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  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية
  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

١٥ 

  
  نشطتهاأنبذة عن الشركة والشركات التابعة لها و  –  ١

  
رجب  ٢بتاريخ  شركة مساهمة إلىمن شركة ذات مسئولية محدودة  تم تحويلها)، شركة مساهمة سعودية "الشركة"شركة المراعي (

)، م١٩٩١يوليو    ١هـ (الموافق  ١٤١١الحجة   وذ  ١٩عملياتها التجارية، بتاريخ    ). وقد بدأت الشركةم٢٠٠٥أغسطس    ٨هـ (الموافق  ١٤٢٦
 لألعوام من  للشركة األنشطة الرئيسية تكان، م١٩٩١نشطتها في عام أوقبل توحيد . ١٠١٠٠٨٤٢٢٣وتعمل بموجب السجل التجاري رقم 

  العالمة التجارية "المراعي". اسم تتم بإستخدام م١٩٩١حتى  م١٩٧٧
  

 ، ١١٤٩٢الرياض  ،٨٥٢٤، ص ب اإلزدهارحي الدائري الشمالي،  طريق -٧مخرج رقم الرياض  في ةللشركنوان المركز الرئيسي عإن 
  المملكة العربية السعودية.

 
والمشروبات في منطقة الشرق  ستهالكيةالغذائية اإل موادة") مجموعة رئيسية متكاملة لل"المجموع (معاً  تها التابعةاشركوتعد الشركة 

باألضافة إلى مجلس التعاون  مصر واألردنكما تعمل في  .األوسط، وتستحوذ على الحصة السوقية األكبر في المملكة العربية السعودية
  الخليجي األخرى.

  
" بيتيو " و "جوسي اليف" التجارية "المراعي" اتالعالم أسماء ستخدامبإ، وتصنيع المواد الغذائية الفاكهةنتاج األلبان وعصائر إيتم 

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

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

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

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

  
، ائية المحدودةمنتجات المخابز فيتم تصنيعها والمتاجرة بها من قبل شركة المخابز الغربية المحدودة، والشركة الحديثة لصناعة المواد الغذأما  

"لوزين" و"سفن  العالمتين التجاريتين أسماء باستخدام ، والتي تحتفظ الشركة بحصص مسيطرة فيها شيبيتامجموعة مشروع مشترك مع 
  دايز"، على التوالي.

  
  .و "البشاير" العالمة التجارية "اليوم" أسماء ستخداما، بشركة حائل للتنمية الزراعية بواسطةالدواجن والمتاجرة بها  إنتاجيتم 

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

  .) و (إيفوالك)نيوراالك( العالمتين التجاريتين
  

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

 :كما يلي الكويتفي  وكالة مبرمة اتفاقيةو عمان والبحرينو ماراتإلا
  

  المحدودة ماراتإلا شركة المراعي -   مارات العربية المتحدةإلادولة 
  المحدودة الكواكب العربية للتجارة والتسويقشركة  -   مانعُ سلطنة 
  المحدودة البحرينشركة المراعي  -   البحرينمملكة 
  إخوان لمنتجات األلبان المحدودة شركة الخرافي -   الكويتدولة 

  
تصدير منتجات األلبان والعصائر من خالل الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة،   يتمالنظام بذلك،  في البلدان األخرى في حال سماح  

  تصدير المنتجات األخرى من خالل الشركات التابعة األخرى. بينما يتم
  

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

  
  المحدودة مونتي القابضة بأمريكا الشماليةفوندو -   الواليات المتحدة األمريكية

  إيه.سأ الجنوبيةمريكا أ فوندومونتي -   األرجنتين
  

 فوندومونتي  والمحدودة  الدولية لأللبان والعصائر  دول مجلس التعاون الخليجي من خالل الشركة  خارج  أعمال المجموعة  وإدارة    يتم تشغيل
 البحرين. مملكة تأسست في التي ، ذ.م.م لقابضةاالتي تدار من خالل شركة المراعي لالستثمار 

  
  
  

    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية
  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

١٦ 

  
  (تتمة)نبذة عن الشركة والشركات التابعة لها وأنشطتها   -  ١

  
م)، قامت المجموعة باإلستحواذ على حصص إضافية في شركة تأصيل الدواجن ٢٠١٩يوليو    ١٨هـ (الموافق    ١٤٤٠ذو القعدة    ١٥بتاريخ  

لدواجن تتركز في تربية جدات وأمهات ٪. إن العمليات الرئيسية لشركة تأصيل ا٩٣٬٥٪ إلى ٦٢٬٤والذي نتج عنه زيادة نسبة الملكية من 
  ). ١-١٢(إيضاح  الدواجن وسوف يضيف استحواذها إلى جهود المجموعة المستمرة النسيابية وتكامل وتعزيز سلسلة توريد الدواجن لديها

  
األوائل للصناعات الغذائية   مصنع  شركة  أسهممن    ٪ ١٠٠  علىم)  ٢٠١٩مايو    ٢٧هـ (الموافق  ١٤٤٠رمضان    ٢٢في  استحوذت المجموعة  

المحدودة. تعمل شركة مصنع األوائل للصناعات الغذائية المحدودة بشكل رئيسي في تقديم منتجات ذات قيمة إضافية (اللحوم والدواجن) 
(إيضاح لغذائية لصناعة الخدمات الغذائية في الشرق األوسط. سوف يعزز هذا االستحواذ الحقا تواجد المراعي للتوسع في مجال الخدمات ا

٢-١٢ .(  
  
  



  
  شركة المراعي

  شركة مساهمة سعودية
  (تتمة) -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

١٧ 

  (تتمة) – أنشطتهاوات التابعة لها نبذة عن الشركة والشرك  -  ١
  

  فيما يلي بياناً بتفاصيل الشركات التابعة للمجموعة:
  

  النشاط  بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة

  نسبة الملكية

  عدد األسهم المصدرة   رأس المال

  م٢٠١٨  م٢٠١٩

  فعلي  مباشر(أ)  فعلي  مباشر(أ)

  ١٫٠٠٠  لایر سعودي ١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  شركة قابضة  المملكة العربية السعودية  شركة المراعي لالستثمار المحدودة

  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  لایر سعودي ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  شركة صناعية  المملكة العربية السعودية  شركة المراعي ألغذية األطفال المحدودة

  ١٫٠٠٠  لایر سعودي ١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  شركة راكدة   السعوديةالمملكة العربية   المحدودة  شركة المراعي لإلنتاج الزراعي والحيواني

  ١٫٠٠٠  لایر سعودي ١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  شركة راكدة   المملكة العربية السعودية  المحدودة  شركة المراعي لإلنشاءات

  ١٫٠٠٠  لایر سعودي ١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  راكدة شركة   المملكة العربية السعودية  المحدودة شركة المراعي للصيانة والتشغيل

  ٢٥٠  لایر سعودي ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٪٥٢  ٪٥٢  ٪٥٢  ٪٥٢  شركة راكدة   المملكة العربية السعودية  شركة المدخالت الزراعية المحدودة (مدخالت) 

  ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  لایر سعودي ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  وزراعية شركة منتجات دواجن  المملكة العربية السعودية  شركة حائل للتنمية الزراعية

  ١٫٠٠٠  لایر سعودي ١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  شركة راكدة   المملكة العربية السعودية  المحدودة شركة حائل لإلنتاج الزراعي والحيواني

  ٥٠٠  لایر سعودي ٥٠٠٫٠٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  شركة راكدة   السعوديةالمملكة العربية   شركة العالمية لخدمات المخابز المحدودة

  ٤١٠٫٠٠٠  لایر سعودي ٤١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  شركة راكدة   المملكة العربية السعودية  المحدودة  الشركة الدولية ألغذية األطفال

  ٧٠٫٠٠٠  لایر سعودي ٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٪٦٠  ٪٦٠  ٪٦٠  ٪٦٠  شركة مخابز   العربية السعوديةالمملكة   الغذائية المحدودة ة الموادالشركة الحديثة لصناع

  ٣٫٠٠٠  لایر سعودي ٣٫٠٠٠٫٠٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  شركة راكدة   المملكة العربية السعودية  المحدودة شركة نورالك

  ٢٠٠٫٠٠٠  لایر سعودي ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  شركة مخابز   المملكة العربية السعودية  شركة المخابز الغربية المحدودة

  ٤٦٥٫٠٠٠  لایر سعودي ٤٦٫٥٠٠٫٠٠٠  ٪٦٢  ٪٦٢  ٪٩٤  ٪٩٤  شركة دواجن   المملكة العربية السعودية  )١٢(إيضاح  المحدودة شركة تأصيل الدواجن

  األوائل للصناعات الغذائية المحدودة مصنع  شركة
  ٥٠٬٠٠٠  لایر سعودي   ٥٠٠٬٠٠٠  -  -  ٪١٠٠  ٪١٠٠  شركة صناعية وتجارية  السعوديةالمملكة العربية   )١٢(إيضاح    

  ٥٬٠٩٧٬٩٨٤  بيسو أرجنتيني ٥٬٠٩٧٬٩٨٤  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  شركة راكدة   األرجنتين  شركة أجرو تيرا أس.أيه 

  ٢٬٢١١٬٩٨٨٬٥٩٨  بيسو أرجنتيني ٢٬٢١١٬٩٨٨٬٥٩٨  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  ٪١٠٠  شركة زراعية  األرجنتين  شركة فوندومونتي أمريكا الجنوبية  أس.أيه 

 
  شركاتها التابعة. إحدى عن طريق الشركة أو مباشرة تعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة  )أ(

    



  
  شركة المراعي

  شركة مساهمة سعودية
  (تتمة) -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

١٨ 

  ة)تتم( –وأنشطتها عة لها نبذة عن الشركة والشركات التاب  -  ١
  

  النشاط  بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة

  نسبة الملكية

  رأس المال
عدد األسهم 

  المصدرة

  م ٢٠١٨  م ٢٠١٩

  فعلي  مباشر(أ)  فعلي  مباشر(أ)

  ٢٫٠٠٠  دينار بحريني ١٠٠٫٠٠٠  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  شركة تجارية  مملكة البحرين  شركة المراعي البحرين 

  ٢٫٥٠٠  دينار بحريني ٢٥٠٫٠٠٠  ٪ ٩٩  ٪ ٩٩  ٪ ٩٩  ٪ ٩٩  شركة قابضة  مملكة البحرين  القابضة ذ.م.م. لالستثمارشركة المراعي 

  ٢٫٥٠٠  دينار بحريني ٢٥٠٫٠٠٠  ٪ ٥٢  ٪ ١٠٠  ٪ ٥٢  ٪ ١٠٠  شركة قابضة  مملكة البحرين  الشركة الدولية لأللبان والعصائر (البحرين) القابضة ش.م.م

  ٧٫٥٨٣٫٣٣٤  أمريكي دوالر ٧٫٥٨٣٫٣٣٤  ٪ ٥٢  ٪ ٥٢  ٪ ٥٢  ٪ ٥٢  شركة قابضة  برمودا  الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة (برمودا)

  ٣٢٣٬٣٧٥٬٠٠٠  جنيه مصري ٣٬٢٣٣٬٧٥٠٬٠٠٠  ٪ ٥٢  ٪ ١٠٠  ٪ ٥٢  ٪ ١٠٠  شركة قابضة  مصر  الشركة الدولية لأللبان والعصائر (مصر) المحدودة

  الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي (بيتي)
  ٣٨٠٬٢٣٦٬٦٦٧  جنيه مصري ٣٬٨٠٢٬٣٦٦٬٦٧٠  ٪ ٥٢  ٪ ١٠٠  ٪ ٥٢  ٪ ١٠٠  شركة صناعية وتجارية  مصر  (شركة مساهمة مصرية)   

  ٥٫٧٦٩٫٨٢٢  جنيه استرليني ٥٫٧٦٩٫٨٢٢  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  شركة راكدة  جيرسي  شركة ماركلي القابضة المحدودة

  ٥٠٠٫٠٠٠  دينار أردني ٥٠٠٫٠٠٠  ٪ ٥٢  ٪ ١٠٠  ٪ ٥٢  ٪ ١٠٠  شركة راكدة  األردن  شركة المتحدون لصناعة منتجات األلبان واألجبان

  األردن  شركة األثير الزراعية
شركة منتجات حيوانية 

  ٧٥٠٫٠٠٠  دينار أردني ٧٥٠٫٠٠٠  ٪ ٥٢  ٪ ١٠٠  ٪ ٥٢  ٪ ١٠٠  وزراعية

  ٢٥٠٫٠٠٠  دينار أردني ٢٥٠٫٠٠٠  ٪ ٥٢  ٪ ١٠٠  ٪ ٥٢  ٪ ١٠٠  شركة راكدة  األردن  الشركة النموذجية للصناعات البالستيكية

  ٥٠٠٫٠٠٠  دينار أردني ٥٠٠٫٠٠٠  ٪ ٥٢  ٪ ١٠٠  ٪ ٥٢  ٪ ١٠٠  شركة صناعية  األردن  ومطعمات ومشتقات الحليبشركة الروابي لصناعة العصائر 

  ٢١٬٩٣٥٬٣٦٣  دينار أردني ٢١٬٩٣٥٬٣٦٣   ٪ ٥٢  ٪ ١٠٠  ٪ ٥٢  ٪ ١٠٠  شركة صناعية  األردن  شركة طيبة لالستثمار والصناعات الغذائية المتطورة
  

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

    



  
  شركة المراعي

  شركة مساهمة سعودية
  (تتمة) -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

١٩ 

  (تتمة) –وأنشطتها ا نبذة عن الشركة والشركات التابعة له  -  ١
  

  النشاط  بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة

  نسبة الملكية

  عدد األسهم المصدرة  رأس المال

  م ٢٠١٨  م ٢٠١٩

  فعلي  مباشر(أ)  فعلي  مباشر(أ)

  ١٥٠٫٠٠٠  لایر عماني ١٥٠٫٠٠٠  ٪ ٩٠  ٪ ٩٠  ٪ ٩٠  ٪ ٩٠  شركة تجارية  سلطنة عمان  شركة الكواكب العربية للتجارة والتسويق ش.م.م.

  ٢٠٫٠٠٠  لایر عماني ٢٠٫٠٠٠  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  شركة راكدة  سلطنة عمان  شركة اليوم لمنتجات األغذية

  ١٣٨٬٥٠٥٬٩٤٦  يورو ١٣٨٬٥٠٥٬٩٤٦  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  شركة قابضة  أسبانيا  أس. إل   فوندومونتي لإلستثماراتشركة 

  ١٠٠  جنيه سوداني ١٠٠٫٠٠٠  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  شركة راكدة  السودان  شركة حائل للتطوير المحدودة

  ٣٠٠  درهم إماراتي  ٣٠٠٫٠٠٠  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  تجاريةشركة   اإلمارات العربية المتحدة المحدودة شركة المراعي اإلمارات

  ٢٢٫٠٤٢٫١٨٣  دوالر أمريكي ٢٢٫٠٤٢٫١٨٣  ٪ ٥٢  ٪ ١٠٠  ٪ ٥٢  ٪ ١٠٠  شركة قابضة  اإلمارات العربية المتحدة  الشركة الدولية لأللبان والعصائر (دبي) المحدودة

  ٢٠٠  درهم إماراتي (غير مدفوع) ٢٠٠٫٠٠٠  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  عملياتإدارة   اإلمارات العربية المتحدة  بي دي سي العالمية ذ م م 

  ١٠٠٫٠٠٠  جنية مصري ١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٪ ٥٢  ٪ ١٠٠  ٪ ٥٢  ٪ ١٠٠  شركة قابضة  مصر  أي دي جيه فارم (شركة مساهمة مصرية)

  ٥٠٫٠٠٠  دوالر أمريكي  ٥٠٠٫٠٠٠  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  شركة قابضة  الواليات المتحدة األمريكية  شركة فوندومونتي القابضة أمريكا الشمالية المحدودة

  ٥٠٫٠٠٠  دوالر أمريكي  ٥٠٠٫٠٠٠  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  شركة زراعية  الواليات المتحدة األمريكية  شركة فوندومونتي أريزونا المحدودة

  -  -  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  شركة زراعية  الواليات المتحدة األمريكية  شركة فوندومونتي كاليفورنيا المحدودة

  -  -  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  شركة زراعية  الواليات المتحدة األمريكية  مزرعة هايدي التشغيلية المحدودة

  ٢٧٥٬٠٦٨  ةهندي ةروبي ٢٬٧٥٠٬٦٨٠  - -  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  إدارة عمليات  الهند  ةالمحدود بي دي سي
  

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



  شركة المراعي
  (شركة مساهمة سعودية)

  (تتمة) -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠ 

 
  عداداإلأسس   -  ٢

  
  بيان اإللتزام  ١-٢
  

 صدارات األخرىإلواوالمعايير   في المملكة العربية السعوديةالمعتمدة    الدولية للتقرير المالير  ييامعللوفقاً    القوائم المالية الموحدةتم إعداد هذه  
  .المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

  
  إعداد القوائم المالية  ٢-٢
  

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

  األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة.اس يقيتم 

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

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

 ١-٦(ايضاح  ، والتي يمكن قياسها بالقيمة العادلة بشكل موثوق، يتم تقييمها بالقيمة العادلةالموجودات الحيوية(.  
 

البيع  ومصاريفادة تصنيف بين اإليرادات تصنيف بعض أرقام المقارنة حتى تتوافق مع عرض الفترة الحالية والتي تتضمن إعتم إعادة 
كما   األخرى وتكلفة التمويل  ادات والمصاريفوالتوزيع، وكذلك إعادة تصنيف ربح / خسارة فروق ترجمة العمالت األجنبية الى تكلفة اإلير

  يلي:
  

  المنتهية فيللسنة   
  ٢٠١٨ديسمبر ٣١

  تسويات  إصدارهكما في 

  للسنة المنتهية في
  ٢٠١٨ديسمبر ٣١

  الرصيد بعد التسويات*

بآالف الرياالت   
 السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

  ١٣٬٥٥٧٬٨٣٧  (١٦٤٬٩٦٠) ١٣٬٧٢٢٬٧٩٧  اإليرادات

  (٨٬٢٦٦٬٩٣٩)  ١٠٬٤٩٦  (٨٬٢٧٧٬٤٣٥)  تكلفة اإليرادات

  ٥٬٢٩٠٬٨٩٨  (١٥٤٬٤٦٤)  ٥٬٤٤٥٬٣٦٢  مجمل الربح

  (٢٬١٦٥٬٩٥٦)  ١٦٤٬٩٦٠  (٢٬٣٣٠٬٩١٦)  مصاريف بيع وتوزيع

  (٢٧٥٬٠٧٥)  ٢٦٬٢٢٤  (٣٠١٬٢٩٩)  مصاريف أخرى، بالصافي

  ٢٬٤٩٨٬٠٧٦  ٣٦٬٧٢٠  ٢٬٤٦١٬٣٥٦  الربح من العمليات

  -  (٢٩٬٥٢٤)  ٢٩٬٥٢٤  ، بالصافيمكاسب أسعار الصرف

  (٤١٤٬٩٤٣)  (٧٬١٩٦)  (٤٠٧٬٧٤٧)  تكلفة تمويل، بالصافي

  ٢٬٠٧٧٬٧٢٠  -  ٢٬٠٧٧٬٧٢٠  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

  ٢٬٠٠٧٬٢٢٢  -  ٢٬٠٠٧٬٢٢٢  ربح الفترة
  
  ).التعديلالرصيد بعد  ١-١-٥إيضاح  أنظرالرصيد بعد التسويات ولكن قبل التعديل (  *
 

  القوائم المالية أسس توحيد  -  ٣
  

الموحدة، قائمة الدخل الشامل الموحدة، قائمة  الربح او الخسارةعلى قائمة المركز المالي الموحدة، قائمة  القوائم المالية الموحدةتشتمل هذه 
الموحدة للمجموعة، حيث  النقدية الموحدة وكذلك اإليضاحات المتممة للقوائم المالية وقائمة التدفقاتالتغيرات في حقوق الملكية الموحدة 

). الشركة وشركاتها التابعة ١(رقم ح في اإليضاكما هو مبين وشركاتها التابعة الشركة على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال تشتمل 
تكون   تسيطر المجموعة على الشركة عندماتسيطر عليها المجموعة.  التي  الشركات  التابعة هي    ات. الشرك"بالمجموعة"يشار إليها مجتمعة  

من خالل تحكمها   تلك العوائدعلى التأثير على  القدرةلديها وبالشركة  مشاركتهاالمختلفة نتيجة  العوائديكون لها الحق في  وأ معرضة
 بالشركة. يتم توحيد الشركات التابعة اعتباراً من تاريخ سيطرة المجموعة على الشركات التابعة ولحين التوقف عن ممارسة تلك السيطرة.

تقوم المجموعة باستخدام طريقة  .ةالسيطرة تلك سيتم توحيد الشركات التابعة من التاريخ الذي تبدأ فيه السيطرة ولحين التوقف عن ممار
 التي تم الحصول عليهاالمحددة للمحاسبة عند انتقال السيطرة للمجموعة. يتم قياس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة للموجودات  االستحواذ

االستحواذ باإلضافة إلى القيمة العادلة لحقوق  . تسجل زيادة تكلفةلحصة حقوق الملكية القائمة من قبل في الشركة التابعةوالقيمة العادلة 
تقاس حقوق الملكية  الموحدة. الموجودات المحددة والمستحوذ عليها كشهرة في قائمة المركز المالي قيمة الملكية غير المسيطرة عن صافي

 مراحل،  على األعمال اندماج تحقق إذا عليها في تاريخ االستحواذ. المستحوذغير المسيطرة بنسبة حصتها من صافي موجودات الشركة 
 العادلة بالقيمة قياسها إعادة تتم عليها المستحوذ الشركة في المستحوذة للشركة سابقاً  المملوكة للحصص االستحواذ بتاريخ الدفترية القيمة فإن
رصدة ألاويتم استبعاد كل من المعامالت    .الخسارة أو الربح ضمن القياس دةإعا من ناشئة خسائر أو أرباح أي إثبات ويتم االستحواذ تاريخ في

يتم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند  غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة. وكذلك األرباح والخسائر
  .فترات التقرير نفسشركة والشركات التابعة لها اسات المتبعة من قبل المجموعة. للالضرورة لضمان توافقها مع السي

    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٢١ 

  العملة الوظيفية وعملة العرض  -  ٤
  

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

  
 السياسات المحاسبية الهامة - ٥

  
 والتفسيراتالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير   ١-٥
  

 :٢٠١٩يناير  ١اعتباًرا من  التالية ديدةالجالمعايير اعتمدت المجموعة 
  
  عقود اإليجار -) ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (  ١-١-٥
  

وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية  ) "عقود االيجار"، ١٧) معيار المحاسبة الدولي رقم (١٦رقم ( المالي ريرالمعيار الدولي للتق يحل
التشغيلي  اإليجار ) "عقود١٥( المعايير رقم تفسيرات لجنة ) "تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار"، وتفسير٤الدولية رقم (

  اإليجار". القانوني لعقد الشكل تأخذ التي المعامالت جوهر ) "تقييم٢٧( المعايير رقم تفسيرات لجنة الحوافز"، وتفسير –
  

 باألصل باالعتراف المستأجر قومي .اإليجار عقود وحيد للمحاسبة عن نموذج ) للمستأجرين١٦المالي رقم ( ريريقدم المعيار الدولي للتق
 اإليجار. دفعات بسداد التزامه يمثل اإليجار الذي التزام إلى باإلضافة الصلة ذو األصل استخدام في حقه يمثل الذي االستخدام بحق المتعلق

 من المتبعة المحاسبة طريقة القيمة المنخفضة. تبقى ذات للموجودات اإليجار وعقود األجل قصيرة اإليجار لعقود اختيارية إعفاءات توجد
  .تشغيليي أو تمويلي إيجار إلى عقود اإليجار عقود تصنيف في مؤجرونال يستمر أي – الحالي المؤجر مشابهة للمعيار

  
  )١٦رقم ( المالي ريرالمعيار الدولي للتق التعديل المعترف به من تطبيق  )أ(
  

باستخدام منهجية التطبيق الكامل بأثر رجعي ومن ثم  ٢٠١٨يناير  ١) في ١٦قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
) سيتم االعتراف به كتعديل على الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة كما ١٦فإن األثر التراكمي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

م مع تعديل معلومات المقارنة. استخدمت المجموعة المعالجات العملية لتحديد تعريف عقد اإليجار عند التحول، أي أن ٢٠١٨يناير  ١ في
) وتفسير لجنة تفسيرات التقارير ١٧وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( كعقود إيجارم تم تصنيفها ٢٠١٨يناير  ١جميع العقود المبرمة قبل 

  ).٤الدولية رقم (المالية 
  

  ٣١ م و٢٠١٨يناير  ١كما في  الموحدة ) على قائمة المركز المالي١٦يلخص الجدول التالي أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
  م. ٢٠١٨ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة الموحدة م وقائمة الربح أو الخسارة٢٠١٨ديسمبر 

  
    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٢٢ 

  (تتمة) المحاسبية الهامةالسياسات   -٥
  
 (تتمة) المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات  ١-٥
  

  (مقتطف) الموحدة قائمة المركز المالي
  

  م٢٠١٨يناير  ١كما في     م٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في   

