية بقيمة( وافق المساهمون في م2019أبريل  8هـ )1440شعبان   3في 

هـ 1440 شعبان 10والتي تم دفعها في  م2018ديسمبر  31لاير سعودي للسهم الواحد( للسنة المنتهية في  0.85مليون لاير سعودي )

 .(م2019أبريل  15)

 عتماد مجلس اإلدارةا -11

  6هـ )الموافق 1441 صفر 7بتاريخ بالنيابة عن المساهمين بل مجلس اإلدارة من ق   الموجزة  الموحدة األولية  الماليةد هذه القوائم ااعتمتم 

 (.م2019 أكتوبر

 