  
كما تم إصداره 

 ً   سابقا

أثر المعيار 
الدولي  

للتقرير المالي 
    معدلة  )١٦رقم (

إصداره كما تم 
 ً   سابقا

أثر المعيار 
الدولي  

للتقرير المالي 
  معدلة  )١٦رقم (

  بآالف الرياالت السعودية    بآالف الرياالت السعودية  
                

  ٦٠٢٬٤٣٣  ٦٠٢٬٤٣٣  -    ٥٤٧٬٩٣٣  ٥٤٧٬٩٣٣  -  حق استخدام األصول
  -  )٧٤٫٥٥٨(  ٧٤٫٥٥٨    -  )٦٧٫٠٥٩(  ٦٧٫٠٥٩  مدفوعة مقدماً  اريفمص 

  ٢٥٬٦١٠٬٩٤٨  ٥٢٧٬٨٧٥  ٢٥٫٠٨٣٫٠٧٣    ٢٥٬٦٩٣٬٤٧٥  ٤٨٠٬٨٧٤  ٢٥٫٢١٢٫٦٠١  الموجودات غير المتداولة إجمالي 

                
  اريفذمم مدينة تجارية ومص 

  ١٬٦٦٧٬٥٠٧  )٣٤٬٨٦٨(  ١٫٧٠٢٫٣٧٥    ١٬٩١٣٬٢٠٢  )٣٤٬٨٦٨(  ١٬٩٤٨٬٠٧٠  مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى    

  ٦٬٧٧٧٬٩٠٨  )٣٤٬٨٦٨(  ٦٫٨١٢٫٧٧٦    ٧٬٠٨٩٬٠٧٢  )٣٤٬٨٦٨(  ٧٬١٢٣٬٩٤٠  إجمالي الموجودات المتداولة 

  ٣٢٬٣٨٨٬٨٥٦  ٤٩٣٬٠٠٧  ٣١٫٨٩٥٫٨٤٩    ٣٢٬٧٨٢٬٥٤٧  ٤٤٦٬٠٠٦  ٣٢٬٣٣٦٬٥٤١  إجمالي الموجودات 

                
  ١٬٩٤٤٬٩٢٧  )٥٣٬٣١٩(  ١٫٩٩٨٫٢٤٦    ٢٬٩٤١٬٣٤٦  )٥٠٬٢١٣(  ٢٫٩٩١٫٥٥٩  أرباح مبقاة

  ١٢٬٧٣١٬٠٥٤  )٥٣٬٣١٩(  ١٢٫٧٨٤٫٣٧٣    ١٣٬٨٧٦٬٥٨٣  )٥٠٬٢١٣(  ١٣٫٩٢٦٫٧٩٦  للمساهمين  حقوق الملكية العائدة

  حقوق الملكية العائدة للمساهمين
  ١٤٬٤٣١٬٠٥٤  )٥٣٬٣١٩(  ١٤٫٤٨٤٫٣٧٣    ١٣٬٨٧٦٬٥٨٣  )٥٠٬٢١٣(  ١٣٫٩٢٦٫٧٩٦  في الشركة    

 ٣٩٥٬٥٠٤  )١٬٣٦٣(  ٣٩٦٫٨٦٧    ٥٨٦٬٠٦١  (٣٬١٣٣)  ٥٨٩٫١٩٤  حقوق الملكية غير المسيطرة 

  ١٤٬٨٢٦٬٥٥٨  )٥٤٬٦٨٢(  ١٤٫٨٨١٫٢٤٠    ١٤٬٤٦٢٬٦٤٤  )٥٣٬٣٤٦(  ١٤٫٥١٥٫٩٩٠  إجمالي حقوق الملكية

                
  ٥٠٠٬١٨٣  ٥٠٠٬١٨٣  -    ٤٠٩٬٧٠٣  ٤٠٩٬٧٠٣  -  لتزامات تأجير ا

  ١١٬٧٤٣٬٦٨٣  ٥٠٠٬١٨٣  ١١٬٢٤٣٬٥٠٠    ١٢٬٨٠٦٬٠٦٦  ٤٠٩٬٧٠٣  ١٢٫٣٩٦٫٣٦٣  إجمالي المطلوبات غير المتداولة

                
  ٤٧٫٦٥٣  ٤٧٫٦٥٣  -    ٨٩٫٧٩٦  ٨٩٫٧٩٦  -  لتزامات تأجير ا

  ٣٬٢٢٧٬٣٤٣  )١٤٧(  ٣٫٢٢٧٫٤٩٠    ٢٫٨٠٨٫٠٤٢  )١٤٧(  ٢٫٨٠٨٫١٨٩  وذمم دائنة أخرىذمم دائنة تجارية 

  ٥٬٨١٨٬٦١٥  ٤٧٬٥٠٦  ٥٫٧٧١٫١٠٩    ٥٬٥١٣٬٨٣٧  ٨٩٬٦٤٩  ٥٬٤٢٤٬١٨٨  إجمالي المطلوبات المتداولة 

  ١٧٬٥٦٢٬٢٩٨  ٥٤٧٬٦٨٩  ١٧٫٠١٤٫٦٠٩    ١٨٬٣١٩٬٩٠٣  ٤٩٩٬٣٥٢  ١٧٬٨٢٠٬٥٥١  إجمالي المطلوبات 

  ٣٢٬٣٨٨٬٨٥٦  ٤٩٣٬٠٠٧  ٣١٫٨٩٥٫٨٤٩    ٣٢٫٧٨٢٫٥٤٧  ٤٤٦٬٠٠٦  ٣٢٬٣٣٦٬٥٤١  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 

    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٢٣ 

  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  -٥
  
  (تتمة)المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات   ١-٥
 

  (مقتطف) الموحدة قائمة الربح أو الخسارة
  
  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   

  كما تم إصداره سابقاً*  
أثر المعيار الدولي للتقرير 

  معدلة  )١٦المالي رقم (

  بآالف الرياالت السعودية  السعوديةبآالف الرياالت   بآالف الرياالت السعودية  
        

  ) ٨٬٢٣٠٬٧٦٣(  ٣٦٬١٧٦  ) ٨٬٢٦٦٬٩٣٩(  اإليرادات تكلفة
  ٥٬٣٢٧٬٠٧٤  ٣٦٬١٧٦  ٥٬٢٩٠٬٨٩٨  مجمل الربح

        
  ) ٢٬١٨٠٬٢٤٤(  ) ١٤٬٢٨٨(  ) ٢٬١٦٥٬٩٥٦(  بيع وتوزيع اريفمص
  ) ٣٧٥٬٢٠٤(  ١٬٢٧١  ) ٣٧٦٬٤٧٥(  عمومية وإدارية اريفمص

  ٢٬٥٢١٬٢٣٥  ٢٣٬١٥٩  ٢٬٤٩٨٬٠٧٦  العملياتالربح من 
  ) ٤٣٦٬٧٦٦(  )٢١٬٨٢٣(  ) ٤١٤٬٩٤٣(  تكلفة تمويل، بالصافي

  ٢٬٠٧٩٬٠٥٦  ١٬٣٣٦  ٢٬٠٧٧٬٧٢٠  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
  ٢٬٠٠٨٬٥٥٨  ١٬٣٣٦  ٢٬٠٠٧٬٢٢٢  ربح الفترة

        
  الربح / (الخسارة) للفترة

        والعائد إلى:   
        

  ٢٬٠١١٬٩٧٥  ٣٬١٠٦  ٢٬٠٠٨٬٨٦٩  الشركةالمساهمين في 
  ) ٣٬٤١٧(  ) ١٬٧٧٠(  )١٬٦٤٧(  حقوق الملكية غير المسيطرة

  ٢٬٠٠٨٬٥٥٨  ١٬٣٣٦  ٢٬٠٠٧٬٢٢٢  

  
 ٢-٢) أنظر إيضاح( تم إعادة التصنيف بين بعض البنود لكي تتوافق مع العرض الحالي.  *
  

 قائمة التدفقات النقدية (مقتطف)
  
  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   

  كما تم إصداره سابقاً   
أثر المعيار الدولي للتقرير 

  معدلة  )١٦المالي رقم (

  بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية  
        

  صافي النقدية الناتجة من األنشطة
  ٣٬٦٦٨٬٧٧٢  ١١١٬٠٤٦  ٣٬٥٥٧٬٧٢٦  التشغيلية   

  النقدية المستخدمة في األنشطةصافي 
  ) ١٬٩٦٠٬٩٢٧(  ) ١١١٫٠٤٦(  ) ١٫٨٤٩٫٨٨١(  التمويلية   
  

 اليوجد تغير جوهري في ربحية السهم نتيجة هذا التعديل.
 

    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٢٤ 

  (تتمة) -السياسات المحاسبية الهامة   -  ٥
  
  المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات (تتمة)  ١-٥
 
  "عدم اليقين بشأن معاملة ضريبة الدخل" للتقرير المالي الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية )٢٣التفسير (  ٢-١-٥
  

)"ضرائب الدخل"، عندما يكون هناك ١٢يوضح هذا التفسير كيف يتم تطبيق متطلبات االعتراف والقياس لمعيار المحاسبة الدولي رقم (
سابقًا أن معيار المحاسبة الدولي رقم  المعايير الدولية للتقرير المالي لجنة تفسيرل. لقد أوضحت عدم اليقين بشأن معالجات ضريبة الدخ

) "المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة" ، تنطبق على المحاسبة ٣٧)، وليس معيار المحاسبة الدولي رقم (١٢(
كيفية االعتراف  المالي الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير )٢٣(التفسير لمعامالت ضريبة الدخل غير المؤكدة. يوضح 

  لضريبة الدخل المؤجلة والحالية وقياسها عندما يكون هناك عدم يقين بشأن المعاملة الضريبية. باألصول والمطلوبات
  

عدم يقين بشأن ما إذا كان سيتم قبول  ا يكون هنالكعندم كيانالمعاملة الضريبية غير المؤكدة هي أي معاملة ضريبية يتم تطبيقها من قِبل 
هذه المعاملة من قبل السلطة الضريبية. على سبيل المثال ، يعد قرار المطالبة بخصم مصروفات محددة أو عدم إدراج عنصر محدد من 

الصادر  )٢٣(ئب. ينطبق التفسير الدخل في اإلقرار الضريبي معاملة ضريبية غير مؤكدة إذا كان قبولها غير مؤكد بموجب قانون الضرا
على جميع جوانب محاسبة ضريبة الدخل عندما يكون هناك عدم يقين فيما يتعلق بمعاملة  المالي عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير

 واإلعفائات، والخسائر الضريبية  والمطلوباتعنصر ما، بما في ذلك الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة ، واألسس الضريبية لألصول 
  .ومعدالت الضرائب

  
  المالية الموحدة خالل السنة. القوائمإن تطبيق هذا التوضيح ليس له أي تأثير جوهري على 

  
 بعد يتم تطبيقها التي لمالمعايير الصادرة   ٢-٥
  

مع السماح بالتطبيق المبكر  م٢٠٢٠يناير  ١ في أو بعدفيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة للسنوات التي تبدأ 
 ولكن لم تقم المجموعة بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

 
  تعريف النشاط التجاري - )٣( رقم المالي ريرتعديالت على المعيار الدولي للتق  ١-٢-٥
  

يُعتقد أن تطبيق التوجيه الحالي معقد  ،  التي تلقاها مجلس معايير المحاسبة الدولية للردودهذا التعديل تعريف النشاط التجاري. وفقًا  يراجع
  .دمج األعمالجدًا، ويؤدي إلى عدد كبير جدًا من المعامالت المؤهلة لتكوين 

  
  الجوهريبشأن تعريف   ٨معيار المحاسبة الدولي رقم  و )١( معيار المحاسبة الدولي رقمتعديالت على   ٢-٢-٥
  

، "السياسات المحاسبية،   )٨(  رقم  المالية" ، ومعيار المحاسبة الدولي القوائم، "عرض    )١(  رقم  هذه التعديالت على معيار المحاسبة الدولي
  :المالي األخرىللتقرير الدولية  على المعايير الالحقةوالتغيرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية" والتعديالت 

  
  المالي واإلطار المفاهيمي للتقرير المالي؛ الدولية للتقرير معاييرالفي جميع للجوهري استخدام تعريف ثابت   )١
  
  .الغير جوهريةحول المعلومات    )١(  رقم  ) إدراج بعض اإلرشادات في معيار المحاسبة الدولي٣؛ و    الجوهريتوضيح شرح تعريف    )٢
  
 للتقريرالدولي  يار، والمع )٣٩( رقم ومعيار المحاسبة الدولي ،  )٩( رقم المالي ريرتعديالت على المعيار الدولي للتق  ٣-٢-٥

  سعر الفائدة مؤشر إصالح - )٧( رقم المالي
 

التحوط ولها تأثير على أن إصالح   بمحاسبة  اإلعفائات. تتعلق  القياسي  فيما يتعلق باإلصالح لسعر الفائدة  اإلعفائاتتوفر هذه التعديالت بعض  
غير ال ينبغي عموًما أن يتسبب في إنهاء محاسبة التحوط. ومع ذلك ، ينبغي االستمرار في تسجيل أي تحوط  نوكسعر الفائدة السائد بين الب

  .ةالربح أو الخسارة الموحد قائمةفي فعال 
 
  م) ٢٠١٧ – م٢٠١٥(دورة ر الدولية للتقرير الماليالتعديالت السنوية للمعايي  ٣-٥
 

  .٢٠١٩يناير  ١هي سارية المفعول في أو بعد  التعديالتهذه 
 

سابقا فى العمليات المشتركة عندما  بها المحتفظ تقوم الشركة بإعادة قياس الحصة  "األعمال ) "تجميع٣رقم (  المالي للتقرير الدولي المعيار
  تقوم الشركة بالسيطرة.

  
سابقا فى العمليات  بها المحتفظ ال تقوم الشركة بإعادة قياس الحصة "المشتركةالترتيبات ") ١١( رقمللتقرير المالي  الدولي المعيار

  المشتركة عندما تقوم الشركة بالسيطرة.
  

تقوم الشركة بالمحاسبة عن جميع نتائج ضريبة الدخل ومدفوعات توزيعات األرباح "ضرائب الدخل" ) ١٢( مرق الدولي معيار المحاسبة
  بنفس الطريقة.

  
موجودات ضمن القروض  يأالقرض المخصص لتطوير  تقوم الشركة بإعتبار "تكاليف اإلقتراض ) "٢٣( رقم الدولي المحاسبة معيار

     .البيع أو المحدد ستخداملإل الجاهزة المؤهلة الموجودات تمويل يهدف الى في حالة أنه



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٢٥ 

  (تتمة) -السياسات المحاسبية الهامة   -  ٥
  
  البنكاألرصدة لدى النقد و  ٤-٥
  

يشتمل النقد واألرصدة لدى البنك على األرصدة لدى البنك والودائع قصيرة األجل التي تبلغ لغرض إعداد قائمة المركز المالي الموحدة، 
  فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل، إن وجدت.

  
   النقد وما في حكمه  ٥-٥
  

والودائع قصيرة األجل والتي لها فترة  صدة لدى البنوكإعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يتكون النقد وما في حكمه من األر لغرض
ال يتجزأ من إدارة المجموعة للنقدية   اجزءً إستحقاق أصلية خالل ثالثة أشهر أو أقل. كما يتضمن حسابات السحب على المكشوف والتي تمثل  

  لمتوقع تغيرها من سحب على المكشوف إلى حسابات جارية.والتي من ا
  
  ألجلالودائع   ٦-٥
  

 اكثر من لدى البنوك واالستثمارات قصيرة األجل األخرى ذات السيولة العالية ، والتي لها فترة إستحقاق أصلية  الودائع ألجل تشمل الودائع
تصنيف استثماري، والتي معدل ثالثة أشهر ولكن ال تزيد عن سنة واحدة من تاريخ اإليداع. يتم إيداع الودائع ألجل في مؤسسات مالية ذات 

   مخاطر ائتمانية منخفضة.انها تملك  تعتبر
  

 .المستحق وبمعدل الفائدة الفعلي المطبق الوديعةاالستثمار في الودائع ألجل على أساس زمني، بالرجوع إلى أصل  الدخل يستحق
 
  المخزون  ٧-٥
  

تكاليف التكلفة على كافة    تتضمنيقيد المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجح.  
تتضمن التكلفة إعادة التصنيف من حقوق  التصنيع المباشرة على أساس المستوى العادي من النشاط باإلضافة إلى تكاليف النقل والمناولة.

يتكون صافي القيمة القابلة للتحقق  بمشتريات المخزون. الملكية ألية أرباح أو خسائر ناتجة عن تحوطات التدفقات النقدية المؤهلة المتعلقة
البيع والتوزيع. يجنب مخصص، عند   مصاريفمن سعر البيع التقديري ناقصاً تكاليف التصنيع اإلضافية حتى االكتمال، وحصة مالئمة من  

 .االيراداتضمن تكلفة  وتثبت ، يتم اثبات تكلفة المخزون كمصروف الحركة.رة، مقابل أي مخزون بطيء الضرو
 
 نقطة الحصاد بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع عند نقطة الحصاد. يتم قياس المنتجات الزراعية عند 
 
تم تقدير مخصص ا أقل. يتم تحديد التكلفة على أساس المتوسط المرجح. ييتم تقييم قطع الغيار بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهم 

  الحركة، إن وجدت، في تاريخ كل تقرير مالي. بطيئةوللبنود القديمة 
  
 والمشروع المشتركاالستثمارات في الشركات الزميلة   ٨-٥
  

كبيراً. التأثير الكبير هو قدرة المجموعة على المشاركة في القرارات الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس عليها المجموعة تأثيراً  
  المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكنها ال تُعد سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات.

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

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

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

لك والتي بموجبها يسجل االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك بالتكلفة في قائمة المركز المالي الموحدة وتعدل التكلفة بعد ذ
مشروع المشترك. عندما تتجاوز حصة بحيث تسجل حصة المجموعة في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة أو ال

المجموعة في خسائر الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ملكيتها في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك (التي تشمل أي ملكية طويلة 
موعة عن االعتراف من صافي استثمار المجموعة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك) تتوقف المج  ااألجل تشكل في مضمونها جزءً 

وعات بحصتها من الخسائر اإلضافية. تسجل الخسائر اإلضافية فقط بالقدر الذي تتكبد فيه المجموعة التزامات قانونية أو تعاقدية أو قامت بمدف
أرباح، تستأنف نيابة عن الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. وإذا قامت الشركة الزميلة أو المشروع المشترك في فترة الحقة بتسجيل 

  المجموعة تسجيل حصتها من هذه األرباح فقط عندما تتعادل حصتها من األرباح مع حصتها من الخسائر غير المسجلة.
  

بح تتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية اعتباراً من التاريخ الذي تص
ً مشتركاً. وعند االستحواذ على االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك، فيه  الشركة المستثمر فيها شركة زميلة أو مشروعا

تسجل أي زيادة في تكلفة االستثمار عن حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة المستثمر فيها 
القيمة الدفترية لالستثمار. تسجل أي زيادة في حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة كشهرة وتدرج في  

يتم  للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عن تكلفة االستثمار بعد إعادة التقييم مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في السنة التي
  ى االستثمار.فيها االستحواذ عل
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٢٦ 

  (تتمة) -السياسات المحاسبية الهامة   -  ٥
  
  (تتمة)االستثمارات في الشركات الزميلة والمشروع المشترك   ٨-٥
  

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

  
  واآلالت والمعداتالممتلكات   ٩-٥
  

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

تتضمن التكلفة النفقات و بمشتريات الممتلكات واألالت والمعدات. أرباح أو خسائر ناتجة عن تحوطات التدفقات النقدية المؤهلة المتعلقة
استبعاد بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات . يتم تسجيل أي أرباح أو خسائر عند حتى تاريخ استحقاقه األصل العائدة مباشره القتناء

  الموحدة. الربح أو الخسارةفي قائمة 
  

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

  
باستثناء بعض اآلالت ، نتاجية المقدرة للموجوداتالقيمة المتبقية المقدرة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلتستهلك التكلفة ناقصاً 

ستهالك على أساس االستخدام المتوقع أو على أساس حيث يتم احتساب اال ، والمعدات التي يتم استهالكها باستخدام طريقة وحدات اإلنتاج
  :اإلنتاج

  
  سنة  ٣٥ – ٥  المباني

  سنة  ٢٠ – ٢  اآلالت والمكائن والمعدات
  سنة  ١٠ – ٦  السيارات وشاحنات النقل

  سنة  ٤٠ – ٢  النباتات المثمرة
  

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

ستخدام المعدة ألجله، ويتم تم إقتنائها ولكنها غير جاهزة لإلبعض الموجودات التي  السنةالرأسمالية تحت التنفيذ في نهاية  األعمالتشمل 
  . المعدّة ألجله ستخدامم استهالكها عندما تصبح جاهزة لإلتحويل هذه الموجودات إلى فئات الموجودات ذات الصلة ويت

  
مالية وتعدل بأثر مستقبلي، عند   ةيتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات ومؤشرات اإلنخفاض في القيمة في نهاية كل سن

  الحاجة.
  

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

  
  تأجيرلتزامات او ولستخدام األصاحق   ١٠-٥
  

قامت المجموعة باالعتراف بموجودات ومطلوبات جديدة لعقود إيجاراتها التشغيلية ألنواع متنوعة من العقود تشمل المستودعات ومرافق 
مويل المستودعات والسكن وإيجارات المكاتب والمباني وغيرها. يتم توزيع كل دفعة ايجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة الت

لتزام لكل فترة. يتم دوري ثابت على الرصيد المتبقي من اإل فائدةلربح أو الخسارة على مدى فترة اإليجار بحيث يتم تحقيق معدل على ا
  ستخدام األصل على مدى العمر اإلنتاجي لألصل وفترة عقد االيجار، أيهما أقصر، على أساس القسط الثابت.ااستهالك حق 

  
  الحالية. القيمة أساس على اإليجار عقد عن الناشئة والمطلوبات الموجودات قياس مبدئيا يتم
  
 بالتكلفة التي تتضمن األتي: ولستخدام األصايتم قياس حق  - ١
  
 ، اإليجار لمطلوبات المبدئي القياس مبلغ - 
 ، العقد ناقصاً أي حوافز ايجار مستلمة بدء تاريخ قبل أو في سدادها تم إيجارية دفعات أي - 
 و مبدئية،  مباشرة تكاليف أي - 
 .التجديد تكاليف - 
  

  بالتكلفة ناقصاً اإلستهالك المتراكم ولاألص ستخدامايتم القياس الالحق لحق 
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٢٧ 

  (تتمة) –السياسات المحاسبية الهامة   -  ٥
  
  (تتمة) لتزامات تأجيراو ولستخدام األصاحق   ١٠-٥
  
 التالية: اإليجار لمدفوعات القيمة الحالية صافي اإليجار مطلوبات تتضمن - ٢
 
 ، مدينة إيجار حوافز أي ناقصاً  )جوهرها الثابتة في 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 متأكداً  المستأجر كان إذا الشراء خيار ممارسة سعر - 
  .الخيار لذلك المستأجر ممارسة تعكس اإليجار مدة كانت إذا اإليجار،  عقد بإنهاء الخاصة الغرامات دفعات - 
 

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

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

 المنخفضة وتشمل الموجودات .أقل أو شهرا ١٢ مدتها إيجار فترة ذات إيجار عقود هي األجل قصيرة اإليجار عقود .الخسارة أو الربح قائمة
  مكتبية. المتعلقة بمعدات القيمة

  
وط واألحكام المختلفة. ال تفرض على أســـاس فردي وتحتوي على نطاق واســـع من الشـــر اإليجار يتم إعادة التفاوض على شـــروط عقود

ـــمان ألغراض اإلقتراض ــتـخدامـها كضــ اقـيات عقود االيـجار أي تعـهدات ولكن الموجودات المؤجرة ـقد ال يتم اســ عـند تـحدـيد ـمدة عـقد  اتـف
ــة خيار التمديد، أو عدم   ــاديًا لممارســ ــة خيار اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافًزا اقتصــ ممارســ

ــمين خـيارات التـمدـيد فقط في ـمدة عـقد اإليـجار إذا ـكان عـقد اإليـجار مؤـكدًا إلى ـحد ـما. عـند تـحدـيد ـمدة عـقد اإليـجار،  ذ  ـتأخـ اإلنـهاء. يتم تضــ
  .األعمال المطلوبة الستبدال األصل المؤجر توقفاإلدارة عموًما في االعتبار بعض العوامل بما في ذلك فترات التأجير التاريخية وتكاليف 

  
  الموجودات الحيوية  ١١-٥
  

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

لتي وإذا كانت القيمة العادلة ال يمكن قياسها بشكل موثوق تظهر الموجودات الحيوية المشتراة بتكلفة الشراء كما تظهر الموجودات الحيوية ا
)، ناقصاً االستهالك الموجودات الحيوية حتى يتم اإلنتاج التجاري (يطلق عليها الزيادة في قيمة أو النمو بتكلفة التربية تم تربيتها داخليا

. تحدد تكلفة صغار الموجودات الحيوية بتكلفة التربية أو النمو وفقاً للفئة ، إن وجدتالمتراكم والخسارة المتراكمة لالنخفاض في القيمة
هذه الصغار ال تستهلك. تستهلك الموجودات الحيوية بطريقة القسط الثابت إلى القيم التقديرية المتبقية لها على فترات طبقاً  العمرية. كما أن

  لما هو ملخص أدناه:
  

  دورات حلب  ٤  األبقار
  أسبوع  ٣٦  قطيع الدواجن بعد النضوج

  
  غير الملموسة والشهرة الموجودات  ١٢-٥
  

  الملموسةالموجودات غير 
  

، إن وجدت. يتم قياس الموجودات غير الملموسة ما عدا الشهرة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة
  سنوات. ٤سط الثابت على مدى العمر االقتصادي ى أساس القلموجودات غير الملموسة عيتم إطفاء ال

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

  النفقات بشكل موثوق.
  

ثر يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات غير الملموسة وأعمارها اإلنتاجية ومؤشرات االنخفاض في القيمة في نهاية كل سنه مالية وتعدل بأ
  مستقبلي، عند الضرورة.
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٢٨ 

  (تتمة) –السياسات المحاسبية الهامة   -  ٥
  
  (تتمة) الموجودات غير الملموسة والشهرة  ١٢-٥
  

  الشهرة
  

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

  
وألغراض مراجعة االنخفاض في قيمة الشهرة، يتم تخصيص الشهرة لكل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد (أو مجموعة الوحدات المنتجة 

  للنقد) التي يتوقع أن تستفيد من دمج األعمال.
  

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

بالنسبة والتناسب على  األخرى في الوحدة الموجوداتعلى لوحدة ومن ثم ل تم تخصيصهافي القيمة أوالً لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة 
 الربح أو الخسارة تسجل أي خسارة انخفاض في قيمة الشهرة مباشرة في قائمة    .ب)١٧-٥  إيضاح(  أساس القيمة الدفترية لكل أصل في الوحدة

  الموحدة. ال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المسجلة للشهرة في الفترات الالحقة.
  

  عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن االستبعاد. الشهرةيدرج المبلغ العائد على وعند استبعاد الوحدة المنتجة للنقد ذات الصلة، 
  
  المخصصات  ١٣-٥
  

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

  
  الزكاة وضريبة الدخل األجنبية  ١٤-٥
  

. ويتم ("الهيئة") وفقا لألنظمة الزكوية التي تصدرها الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعوديةيتم احتساب مخصص الزكاة 
الضريبة على الدخل للشركات األجنبية في القوائم المالية طبقاً لألنظمة الضريبية في البلدان التي تعمل فيها. يتم معالجة مخصص احتساب 

  المالية التي يتم فيها إصدار الربط النهائي. السنةتسويات الناتجة عن الربط الزكوي والضريبة األجنبية النهائية خالل ال
  

 ضريبة لمعدل وفقاً  الحالية  للفترة للضريبة الخاضع الدخل على المستحقة , الضريبةالضريبة للفترة االئتمان أو الدخل ضريبة مصروف يمثل
 والخسائر المؤقتة للفروقات المنسوبة المؤجلة الضريبة ومطلوبات موجودات في التغيرات قبل من معدل نطاق لكل المطبقةالدخل 

 .المستخدمة غير الضريبيةو
  

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

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

  
  المؤجلة ةبالضري  ١٥-٥
  

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

بالقدر الذي يمكن أن تتوفر فيه أرباح خاضعة  لالستقطاعات المؤقتة القابلة قوجودات الضريبية المؤجلة لكافة الفروالميتم االعتراف ب
الموجودات االعتراف بال يتم . المستخدمةغير الخسائر الضريبيه والقابلة لالستقطاع للضريبة يمكن استخدامها لقاء الفروق المؤقتة 

عن االعتراف األولي بالموجودات  المستخدمةوالخسائر الضريبيه غير والمطلوبات الضريبية المؤجلة إذا نشأت الفروقات المؤقتة 
يتم لذلك، ال  إضافةً . المحاسبية األرباحأو  الضريبيةاألرباح األعمال) في معاملة ال تؤثر سواًء على  دمجوالمطلوبات (بخالف ما تم في 

 المطلوبات الضريبية المؤجلة إذا نشأت الفروقات المؤقتة عن االعتراف األولي بالشهرة.ب االعتراف
 

يتم االعتراف بالمطلوبات الضريبية المؤجلة للفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات 
المشاريع المشتركة إال في حالة مقدرة المجموعة على التحكم في عكس الفروقات المؤقتة واحتمال عدم قيامها بعكس الزميلة والحصص في  

الفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور. الموجودات الضريبية المؤجلة الناشئة عن الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع المرتبطة 
بها فقط بالقدر الذي يمكن أن تتوفر فيه أرباح كافية خاضعة للضريبة لقاء استخدام مزايا الفروقات  باالستثمارات والحصص يتم االعتراف

  الضريبية المؤقتة والتي يتوقع أن يتم عكسها في المستقبل المنظور.
 

عد فيه من المحتمل توفر أرباح يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة في نهاية كل فترة مالية وتخفض بالقدر الذي لم ي
  كافية خاضعة للضريبة يسمح باسترداد جميع األصول أو جزء منها.
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٢٩ 

  (تتمة) –السياسات المحاسبية الهامة   -  ٥
  
  (تتمة) الضريبة المؤجلة  ١٥-٥
  

تقاس الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة وفقاً للمعدالت الضريبية التي يتوقع استخدامها في فترة تسديد المطلوبات أو تحقق 
الموجودات على أساس معدالت الضريبية (واألنظمة الضريبية) التي أقرت في نهاية السنة المالية. إن قياس الموجودات والمطلوبات 

عكس اآلثار الضريبية المترتبة على الطريقة التي تتوقعها المجموعة في نهاية السنة المالية السترداد أو تعديل القيمة الضريبية المؤجلة ي
  الدفترية لموجوداتها ومطلوباتها. 

  
  األدوات المالية ١٦- ٥
  
 المالية غير المشتقةاألدوات   ١-١٦-٥
  
  الموجودات المالية غير المشتقة  )أ

  
  موجوداتها المالية ضمن فئات القياس التالية:تقوم المجموعة بتصنيف 

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

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

سبة بالنسبة للموجودات المقاسة بالقيمة العادلة إما أن يتم تسجيل المكاسب أو الخسائر في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر. بالن
مل اختيار غير قابل لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية المقتناة لغير أغراض المتاجرة فإن هذا يعتمد ما إذا كانت المجموعة قد قامت بع

 عند اإلثبات األولي لتسجيل استثمار حقوق الملكية بالقيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر.  للنقض
 

االعتراف بكافة الموجودات المالية األخرى في البداية في باالعتراف بالموجودات المالية في تاريخ إصدارها. يتم  مبدئياتقوم المجموعة 
  المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة. فيه الذي تصبح و المتاجرةتاريخ 

  
حقوق استالم التدفقات تحويل بتقوم المجموعة باستبعاد األصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو إذا قامت 

أي يتم االعتراف باألصل المالي.  والمنافع المرتبطة بملكيةميع مخاطر النقدية التعاقدية لألصل المالي في المعاملة التي يتم فيها انتقال ج
  ملكية في األصل المالي المحول الذي قامت المجموعة بإنشاءه أو اإلبقاء عليه كأصل أو التزام منفصل.

  
عرض المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما يكون لدى مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويُ إجراء تم ي

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

  لدى المجموعة الموجودات المالية غير المشتقة التالية:
  

  بالتكلفة المطفأةموجودات مالية 
  

فقط، يتم  النقدية سداد أصل المبلغ والفائدةإن الموجودات المالية المقتناة لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي تمثل فيها تلك التدفقات 
 ً  بالتكلفة المطفأة وال تشكل قياسها بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن االستثمار في أدوات الدين والتي يتم قياسها الحقا

من هذه  الفائدةفاض قيمته. يتم إدراج دخل من عالقة التحوط في قائمة الدخل الموحدة، وذلك عند التوقف عن إثبات األصل أو انخ اجزءً 
  .الفعلي ويل باستخدام طريقة معدل الفائدةالموجودات المالية ضمن إيرادات التم

  
  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  
موجودات سداد أصل النقدية لل إن الموجودات المقتناة لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، والتي تمثل فيها التدفقات

فقط، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ويتم إثبات التغيرات في القيمة الدفترية من خالل الدخل الشامل   المبلغ والفائدة
ف األجنبي، والتي يتم إثباتها في قائمة وأرباح وخسائر الصر  الفائدةاآلخر، فيما عدا اثبات أرباح أو خسائر االنخفاض في القيمة، وإيرادات 

يحق للمجموعة ان  ، بغرض المتاجرةبها  التي ال يتم االحتفاظلالستثمارات في أدوات حقوق الملكية عند االثبات االولي الدخل الموحدة. 
  .خراآلشامل الدخل البالقيمة العادلة من خالل  ستثمارات في أدوات حقوق الملكيةه اإلذتختار بشكل نهائي المحاسبة عن ه

  
ق عند التوقف عن اثبات األصل المالي، فإن األرباح أو الخسائر التراكمية المثبتة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر، يعاد تصنيفها من حقو

من هذه الموجودات المالية  إدراج دخل الفائدة ألخرى. كما يتمالملكية إلى قائمة الدخل الموحدة، ويتم إثباتها ضمن األرباح/ (الخسائر) ا
الفعلي. ويتم إظهار أرباح وخسائر الصرف األجنبي ضمن اإليرادات/ المصاريف  الفائدةضمن إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل 

  األخرى.
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  (تتمة) –السياسات المحاسبية الهامة   -  ٥
  
  (تتمة) األدوات المالية  ١٦-٥
  
  المطلوبات المالية غير المشتقة  )ب
  

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

يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات تها التعاقدية أو إلغاءها أو إنتهاءها. االتزامب الوفاءتقوم المجموعة باستبعاد المطلوبات المالية عند 
والمطلوبات المالية ويُعرض المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما يكون لدى المجموعة حق قانوني بمقاصة المبالغ 

  اللتزام في وقت واحد.على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسديد ا للتسويةوالنية إما 
  

بالقيمة العادلة يتم االعتراف األولي بهذه المطلوبات المالية تصنف المجموعة المطلوبات المالية غير المشتقة إلى الفئات المالية األخرى. 
  دام طريقة الفائدة الفعلية.زائداً أي تكاليف معامالت مباشرة. وبعد االعتراف األولي، تقاس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخ

  
  أخرى.ذمم دائنة تتكون المطلوبات المالية غير المشتقة الخاصة بالمجموعة من قروض بنكية وذمم دائنة تجارية و

  
  والمحاسبة عن التحوطاألدوات المالية المشتقة   ٢-١٦-٥
  

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

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

  
  لعادلة على أساس محاسبة التحوط.المبدئي، يتم إدراج أي تغيير في القيمة ا اإلعترافبعد 

  
تحدد المجموعة مشتقاتها كأدوات تحوطية في تأهيل عالقات التحوط إلدارة التعرضات لمخاطر أسعار الفائدة والعمالت األجنبية وأسعار 

دارة مخاطر معينة ، تطبق السلع األساسية ، بما في ذلك التعرضات الناشئة عن معامالت توقعات محتملة للغاية والتزامات ثابتة. من أجل إ
  المجموعة محاسبة التحوط للمعامالت التي تستوفي معايير محددة.

  
التحوط  من أجل التأهل لمحاسبة التحوط ، يجب أن يكون التحوط فعاالً للغاية ، أي أن التغييرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألداة

ة في البند المحوط ويجب أن تكون قابلة للقياس بشكل موثوق. عند بدء التحوط ، يتم توثيق يجب أن تعوض بشكل فعال التغييرات المقابل
ة هدف وإستراتيجية إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد أداة التحوط والبند ذي الصلة الذي تم التحوط عليه وطبيعة التحوط من المخاطر وكيفي

تقييم رسمي من خالل مقارنة فعالية أداة التحوط في موازنة التغيرات في القيمة العادلة أو  تقييم المجموعة لفعالية عالقة التحوط. يتم إجراء
على أساس مستمر. يتم إجراء  ماليالتدفقات النقدية التي تعزى إلى مخاطر التحوط في بند التحوط ، سواء عند بدايتها أو في نهاية كل ربع 

  ابقة المصطلحات المهمة لكل من عنصر التحوط واألداة.االختبارات المستقبلية بشكل أساسي من خالل مط
  

فإن الجزء الفعال من التغييرات في القيمة العادلة للمشتقات يتم االعتراف به في  عندما يتم تعيين المشتقات كأداة تحوط للتدفقات النقدية ، 
بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد ويتم تجميعه في احتياطي التحوط المبين ضمن االحتياطيات األخرى ضمن حقوق الملكية. يتم االعتراف 

لخسارة الموحد ، ضمن األرباح / (الخسائر) األخرى. في تحوطات عقود العمالت الربح أو ا  قائمة، في    جوهرياً بالجزء غير الفعال ، إذا كان  
تمان األجنبية ، قد ينشأ عدم الفعالية إذا تغير توقيت المعاملة المتوقعة مما تم تقديره أصالً ، أو إذا كانت هناك تغييرات في مخاطر االئ

لفائدة ، قد ينشأ عدم الفعالية إذا تم تعديل قيمة االئتمان / قيمة الخصم على للمجموعة أو الطرف المقابل المشتق. في تحوط مقايضات سعر ا
عما مقايضات سعر الفائدة التي ال يتطابق معها القرض. في تحوط مشتريات السلع ، قد ينشأ عدم الفعالية إذا تغير توقيت المعاملة المتوقعة 

  موعة أو الطرف المقابل المشتق.كان مقدرا في األصل ؛ والتغيرات في مخاطر االئتمان للمج
  

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في السنة التي تؤثر فيها التدفقات النقدية المتوقعة التي  إلىيعاد تصنيف المبلغ المتراكم في حقوق الملكية 
  .تم التحوط بها على الربح أو الخسارة أو عند تأثير البند الذي تم التحوط به على الربح أو الخسارة

  
أو  التحوطانتهاء أداة أو تم ، التحوطستوفي الضوابط ذات الصلة بمحاسبة التحوط يعد يولم  ، التحوطمعاملة توقع حدوث لم يعد ممكناً وإذا 
وإذا لم يعد ممكناً توقع حدوث  بأثر مستقبلي. حوطالتإلغاء التصنيف، يتم عندئِذ التوقف عن محاسبة  تمأو إنهاءها او استخدامها، أو  بيعها

  الموحدة. الربح او الخسارةقائمة  إلىالمبلغ المتراكم في حقوق الملكية ، يعاد تصنيف التحوطمعاملة 
  

 الحركة في احتياطي التحوط في حقوق المساهمين   امتضمناإلفصاح عن القيم العادلة لمشتقات األدوات المالية المصنفة في عالقات التحوط    يتم
. يتم تصنيف القيمة العادلة الكاملة لمشتقات التحوط كموجودات أو مطلوبات غير متداولة عندما يكون االستحقاق ٣٦في اإليضاح رقم 

شهراً بينما يصنف كموجودات أو مطلوبات متداولة عندما يكون االستحقاق المتبقي للبند المتحوط أقل  ١٢ند المتحوط أكثر من المتبقي للب
  شهراً.  ١٢من 
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٣١ 

  (تتمة) –السياسات المحاسبية الهامة   -  ٥
  
  االنخفاض في القيمة  ١٧-٥
  
  الموجودات المالية غير المشتقة  )أ(
  

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

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

قادمة. للذمم المدينة. لقياس خسائر االئتمان المتوقعة، تم تجميع الذمم المدينة بناًء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وعدد األيام المت
لها لتعكس النتيجة المستقبلية المتوقعة والتي تتضمن أيًضا تم استنتاج معدالت الخسارة المتوقعة من المعلومات التاريخية للمجموعة وتم تعدي

  معلومات مستقبلية لعوامل االقتصاد الكلي مثل التضخم ومعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي.
  

أثير تطبيق الموجودات المالية األخرى مثل الذمم المدينة للموظفين واألرصدة لدى البنوك لديها مخاطر ائتمانية منخفضة، وبالتالي فإن ت
  خسارة األئتمان المتوقعة يكون غير جوهري.

  
  االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  )ب(
  

الموجودات الحيوية والمخزون والموجودات الضريبية المؤجلة)   ما عدامراجعة الموجودات غير المالية (يتم في تاريخ كل قائمة مركز مالي  
وفي حالة وجود حدوث خسارة االنخفاض في القيمة أو عكس خسارة االنخفاض في القيمة.  ما إذا كان هناك أي ظروف تشير إلىلتحديد 

هذا المؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لهذه الموجودات لتحديد مقدار خسارة االنخفاض في القيمة أو عكس خسارة االنخفاض في 
  ت.دالقيمة، إن وج

  
التي يتم تخصيص الشهرة لها للتأكد فيما إذا كانت تعرضت النخفاض القيمة سنوياً أو بشكل متكرر عند وجود  يتم اختبار الوحدة المدرة للنقد  

  القيمة. في مؤشر أن الوحدة سوف تتعرض النخفاض
  
المنتجة للنقد التي تنتمي عند تعذر تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات الفردية، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة و

على الوحدات الفردية المنتجة للنقد، أو   المشتركةموجودات  الوعند إمكانية تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع، يتم توزيع    إليها الموجودات.
ثابت لها. الموجودات يتم توزيعها على المجموعة األصغر من الوحدات المنتجة للنقد والتي يمكن تحديد أساس توزيع معقول و ذلكبخالف 

بعد يتم فحصها لالنخفاض   ستخدامدات غير الملموسة غير المتاحة لإلالموجو  لكوكذغير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير محددة المدة  
  في قيمتها سنوياً على األقل وكلما كان هناك مؤشر على االنخفاض في قيمة الموجودات.

  
دام، يتم خصم القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع والقيمة قيد االستخدام أيهما أعلى. وعند تقييم القيمة قيد االستخ

يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية الذي ية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة التدفقات النقد
  للنقد والمخاطر المحددة للموجودات التي لم يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية لها. 

  
دات (أو الوحدة المنتجة للنقد) إلى ما دون قيمتها الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات إذا تم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجو

  رة الموحدة.(أو الوحدة المنتجة للنقد) إلى قيمتها القابلة لالسترداد. يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسا
  

نخفاض في القيمة في وقت الحق، يتم زيادة القيمة الدفترية للموجودات (أو الوحدة المنتجة للنقد) إلى التقدير وعندما يتم عكس خسارة اال
لو تم االعتراف المعدل لقيمتها القابلة لالسترداد بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية التي تمت زيادتها، القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها فيما  

اض في قيمة الموجودات (أو الوحدة المنتجة للنقد) في سنوات سابقة. يتم االعتراف بعكس خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة بخسارة االنخف
  في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 

  
  للموظفيننهاية الخدمة  مزايا  ١٨-٥
  

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

  
في الفترات  يتم احتساب التزام المجموعة المتعلق بخطط المنافع المحددة عن طريق تقدير قيمة المنافع المستقبلية التي تستحق للموظفين

  وتخصم القيمة للوصول إلى القيمة الحالية. السابقةوالحالية 
  

يتم وضع هذه بغرض الوفاء بهذه االلتزامات المستقبلية. لتكاليف لالرئيسية  ت التي تستخدم عند تحديد العناصراالفتراضاالمجموعة تضع 
تكلفة الخدمة االعتيادية وكذلك في المجموعة وتشمل تلك االفتراضات التي تستخدم لتحديد  بعد استشارة الخبير االكتواري االفتراضات

طريقة المبالغ المستحقة حسب يقوم االكتواري المؤهل باحتساب التزام المنافع المحددة وذلك باستخدام  عناصر التمويل المتعلقة بالمطلوبات.  
  الوحدة.

  
    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٣٢ 

 (تتمة) –الهامة السياسات المحاسبية   -  ٥
  
  (تتمة) مزايا نهاية الخدمة للموظفين  ١٨-٥
  

مباشرة في قائمة الدخل الشامل اآلخر  تتكون من األرباح والخسائر االكتواريةوالتي بإعادة تقييم التزامات المنافع المحددة  االعترافيتم 
في قياس عن طريق تطبيق معدل الخصم الذي يستخدم  للسنةمصروف الفائدة على التزامات المنافع المحددة الموحدة. تحدد المجموعة 

نتيجة  السنةنافع المحددة خالل  األخذ باالعتبار أي تغير يطرأ على صافي التزامات المبعد  السنوية    السنةة عند بداية  دالتزامات المنافع المحد
المنافع المحددة في قائمة األخرى المتعلقة بخطط    مصاريفيتم االعتراف بمصروف الفائدة الصافي والالمساهمات والمدفوعات لاللتزامات.  

  الموحدة. ةرالربح أو الخسا
  
  االحتياطي النظامي  ١٩-٥
  

٪ من صافي ربح السنة الى ١٠ه  بالمملكة العربية السعودية، يجب على الشركة تحويل ما نسبتوفقاً للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات  
  غير قابل للتوزيع حاليا على المساهمين.هذا االحتياطي  إن حتياطي النظامي.اال
  
  الصكوك  ٢٠-٥
  

تصنف المجموعة الصكوك المصدرة ضمن المطلوبات المالية أو حقوق الملكية، وذلك وفقاً للشروط التعاقدية للصكوك. الصكوك التي لها 
  تاريخ استحقاق ثابت وتواريخ ثابتة لتوزيع عوائد األرباح تصنف كالتزامات. 

  
  أسهم الخزينة  ٢١-٥
  

يتم إثبات أدوات حقوق الملكية الخاصة باألسهم التي يُعاد شراؤها (أسهم الخزينة) بغرض استخدامها ضمن برنامج خيارات الموظفين 
والتوزيعات وكذلك أرباح  معامالتاللملكية وتعدل ألي تكاليف في أسهم الشركة "إيسوب" بالتكلفة ويتم خصمها من حقوق ا لإلشتراك

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

  
  الدفعات على أساس األسهممعامالت   ٢٢-٥
  

، حيث يقوم الموظفين بتقديم يحصل موظفي المجموعة على مكافآت في شكل دفعات على أساس األسهم ضمن برنامج خيارات الموظفين
  .خدماتهم كعوض لخيار شراء عدد محدد من أسهم الشركة (الخيار) بسعر محدد مسبقاً 

 
ئمة الربح أو الخسارة الموحدة ويتم بالمقابل زيادة اإلحتياطيات األخرى في حقوق الملكية يتم االعتراف بتكلفة البرنامج، كمصروف في قا

  على مدى السنة التي من خاللها يتم الوفاء بشروط الخدمة.
 

(المتمثلة حتياطيات األخرى  ة البرنامج. ووفقاً لذلك، فان اإلقامت المجموعة بعمل تحوط اقتصادي وذلك من خالل شراء أسهم خزينة عند بداي
لتلك   في المصروف التراكمي الناتج من البرنامج) يتم تحويلها إلى األرباح المبقاة عند انتهاء مدة البرنامج. وذلك سواء تم اكتساب الموظفين

  الخيارات أم ال.
 

فترة البرنامج  إليهذي انتهت المصروف المتراكم المعترف به عند تاريخ إعداد كل تقرير مالي، حتى تاريخ انتهاء البرنامج يعكس المدى ال
  وأفضل تقديرات المجموعة لعدد الخيارات التي اكتسبت في نهاية البرنامج.

 
 وفي حالة تعديل شروط البرنامج، فإن الحد األدنى للمصاريف المعترف بها يساوي القيمة العادلة لخيارات األسهم في تاريخ المنح ومع ذلك

تم فإنه يتم اإلعتراف بأي مصروف إضافي لقاء أي تعديل يؤدي إلى زيادة القيمة العادلة للخيارات أو يعود بالمنفعة على الموظفين وحسبما ي
  اسه بتاريخ التعديل.قي
 

بالمصاريف المتبقية حيث  وفي حالة إنهاء البرنامج، يتم معالجة الخيارات كما لو كانت مكتسبة في تاريخ اإلنهاء، ويتم فوراً اإلعتراف
رنامج جديد لكن، في حالة وضع بتشتمل تلك المزايا غير المكتسبة والخاضعة للتحكم من قبل الشركة أو الموظف والتي لم تستحق بعد. و

تم معالجتها كبديل لبرنامج تم إنهاؤه، وتم تحديده كبرنامج بديل في تاريخ منح البرنامج الجديد، فإن البرنامج الذي تم إنهاؤه والبرنامج الجديد ي
  كما لو كان تعديل البرنامج األصلي كما ورد في الفقرة السابقة.

  
  تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية  ٢٣-٥
  

تحويل ثابتة والتي يتم تحديدها دورياً   على أساس أسعارالمالية وتسجل بالريال السعودي    السنةيتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية خالل  
 ليةالما والمطلوبات المالية إلظهار متوسط األسعار السائدة في السوق أو األسعار اآلجلة إذا كانت المعامالت مغطاة. يتم تحويل الموجودات

أسعار التحويل السائدة بذلك على أساس وتسجل بالريال السعودي  المالي الموحدةالمدرجة بالعمالت األجنبية بتاريخ إعداد قائمة المركز 
ارة الربح أو الخسيتم تحميل أو إضافة أي فروقات ناتجة عن التحويل على قائمة  التاريخ أو بأسعار الشراء اآلجلة إذا كانت المعامالت مغطاة.  

  الموحدة، كلما كان ذلك مالئماً.
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٣٣ 

 (تتمة) –السياسات المحاسبية الهامة   -  ٥
  
  (تتمة) تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية  ٢٣-٥
  

يتم في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي ترجمة الموجودات والمطلوبات لهذه الشركات التابعة إلى الريال السعودي على أساس أسعار 
التحويل السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. ويتم ترجمة قائمة الربح أو الخسارة الموحدة الخاصة بهذه الشركات على أساس 

مرجح ألسعار التحويل للسنة. يتم ترجمة عناصر حقوق الملكية ما عدا األرباح المبقاة على أسعار التحويل السائدة في تاريخ نشأة المتوسط ال
بند كل عنصر. أما التعديالت على ترجمة العمالت الناتجة المتعلقة بهذه العناصر لحقوق الملكية يتم تسجيلها من خالل الدخل الشامل األخر ك

  حقوق الملكية. منفصل من
  
  االعتراف باإليرادات   ٢٤-٥
  

تتمثل اإليرادات في القيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق لقاء البضاعة المباعة بالصافي بعد خصم المرتجعات والخصم التجاري 
  ها (في توقيت محدد أو عند الشحن).والحسومات. تقوم المجموعة باالعتراف باإليراد عندما يحصل العميل على البضائع أو اإلقرار بقبول

  
يتم بيع المنتجات بشكل رئيسي على أساس البيع أو اإلرجاع، ويتم احتساب مخصص المبيعات المرتجعة على أساس المرتجع المتوقع من 

الدائنة التجارية والذمم  المنتجات المنتهية الصالحية. يتم مقاصة مرجعات البيع المتوقعة كمقابل اإليرادات مع التأثير المصاحب في الذمم
  الدائنة األخرى للمبيعات النقدية والذمم المدينة التجارية لمبيعات الدين.

  
شهراً. يتم إثبات إيرادات هذه المبيعات استنادا  ١٢يتم بيع البضائع بخصومات كبيرة بأثر رجعي على أساس المبيعات اإلجمالية على مدى 

حجم الخصومات المقدر. تستخدم الخبرة المتراكمة لتقدير وتقديم الخصومات ويتم إثبات اإليرادات إلى إلى السعر المحدد في العقد ناقص 
نة الحد المحتمل بشكل كبير أنه لن يكون هناك عكس جوهري. يتم إثبات استرداد مطلوبات (المدرجة ضمن الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائ

  لغ المستحقة الدفع للعمالء فيما يتعلق بالمبيعات التي تمت خالل السنة.األخرى) للخصومات المتوقعة على المبا
  

  تماشى مع ممارسة السوق.يعات تتم إما نقداً أو دين ألجل لتال يوجد عنصر لمكون تمويل حالي حيث أن المب
 
  المنح الحكومية  ٢٥-٥
  

ً تستلم المجموعة منح منح الحكومية . يتم االثبات األولي للوإلنتاج منتجات أغذية األطفال  الحيوية  حكومية على استيراد األعالف لموجوداتها  ا
  .ضمن المطلوبات األخرى بالقيمة العادلة عند وجود تأكيد معقول بالتزام المجموعة بالشروط المتعلقه بها وبأنه سيتم استالمها من الدولة

  
لحكومية في قائمة الربح او الخسارة الموحدة بصورة منتظمة على مدى الفترات التي تعترف بها المجموعة كمصروف يتم اثبات المنح ا

  وذلك لمقابلة اإلعانة مع التكاليف التي سيتم التعويض عنها.
  
  العمومية واإلدارية مصاريفوالالبيع والتوزيع  مصاريف  ٢٦-٥
  

 اجزءً شرة التي ال تعتبر بشكل خاص العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المبا مصاريفوالالبيع والتوزيع  مصاريفتشتمل 
على العمومية واإلدارية، عند الضرورة،  مصاريفوالالبيع والتوزيع  مصاريفو اإليرادات. يتم التوزيع بين تكلفة اإليراداتمن تكلفة 

   .أساس ثابت
  
  قروض  ٢٧-٥
  

ً  القروض تُحتسب  صافية( بين المتحصالت فرق المطفأة. أي بالتكلفة الحقاً  وتقاس المتكبدة،  المعاملة تكاليف من صافية العادلة،  بالقيمة مبدئيا
. الفائدة الفعلي معدل طريقة باستخدام القروض فترة مدى على الخسارة أو الربح في المستردة يتم اإلعتراف به والقيمة  )المعاملة تكاليف من

 كمطلوبات القروض تصنيف يتم.  مدته انتهاء أو إلغائه أو العقد،  في المحدد االلتزام تنفيذ عندالموحدة   المالي المركز قائمة من القروض تُلغى
  شهراً. ١٢ عندما تكون فترة اإلستحقاق المتبقية أقل من متداولة

 
  اإلقتراضتكلفة   ٢٨-٥
  

تكلفة التمويل المنسوبة مباشرة القتناء أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة (وهي موجودات بحاجة لفترة كبيرة من الوقت، أكثر من سنة، 
ستخدام حتى تصبح هذه الموجودات جاهزة لإلستخدام المعدة له) يتم اضافتها إلى تكلفة هذه الموجودات  حتى تصبح هذه الموجودات جاهزة لإل

  له. كما لم يتم رسملة أي تكلفة تمويل خالل فترة التوقف.المعدة 
  

ائدة. بالقدر الذي يستخدم فيه معدل التمويل المتغير لتمويل الموجودات المؤهلة والتحوط بها في تغطية تدفقات نقدية فعالة لمخاطر أسعار الف
ويتم تحويله إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تأثير  يتم اثبات الجزء الفعلي من المشتقات في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة

 الموجودات المؤهلة على األرباح أو الخسائر، وبالقدر الذي يستخدم فيه معدل التمويل الثابت لتمويل الموجودات المؤهلة والتحوط بها في
  تمت رسملتها معدل الفائدة الذي تمت تغطيته.تغطية تدفقات نقدية فعالة لمخاطر أسعار الفائدة، تعكس تكاليف التمويل التي 

 
االستثمارات المكتسبة من االستثمارات المؤقتة للقروض المحددة التي تعتمد تكاليفها على الموجودات المؤهلة يتم خصمها من تكاليف  دخل

  التمويل المؤهلة للرسملة.
  

    يتم اثبات جميع تكاليف التمويل األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند فترة تكبدها.



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٣٤ 

  (تتمة) -السياسات المحاسبية الهامة   -  ٥
  
  التقارير القطاعية  ٢٩-٥
  

قطاع التشغيل هو عنصر في المجموعة يرتبط بأنشطتها التي من خاللها تحصل على إيرادات وتتكبد مصاريف بما في ذلك اإليرادات 
ئج التشغيلية لقطاعات التشغيل بصورة منتظمة والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع أي عناصر أخرى في المجموعة. يتم مراجعة كافة النتا

قرارات بشأن الموارد التي يتم توزيعها على القطاعات وتقييم أداءها والتي  ونذفي المجموعة والذين يتخ رؤساء قطاع األعمالبواسطة 
  تتوفر معلوماتها المالية المفصلة.

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

  على أساس معقول.
  

 األحكام والتقديرات استخدام  -  ٦
  

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

اإلفصاحات عن بعض األصول وااللتزامات المحتملة في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. تؤثر التقديرات واإلفتراضات في أرصدة 
أساس  . وعلى الرغم من أنه تم إعداد تلك التقديرات علىمصاريفإليرادات والاألصول واإللتزامات وكذلك المبالغ التي تم التقرير عنها ل

  قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.ف ألحداث أو الظروف الحاليةمتاحة لإلدارة عن االمعلومات الأفضل 
  

  بالتعديالت على التقديرات بأثر مستقبلي. يتم مراجعة اإلفتراضات الهامة بصورة مستمرة. يتم اإلعتراف
  
  األحكام  ١-٦
  

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

  
"الزراعة" القياس بالقيمة   ٤١ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة. يتطلب معيار المحاسبة الدولي  بالتكلفة    قطيع أبقار األلبان:

لة العادلة ناقًصا تكاليف البيع من االعتراف األولي لهذه الموجودات الحيوية حتى وقت الحصاد، بخالف ذلك عندما يتعذر قياس القيمة العاد
  :ولي. استنتجت اإلدارة ما يليبشكل موثوق عند االعتراف األ

  
  .غير ممكن ١ ال توجد سوق نشطة ألبقار األلبان في المملكة العربية السعودية وبالتالي فإن تقييم المستوى - ١المستوى 

  
ها ومتوسط العائد ال توجد بيانات سوق متوفرة قابلة للمالحظة، ونظراً للفروق الهامة في الموقع والبيئة والتكاليف المرتبطة ب - ٢المستوى 

غير   ٢لكل حيوان منتج لأللبان وأغلبية التوزيع داخل المملكة العربية السعودية والمسافة إلى األسواق النشطة، فهذا يعني أن تقييم المستوى  
  . ممكن

  
عدم وجود سوق مالئمة  - السوق) التدفقات النقدية المخصومة) (نهج الدخل أو "أساليب التدفقات النقدية المخصومة (  )١(  - ٣المستوى 

من الممكن ان تستخدم اإليرادات  م للتدفقات النقدية المخصومة التياسلوب تقيي ستر أو أي منتج وسيط آخر يتطلب أيللحليب غير المب
زيع وذلك لتحديد صافي اإلجمالية كأساس ألي تقييم ثم إلغاء التكاليف وهامش الربح المرتبط بالبسترة والتصنيع والتعبئة والمبيعات والتو

ر التدفقات النقدية غير المباشرة الناتجة عن إنتاج الحليب غير المبستر. ترى اإلدارة أن أي قيمة عادلة مستمدة من هذا القبيل ستكون غي
دفقات نقدية موثوقة بشكل واضح حيث تعتبر تكاليف تشغيل قطعان األلبان جزًءا صغيًرا نسبيًا من األنشطة الشاملة للمجموعة، وأي ت

محسوبة مستمدة من نهج التقييم هذا قد تعتمد بشكل مفرط على عدد كبير من االفتراضات، الكثير منها ال يمكن اشتقاقه، أو مقارنته، 
  بافتراضات السوق أو البيانات القابلة للمالحظة.

  
ترى اإلدارة أن أي نهج لتكلفة االستبدال يجب أن يتضمن تكلفة استبدال العجول حديثي الوالدة. كما   -التكلفة أو تكلفة االستبدال الحالية      )٢(

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

التكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، والتي تستثني أي تكاليف  بما أن قطيع أبقار األلبان يتم المحاسبة عنه حاليًا بسعر
وحجمه الحاليين   وفقا لطبيعتهحديثي الوالدة (ألنها جزء ضروري من دورة الحلب)، تعتقد اإلدارة أن تكلفة أي استبدال للقطيع    شراء لألبقار

  .ن القيمة الدفترية الحالية لقطيع أبقار األلبان(يمكن أن تكون محددة بهذه الطريقة) لن يكون أقل م
  

"الزراعة" القياس بالقيمة  ٤١بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة. يتطلب معيار المحاسبة الدولي  قطيع الدواجن:
حصاد، بخالف ذلك عندما يتعذر قياس القيمة العادلة العادلة ناقًصا تكاليف البيع من االعتراف األولي لهذه الموجودات الحيوية حتى نقطة ال

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

  
    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٣٥ 

 والتقديرات(تتمة)استخدام األحكام   -  ٦
 
  االفتراضات والتقديرات غير المؤكدة  ٢-٦
  

االفتراضات والتقديرات غير المؤكدة ذات المخاطر الجوهرية والتي تتسبب في تعديالت هامة على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات 
  تم إدراجها في اإليضاحات التالية:

  

  اض في قيمة الشهرة.: الشهرة: االختبار السنوي لالنخف٩اإليضاح 

  ذمم المدينة التجاريةالنخفاض في قيمة : مخصص اال١٤اإليضاح. 

  قياس التزامات مزايا نهاية الخدمة للموظفين : االفتراضات االكتوارية الرئيسية.٢٢اإليضاح : 

 المخزون: مخصص المخزون بطيء الحركة.١٣إليضاح ا :  
 
  



  
  المراعيشركة 

  شركة مساهمة سعودية
  (تتمة) -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

٣٦ 

  والمعداتالممتلكات واآلالت   -٧
  

  
    األراضي والمباني

اآلالت والمكائن 
    السيارات    والمعدات

األعمال الرأسمالية 
  اإلجمــالي    أشجار غير مثمرة    أشجار مثمرة    تحت التنفيذ

بآالف الرياالت   
    السعودية

بآالف الرياالت 
    السعودية

بآالف الرياالت 
    السعودية

بآالف الرياالت 
    السعودية

الرياالت بآالف 
    السعودية

بآالف الرياالت 
    السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

                            التكلفة
  ٣٣٬٥٦٩٬٢٢٨    ٢٦٫٤٤٨    ٢٢٣٫٧٢٧    ٣٫٣٤٩٫٠٩٥    ٢٫٧٠١٫٣٩٧    ١٤٫١٥٦٫٣٧٧    ١٣٫١١٢٫١٨٤  م٢٠١٩يناير  ١في 

 ٣٠٫٥١٠   -   -   -    ٢٢٤    ١٦٬٦١٨    ١٣٬٦٦٨  عند االستحواذ على الشركة التابعة
  ١٫٥٤٨٫١٦٥   ٣٨٬٥١٥   -   ١٫٥٠٩٫٦٥٠    -    -    -  السنةإضافات خالل 

  -   ) ٣٢٬٣٢٧(   ٣٢٬٣٢٧   ) ٣٫٧٦٣٫٢٠٠(    ٣٠٠٬١٢١    ١٫٧٢٠٫٢٤٧    ١٫٧٤٢٫٨٣٢  السنةتحويالت خالل 
 ) ٥٠٦٬٩٨٤(  -  ) ٤١٬٦٩٢(  -   ) ١٠٨٬٧٧٨(   ) ٢٩٧٬٣٠٥(   ) ٥٩٬٢٠٩(  استبعادات خالل السنة
 ١٠٠٬١٥٧  -  ٣  ٤٠٬٩٤٣   ٣٬٨٨٨   ٤٠٬٢٦١   ١٥٬٠٦٢  أجنبيةفروق ترجمة عمالت 

  ٣٤٫٧٤١٫٠٧٦    ٣٢٬٦٣٦    ٢١٤٬٣٦٥    ١٠٫١٣٦٫٤٨٨    ٢٬٨٩٦٬٨٥٢    ١٥٫٦٣٦٫١٩٨    ١٤٫٨٢٤٫٥٣٧  م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

                            واالنخفاض في القيمة االستهالك المتراكم
  ١٠٬٩٦٢٬٦٨٦    -    ١٩٤٬٦٢٦    -    ١٫٥٢٥٫٧٤٠    ٦٫٨٥٩٫٢١٩    ٢٫٣٨٣٫١٠١  م٢٠١٩يناير  ١في 

  ١٬٦٣٨٬٦٢٦   -   ٢٤٬٥٩٧   -    ٢٣٨٬٦٠٢    ٩٦٣٬٧٠٣    ٤١١٬٧٢٤  االستهالك المحمل للسنة
  ) ٤٦٥٬٧٠٢(    -    ) ٤١٬٦٩٢(  -   ) ٩٤٬٩٩٥(   ) ٢٨٢٬٣٣٢(   ) ٤٦٬٦٨٣(  استبعادات خالل السنة

                           اإلنخفاض في قيمة الموجودات
  ٩٫٢٢٤    -    -   -    -    ٩٫٢٢٤    -  ) ٢-٢٩(إيضاح    

  ١٩٬٣٥٤    -    ١  -   ١٬٩٨٧   ١٥٬١٠٦   ٢٬٢٦٠  فروق ترجمة عمالت أجنبية

  ١٢٫١٦٤٫١٨٨    -    ١٧٧٬٥٣٢    -    ١٬٦٧١٬٣٣٤    ٧٬٥٦٤٬٩٢٠    ٢٬٧٥٠٬٤٠٢  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

                            صافي القيمة الدفترية:
  ٢٢٫٥٧٦٫٨٨٨    ٣٢٬٦٣٦    ٣٦٬٨٣٣    ١٫١٣٦٫٤٨٨    ١٬٢٢٥٬٥١٨    ٨٫٠٧١٫٢٧٨    ١٢٫٠٧٤٫١٣٥  م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
    



  
  المراعيشركة 

  شركة مساهمة سعودية
  (تتمة) -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

٣٧ 

  (تتمة) –الممتلكات واآلالت والمعدات   -٧
  

  
    األراضي والمباني

اآلالت والمكائن 
    السيارات    والمعدات

األعمال الرأسمالية 
  اإلجمــالي    أشجار غير مثمرة    أشجار مثمرة    تحت التنفيذ

بآالف الرياالت   
    السعودية

بآالف الرياالت 
    السعودية

بآالف الرياالت 
    السعودية

بآالف الرياالت 
    السعودية

بآالف الرياالت 
    السعودية

بآالف الرياالت 
    السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

                            التكلفة:
  ٣١٫٩١٢٫٨٤٩   ٥١٫٥٦٣   ١٧٥٫٩٣٠   ٤٫٢٦٢٫٣١٥    ٢٫٦٠٠٫١٣٤    ١٢٫٨٣١٫١٣٣    ١١٫٩٩١٫٧٧٤  م٢٠١٨يناير  ١في 

 ١٠٠٬٨٨٥   -   -   -    ١٬٧٧٨    ١١٬٦٧٣    ٨٧٫٤٣٤  عند االستحواذ على الشركة التابعة
  ١٬٩٣١٬٢٣٦   ٣٥٫٩٥٩   -   ١٫٨٩٥٫٢٧٧    -    -    -  إضافات خالل السنة

  -   ) ٥٩٫٢٦٦(   ٥٩٫٢٦٦   ) ٢٫٨٠٥٫٤٧٠(    ٢٣٠٫٩٥٣    ١٫٤٦٤٫٠٨٠    ١٫١١٠٫٤٣٧  تحويالت خالل السنة
 ) ٣٦٦٬٨٢٣(  -  ) ١١٫٤٦١(  -   ) ١٣١٫٠١٨(   ) ١٤٧٫٧٩٧(   ) ٧٦٫٥٤٧(  استبعادات خالل السنة

 ) ٨٬٩١٩(  ) ١٬٨٠٨(  ) ٨(  ) ٣٫٠٢٧(   ) ٤٥٠(   ) ٢٫٧١٢(   ) ٩١٤(  فروق ترجمة عمالت أجنبية

  ٣٣٬٥٦٩٬٢٢٨    ٢٦٫٤٤٨    ٢٢٣٫٧٢٧    ٣٫٣٤٩٫٠٩٥    ٢٫٧٠١٫٣٩٧    ١٤٫١٥٦٫٣٧٧    ١٣٫١١٢٫١٨٤  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

                            االستهالك المتراكم واإلنخفاض في القيمة
  ٩٫٥١١٫١٥٧   -   ١١٤٫٠٦٥   -    ١٫٣٥٨٫٠٧٣    ٦٫٠٤٠٫٥٨٥    ١٫٩٩٨٫٤٣٤  م٢٠١٨يناير  ١في 

  ١٬٦٨٤٬١٠٦   -   ٩٣٫٨٢٨   -    ٢٥٢٫٨٢١    ٩٢٩٬٧٧٠    ٤٠٧٬٦٨٧  االستهالك المحمل للسنة
  ) ٣٢٦٬٧٠٨(    -    ) ١١٫٤٦١(  -   ) ١٠٤٫٤٧٤(   ) ١٤٤٫٠٩٦(   ) ٦٦٫٦٧٧(  استبعادات خالل السنة

  ٩٧٫٣٣٦    -    -  -   ١٩٬٤٤٧   ٣٤٬١١٧   ٤٣٬٧٧٢ )٢-٢٩االنخفاض في قيمة الموجودات (
  ) ٣٬٢٠٥(    -    ) ١٬٨٠٦(  -   ) ١٢٧(   ) ١٫١٥٧(   ) ١١٥(  فروق ترجمة عمالت أجنبية

  ١٠٬٩٦٢٬٦٨٦    -    ١٩٤٬٦٢٦    -    ١٫٥٢٥٫٧٤٠    ٦٫٨٥٩٫٢١٩    ٢٫٣٨٣٫١٠١  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

                            صافي القيمة الدفترية:
  ٢٢٬٦٠٦٬٥٤٢    ٢٦٫٤٤٨    ٢٩٬١٠١    ٣٫٣٤٩٫٠٩٥    ١٫١٧٥٫٦٥٧    ٧٫٢٩٧٫١٥٨    ١٠٫٧٢٩٫٠٨٣  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

  
  .)مليون لایر سعودي ٤٢٫٤م: ٢٠١٨( لایر سعوديمليون  ٢٤قدرها و السنةخالل تشتمل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ على تكاليف التمويل المرسملة   ١-٧
  
  معدات المرهونة كضمان من قبل المجموعة.الالت واآلممتلكات وال) للحصول على معلومات حول ٢١(إيضاح أنظر   ٢-٧
  
  



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٣٨ 

  والتزامات تأجير ستخدام األصولاحق   -٨
  

  المحمل على كل من البنود التالية: يوضح الجدول التالي رصيد حق إستخدام األصول باإلضافة إلى اإلستهالك
  

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١    م٢٠١٩ديسمبر  ٣١  

  الرصيد  اإلستهالك    الرصيد  اإلستهالك  

  بآالف الرياالت السعودية    بآالف الرياالت السعودية  
            

  ٢٦٨٬٣٩٠  ٢٦٫٧٥٤    ١٩٨٬٢٢٩  ٢٨٬٦٥٤  أراضي
  ٢٥٢٬٠٢٦  ٦٥٬٢٨١    ٢٣٧٬٣٦١  ٦٩٬٤٧٧  مباني

  ١١٬٩١٤  ١٬٦٠٨    ١٢٬١٠٧  ٢٬٠٧٠  مركبات
  ٨٧٥  ٩٦    ٤١٠  ١٢٦  معدات

  ١٤٫٧٢٨  ٩٩٣    ١٣٬٢٦٨  ١٬٤٦١  مصنع واآلت

  ٥٤٧٬٩٣٣  ٩٤٬٧٣٢    ٤٦١٬٣٧٥ ١٠١٬٧٨٨  إجمالي حق استخدام األصول

  
 ٤٠٬٢م :  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي (  ١٧٬٥  م هي٢٠١٩  ديسمبر  ٣١المنتهية في    خالل السنة  اإلضافات لحق استخدام األصول

  مليون لایر سعودي).
  
  لتزامات التأجير كما في نهاية السنة هي كما يلي:ا

ديسمبر  ٣١  
      م٢٠١٩

ديسمبر  ٣١
    م٢٠١٨

بآالف الرياالت   
    السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

        
  ٤٠٩٬٧٠٣    ٣٣٥٬٦٥٩  لتزامات تأجيراالجزء غير المتداول من 

  ٨٩٫٧٩٦    ٩٥٬٧٥٠  لتزامات تأجير االجزء المتداول من 

  ٤٩٩٫٤٩٩    ٤٣١٬٤٠٩  لتزامات تأجيراإجمالي 

  
مليون لایر سعودي  ٢٠ م هي٢٠١٩ديسمبر  ٣١لتزامات التأجير المعترف بها خالل السنة المنتهية في امن  الفائدةإن مجموع مصروف 

 مليون لایر سعودي). ٢١٬٨م : ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(
 

  مليون لایر سعودي على التوالي. ١٫٩مليون لایر سعودي و  ٤٫١بلغت المصاريف المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة 
  

  الموجودات غير الملموسة والشهرة  -٩

  
ديسمبر  ٣١

    م  ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١

  م  ٢٠١٨

  رياالتلبآالف ا  
  السعودية

  الرياالتبآالف   
  السعودية

        
  ١٠٤٬٠٣٦    ١٨٧٬٤٠٠  ) ١ – ٩تراخيص البرامج (إيضاح 

  ٩٣٤٬٣٣٥    ٩٤١٫١٣٣  )٢-٩الشهرة (إيضاح 

  ١٬٠٣٨٬٣٧١    ١٫١٢٨٫٥٣٣  

  
    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٣٩ 

  (تتمة) الموجودات غير الملموسة والشهرة  -٩
  
  تراخيص البرامج  ١-٩

  
    تراخيص البرامج

تراخيص البرامج 
  اإلجمالي    تحت التنفيذ *

بآالف الرياالت   
    ةالسعودي

بآالف الرياالت 
    ةالسعودي

بآالف الرياالت 
  ةالسعودي

            التكلفة
  ٢٦٦٬٠٨٧    ٣٢٬٨١٤    ٢٣٣٬٢٧٣  م٢٠١٩يناير  ١ في

  ١٣٢٫٩٨٣    ١٣٢٫٩٨٣    -  إضافات خالل السنة
  -    ) ١٣٠٬٣٨٩(    ١٣٠٬٣٨٩  تحويالت خالل السنة

  ) ٦٣٥(    -    ) ٦٣٥(  استبعادات خالل السنة
  ٧٥٦    -    ٧٥٦  فروق ترجمة عمالت أجنبية

  ٣٩٩٬١٩١    ٣٥٬٤٠٨    ٣٦٣٬٧٨٣  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

            
            اإلطفاء المتراكم

  ١٦٢٬٠٥١    -    ١٦٢٬٠٥١  م٢٠١٩يناير  ١في 
  ٤٩٬٩٣٨    -    ٤٩٬٩٣٨  اإلطفاء خالل السنة

  ) ٦٣٥(    -    ) ٦٣٥(  ستبعادات خالل السنةا
  ٤٣٧    -    ٤٣٧  أجنبيةفروق ترجمة عمالت 

  ٢١١٬٧٩١    -    ٢١١٬٧٩١  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

            
            صافي القيمة الدفترية

  ١٨٧٬٤٠٠    ٣٥٬٤٠٨    ١٥١٬٩٩٢  م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

            
            

  
    تراخيص البرامج

تراخيص البرامج 
  اإلجمالي    تحت التنفيذ *

بآالف الرياالت   
    السعودية

الرياالت بآالف 
    السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

            التكلفة
  ٢٢٦٫٥٠١    ٢٨٫٧١٠    ١٩٧٫٧٩١  م٢٠١٨يناير  ١في 

  ٣٩٬٧٩٧    ٣٩٬٧٩٧    -  إضافات خالل السنة
  -    ) ٣٥٬٦٩٥(    ٣٥٬٦٩٥  تحويالت خالل السنة

  ) ١٥٦(    -    ) ١٥٦(  استبعادات خالل السنة
  ) ٥٥(    ٢    ) ٥٧(  فروق ترجمة عمالت أجنبية

  ٢٦٦٬٠٨٧    ٣٢٬٨١٤    ٢٣٣٬٢٧٣  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

            
            اإلطفاء المتراكم

  ١١٤٫٧٨٢    -    ١١٤٫٧٨٢  م٢٠١٨يناير  ١في 
  ٤٧٬٤٥١    -    ٤٧٬٤٥١  اإلطفاء خالل السنة

  ) ١٥٦(    -    ) ١٥٦(  استبعادات خالل السنة
  ) ٢٦(    -    ) ٢٦(  فروق ترجمة عمالت أجنبية

  ١٦٢٬٠٥١    -    ١٦٢٬٠٥١  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

            
            صافي القيمة الدفترية

  ١٠٤٬٠٣٦    ٣٢٬٨١٤    ٧١٬٢٢٢  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

  
  تراخيص البرامج تحت التنفيذ تتضمن برامج تحت التركيب.  *
  

   



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٤٠ 

  (تتمة) –الموجودات غير الملموسة والشهرة   -٩
  
  الشهرة  ٢-٩
  

م وشركة  ٢٠٠٩في وشركة حائل للتنمية الزراعية م ٢٠٠٧شركة المخابز الغربية المحدودة في على  ستحواذاإل خالل نشأت الشهرة من
  . م٢٠١٢في األلبان والعصائر العالمية المحدودة 

  
  

شركة المخابز 
    الغربية

شركة حائل 
    للتنمية الزراعية

شركة األلبان 
والعصائر العالمية 

  المحدودة

  

  اإلجمالي

الرياالت بآالف   
  السعودية

بآالف الرياالت   
  السعودية

بآالف الرياالت   
  السعودية

بآالف الرياالت   
  السعودية

                التكلفة
  ١٬٢٦٢٬٥١٧    ٤٦٩٬٠٤٩    ٢٤٤٬٨٣٢    ٥٤٨٬٦٣٦  م٢٠١٩يناير  ١في 

  ٦٬٧٩٨    ٦٬٧٩٨    -    -  أجنبية فروق ترجمة عمالت

  ١٫٢٦٩٫٣١٥    ٤٧٥٬٨٤٧    ٢٤٤٬٨٣٢    ٥٤٨٬٦٣٦  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

                
                اإلطفاء المتراكم

  ٣٢٨٬١٨٢    ٣٢٨٬١٨٢    -    -  م٢٠١٩يناير  ١في 

  ٣٢٨٬١٨٢    ٣٢٨٬١٨٢    -    -  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

                
                صافي القيمة الدفترية

  ٩٤١٫١٣٣    ١٤٧٬٦٦٥    ٢٤٤٬٨٣٢    ٥٤٨٬٦٣٦  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

                
                

  
شركة المخابز 

    الغربية
شركة حائل 

    للتنمية الزراعية

شركة األلبان 
والعصائر العالمية 

  المحدودة

  

  اإلجمالي

  
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت   

  السعودية
بآالف الرياالت   

  السعودية
بآالف الرياالت   

  السعودية
                التكلفة
  ١٬٢٦٣٬٠٧٠    ٤٦٩٬٦٠٢    ٢٤٤٬٨٣٢    ٥٤٨٬٦٣٦  م٢٠١٨يناير  ١في 

  ) ٥٥٣(    ) ٥٥٣(    -    -  أجنبية فروق ترجمة عمالت

  ١٬٢٦٢٬٥١٧    ٤٦٩٬٠٤٩    ٢٤٤٬٨٣٢    ٥٤٨٬٦٣٦  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

                
                اإلطفاء المتراكم

  ٣٢٨٬١٨٢    ٣٢٨٬١٨٢    -    -  م٢٠١٨يناير  ١في 

  ٣٢٨٬١٨٢    ٣٢٨٬١٨٢    -    -  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

                
                صافي القيمة الدفترية

  ٩٣٤٬٣٣٥    ١٤٠٬٨٦٧    ٢٤٤٬٨٣٢    ٥٤٨٬٦٣٦  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

  
الدواجن.  من قطاع اجزءً  حائل للتنمية الزراعيةمن قطاع منتجات المخابز، بينما تمثل شركة  االغربية المحدودة جزءً تمثل شركة المخابز 

لتي لديها وحدات لتوليد النقد في األردن ومصر من خالل  ا  دودة ضمن قطاع األلبان والعصائروالعصائر المحتصنف الشركة الدولية لأللبان  
 طيبة وبيتي على التوالي.

  
حدة يتم إجراء إختبار للشهرة سنوياً. يتم إجراء إختبار للموجودات للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك بمقارنة القيمة الدفترية لكل و

 للنقد مع القيمة القابلة لإلسترداد والتي تم تحديدها على أساس المعلومات المستخدمة في إحتساب القيمة الحالية التي تستخدم التدفقاتمدرة 
قات النقدية المتوقعة المبنية على توقعات مالية معتمدة من اإلدارة العليا لمدة خمس سنوات. يتراوح معدل الخصم المستخدم في إحتساب التدف

/  ستخدام مكرر الربحيةاب النهائية. تم إحتساب القيمة والقيمة النهائية كل وحدة مدرة للنقدبما يالئم  ٪١٩٬٦و  ٪٧٫٥لنقدية المتوقعة ما بين ا
  .التوقعاتسنة األخيرة من فترة لل نموذج غوردون للنمو

  
المتعلقة بمعدل نمو المبيعات والتضخم في تكلفة المبيعات المستخدمة في إستنباط   تأثراً كبيراً باإلفتراضات  قيد اإلستخداميتأثر إحتساب القيمة  

  التدفقات النقدية لما بعد الموازنة لمدة خمس سنوات وكذلك العوامل المستخدمة في احتساب القيمة النهائية.
  

    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٤١ 

  (تتمة) –الموجودات غير الملموسة والشهرة   -٩
  
  (تتمة) الشهرة  ٢-٩
  

  شركة المخابز الغربية المحدودة -الحساسية تجاه التغيرات في اإلفتراضات 
  

ي إلى فيما يتعلق بتقدير القيمة الحالية، تعتقد اإلدارة بعدم وجود تغيرات محتملة معقولة في أي من اإلفتراضات األساسية أعاله يمكن أن تؤد
بشكل جوهري عن القيمة القابلة لإلسترداد لها. وفيما يلي االفتراضات المترتبة شهرة بما في ذلك ال المدرة للنقد زيادة القيمة الدفترية للوحدة

  -على التغيرات في االفتراضات األساسية: 
  
  نمو المبيعات إفتراضات  أ)
  

 إنخفاضوفي حالة بقاء اإلفتراضات األخرى كما هي، فإن  ٪٤٬٨يبلغ معدل النمو للمبيعات في فترة التوقعات بمعدل سنوي مركب قدره 
  ، سيؤدي إلى أن القيمة الحالية تعادل القيمة الدفترية الحالية.٪٣٢٬١هذه النسبة إلى 

  
  مكرر القيمة النهائية  )ب
  

األخيرة من فترة التوقعات من أجل  (صافي الربح قبل الفائدة، الضريبة، اإلستهالك واإلهالك) للسنةالذي ينطبق على الربحية يبلغ مكرر 
سيؤدي إلى أن القيمة  ٦٬٥وفي حالة بقاء كافة اإلفتراضات األخرى كما هي، فإن إنخفاض هذا المكرر إلى  .١٣٫٩تحديد القيمة النهائية 

  رية الحالية.الحالية تعادل القيمة الدفت
  

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

ي إلى فيما يتعلق بتقدير القيمة الحالية، تعتقد اإلدارة بعدم وجود تغيرات محتملة معقولة في أي من اإلفتراضات األساسية أعاله يمكن أن تؤد
رتبة على بشكل جوهري عن القيمة القابلة لإلسترداد لها. وفيما يلي اآلثار المتبما في ذلك الشهرة المدرة للنقد زيادة القيمة الدفترية للوحدة 

  -التغيرات في اإلفتراضات األساسية:
  
  اإلفتراضات المتعلقة بنمو المبيعات  أ)
  

وفي حالة بقاء اإلفتراضات األخرى كما هي، فإن إنخفاض هذه النسبة ،   ٪٣٬٩يبلغ معدل النمو في فترة التوقعات بمعدل سنوي مركب قدره  
   .ة تعادل القيمة الدفترية الحالية، سيؤدي إلى أن القيمة الحالي ٪٧٧٫٣إلى 

  
  مكرر القيمة النهائية  )ب
  

األخيرة من فترة التوقعات من أجل  ستهالك واإلهالك للسنةالربح قبل الفائدة والضريبة واإل الذي ينطبق على صافييبلغ مكرر الربحية 
سيؤدي إلى أن القيمة  ٦٫١ وفي حالة بقاء كافة اإلفتراضات األخرى كما هي، فإن إنخفاض هذا المكرر إلى .١٤٫٥ تحديد القيمة النهائية

  الحالية تعادل القيمة الدفترية الحالية.
  

  الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة- الحساسية تجاه التغيرات في اإلفتراضات
  

ي إلى فيما يتعلق بتقدير القيمة الحالية، تعتقد اإلدارة بعدم وجود تغيرات محتملة معقولة في أي من اإلفتراضات األساسية أعاله يمكن أن تؤد
القابلة لإلسترداد لها. وفيما يلي اآلثار المترتبة على بشكل جوهري عن القيمة ك الشهرة لبما في ذالمدرة للنقد زيادة القيمة الدفترية للوحدة 

  -التغيرات في اإلفتراضات األساسية:
  
  اإلفتراضات المتعلقة بنمو المبيعات  أ)
  

هذه النسبة   . وفي حالة بقاء اإلفتراضات األخرى كما هي، فإن إنخفاض  ٪٥٬٤يبلغ معدل النمو في فترة التوقعات بمعدل سنوي مركب قدره  
  ، سيؤدي إلى أن القيمة الحالية تعادل القيمة الدفترية الحالية. ٪٩٬٥إلى 

  
  مكرر القيمة النهائية   )ب
  

سنة األخيرة من فترة التوقعات من أجل صافي الربح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلهالك لليبلغ مكرر الربحية الذي ينطبق على 
سيؤدي إلى أن القيمة  ٩٬١وفي حالة بقاء كافة اإلفتراضات األخرى كما هي، فإن إنخفاض هذا المكرر إلى  .١٣٬٥ النهائيةتحديد القيمة 

  الحالية تعادل القيمة الدفترية الحالية.
  

    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٤٢ 

  الموجودات الحيوية  - ١٠
  

  .النباتاتو الدواجن األبقارتتكون الموجودات الحيوية للمجموعة من 
  

  :الحيوية المملوكة من قبل المجموعة تقاس كالتالياألصول 
  

 . )١-٦يضاح إانظر ، (يتم قياسها بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر اإلنخفاض، إن وجدت :والدواجنقطيع األبقار 
  

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

  
  

  أمهات الصيصان  األبقارقطيع 
منتجات الدواجن 

  اإلجمالي  المحاصيل  األخرى
بآالف الرياالت   

  السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
الرياالت  بآالف

  السعودية
            التكلفة:

  ٢٬٠١٨٬٣٩٧  -  ٦٥٬٢٧٣  ١٣١٬٣٢٨  ١٬٨٢١٬٧٩٦  م ٢٠١٩يناير  ١في 
  ٢٬٠٤٦٬٠٣١  -  ١٬٢٩٠٬٥٥١  ١٢٥٬٣٥٩  ٦٣٠٬١٢١  ضافات خالل السنة *إ

  ) ١٬٢٨٩٬٣٣٧(  -  ) ١٬٢٨٩٬٣٣٧(  -  -  تحويالت الى المخزون
  ) ٧١٥٬٢٣٨(  -  -  ) ٨٧٬٢١٣(  ) ٦٢٨٬٠٢٥(  استبعادات خالل السنة

  ٢٧  -  -  -  ٢٧  عمالت اجنبيةفروق ترجمة 
  ٢٬٠٥٩٬٨٨٠  -  ٦٦٬٤٨٧  ١٦٩٬٤٧٤  ١٬٨٢٣٬٩١٩  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

            االستهالك المتراكم:
  ٥٨٦٬٥٥٨  -  -  ٥٤٬٦٣٠  ٥٣١٬٩٢٨  م ٢٠١٩يناير  ١في 

  ٣٨٤٬١٢٣  -  -  ١١١٬١٩٣  ٢٧٢٬٩٣٠  االستهالك المحمل للسنة
  ) ٣٥٨٬٥٦٣(  -  -  ) ٨٥٬٧٣٨(  ) ٢٧٢٬٨٢٥(  استبعادات خالل السنة

  ٧  -  -  -  ٧  فروق ترجمة عمالت اجنبية
  ٦١٢٬١٢٥  -  -  ٨٠٬٠٨٥  ٥٣٢٬٠٤٠  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

            صافي القيمة الدفترية:
  ١٬٤٤٧٬٧٥٥  -  ٦٦٬٤٨٧  ٨٩٬٣٨٩  ١٬٢٩١٬٨٧٩  م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
  ).مليون لایر سعودي ٦٣٩٫١: ٢٠١٨مليون لایر سعودي ( ٦٢٩٫٨تتضمن اإلضافات موجودات حيوية بمبلغ   *
 

  
  أمهات الصيصان  قطيع األبقار

منتجات الدواجن 
  اإلجمالي  المحاصيل  األخرى

بآالف الرياالت   
  السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

الرياالت  بآالف
  السعودية

  القياس على أساس القيمة
            العادلة:   

  ٣٣٬١٦٦  ٣٣٬١٦٦  -  -  -  م٢٠١٩يناير  ١في 
  ٥٥٬٠٦٦  ٥٥٬٠٦٦  -  -  -  إضافات خالل السنة

  ) ٦٢٬٢٩٨(  ) ٦٢٬٢٩٨(  -  -  -  تحويالت الى المخزون
المكاسب الناتجة من التغيرات 
في القيمة العادلة ناقصاُ تكلفة 

  ٤٬٠٣٠  ٤٬٠٣٠  -  -  -  البيع
  ١١  ١١  -  -  -  فروق ترجمة عمالت اجنبية

  ٢٩٬٩٧٥  ٢٩٬٩٧٥  -  -  -  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
            القيمة الدفترية

  ٢٩٬٩٧٥  ٢٩٬٩٧٥  -  -  -  م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
 

  



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٤٣ 

  (تتمة) الموجودات الحيوية  - ١٠
 
  

  أمهات الصيصان  قطيع األبقار
منتجات الدواجن 

  اإلجمالي  المحاصيل  األخرى
بآالف الرياالت   

  السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
الرياالت  بآالف

  السعودية
            تصنيف الموجودات الحيوية:

            م٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
 موجودات حيوية مصنفة

  ١٬٣٨١٬٢٦٨  -  -  ٨٩٬٣٨٩  ١٬٢٩١٬٨٧٩  كموجودات غير متداولة   
 موجودات حيوية مصنفة

  ٩٦٬٤٦٢  ٢٩٬٩٧٥  ٦٦٬٤٨٧  -  -  كموجودات متداولة   
  ١٬٤٧٧٬٧٣٠  ٢٩٬٩٧٥  ٦٦٬٤٨٧  ٨٩٬٣٨٩  ١٬٢٩١٬٨٧٩  
  
  
  

  أمهات الصيصان  قطيع األبقار
منتجات الدواجن 

  اإلجمــالي  المحاصيل  األخرى
بآالف الرياالت   

  السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
الرياالت  بآالف

  السعودية
            التكلفة:

  ١٫٨٨٨٫٥٣٤  -  ٤٩٫٧٣٢  ٨٣٫٥٣٤  ١٫٧٥٥٫٢٦٨  م ٢٠١٨يناير  ١في 
  ١٬٨٨٧٬٣١٠  -  ١٬١٥٠٬٤٠٣  ٩٧٬٧٦٥  ٦٣٩٬١٤٢  اإلضافات خالل السنة *

  إضافات ناتجة عن االستحواذ
  ٢٥٬٢٧٦  -  -  ٢٥٬٢٧٦  -  على شركة تابعة   

  ) ١٬١٣٤٬٨٦٢(  -  ) ١٬١٣٤٬٨٦٢(  -  -  تحويالت الى المخزون
  ) ٦٤٧٬٨٤٩(  -  -  ) ٧٥٬٢٤٧(  ) ٥٧٢٬٦٠٢(  استبعادات خالل السنة

  ) ١٢(  -  -  -  ) ١٢(  فروق ترجمة عمالت اجنبية
  ٢٬٠١٨٬٣٩٧  -  ٦٥٬٢٧٣  ١٣١٬٣٢٨  ١٬٨٢١٬٧٩٦  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

            االستهالك المتراكم:
  ٥٥٥٫٤٦٠  -  -  ٢٨٫٨١٩  ٥٢٦٫٦٤١  م ٢٠١٨يناير  ١في 

  ٣١٣٬٨٣٨  -  -  ١٠٠٬٧٧٠  ٢١٣٬٠٦٨  االستهالك المحمل للسنة
  ) ٢٨٢٬٧٣٥(  -  -  ) ٧٤٬٩٥٩(  ) ٢٠٧٬٧٧٦(  استبعادات خالل السنة

  ) ٥(  -  -  -  ) ٥(  فروق ترجمة عمالت اجنبية
  ٥٨٦٬٥٥٨  -  -  ٥٤٬٦٣٠  ٥٣١٬٩٢٨  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

            صافي القيمة الدفترية:
  ١٬٤٣١٬٨٣٩  -  ٦٥٬٢٧٣  ٧٦٬٦٩٨  ١٬٢٨٩٬٨٦٨  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

  
 

  أمهات الصيصان  قطيع األبقار  
منتجات الدواجن 

  اإلجمــالي  المحاصيل  األخرى

  
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
الرياالت  بآالف

  السعودية
  القياس على أساس القيمة

            العادلة:   
  ٣٧٫٥٨٩  ٣٧٫٥٨٩  -  -  -  م٢٠١٨يناير  ١في 

  ٤٦٤٬٣٥١  ٤٦٤٬٣٥١  -  -  -  إضافات خالل السنة
  ) ٤٦٧٬٥٧٢(  ) ٤٦٧٬٥٧٢(  -  -  -  تحويالت الى المخزون

الناتجة من التغيرات  الخسائر
في القيمة العادلة ناقصاُ تكلفة 

  ) ١٬٢١٤(  ) ١٬٢١٤(  -  -  -  البيع
  ١٢  ١٢  -  -  -  فروق ترجمة عمالت اجنبية

  ٣٣٬١٦٦  ٣٣٬١٦٦  -  -  -  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
            القيمة الدفترية

  ٣٣٬١٦٦  ٣٣٬١٦٦  -  -  -  م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
  

    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٤٤ 

  (تتمة) الموجودات الحيوية  - ١٠
 

  أمهات الصيصان  قطيع األبقار  
منتجات الدواجن 

  اإلجمــالي  المحاصيل  األخرى

  
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
الرياالت  بآالف

  السعودية
            تصنيف الموجودات الحيوية:

            م٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
  موجودات حيوية مصنفة

  ١٬٣٦٦٬٥٦٦  -  -  ٧٦٬٦٩٨  ١٬٢٨٩٬٨٦٨  كموجودات غير متداولة   
  موجودات حيوية مصنفة

  ٩٨٬٤٣٩  ٣٣٬١٦٦  ٦٥٬٢٧٣  -  -  كموجودات متداولة   
  ١٬٤٦٥٬٠٠٥  ٣٣٬١٦٦  ٦٥٬٢٧٣  ٧٦٬٦٩٨  ١٬٢٨٩٬٨٦٨  

                              
 مليون لایر سعودي. ٦٣٩٫١بمبلغ تتضمن اإلضافات موجودات حيوية   *
  
  نتاج الحليب.في األبقار المحتفظ بها إل األبقارتمثل قطيع ي
  

  (منتجات الدجاج األخرى). دجاج الحمه ليصبح سالذي يتم تفقيبغرض الحصول على البيض  بأمهات الصيصانيتم االحتفاظ 
  

  وتستهلك داخلياً.يتم االحتفاظ بالمحاصيل بغرض تقديمها كعلف للحيوانات 
  

  إدارة المخاطر الزراعية
  

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالية المتعلقة بأنشطتها الزراعية:
 
  الفشل في تأمين إنتاج األعالف على المدى الطويل  )أ

  
ً للنظم واللوائح المحلية. قامت المراعي  تم تحويل إنتاج األعالف بطريقة استراتيجية الى الخارج/ خارج المملكة العربية السعودية وفقا

، لضمان اإلمداد بهاأمريكا الشمالية والجنوبية، والتي تغطي إنتاج العلف الخاص رومانيا و التوريد في سلسلةبتطوير شبكة واسعة من 
مملكة العربية السعودية مخزون كبير من األعالف لضمان عدم وجود أية كذلك تمتلك مزارع ال  .المستمر لألعالف لقطيعها من أبقار األلبان

  إضطرابات في توريد األعالف.
  
  خسارة الموجودات الحيوية على نطاق واسع بسبب المرض / تفشي األوبئة  )ب
  

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

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

الفعالة ضطرابات التشغيلية لتقليل الخسائر والحفاظ على اإلستمرارية. تم مراجعة خطة إستمرارية األعمال إلل لإلستجابةالمراعي مستعدة 
تي بصورة دورية وجعلها مرنة مع الطبيعة المتغيرة لإلضطرابات التشغيلية. يتم إجراء تقييم المخاطر باستمرار لتحديد األحداث المحتملة ال

. يتم تشييد المباني الزراعية عراابات هامة. يتم تجنب خطر تعطل األعمال بسبب الفيضانات من خالل تصميم المزيمكن أن تسبب اضطر
  في مناطق ال تتعرض لفيضانات مفاجئة ومرتفعة أيضاً فوق مستوى سطح األرض.

  
  



  
  شركة المراعي

  شركة مساهمة سعودية
  (تتمة) -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

٤٥ 

  االستثمارات  - ١١
  
  -:تاليمن األستثمارات الضتت
  

    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  مكان التأسيس  النشاط الرئيسي  الطبيعة  

        ٪  ٪  
الرياالت آالف 

  السعودية
آالف الرياالت 

  السعودية
                مشترك زميلة ومشروع ةشركستثمارات في ا

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

  شركة زميلة  إيهأس. مونتيوماريا فوند

زراعة وتشغيل 
وبيع مستلزامات 

  -  ٨٧٫٨٢٥  -  ٪ ٤٩  رومانيا  األعالف

            ٢٠٤  ٨٨٫٠٢٩  

                
                
                
    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١        

        ٪  ٪  
آالف الرياالت 

  السعودية
آالف الرياالت 

  السعودية

  حقوق الملكية بطريقة استثمار يتم المحاسبة عنه
                ) ١-١١(إيضاح     

  ١٠٢٬٦٢٤  ١٤٥٬٦٨٤  ٪٢٫١  ٪٢٫١        االتصاالت المتنقلة السعودية ("زين")شركة 

  
  

مليون لایر  ٨٧٬٨ستثمار القابضة ذ.م.م، مقابل مبلغ نقدي قدره ٪ من أسهم ماريا فوندومنتي أس.أيه من خالل شركتها التابعة شركة المراعي لال٤٩) حصلت المجموعة على ٢٠١٩أكتوبر  ٢٢هـ. ( ١٤٤١صفر  ٢٣في   ١-١١
  وسيضيف اإلستحواذ عليها إلى الجهود المستمرة للمجموعة لزيادة ترشيد وتكامل وتعزيز إمدادات األعالف. زراعة األعالفأس.أيه الرئيسية على  ركز عمليات ماريا فوندومنتيتمليون يورو). ت ٢١سعودي (

  
القيمة العادلة أرباح مليون سهم بالقيمة العادلة، وذلك على أساس األسعار المتداولة لألسهم في السوق المالية السعودية (تداول). وقد نتج عن ذلك التقييم ب  ١٢٫٤تم قياس االستثمار في حقوق الملكية في أسهم شركة زين البالغة    ٢-١١

  م والتي تم عرضها ضمن الدخل الشامل األخر.   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١تهية في مليون لایر سعودي للفترة المن ٤٣٬١غير محققة بمبلغ 
  

  ن.قامت الشركة برهن أسهم زين إلى البنك السعودي الفرنسي لضمان القرض الممنوح من البنك السعودي الفرنسي لشركة زي
  



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٤٦ 

 
  تجميع األعمال  - ١٢

  
  المحدودة شركة تأصيل الدواجن  ١-١٢

  
). تم اإلفصاح عن تفاصيل عملية ٢٠١٨أبريل  ٢هـ ( ١٤٣٩رجب  ١٧حصلت المجموعة على السيطرة على شركة تأصيل الدواجن في 

  . ٢٠١٨ديسمبر  ٣١من البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  ) ١١االيضاح رقم ( االستحواذ هذه في
 

ً بالمحاسبة عن عملية اإلستحواذ على أساس القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات م قامت الم٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما فى  جموعة مبدئيا
م قامت  ٢٠١٩مارس  ٣١(باستثناء استثمارات حقوق الملكية المحتفظ بها سابقًا) اعتباًرا من تاريخ االستحواذ. خالل الفترة المنتهية فى 

يوجد أي  والعليها لقابلة للتحديد والمستحوذ ودات والمطلوبات واإللتزامات المحتملة االمجموعة بإنهاء توزيع عوض الشراء على الموج
ديسمبر  ٣١حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  ١١القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات كما هو موضح في إيضاح  تغير فى
  م. ٢٠١٨

  
مليون   ٤٣٫٥، قامت المجموعة باإلستحواذ على حصص إضافية بعوض قيمته  م)٢٠١٩يوليو    ١٨هـ (الموافق    ١٤٤٠ذو القعدة    ١٥بتاريخ  

  مليون لایر سعودي). ٣٫٨م: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١). (١ر إيضاح رقم (انظ لایر سعودي
  

القيمة العادلة عند   
  االستحواذ

  بآالف الرياالت  
  السعودية

    الموجودات المستحوذ عليها:
    موجودات غير متداولة

  ١٠٠٫٨٨٥  ممتلكات وآالت ومعدات
  ٢٥٫٢٧٦  موجودات حيوية

  ١٢٦٫١٦١  

    موجودات متداولة
  ١٦٫٤٤١  في حكمهنقد وما 

  ٢٠٫٧٦٦  ذمم مدينة تجارية ومصاريف مدفوعة مقدًما
  ٦٫٥٧٤  مخزون

  ٤٣٫٧٨١  

  ١٦٩٫٩٤٢  إجمالي الموجودات

    
    المطلوبات المتحملة:

    مطلوبات غير متداولة
  ٢٫٨٨٣  وتسهيالتقروض 

  ٦٫٧٩٨  مزايا نهاية الخدمة للموظفين

  ٩٫٦٨١  

    مطلوبات متداولة
  ٣٦٠  وتسهيالتقروض 

  ١٤٫٥٨٨  وذمم دائنة أخرىذمم دائنة تجارية 

  ١٤٫٩٤٨  

  ٢٤٫٦٢٩  إجمالي المطلوبات

  ١٤٥٫٣١٣  صافي الموجودات القابلة للتحديد

    
  ١٤٥٫٣١٣  إجمالي تكلفة االستحواذ

  -  

  
    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٤٧ 

  تجميع األعمال (تتمة)  - ١٢
 

  (تتمة) - المحدودة تأصيل الدواجنشركة   ١-١٢
العادلة عند القيمة   

  االستحواذ

  بآالف الرياالت  
  السعودية

    إجمالي تكلفة االستحواذ:
  ٢٠٫٣١٣  العوض النقدي

  ٦٠٫٩٣٨  القيمة العادلة لحقوق الملكية المحتفظ بها سابقًا
  ٦٤٫٠٦٢  القيمة العادلة لحقوق الملكية غير المسيطرة

  ١٤٥٫٣١٣  المجموع

    
    االستحواذ:التدفق النقدي الخارج عند 

  ١٦٫٤٤١  صافي النقد المستحوذ عليه من الشركة التابعة
  ) ٢٠٫٣١٣(  النقد المدفوع

  ) ٣٫٨٧٢(  صافي التدفق النقدي الخارج

 
  ذ.م.م –شركة مصنع األوائل للصناعات الغذائية  ٢-١٢

  
م) على شركة مصنع األوائل للصناعات ٢٠١٩مايو    ٢٧هـ (١٤٤٠رمضان  ٢٢) استحوذت المجموعة في  ١كما تم شرحه في إيضاح رقم (

ً على شركة مصنع األوائل للصناعات الغذائية المحدودة، منذ ذلك التاريخ.  الغذائية المحدودة، حيث حصلت الشركة على السيطرة فعليا
مليون لایر سعودي للمجموعة  ١٠٬٦ بقيمة خسارةمليون لایر سعودي وصافي  ٦٥٬٧ليها بإيرادات بقيمة ساهمت األعمال المستحوذ ع

الموحدة  خسائركان األثر على اإليرادات والم. إذا كان تم اإلستحواذ في بداية السنة ل٢٠١٩ديسمبر  ٣١م إلى ٢٠١٩مايو  ٢٧للفترة من 
  مليون لایر سعودي على التوالي. ١٤٬٤ خسارةمليون لایر سعودي وصافي  ١١٧٬٦م مبلغ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٤٨ 

  تجميع األعمال (تتمة)  - ١٢
  

  (تتمة) ذ.م.م –شركة مصنع األوائل للصناعات الغذائية  ٢-١٢
  

 إن الموجودات والمطلوبات التي تم اإلعتراف بها نتيجة عملية اإلستحواذ هي كما يلي:
  

القيمة العادلة عند   
  اإلستحواذ (المبدئية)

بآالف الرياالت   
  السعودية

    الموجودات المستحوذ عليها:
    

    موجودات غير متداولة
  ٣٠٬٥١٠  ممتلكات وآالت ومعدات

  ٢٦٬١٩٦  حق استخدام األصول

  ٥٦٬٧٠٦  

    موجودات متداولة
  ١٬٥٦٨  نقد وما في حكمه

  ٧٧٬٠٩٦  مدينة أخرى مدفوعة مقدما وذمم اريفذمم مدينة تجارية ومص
  ٢٦٬٠٩١  مخزون

  ١٠٤٬٧٥٥  

  ١٦١٬٤٦١  إجمالي الموجودات

    
    المطلوبات المتحملة:
    مطلوبات غير متداولة

  ٢١٬٨٨٠  التزامات تأجير
  ٥٬٦٨٤  مزايا نهاية الخدمة للموظفين  

  ٢٧٬٥٦٤  

    مطلوبات متداولة
  ٣٬٨٣٧  التزامات تأجير

  ١١٬٤٤٣  وذمم دائنة أخرىذمم دائنة تجارية 

  ١٥٬٢٨٠  

  ٤٢٬٨٤٤  إجمالي المطلوبات

    
  ١١٨٬٦١٧  إجمالي الموجودات القابلة للتحديد

  ١١٨٬٦١٧  إجمالي تكلفة االستحواذ

  -  

    
    :التدفق النقدي الصادر عند االستحواذ

    
  ١٬٥٦٨  صافي النقد المستحوذ عليه من الشركة التابعة

  ) ٩٩٬١٦١(  النقد المدفوع

  ) ٩٧٬٥٩٣(  صافي التدفق النقدي الصادر

  
مليون لایر سعودي وتم تسوية الباقي مقابل مبالغ  ١١٨٫٦مليون لایر سعودي نقدا من إجمالي عوض الشراء البالغ  ٩٩٫١تم سداد مبلغ 

  مستحقة لشركة مصنع األوائل للصناعات الغذائية المحدودة قبل اإلستحواذ.
  

    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٤٩ 

  المخزون  - ١٣
ديسمبر  ٣١  

    م ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١

  م ٢٠١٨

  الرياالتبآالف   
    السعودية

  بآالف الرياالت
  السعودية

        
  ٣٬٠٣٦٬٥٣٤    ٣٬٤٣٩٬٨٢٣  مواد خام

  ٥١٨٬١٦٦    ٤٥٤٬٦٦٠  بضاعة تامة الصنع
  ٥١٨٬٦٩٧    ٥٤٤٬٧٦١  قطع غيار

  ٢٠٩٬٤٨٩    ١٥٠٬٨٣٥  بضاعة قيد التصنيع

  ٤٬٢٨٢٬٨٨٦    ٤٬٥٩٠٬٠٧٩  إجمالي المخزون
  ) ٤٠٨٬٦٩٣(    ) ٣٩٢٬٠٧٤(  ) ١-١٣اح مخصص مخزون بطيء الحركة (إيض

  ٣٬٨٧٤٬١٩٣    ) ٤٬١٩٨٬٠٠٥(  المجموع

 
  الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة:  ١-١٣
ديسمبر  ٣١  

    م ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١

 م ٢٠١٨

  بآالف الرياالت  
   السعودية

  بآالف الرياالت
  ةيالسعود

       
 ٤٥٩٫١٩٨   ٤٠٨٬٦٩٣  الرصيد اإلفتتاحي
 ) ٣٤٬٥٧٤(   ) ١٣٫٨٠٣(  عكس خالل السنة
  ) ١٥٬٩٣١(    (٢٬٨١٦)  شطب خالل السنة

  ٤٠٨٬٦٩٣    ٣٩٢٬٠٧٤  الرصيد الختامي

  
صالحيته وتوقعات المبيعات المرتكزة على  فترةيستند مخصص المخزون بطيء الحركة إلى طبيعة المخزون وعمره و  ٢-١٣

  االتجاهات السابقة والعوامل النوعية األخرى.
  

  خرىاألمدينة الذمم المدفوعة مقدماً والمصاريف الو تجارية المدينة الذمم ال  - ٤١
ديسمبر  ٣١  

    م ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١

  م ٢٠١٨

  بآالف الرياالت  
    السعودية

  بآالف الرياالت
  السعودية

        
  ١٬٠٣٨٬٠٨٨    ١٬٠٦٦٬٣٢٩  أطراف أخرى -مدينون تجاريون 
  ١٤٢٬٤١٣    ١٥٤٬٣٠٠  )٣٥أطراف ذات عالقة (إيضاح  -مدينون تجاريون 

  ١٬١٨٠٬٥٠١    ١٫٢٢٠٫٦٢٩  
  ) ٥٧٬٣٣٣(    ) ٩١٬٥١٠(  ) ٣٧-٢(إيضاح يخصم: مخصص اإلنخفاض في المدينون التجاريون 

  ١٬١٢٣٬١٦٨    ١٬١٢٩٬١١٩  صافي المدينون التجاريون
        

 ٤٤١٬٣١٣   ٤١٣٫٩٤٦  مصاريف مدفوعة مقدماً 
  ١٨٣٬٢١٠    ١٩٥٬٤٢٤  منح حكومية

  ١٦٥٬٥١١    ١٣٠٬٤٠٦  مدينون آخرون

  ١٫٩١٣٫٢٠٢    ١٫٨٦٨٫٨٩٥  

  
    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٥٠ 

  (تتمة) خرى األمدينة الذمم المدفوعة مقدماً والمصاريف التجارية و المدينة الذمم ال  - ١٤
  

  التجاريون:أعمار المدينون 
ديسمبر  ٣١  

    م ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١

  م ٢٠١٨

  بآالف الرياالت  
    السعودية

  بآالف الرياالت
  السعودية

       
  ٩١٩٬٤١٥   ١٬٠٣٢٬١٢٣  حتى شهرين

  ٨٧٬٥٣٥   ٨٩٬٢١٨  من شهرين إلى ثالثة أشهر
  ١٧٣٬٥٥١   ٩٩٬٢٨٨  أكثر من ثالثة أشهر

  ١٬١٨٠٬٥٠١   ١٬٢٢٠٬٦٢٩  

  
 الحركة في مخصص اإلنخفاض في المدينون التجاريون:  ١-١٤
ديسمبر  ٣١  

    م ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١

  م ٢٠١٨

  بآالف الرياالت  
    السعودية

  بآالف الرياالت
  السعودية

        
  ٧٦٫٨٢٤    ٥٧٫٣٣٣  الرصيد اإلفتتاحي

  ) ١٩٫٤٩١(    ٣٤٬١٧٧  ) ٤-١٤(ايضاح  لسنةا خالل (عكس) / مكون

  ٥٧٫٣٣٣    ٩١٬٥١٠  الرصيد الختامي

  
  تم تصنيف المدينون التجاريون المفصح عنهم أعاله كموجودات مالية ويتم قياسها بالتكلفة المطفأة.  ٢-١٤

 
  يوماً).  ٢٨م: ٢٠١٨يوم (  ٢٩متوسط فترة اإلئتمان لمبيعات السلع هو   ٣-١٤

  
مليون لایر سعودي). يتم شطب  ٠٫٥: ٢٠١٨مليون لایر سعودي من الذمم المدينة التجارية المشطوبة خالل العام ( ٢٫١تشمل   ٤-١٤

الذمم المدينة التجارية في حالة عدم وجود توقعات معقولة بالتحصيل. تشمل المؤشرات التي تشير إلى عدم وجود توقع معقول  
 سداد مدفوعات تعاقدية.وعدم  دين في االنخراط في خطة سداد مع المجموعة، للتحصيل من بين أمور أخرى ، فشل الم

  
  ودائع ألجلال  - ١٥

  
ديسمبر  ٣١  

    م ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١

  م ٢٠١٨

  بآالف الرياالت  
    السعودية

  بآالف الرياالت
  السعودية

      
 -    ٥٩٠٬٠٣٨  ودائع ألجل

  ٥٩٠٬٠٣٨    -  

  
  ٪ مع أجل استحقاق أقل من عام واحد.٢٫٥ (مرابحة) الودائع ألجليبلغ متوسط سعر الفائدة على   ١-١٥

  
  رصدة لدى البنكاألنقد وال  - ١٦

  
ديسمبر  ٣١

    م ٢٠١٩

ديسمبر  ٣١
  م ٢٠١٨
  

  بآالف الرياالت  
    السعودية

  بآالف الرياالت
  السعودية

        
 ٨٥٠٬٦٥٠   ٣٩٢٬٥٧٥  حسابات جارية –نقد لدى البنك 
 ١٩٢٬٦٤٤   ٢٣٫٢٧١  )١-١٦(إيضاح  ودائع –نقد لدى البنك 

  ١٣٩٬٦٠٨   ١٤١٬٧٠٧  نقد في الصندوق

  ١٬١٨٢٬٩٠٢   ٥٥٧٫٥٥٣  

  
ً ) ٪٢٫٦م: ٢٠١٨( ٪١٫٧ ٢٠١٩خالل  البنكية الودائعبلغ متوسط العائد على   ١-١٦    بمتوسط استحقاق شهرين. سنويا



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٥١ 

  رأس المال  - ١٧
  

  ١٫٠٠٠مكون من  )مليون لایر سعودي ١٠٫٠٠٠م: ٢٠١٨مليون لایر سعودي ( ١٠٫٠٠٠م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١بلغ رأس مال الشركة في 
  لایر سعودي لكل سهم. ١٠مدفوع بالكامل وأسهم مصدرة بقيمة مليون) سهم   ١٫٠٠٠م: ٢٠١٨مليون (

  
  برنامج خيارات الموظفين في أسهم الشركة  - ١٨

  
بعض موظفيها (الموظفون المؤهلون) خيار (الخيار) المتالك األسهم (أسهم مقيدة "أسهم خزينة") وحوافز محسوبة على الشركة منحت 

أساس األداء، مما ينتج عنه توافق أكثر بين مصالح المساهمين وهؤالء الموظفين. يتوقف منح الخيار على تحقيق األداء المستهدف المقرر 
  ة الخيار على أسهم الشركة التي يستمر إدراجها في سوق األسهم السعودي (تداول).من قبل الشركة. ويتوقف ممارس

  
  في حالة عدم منح األسهم المقيدة للموظفين المؤهلين خالل الفترة المالية التي خصصت لها، فإنه يتم ترحيلها للفترة المالية الالحقة.

  
 اح (على شكل أسهم)، يتم تعديل عدد األسهم المقيدة وسعر تنفيذ الخيار بالتبعية.في حالة زيادة رأس المال أو تجزئة األسهم أو توزيعات أرب

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

  
م). ولن يزيد عدد األسهم عن ٢٠١٥(الموافق أغسطس  هـ    ١٤٣٦م في ذو القعدة  ٢٠١٥تم منح برنامج خيارات الموظفين في أسهم الشركة  

  سهم. ٢٫٢٨٣٫٠٠٠
  

م). ولن يزيد عدد األسهم عن ٢٠١٦هـ (الموافق أبريل  ١٤٣٧م في جمادى الثانية  ٢٠١٦تم منح برنامج خيارات الموظفين في أسهم الشركة  
  سهم. ٢٫٩٣٣٫٣٣٣

  
عن  عدد األسهمم). ولن يزيد ٢٠١٧هـ (الموافق فبراير ١٤٣٩م م في محر٢٠١٧تم منح برنامج خيارات الموظفين في أسهم الشركة 

  سهم. ٤٫١٢٥٫٠٠٠
  

  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  و لن يزيد عدد األسهم عنم).  ٢٠١٨هـ (سبتمبر  ١٤٤٠في محرم    م٢٠١٨  خيارات الموظفين في أسهم الشركةتم منح برنامج  
  .سهم

  
عن  م). و لن يزيد عدد األسهم٢٠١٨ أغسطسهـ (١٤٤٠ ذوالحجةم في ٢٠١٩فين في أسهم الشركة تم منح برنامج خيارات الموظ

  .سهم ٤٬٥٠٠٬٠٠٠
  

  يظهر الجدول أدناه عدد خيارات األسهم والتغيرات عليها خالل السنة:
  

  
 ديسمبر ٣١

    م ٢٠١٩
 ديسمبر ٣١

  م ٢٠١٨

        
  ٧٫٧٢٦٫٠٠٠    ٩٬٩٩٣٬٩٦٨  في بداية السنة 

  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠    ٤٬٣٠٠٬٠٠٠  خالل السنة تم منحهاخيارات 
  ) ١٫٠٢٤٫٩٥١(    ) ٢٬١٦٠٬٩٨٨(  خيارات تمت تسويتها خالل السنة

  ) ٧٠٧٫٠٨١(    ) ١٬٢٩٤٬٩٢٢(  خيارات مسحوبة خالل السنة

  ٩٫٩٩٣٫٩٦٨    ١٠٬٨٣٨٬٠٥٨  في نهاية السنة 

  
    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٥٢ 

  برنامج خيارات الموظفين في أسهم الشركة (تتمة)  - ١٨
  

ر تم تقدير القيمة العادلة للخيار في تاريخ المنح باستخدام طريقة تسعير (بالك شولز ميرتون)، مع األخذ بعين االعتبار شروط وأحكام خيا
  والقيمة العادلة الناتجة للخيار: النموذجالجدول أدناه المدخالت على يعرض  .منح األسهم

  

  

برنامج 
خيارات 

الموظفين في 
أسهم الشركة 

  م ٢٠١٥

برنامج 
خيارات 

الموظفين في 
أسهم الشركة 

  م ٢٠١٦

برنامج 
خيارات 

الموظفين في 
أسهم الشركة 

  م ٢٠١٧

برنامج 
خيارات 

الموظفين في 
أسهم الشركة 

 م ٢٠١٨

برنامج 
خيارات 

الموظفين في 
أسهم الشركة 

 م ٢٠١٩

          المدخالت على النموذج:
 ٪١٫٥ ٪١٫٤  ٪١٫٨  ٪٢٫٢  ٪١٫١  نسبة عائد السهم (٪)

  ٪٢٢٫٩  ٪١٩٫١  ٪١٥٫٠  ٪٣٣٫٢  ٪٢٥٫٠  نسبة التغير المتوقع (٪)
  ٪٣٫٠  ٪٣٫٠  ٪٥٫٠  ٪٥٫٠  ٪٥٫٠  معدل الفائدة الخالي من المخاطر (٪)

  العمر التعاقدي لخيارات األسهم
 ٢٫٥ ٢٫٤  ٣٫٠  ٢٫٨  ٢٫٥  (بالسنوات)   

  سعر السهم في تاريخ المنح
 ٥١٫٩ ٤٩٫٢  ٥٥٫٦  ٥٢٫٥  ٩٠٫٥  (لایر سعودي)   

  سعر ممارسة الخيار في تاريخ المنح
 ٥٥٫٠ ٥٥٫٠  ٤٦٫٠  ٤٥٫٠  ٧٣٫٥  (لایر سعودي)   
           

  ٦٫٧ ٤٫١  ١٣٫٩  ١٥٫٧  ٢٦٫٧  القيمة العادلة للخيار
  سعر ممارسة الخيار (بالريال السعودي)

  ٥٥٫٠  ٥٥٫٠  ٤٦٫٠  ٣٦٫٠  ٤٤٫١  بعد تجزئة السهم   
  ٢٫٦  ١٫٤  ٠٫١ -  -  العمر التعاقدى المتبقى(بالسنوات)

  ٥٢٫٦  ٥٣٫٢  ٥٨٫٨  ٤٤٫٤  ٥١٫٤  المتوسط المرجح لعمر السهم خالل العام
  

سة تم تحديد العمر المتوقع لخيارات األسهم على أساس البيانات التاريخية والتوقعات الحالية، وال تعتبر بالضرورة مؤشراً على طرق الممار
التغير التاريخي على مدى فترة تعادل فترة الخيارات يعتبر مؤشراً على التوجهات التي يمكن أن تحدث. يعكس التغير المتوقع االفتراض بأن  

  المستقبلية وال يمثل بالضرورة النتيجة الفعلية أيضاً.
  

  يوضح الجدول التالي الحركة خالل السنة:

  أسهم الخزينة
ديسمبر  ٣١

    م ٢٠١٩
 ديسمبر ٣١

  م ٢٠١٨

  بآالف الرياالت  
    السعودية

  الرياالتبآالف 
  السعودية

        
  ٤٥٣٫١٥٦    ٥٩٣٬٥٦٧  في بداية السنة

  ٢٢٢٬٧٠٧    ٣١٤٬٩٣٠  المستحوذ عليها خالل السنة
  ) ٨٢٬٢٩٦(    ) ١٣٧٬٧٥٧(  االستبعاد عند ممارسة الخيارات

  ٥٩٣٬٥٦٧    ٧٧٠٬٧٤٠  في نهاية السنة

  
  خرىاألحتياطيات اال  - ١٩

  
ديسمبر  ٣١

    م ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١

  م ٢٠١٨

  الرياالتبآالف   
    السعودية

  بآالف الرياالت
  السعودية

        
  ) ٦٬٦٦٠(    ) ٣٬٧٥٤(  حتياطي التحوطا
  ٦١١٬٥٨٥    ٥٦٥٫٦٥٨  حتياطي ترجمة العمالتا

  ) ٨٤٫٤٢٥(    ) ١١١٬٣١٧(  أخرى 

  ٥٢٠٫٥٠٠    ٤٥٠٫٥٨٧  

    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٥٣ 

  حقوق الملكية غير المسيطرة  - ٢٠
  

 ً . تمثل  )١(إيضاح  لشركات التابعة للمجموعة والتي لها حقوق ملكية غير مسيطرة هامةلالمعلومات المالية بإجمالي فيما يلي ملخصا
  المعلومات المختصرة أدناه المبالغ قبل االستبعادات بين المجموعة.

  
ديسمبر  ٣١  

    م ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١

 م ٢٠١٨

  بآالف الرياالت  
    السعودية

  بآالف الرياالت
  السعودية

        
  ١٬٥٦٨٬٠٨٢    ٢٫١١٠٫٠٤٣  الموجودات غير المتداولة

  ٦٧٧٬٠٢٨    ٧٤٥٬١١٣  الموجودات المتداولة
        

  ٣٧٦٬٨٩٧    ٥٢٤٬١٢٩  المطلوبات غير المتداولة
  ٦١٦٬٠٠٣    ٧٠٠٬٣٥٨  المطلوبات المتداولة

        
  ١٬٢٥٢٬٢١٠    ١٬٦٤٧٬٠٨٥  حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

  ٥٨٦٬٠٦١    ٦٠٥٬٧٧١  المسيطرةحقوق الملكية غير 
        

  ٢٬٤٢٥٬٩٤٣    ٢٬٤٦٢٬٥٣٩  اإليرادات
  ) ٢٬٤٠٧٬٦٣٨(    ) ٢٬٤٦٧٬٣٩٧(  اريفمص

  ١٨٬٣٠٥    ) ٤٬٨٥٨(  للسنة الربح / (الخسارة)صافي 
        

        صافي الربح / (الخسارة) العائدة إلى:
  ١٩٬٩٥٢    ٦٬٠٤٢  مساهمي الشركة

  ) ٣٬٤١٧(    ) ١٠٬١٨١(  حقوق الملكية غير المسيطرة
        

        إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:
  ) ١٢٬٠٤٦(    ٩٤٬٧٩٢  مساهمي الشركة

  ) ٥٬٢٦٧(    ٢٧٬٢٣٠  حقوق الملكية غير المسيطرة
        

 ) ١٧٬٣١٣(    ١٢٢٬٠٢٢  الشامل للسنة (الخسارة) / إجمالي الدخل
  

   



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٥٤ 

  والتسهيالت القروض  - ٢١
  

    إيضاح
ديسمبر  ٣١

    م ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١

  م ٢٠١٨

  
    

  بآالف الرياالت
    السعودية

  بآالف الرياالت
  السعودية

            
  ٧٫٢٣١٫٩٤٨    ٥٬١١٩٬٥٠٨    ١-٢١  تسهيالت بنكية إسالمية (مرابحة)

  ٢٬١٤٦٬٩٢٦    ٢٬٦٦٥٬٤٧٨    ٢-٢١  صندوق التنمية الصناعي السعودي
  ٣٣٩٫٢١٤    ٣٦٣٬٢٩٦    ٣-٢١  غير خليجية –تسهيالت بنكية مقدمة لشركات تابعة 

  ٢٧٨٫٦١٤    ٢٧٦٬٠٩٩    ٤-٢١  المؤسسة المالية الدولية 
  ١٧٦٫٩٣٨    ١٥٩٬١٧٣    ٥-٢١  صندوق التنمية الزراعية

  ١٥٠٫٣١٤    -    ٦-٢١  خليجية –تسهيالت بنكية مقدمة لشركات تابعة 

      ١٠٫٣٢٣٫٩٥٤    ٨٬٥٨٣٬٥٥٤  
  ٣٫٤٢٢٫٣٠٨    ٢٬٤٠٨٬١٨٠    ٧-٢١  صكوك 

  -    ١٬٨٩١٬٩٨٦    ٧-٢١  صكوك دولية

      ١٣٫٧٤٦٫٢٦٢    ١٢٬٨٨٣٬٧٢٠  

            
 ٢٥٬٥٢١   ٥١٬٤١٩      قروض قصيرة األجل

  ٢٫٠٦٨٫٧٧١    ١٫٩٣٤٫٩٧٤      الجزء المتداول من قروض طويلة االجل

  ٢٫٠٩٤٫٢٩٢    ١٬٩٨٦٬٣٩٣      مطلوبات متداولة -قروض  
  ١١٬٦٥١٬٩٧٠    ١٠٬٨٩٧٬٣٢٧      مطلوبات غير متداولة –قروض 

      ١٣٫٧٤٦٫٢٦٢    ١٢٬٨٨٣٬٧٢٠  

  
التسهيالت البنكية اإلسالمية (مرابحة) مضمونة بسندات ألمر صادرة بواسطة المجموعة. تستحق التسهيالت البنكية (مرابحة)   ١-٢١

، دخلت المجموعة في ٢٠١٩ديسمبر    ٣١خالل السنة المنتهية في  خالل فترة أقل من عامين هي في الغالب ذات طبيعة متجددة.  
ابحة) غير بلغت التسهيالت البنكية اإلسالمية (مر مليون لایر سعودي. ١٬٨٥٠ تسهيالت مصرفية إسالمية جديدة بقيمة

 ٧٬٤٤٥٫١  م مبلغ٢٠١٩ديسمبر    ٣١كما في  لفترة استحقاق أساسية تمتد ألكثر من خمس سنوات  ستخدام  المستخدمة والمتاحة لإل
  لایر سعودي).  مليون ٥٬٥١٠٫٤م: ٢٠١٨لایر سعودي (

  
القرض قيمة بما يعادل  أرض وأصول ثابتة أخرىلسعودي مضمونة برهن ا صندوق التنمية الصناعيمجموعة من تسهيالت ال  ٢-٢١

ة الصناعي غير مستخدمة ومتاحة م كان لدى المجموعة تسهيالت مقدمة من صندوق التنمي٢٠١٩ديسمبر  ٣١. كما في القائم
لایر مليون  ١٩٢٫٢  م٢٠١٨ألكثر من خمس سنوات (لایر سعودي تستحق خالل فترة تمتد  ٦٦٫٨ ستخدام بلغت قيمتهالإل

 صندوق التنمية الصناعيسعودي). تخضع الموجودات المحتفظ بها كضمانات لقيود االستبعاد حتى يتم تسوية القرض أو موافقة  
  على االستبعاد. السعودي

  
 اتمؤسسمن غير الخليجية التي حصلت عليها الشركات التابعة الخارجية  قروضاً بالعملة األجنبيةهذه التسهيالت البنكية  تتمثل  ٣-٢١

ممنوحة بضمان وهي  .والبيزو األرجنتيني بما في ذلك الدوالر األمريكي والجنيه المصري والدينار األردني، مصرفية أجنبية
 ما يعادل مبلغم ٢٠١٩ ديسمبر ٣١ستخدام كما في هيالت غير المستخدمة والمتاحة لإلبلغت التس. تجاري من قبل الشركة األم

   لایر سعودي). مليون ٤٤٨٫٦م: ٢٠١٨لایر سعودي ( ٤٦١٫٧
  

 عضو في مجموعة البنك الدولي –إن التسهيالت البنكية الممنوحة من قبل مؤسسة التمويل الدولية (مؤسسة التمويل الدولية   ٤-٢١
خالل السنة . مضمونة بسندات ألمر صادرة بواسطة المجموعة بالدوالر األمريكي،  )والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

، دخلت المجموعة في تسهيالت قروض جديدة مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بمبلغ ٢٠١٩ديسمبر    ٣١المنتهية في  
 بمبلغ ستخدامومتاح لإل م، لدى المجموعة تسهيل مرابحة غير مستخدم٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  مليون دوالر أمريكي. ١٠٠

  ).مليون لایر سعودي ٢٨١٫٤: ٢٠١٨(لایر سعودي  ٦٥٦٫٧
  

المجموعة  ليس لدىبما يعادل قيمة القرض القائم.  وأصول ثابتة أخرى أرضبرهن  مضمونقرض صندوق التنمية الزراعية   ٥-٢١
. )ال شيءم:  ٢٠١٨(  م ٢٠١٩  ديسمبر  ٣١كما في    لإلستخداممتاحة  الزراعية غير مستخدمة و  مقدمة من صندوق التنميةتسهيالت  

على صندوق التنمية الزراعية القرض أو موافقة  سدادتخضع الموجودات المحتفظ بها كضمانات لقيود االستبعاد حتى يتم 
  االستبعاد.

  
ممنوحة بضمان تجاري من قبل  بالدوالر األمريكي،  التسهيالت البنكية للشركات التابعة في دول مجلس التعاون الخليجي إن  ٦-٢١

متاح ومليون لایر سعودي تسهيل غير مستخدم  ١٤٩٫٩لدى المجموعة ما يعادل ، م٢٠١٩ديسمبر  ٣١الشركة األم كما في 
  م: ال شيء).٢٠١٨(للسحب 

  
    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٥٥ 

  (تتمة) –القروض والتسهيالت   - ٢١
  

من   -المجموعة األولى  -م) بإصدار اإلصدار األول ٢٠١٢مارس  ٧هـ (الموافق ١٤٣٣ربيع الثاني  ١٤قامت الشركة بتاريخ   ٧-٢١
مليون لایر سعودي لكل منها بدون خصم أو عالوة.   ١٫٠مليون لایر سعودي بقيمة إسمية قدرها  ١٫٠٠٠٫٠الصكوك بقيمة 

ئدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية (سايبور) زائداً هامشاً محدداً سلفاً ويحمل اإلصدار معدل عائد وفقاً للمعدالت السا
جمادى اآلخرة  ٣٠في  استحقاقهايستحق السداد الحقا في نهاية كل نصف سنة. تستحق الصكوك السداد بالقيمة اإلسمية بتاريخ 

  م).  ٢٠١٩مارس  ٧هـ (الموافق ١٤٤٠
 

من الصكوك   -المجموعة الثانية    -م) بإصدار اإلصدار الثاني  ٢٠١٣مارس    ٣١هـ (الموافق  ١٤٣٤جمادى األولى    ١٩قامت الشركة بتاريخ  
مليون لایر سعودي لكل منها بدون خصم أو عالوة. ويحمل اإلصدار معدل عائد  ١٫٠مليون لایر سعودي بقيمة إسمية قدرها  ٧٨٧٫٠بقيمة 

سائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية (سايبور) زائداً هامشاً محدداً سلفاً يستحق السداد الحقاً في نهاية كل نصف وفقاً للمعدالت ال
 م). ٢٠٢٠مارس  ٣١هـ (الموافق ١٤٤١شعبان  ٧في  استحقاقهاسنة. تستحق الصكوك السداد بالقيمة اإلسمية بتاريخ 

  
المجموعة الثالثة من الصكوك  -م) بإصدار اإلصدار الثاني ٢٠١٣مارس  ٣١هـ (الموافق ١٤٣٤جمادى األولى  ١٩قامت الشركة بتاريخ 

مليون لایر سعودي لكل منها بدون خصم أو عالوة. ويحمل اإلصدار معدل عائد  ١٫٠مليون لایر سعودي بقيمة إسمية قدرها  ٥١٣٫٠بقيمة 
ئدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية (سايبور) زائداً هامشاً محدداً سلفاً يستحق السداد الحقاً في نهاية كل نصف وفقاً للمعدالت السا

  م). ٢٠١٨مارس  ٣١هـ (الموافق ١٤٣٩رجب  ١٢ تاريخ بالقيمة اإلسمية في . تم سداد الصكوكسنة
 

مليون  ١٫٦٠٠٫٠م) بإصدار اإلصدار الثالث من الصكوك بقيمة ٢٠١٥سبتمبر  ١٦هـ (الموافق ١٤٣٦ذو الحجة  ٣قامت الشركة بتاريخ 
مليون لایر سعودي لكل منها بدون خصم أو عالوة. ويحمل اإلصدار معدل عائد وفقاً للمعدالت السائدة   ١٫٠لایر سعودي بقيمة إسمية قدرها  

اً يستحق السداد الحقاً في نهاية كل نصف سنة. تستحق الصكوك بين البنوك في المملكة العربية السعودية (سايبور) زائداً هامشاً محدداً سلف
  م). ٢٠٢٢سبتمبر  ١٦هـ (الموافق ١٤٤٤صفر  ٢٠السداد بالقيمة اإلسمية بتاريخ انتهائها في 

  
ويحق للشركة طبقاً لشروط ترتيبات الصكوك دمج موجوداتها مع موجودات الصكوك. تتكون موجودات الصكوك من حصة حامليها في 

الت المضاربة وحصة حامليها في معامالت المرابحة، وكذلك أية مبالغ مستحقة لحساب الصكوك واالحتياطي الذي احتفظت به الشركة معام
  من حساب الصكوك.

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

مليون   ٠٫٢دوالر أمريكي لسندات اوروبية متوسطة األجل بقيمة أسمية    مليون  ٢٫٠٠٠مليون دوالر أمريكي من اجمالي    ٥٠٠الدولية  بقيمة  
سنويا يستحق السداد الحقا كل نص سنة. سوف يتم  إسترداد الصكوك الدولية   ٪٤٫٣نها. تدر الصكوك الدولية عائدا بلغ  دوالر أمريكي لكل م

  ) ٢٠٢٤مارس  ٥هـ ( الموافق  ١٤٤٥شعبان  ٢٤بقيمتها اإلسمية  في تاريخ إستحقاقها 
 

وتقوم اإلدارة بمراقبة إن اإلخالل بهذه التعهدات في المستقبل قد يؤدي الى إعادة تفاوض. . معينة تشتمل القروض على تعهدات  ٨-٢١
لضمان االزمة دارة تقوم باتخاذ االجراءات ه في المستقبل، فإن اإلخالل متوقع حدوثفي حال وجود إو التعهدات بصورة شهرية

  هذه التعهدات.خالل بأي من لم يكن لدى الشركة أي إم، ٢٠١٩خالل سنة  االلتزام.
  

  لموظفينمزايا نهاية الخدمة ل  - ٢٢
ديسمبر  ٣١  

    م ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١

  م ٢٠١٨

  بآالف الرياالت  
    السعودية

  بآالف الرياالت
  السعودية

        
  ٦٢١٫٥٣٦    ٦٩٩٬٣٢٥  الرصيد اإلفتتاحي

  ٦٬٧٩٨    ٥٬٦٨٤  على الشركة التابعة ستحواذاالعند 
        الموحدةقائمة الربح أو الخسارة 

  ٨٩٬٨٤٤    ٩١٬٣٧١  تكلفة الخدمة الحالية 
  ١٩٬٥٥٨    ٢٦٬٥٢٨  تكلفة الفائدة

  ) ٧٤٢(    -  تكلفة الخدمة السابقة
        قائمة الدخل الشامل الموحدة

  ١٨٬٦٨٦    ٦٥٬٧٧٠  الخسائر اإلكتوارية
        الحركة في النقد:
  ) ٥٦٬٣٥٥(    ) ٦٢٬٢٧٩(  المزايا المدفوعة

  ٦٩٩٬٣٢٥    ٨٢٦٬٣٩٩  الرصيد الختامي

  
    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٥٦ 

  (تتمة) مزايا نهاية الخدمة للموظفين  - ٢٢
  

  
ديسمبر  ٣١

    م ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١

  م ٢٠١٨

  الحساسية في إلتزام المزايا المحددة
  

  بآالف الرياالت
    السعودية

  بآالف الرياالت
  السعودية

          
  ٦٢٣٬٢٤٣    ٧٩٨٬١٢٤  ٪١نقص بنسبة   معدل التضخم في الرواتب

  ٦٩٩٬٣٢٥    ٨٢٦٬٣٩٩  أساس  
  ٧٧٩٬٢٠٩    ٨٦٠٬٣٣٨  ٪١زيادة بنسبة   
          

  ٧٧٩٬٢٧٧    ٨٨٨٬١١٩  ٪١نقص بنسبة   معدل الخصم
  ٦٩٩٬٣٢٥    ٨٢٦٬٣٩٩  أساس  
  ٦٢٤٬٦٦٥    ٧٧٤٬٦٧٠  ٪١زيادة بنسبة   
  

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

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

  الموحدة.
  

 افتراض دراسة احصائية للموظفين
  

 ة (موظفي دول مجلس التعاون الخليجي)بيانات العضوي
ديسمبر  ٣١  

٢٠١٩    
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  

  بآالف الرياالت  
    السعودية

  بآالف الرياالت
  السعودية

        
  ٣٨٬٠٣٥    ٣٧٬٤٤٧  عدد الموظفين

  ٣٤٫٤    ٣٥٫١  متوسط أعمار الموظفين (بالسنوات)
  ٥٫١    ٦٫٧  متوسط عدد سنوات الخبرات السابقة

        سنة ١١٫٤لتزامات المزايا المحدد هي االمتوسط المرجح لفترة 
  
  

  معدل نمو المرتبات    صافي نسبة الخصم  الدولة

  
ديسمبر  ٣١

    م ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١

    م ٢٠١٨
ديسمبر  ٣١

    م ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١

  م ٢٠١٨

                
  ٪٢٫١    ٪٢٫٩    ٪٣٫٩    ٪٢٫٩  المملكة العربية السعودية

  ٪١٫٩    ٪٢٫٧    ٪٣٫٥    ٪٢٫٧  العربية المتحدةدولة االمارات 
  ٪٣٫٠    ٪٤٫٧    ٪٦٫٣    ٪٤٫٧  عُمان

  ٪٢٫٧    ٪٢٫٤    ٪٤٫٣    ٪٢٫٤  الكويت
  ٪١٫٥    ٪٤٫١    ٪٧٫٨    ٪٤٫١  البحرين

  ٪٢٫٠    -    ٪٣٫٧    -  قطر
  

    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٥٧ 

  (تتمة) مزايا نهاية الخدمة للموظفين  - ٢٢
  

  التعرض للمخاطر:
  

  وأهمها مبين أدناه:تتعرض المجموعة لعدد من المخاطر، 
  

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

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

    أقل من سنة  تحليل النضوج
بين سنة إلى 

    سنتين
بين سنتين إلى  
    خمس سنوات

أكثر من خمس 
  سنوات

  
  المجموع

  

بآالف 
  الرياالت
    السعودية

بآالف 
  الرياالت
    السعودية

بآالف 
  الرياالت
    السعودية

بآالف 
  الرياالت
  السعودية

بآالف   
  الرياالت
  السعودية

                    م٢٠١٩ديسمبر  ٣١
 ١٬٠١٧٬٣٦٠   ٤٦٢٬٥٩٧    ٣٠٥٬٦٨١    ١٤٢٬٣٢٦    ١٠٦٬٧٥٦  لتزامات المنافع المحددةا

  
  الضرائب المؤجلة  - ٢٣

  
  .-ا:فيما يلي أهم الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة التي قامت المجموعة باالعتراف به

  
  الموجودات الضريبية المؤجلة  ١-٢٣
ديسمبر  ٣١  

    م ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١

  م ٢٠١٨

  ـرياالتلبآالف ا  
    السعودية

  بآالف الرياالت
  السعودية

        
  ٣٩٫٩٢٦    ١١٬٤٨٨  الرصيد اإلفتتاحي

  ) ٤٬٣٧٦(    ٢٧٫٦١٤  للسنة (محمل) / دائن
  ) ٢٤٬٠٦٢(    ١٬٧٣٤  فروق ترجمة عمالت أجنبية

  ١١٬٤٨٨    ٤٠٬٨٣٦  الرصيد الختامي

  
بتوفر أرباح  . تعتقد اإلدارةومصر بالخسائر الضريبية غير المستغلة لشركاتها التابعة في األرجنتينالمؤجلة الموجودات الضريبية تتعلق 

  لالستفادة من الموجودات الضريبية المؤجلة. ضريبية مستقبلية
  

  المطلوبات الضريبية المؤجلة  ٢-٢٣
ديسمبر  ٣١  

    م ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١

  م ٢٠١٨

  بآالف الرياالت  
    السعودية

  بآالف الرياالت
  السعودية

        
  ٤٨٬٠٦٠    ٣٧٬٩٦٧  الرصيد اإلفتتاحي

  -    ٥٠٬٢٣٢  خالل السنة محمل
  ) ١٠٬٠٩٣(    ١٥٬١٢٩  فروق ترجمة عمالت أجنبية

  ٣٧٬٩٦٧    ١٠٣٬٣٢٨  الرصيد الختامي

  
مليون لایر سعودي بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة الناتجة عن الممتلكات واآلالت   ١٠٣٫٣تتعلق المطلوبات الضريبية المؤجلة البالغة  

مليون لایر سعودي، والتي تمت في فترة  ٦٨٫١ألرض بقيمة تعديل القيمة العادلة لمليون لایر سعودي ناتجة عن  ٢٣٫٨والمعدات، وتشمل 
التقارير  ألغراضلفروقات هي الفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية لألرض دمج األعمال مع الشركات التابعة في األرجنتين. وتعد هذه ا

 ة.يالضريب لألغراضالمالية والقيمة المقدرة لها 
  

    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٥٨ 

  (تتمة) الضرائب المؤجلة  - ٢٣
  

  (تتمة) المطلوبات الضريبية المؤجلة  ٢-٢٣
  
  ضرائب الدخل المؤجلة تتكون من الفروقات المؤقتة المتعلقة باألتي:لتزامات ا

ديسمبر  ٣١  
    م ٢٠١٩

ديسمبر  ٣١
  م ٢٠١٨

  بآالف الرياالت  
    السعودية

  بآالف الرياالت
  السعودية

  ١٤٬١٤١   ٧٩٬٥٠٢  االستهالك الضريبي المتسارع
  ٢٣٬٨٢٦    ٢٣٬٨٢٦  تعديل التقييم العادل لألرض

  ٣٧٬٩٦٧   ١٠٣٬٣٢٨  

 
  الزكاة وضريبة الدخل األجنبية  - ٢٤

 ديسمبر ٣١  
    م ٢٠١٩

ديسمبر  ٣١
  م ٢٠١٨

  بآالف الرياالت  
    السعودية

  بآالف الرياالت
  السعودية

        
  ٣٠٢٬٩١١    ٣٦٣٫٤٨٨  )١-٢٤اح مخصص الزكاة (إيض

  ١٣٫١٥٣    ٣١٫٥٧٨  ) ٢-٢٤ص ضريبة الدخل األجنبية (إيضاح مخص

  ٣١٦٫٠٦٤    ٣٩٥٫٠٦٦  

  
  مخصص الزكاة  ١-٢٤

 
طبقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة  أعلى، أيهما الوعاء الزكويالزكاة على أساس صافي الدخل المعدل أو نفقات تحسب 

متضمنا لشركة المراعي   لى أساس طريقة صافي الدخل المعدلالحالية ع  السنةالزكاة في  مخصص    تم إحتسابالعربية السعودية ("الهيئة").  
  على الوعاء الزكوي.الغذائية المحدودة بناء  عة الموادصنالالحديثة الزكاة للشركة مخصص بينما تم إحتساب شركة حائل للتنمية الزراعية 

  
 ديسمبر ٣١  

    م ٢٠١٩
 ديسمبر ٣١

  م ٢٠١٨

  بآالف الرياالت  
    السعودية

  بآالف الرياالت
  السعودية

        
  ٢٥٦٫٢٣٥    ٣٠٢٬٩١١  اإلفتتاحيالرصيد 

  ٤٩٬٣٥٢    ٧١٬٤٢٦  المحمل للسنة 
  ) ٢٬٦٧٦(    ) ١٠٬٨٤٩(  مدفوعات

  ٣٠٢٬٩١١    ٣٦٣٫٤٨٨  الرصيد الختامي

  
 مع الهيئةتم االتفاق  وتسوية التزاماتها الزكوية وفقاً لذلك. ٢٠١٨حدة عن جميع السنوات حتى عام قدمت الشركة اقراراتها الزكوية المو

الحديثة لصناعة  شركةللبينما كانت حركة الزكاة والضرائب  لشركة المراعي و ٢٠٠٦على الربوط الزكوية لجميع السنوات حتى عام 
 الشركةولشركة المراعي اتلقت المجموعة أوامر التقييم  ،  ٢٠١٨خالل عام  . ٢٠٠٩ طوال األعوام حتى عام الهيئةمع  المواد الغذائية

كال التقييمين وهي قيد  ضد رفع استئنافتم . على التوالي ٢٠١٣- ٢٠٠٩و  ٢٠١٤-٢٠٠٧للسنوات من  المواد الغذائية الحديثة لصناعة
لن تؤدي إلى مبالغ إضافية جوهرية   المرفوعةتعتقد اإلدارة أن قرارات االستئناف ضد تقييمات السنوات    .٢٠١٩ديسمبر    ٣١المراجعة حتى  

  المالية الموحدة. القوائمتم تسجيلها بالفعل في 
  

تم االتفاق مع  .وتسوية التزاماتها الزكوية وفقاً لذلك م٢٠٠٨قدمت شركة حائل للتنمية الزراعية إقراراتها الزكوية عن جميع السنوات حتى 
عتبارا من . إما زال قيد المراجعة من قبل الهيئة  ٢٠٠٨اإلقرار الزكوي لسنة  م بينما  ٢٠٠٧الزكوية لجميع السنوات حتى   الهيئة عن الربوط

ألنه يتم إدراج نتائج أنشطتها في اإلقرار للتنمية الزراعية تقديم إقرار زكوي منفصل م فصاعداً، ال يتعين على شركة حائل ٢٠٠٩ سنة
  الزكوي الموحد للمجموعة.

  
    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٥٩ 

  (تتمة) الزكاة وضريبة الدخل األجنبية  - ٢٤
  

  مخصص ضريبة الدخل األجنبية  ٢-٢٤
ديسمبر  ٣١  

    م ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١

  م ٢٠١٨

  بآالف الرياالت  
  السعودية

  بآالف الرياالت  
  السعودية

        
  ١٦٫٦٧١    ١٣٬١٥٣  الرصيد اإلفتتاحي

  ١٦٬٧٧٠    ٢٦٬٨٥٣  المحمل للسنة 
  ) ٢٠٬٢٨٨(    ) ٨٬٤٢٨(  مدفوعات

  ١٣٬١٥٣    ٣١٬٥٧٨  الرصيد الختامي

  
ً لذلك م وسددت االلتزامات الضريبية٢٠١٨بية عن جميع السنوات حتى عام قدمت الشركات األجنبية التابعة إقراراتها الضري . بينما وفقا

يه جميع االقرارات الضريبية التي تم تقديمها، لم يتم إصدار الربط النهائي لها لبعض السنوات. آخر إقرار ضريبي لم يتم الربط النهائي عل
  م.٢٠١٨م، بينما كان اخر ربط نهائي لعام ٢٠١٠كان لعام 

  
  خرىاألدائنة الذمم الوتجارية الدائنة الذمم ال  - ٢٥

 ديسمبر ٣١  
    م ٢٠١٩

 ديسمبر ٣١
  م ٢٠١٨

  ـرياالتلبآالف ا  
    السعودية

  رياالتلبآالف ا
  السعودية

        
  ١٬٣٢٦٬٨٦٥    ١٬٣٢٦٬٦٣٠  أطراف أخرى -دائنون تجاريون 
  ١٠٥٬١٩٤    ٧٦٬٩١٢  )٣٥أطراف ذات عالقة (إيضاح  -دائنون تجاريون 

  ٩٩٢٫٢١٩    ١٫١٤٢٫٩٦٤  ) ٢٥-١(إيضاح  مصاريف مستحقة
  ٣٨٣٬٧٦٤    ٤٧٢٫٦٥٤  أخرىذمم دائنة 

  ٢٫٨٠٨٫٠٤٢    ٣٫٠١٩٫١٦٠ 

 
يوماً  ٥٨ة أن القيمة الدفترية للدائنين التجاريين تقارب قيمتها العادلة. بلغ متوسط فترة اإلئتمان للدائنين التجاريين داراإلتعتبر   ١:-٢٥

ً  ٦٧م: ٢٠١٨( لایر  مليون ١٢٠٫٣م: ٢٠١٨لایر سعودي ( ١٢٣٬٢المستحقة التزام اجازات بمبلغ  تتضمن المصاريف ).يوما
 خصم كمياتمقابل  تبلغ المستحقاتلایر سعودي و مليون ٥٠المبيعات المتوقعة  عائداتمقابل  تبلغ المستحقاتسعودي). 

حكومية متعلقة جزء غير معترف به من المنح ال  على  تتضمن الذمم الدائنة األخرى  مليون لایر سعودي  ٢٠٣٫٧المبيعات المتوقع  
  بالمخزون المحتفظ به بتاريخ التقرير.

  
  االيراداتتكلفة   - ٢٦

  
ديسمبر  ٣١

    م ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١

  م ٢٠١٨

  بآالف الرياالت  
    السعودية

  بآالف الرياالت
  السعودية

        
  ٤٬٨١٢٬٠٦٦    ٥٬٢٢٧٬٣٤٦  تكاليف مواد مستهلكة

  ) ٤٣٨٬٦٥٩(    ) ٤٢٧٬٨١٥(  إعانات حكومية 
  ١٬٤٢٢٬٩٩٥    ١٬٦٥١٬٦٩٤  تكاليف موظفين 

  ١٬٤٠٣٬٧٧٩    ١٬٣٦٨٬٧٤٧  استهالك ممتلكات وآالت ومعدات 
  ٤٩٢٬١٥٩    ٥٠٦٬٧٠٠  إصالح وصيانة

  ٣١٣٬٨٣٨    ٣٨٤٬١٢٣  استهالك موجودات حيوية
  ٣١١٬٣٢٥    ٣٢٥٬٩٤٨  هاتف وكهرباء
  ١٢٩٬٦٨٩    ١٤٠٬٣٨٢  لقاحات وأدوية

  ٢٩٬٤٢٧    ٣٣٬٥٠٥  استهالك حق استخدام األصول
  ١٢٬٣٧١    ١٦٬١٩٥  إطفاء تراخيص برامج

  ٣٨٠٬٨٦٢    ٣٨٧٬٥٦٣  مصاريف أخرى
        يخصم:

  ) ٦٣٩٬٠٨٩(    ) ٦٢٩٬٧٨٥(  ) ١٠(إيضاح الزيادة في الموجودات الحيوية 

  ٨٬٢٣٠٬٧٦٣    ٨٬٩٨٤٬٦٠٣  

    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٦٠ 

  توزيع البيع والمصاريف   - ٢٧
ديسمبر  ٣١  

    م ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١

  م ٢٠١٨

  بآالف الرياالت  
    السعودية

  بآالف الرياالت
  ةيدالسعو

        
  ١٫٢٨٣٫١٧٩    ١٬٤٤٨٬١٨٤  تكاليف موظفين

  ٢٩٩٬٣٧٧    ٣٢٦٬٩٩٦  مصاريف تسويق 
  ٢٦٢٫٣٧٦    ٢٥٢٬٦٨٣  استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

  ١٤١٫٨٤٣    ١٥٢٬٤٤٠  إصالح وصيانة
  ٥٢٬٩٧٥    ٥٥٬٢٦٣  استخدام األصولاستهالك حق 

  ٢٤٬٦٤٩    ٢٤٬١٣٧  هاتف وكهرباء 
  ٧٫٥٧٦    ٨٬٤٩٥  إطفاء تراخيص برامج

  ١٠٨٬٢٦٩    ١٠٨٫١٣٠  مصاريف أخرى 

  ٢٬١٨٠٬٢٤٤    ٢٫٣٧٦٫٣٢٨  

  
  داريةاإلية وعمومالمصاريف ال  - ٢٨

ديسمبر  ٣١  
    م ٢٠١٩

ديسمبر  ٣١
  م ٢٠١٨

  بآالف الرياالت  
    السعودية

  الرياالتبآالف 
  ةيدالسعو

        
  ٢١٨٬٦٠٨    ٢٤١٬٧٥٣  تكاليف موظفين

  ٥٦٬٢٨١    ٦٤٬٤٥٦  تأمين
  ٣٢٬٤٠٥    ٣١٬٨٢٩  إصالح وصيانة

  ٢٧٬٥٠٤    ٢٥٬٢٤٨  إطفاء تراخيص برامج
  ١٧٬٩٥١    ١٧٬١٩٦  استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

  ١٢٬٣٣٠    ١٣٬٠٢٠  استهالك حق استخدام األصول
  ٥٬١٥٢    ٤٬٠١٢  هاتف وكهرباء

  ٤٬٩٧٣    ٢٬٧٥٩  مصاريف أخرى

  ٣٧٥٬٢٠٤    ٤٠٠٬٢٧٣  

  
  ، بالصافيخرى األصاريف مال  - ٢٩

ديسمبر  ٣١  
    م ٢٠١٩

ديسمبر  ٣١
  م ٢٠١٨

  بآالف الرياالت  
    السعودية

  بآالف الرياالت
  ةيدالسعو

        
  ٤٬٣٧٥    ) ٤٬٦٥٥(  استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات خسائر(مكاسب) / 

  ١٦٤٬٨٧٥    ١٢٧٬٨٨٦  ) ١-٢٩من استبعاد أصول حيوية (إيضاح  خسارة
  -    ) ٩٫٣٢٢(  مكاسب استبعاد حق استخدام أصول

  ) ٢٦٬٢٢٤(    ) ٣٤٬١٦١(  مكاسب التغير بأسعار الصرف
  ) ٢٢٥(    ) ٣٠٠(  توزيعات أرباح من استثمارات يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية

  ١٢٧٬٣٣٦    ٩٬٢٢٤  ) ٢ - ٢٩(إيضاح في قيمة موجودات  إنخفاض
 ٤٬٩٣٨   -  خسارة التخلص من االستثمار 

  ٢٧٥٬٠٧٥    ٨٨٫٦٧٢  
  

    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٦١ 

  (تتمة) خرى، بالصافياألمصاريف ال  - ٢٩
  

 راجع اإليضاح(تقريباً    يتم استهالك كل بقرة داخل قطيع أبقار األلبان على مدى متوسط العمر اإلنتاجي المقدر بأربع دورات حلب  ١–٢٩
أبقار األلبان، يتم إعدام أو بيع نسبة كبيرة من القطيع كل عام بناًء على تقييم  من أجل الحفاظ على حجم وصحة قطيع ).١١-٥

 من قبل اإلدارة إلنتاجية وتربية وكفاءة كل رأس في القطيع، ويتم االحتفاظ فقط باألبقار التي تتماشى مع مستويات إنتاجية محددة
انه ليس من الممكن التنبؤ مسبقًا بأي رأس من القطيع الذي سيتم إعدامه مبكًرا أو متأخًرا، وبالتالي يتم تطبيق متوسط . مسبقًا

اإلنتاجية المنخفضة في  غالبًا ما يتم بيع أبقار القطيع ذات. تقريبا لقطيع أبقار األلبان دورات حلب مكون من أربع عمر إنتاجي
إن رؤوس . داخل القطيع هذا الرأس ن القيمة المستلمة لكل رأس في القطيع غير مرتبطة عموًما بعمرسوق ثانوي حيث تكو

دورات حلب، عادةً تكون تكلفتها القابلة لإلهالك أعلى من القيمة  األبقار ضمن قطيع األبقار التي يتم إعدامها أو بيعها قبل أربع
تعتقد اإلدارة أن هذه الخسارة الناتجة عن اإلستبعاد تعوض . ستبعاد بشكل عاماإل المتبقية المتوقعة وبالتالي ستنشأ خسارة عند

 مازالت على قيد الحياة بعد متوسط  جزئيًا عن اإلستهالك الذي لم يتم قيده لدى رؤوس األبقار األخرى ضمن قطيع األبقار والتي
الدفترية لقطيع أبقار األلبان كما تم إدراجه في قائمة المركز  ووفقًا لذلك فإن الربح للسنة أو صافي القيمة  دورات حلب. أربع

  .المالي لم يتم تشويهه بشكل جوهري
  

  :األتي يشمل  ٢-٢٩
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  

مليون لایر سعودي والتي تم إعتبارها   ٩٫٢خالل السنة، قامت شركة بيتي بتحديد مجموعة من الموجودات المعطلة بصافي قيمة دفترية بلغت  
  .منخفضة القيمة خالل السنة

  
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  
لتام لإلنتاج المحلي من ) للوقف ا٢٠١٥ديسمبر  ٧هـ (الموافق ١٤٤٠صفر  ٢٥) بتاريخ ٦٦وفقاً لشروط قرار المجلس الوزاري ( - 

هكتار، أوقفت المجموعة إنتاج البرسيم واألعالف الخضراء في  ٥٠التي تزيد مساحتها عن  األعالف الخضراء بالنسبة للألراضي
  مليون لایر سعوي. ٤٧٫٧المملكة العربية السعودية. نتج عن هذا انخفاض في قيمة الموجودات المتعلقة بها بمبلغ 

  
 ٣٠وتكلفة مدخالت المحاصيل مبلغ  الُمتّلفبما في ذلك تكاليف  ٢٠١٨عام  في العمليات الزراعيةبلغت المصاريف المتعلقة بإقفال  - 

 .مليون لایر سعودي
 
لایر  مليون  ٢٢٫٨دات بمبلغ م والذي نتج عنه انخفاض في قيمة موجو٢٠١٨تم تغيير جزء من العمليات التجارية لشركة طيبة في  - 

  .سعودي
  

  ، صافيتكلفة التمويل  - ٣٠
ديسمبر  ٣١  

    م ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١

  م ٢٠١٨

  بآالف الرياالت  
    السعودية

  بآالف الرياالت
  ةيدالسعو

     
  ٤٦٢٬٦٥٣    ٥٨٦٬٤٩٢  الفوائد وتكاليف التمويل

 ٢١٬٨٢٣    ٢٠٬٠٤٥  تأجيرالفوائد على التزامات 
  ) ٨٫٧٥١(    ) ٢١٬٤٤٣(  دخل فوائد على اإليداعات األخرى

 ٧٬١٩٦    ) ٣٬٠٥٥(  خسائر التغير بأسعار الصرف(مكاسب) / 
  ) ٤٢٫٤٠٢(    ) ٢٣٬٩٩٨(  رسملة الفوائد

  ) ٣٫٧٥٣(    ) ٧٬٣٠٢(  تسوية أداة مقايضة معدل الفائدة ربحصافي 

  ٤٣٦٬٧٦٦    ٥٥٠٬٧٣٩  
  

    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٦٢ 

  ربحية السهم  - ٣١
  

  ربحية السهم األساسية والمخفضة على المعلومات التالية: إحتسابيعتمد 
ديسمبر  ٣١  

    م ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١

  م ٢٠١٨

  بآالف الرياالت  
    السعودية

  بآالف الرياالت
  ةيدالسعو

        
  ٢٬٠١١٬٩٧٥    ١٬٨١١٬٧٥٣  الدخل للسنة العائد للمساهمين في الشركة

  ) ٥٥٬٥٩١(    -  الدخل العائد لحاملي الصكوك :ناقصاً 

  ١٬٩٥٦٬٣٨٤    ١٬٨١١٬٧٥٣  الربحية ألغراض ربح السهم األساسي

        
        (باآلالف) عدد األسهم

  ٩٨٩٬٤٧٢    ٩٨٧٬٦٢٨  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض ربحية السهم األساسية
  ١٠٫٥٢٨    ١٢٫٣٧٢  التي تم إعادة شرائها المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

  ١٬٠٠٠٬٠٠٠    ١٬٠٠٠٬٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض ربحية السهم المخفضة

        
  بناء على ربح السنة العائد إلى المساهمين) بالريال السعودي (ربحية السهم 

        في الشركة   
  ١٫٩٨    ١٫٨٣  ربحية السهم األساسية   -

  ١٫٩٦    ١٫٨١  ربحية السهم المخفضة   -

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

  ضمن برنامج خيارات الموظفين في أسهم شركة المراعي.
  

  المعلومات القطاعية  - ٣٢
  

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

عالف نشطة القطاعية األخرى منتجات األ. تشمل األو "البشاير"باإلضافة إلى منتجات الدواجن باستخدام العالمة التجارية "اليوم"دايز"، 
لكل م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١و  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١والمحاصيل الزراعية وأغذية األطفال. فيما يلي بياناً بالمعلومات المالية المختارة كما في 

  األعمال: قطاع من قطاعات
  

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

  المحاصيل الزراعية وأغذية األطفال  أنشطة أخرى
  
  

    ائرصوالعاأللبان   منتجات المخابز  منتجات الدواجن  األخرىاألنشطة   اإلجمالي

  بآالف الرياالت
  السعودية

  بآالف الرياالت
  السعودية

  بآالف الرياالت
  السعودية

  بآالف الرياالت
  السعودية

  بآالف الرياالت
  م  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  السعودية

            
  اإليرادات  ١٥٬٤١٢٬٢٤٤  ٢٬٥٨٢٬٥١٠  ٥٬٩٢٦٬٥٩٧  ١٬٢٠٠٬١٠٢  ٢٥٬١٢١٬٤٥٣
  مبيعات األطراف األخرى  ١٠٬٢٠٩٬٩٨٧  ١٬٧٤٩٬٢٩٧  ٢٬١٢٤٬٥٩٣  ٢٦٧٬٤٠٠  ١٤٬٣٥١٬٢٧٧

  استهالك واطفاء  ) ١٫٣٧٨٫١٨٢(  ) ٢٥٠٬٩٥٩(  ) ٣٩٩٬٠٦٤(  ) ١٤٦٬٢٧٠(  ) ٢٫١٧٤٫٤٧٥(

١٬٤٢٧٬٢٧٠  ٢٣٥٬٦٩٨  ٢٦٣٬٦٩٠  ) ١١٤٬٩٠٥(  ١٬٨١١٬٧٥٣  
  الربح/(الخسارة) العائد إلى المساهمين

  في الشركة   
  الربح / (الخسارة)  ١٬٤٠١٬٩٧٦  ٢٥٠٬٨٤٠  ٢٦٣٬٢٩٥  ) ١١٤٬٥٣٩(  ١٬٨٠١٬٥٧٢

  اإلنخفاض في القيمة خالل السنة  ٩٫٢٢٤  -  -  -  ٩٫٢٢٤
  إجمالي الموجودات  ٢٢٫٣٢٧٫٩٧١  ٢٫٢٢٩٫٠٢٨  ٥٬٢٣٩٬٣١٠  ٣٫٣٥١٫٧٣٣  ٣٣٫١٤٨٫٠٤٢

  إجمالي المطلوبات  ١٥٫٦٦٨٫٢٤٢  ٤٥٧٬٣٥٧  ١٬٠٠٠٬٩٨٨  ٧٦٢٬٣٣٥  ١٧٠٫٨٨٨٫٩٢٢
  

    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٦٣ 

  (تتمة) المعلومات القطاعية  - ٣٢
 

    األلبان والعصائر  منتجات المخابز  منتجات الدواجن  األنشطة األخرى  اإلجمالي

  بآالف الرياالت
  السعودية

  بآالف الرياالت
  السعودية

  بآالف الرياالت
  السعودية

  بآالف الرياالت
  السعودية

  بآالف الرياالت
  م  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  السعودية

            
  اإليرادات  ٩٬٩٨٩٬٨٧٦  ١٬٦٤١٬٢٤٨  ١٬٨٠٠٬٤٧١  ١٬٣١١٬٤٢٩  ١٤٬٧٤٣٬٠٢٤
  مبيعات األطراف األخرى  ٩٬٩١٩٬٦٦٥  ١٬٦٤١٬٣٩٣  ١٬٨٠٠٬٣٥٠  ١٩٦٬٤٢٩  ١٣٬٥٥٧٬٨٣٧

  استهالك واطفاء  ) ١٫٢٩٧٫١٧٥(  ) ٢٥٠٬٦١٤(  ) ٣٧٣٬١١٢(  ) ٢١٩٬٢٢٦(  ) ٢٫١٤٠٫١٢٧(
  الحصة في نتائج الشركات الزميلة  -  -  ) ٤٬٦٩٩(  ) ٧١٤(  ) ٥٬٤١٣(

١٬٧٣٤٬٧٣٧  ١٩٢٬٤٢٦  ١٨٢٬٤٥١  ) ٩٧٬٦٣٩(  ٢٬٠١١٬٩٧٥  
  الربح/(الخسارة) العائد إلى المساهمين

  في الشركة   

٥٦٧  ٥٦٧  -  -  - 
  الحصة في الدخل الشامل

  الزميلة للشركات   
  (الخسارة)الربح /   ١٬٧١٣٬٣٩٩  ٢١٢٬٧١٤  ١٨٠٬٠٨٤  ) ٩٧٬٦٣٩(  ٢٬٠٠٨٬٥٥٨

)٤٩٫٦٢٧(  -  -  ) ٧٧٫٧٠٩(  ) ١٢٧٫٣٣٦ (  
  قيمة الموجوداتاالنخفاض في 

  غير المالية   
  إجمالي الموجودات  ٢٢٬١٤٤٬٤٣٨  ٢٬٣٥٤٬٣٤٧  ٥٬٣٣٠٬٧١٦  ٢٬٩٥٣٬٠٤٦  ٣٢٬٧٨٢٬٥٤٧
  إجمالي المطلوبات  ١٦٬٠٥٢٬٨٣٤  ٤٧١٬٥٩٨  ١٬٠٨٢٬٨٥٦  ٧١٢٬٦١٥  ١٨٬٣١٩٬٩٠٣

  
المنتجات في نقطة زمنية محددة   ىستهالكية. يتم انتقال السيطرة علاالمنتجات  ال  من خالل بيعتنتج ايرادات المجموعة من العقود مع العمالء  

  ويتم بيعها مباشرة للعمالء.

النقدي على مستوى  المركزالتي تدير  بوظيفة الخزينة المركزية ،  مرتبطةألنها وذلك ال يتم تحليل تكلفة التمويل على مستوى القطاع، 
  المجموعة.

 
المالية. يتم تخصيص هذه األصول بناًء على عمليات القطاع والموقع  القوائميتم قياس موجودات القطاع بنفس الطريقة التي يتم بها قياس 

  .الفعلي لألصل
  

 اإلجمالي نشاطات أخرى الدواجن المخابز األلبان والعصائر  

  بآالف الرياالت  
 السعودية

  بآالف الرياالت
 السعودية

  بآالف الرياالت
 السعودية

  بآالف الرياالت
 السعودية

  بآالف الرياالت
 السعودية

       م٩٢٠١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  ٩٬٧٣٧٬٢٦٤ ١٦٠٬٥٥٤  ١٬٨٧٥٬٥٦٧ ١٬٤٣٥٬٥٩٣ ٦٬٢٦٥٬٥٥٠  المملكة العربية السعودية  

  ٣٬١٦٤٬٣٣٤ ) ٩١(  ١٩٩٬٣٣١ ٣٠٤٬٠٩٢ ٢٬٦٦١٬٠٠٢  األخرى دول مجلس التعاون الخليجي
  ١٬٤٤٩٬٦٧٩ ١٠٦٬٩٣٧  ٤٩٬٦٩٥ ٩٬٦١٢ ١٬٢٨٣٬٤٣٥  دول أخرى 

  ١٤٬٣٥١٬٢٧٧ ٢٦٧٬٤٠٠  ٢٬١٢٤٬٥٩٣ ١٬٧٤٩٬٢٩٧ ١٠٬٢٠٩٬٩٨٧  اإلجمالي

         
         
  اإلجمالي نشاطات أخرى  الدواجن المخابز األلبان والعصائر  

  
  بآالف الرياالت

 السعودية
  بآالف الرياالت

 السعودية
  بآالف الرياالت

  السعودية
  بآالف الرياالت

 السعودية
  الرياالتبآالف 

  السعودية
         م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  ٩٬١٧٩٬٨٠٢ ٩٤٬٦٨٩  ١٬٦٣٣٬٥٧٤ ١٬٣٤٧٬٠٨٠ ٦٬١٠٤٬٤٥٩  المملكة العربية السعودية
  ٣٬٠٩٠٬٤٠٣ ١٬٦٨٤  ١٢٧٬٣٤٢ ٢٩٠٬٤١٦ ٢٬٦٧٠٬٩٦١  دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

  ١٬٢٨٧٬٦٣٢ ١٠٠٬٠٥٦  ٣٩٬٤٣٤ ٣٬٨٩٧ ١٬١٤٤٬٢٤٥  دول أخرى 

  ١٣٬٥٥٧٬٨٣٧ ١٩٦٬٤٢٩  ١٬٨٠٠٬٣٥٠ ١٬٦٤١٬٣٩٣ ٩٬٩١٩٬٦٦٥  اإلجمالي

  
    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٦٤ 

 معلومات التدفق النقدي  - ٣٣
 

  النقد وما في حكمه  ١-٣٣

  
  ديسمبر ٣١

  م ٢٠١٩
  ديسمبر ٣١

 م ٢٠١٨

  
  بآالف الرياالت

   السعودية
  بآالف الرياالت

  ةيدالسعو
       

  ٨٥٠٬٦٥٠   ٣٩٢٬٥٧٥  الحسابات الجارية –نقد لدى البنك 
  ١٩٢٬٦٤٤   ٢٣٬٢٧١  ودائع –نقد لدى البنك 

  ١٣٩٬٦٠٨   ١٤١٬٧٠٧  نقد في الصندوق

  ١٬١٨٢٬٩٠٢   ٥٥٧٬٥٥٣  نقد وأرصدة لدى البنك

  ) ١٧٩٬٣٢١(   ) ٢١٩٬١١٨(  ) ٢-٣٣ إيضاح (سحب على المكشوف

  ١٬٠٠٣٬٥٨١   ٣٣٨٫٤٣٥  اإلجمالي

 
 ٤٣٧٫٠بمبلغ  )مصر و االردن( الشركة الدوليه لأللبان والعصائر المحدودهمثل ترتيب تسهيالت السحب على المكشوف في ت  ٢-٣٣

بلغ متوسط معدل تسهيالت السحب على المكشوف . مليون لایر سعودي ، مضمون بضمان الشركات المقدم من الشركة األم
  . )٪ ٧٫٠٪ و  ١٨٫٠: ٢٠١٨( ٪ سنويًا لمصر واألردن على التوالي ٦٫٥و  ٪١٣٫٥ ٢٠١٩خالل عام 

  
  األنشطة اإلستثمارية والتمويلية غير النقدية  ٣-٣٣
  
  )٧ رقم اإليضاحراجع . (قيد التنفيذ أعمال رأسماليةإلى الممتلكات واآلالت والمعدات من  تحويل  -
 )٧ رقم راجع اإليضاح. (قيد التنفيذ أعمال رأسماليةرسملة تكلفة االقتراض كجزء من   -
  )٨ رقم راجع اإليضاح. (حيازة حق استخدام األصول  -
  ) ٩ رقم راجع اإليضاح. (قيد التنفيذ أعمال رأسماليةتحويل إلى األصول غير الملموسة من   -
  )٧ رقم راجع اإليضاح( .ناضجة إلى مزرعة ناضجةاالنتقال من مزرعة غير   -
  

  التعهدات وااللتزامات المحتملة  - ٣٤
  

 ٣١٢٫٥ :  م٢٠١٨م (٢٠١٩ديسمبر    ٣١لایر سعودي كما في    ١٩٩٬٧  المستنديةبلغت االلتزامات المحتملة بموجب االعتمادات    ١-٣٤
  لایر سعودي). مليون

  
 ٨٢٥٫٦: م٢٠١٨م (٢٠١٩ديسمبر  ٣١لایر سعودي كما في  ٩٩٠٬٨ خطابات الضمانبلغت االلتزامات المحتملة بموجب   ٢-٣٤

  مليون لایر سعودي).

  
ديسمبر  ٣١

    م ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١

  م ٢٠١٨

  
  بآالف الرياالت

    السعودية
  بآالف الرياالت

  ةيدالسعو
        

  ١٤٣٬٧٤٦    ٣٩٨٬٧٢٣  خالل سنة واحدة 
  ٥٠١٬٤٩٨    ٤٢٤٬٦١٨  من سنتين إلى خمس سنوات  

  ١٨٠٫٣٥٦    ١٦٧٬٤٤٦  بعد خمس سنوات 

  ٨٢٥٫٦٠٠    ٩٩٠٬٧٨٧  اإلجمالي 

  
م:  ٢٠١٨م تتعلق بمشاريع تحت التنفيذ (٢٠١٩ديسمبر    ٣١لایر سعودي كما في    ٦٩٩٬٤لتزامات رأسمالية بمبلغ  ا  المجموعةلدى    ٣-٣٤

مراكز المبيعات، وأسطول الحالية ونتاج بتطوير مرافق االمليون لایر سعودي). تتعلق معظم االلتزامات الرأسمالية  ٩٢١٫٦
  التوزيع، والثالجات، وأجهزة أنظمة المعلومات.

  
  لألمور المتعلقة بالزكاة. ١-٢٤إيضاح أنظر إلى   ٤-٣٤

  
    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٦٥ 

  ذات العالقة المعامالت مع األطراف  - ٣٥
  

ذات العالقة الرئيسية خالل السنة المنتهية في  األطرافالمعامالت الهامة التالية مع خالل السياق االعتيادي ألعمالها كان لدى المجموعة 
  م وأرصدتها:٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  
  الرصيد    مبلغ المعامالت  

ديسمبر  ٣١  طبيعة المعامالت
    م ٢٠١٩

ديسمبر  ٣١
    م ٢٠١٨

ديسمبر  ٣١
    م ٢٠١٩

ديسمبر  ٣١
  م ٢٠١٨

  
  بآالف الرياالت

    السعودية
  بآالف الرياالت

    ةيدالسعو
  بآالف الرياالت

    السعودية
  بآالف الرياالت

  ةيدالسعو
                مبيعات إلى:

  ١٤١٬٨٥٥    ١٥٣٬٤٢٣    ٧٠١٬٨٨٨    ٧٠٥٬٠٢٨  شركة بندة للتجزئة 
  ٥٥٨    ٨٧٧    ٦٬٠٩٥    ٥٬٩٩١  هرفي للخدمات الغذائيه

  ١٤٢٬٤١٣    ١٥٤٬٣٠٠    ٧٠٧٬٩٨٣    ٧١١٬٠١٩  
                خدمات إلى:

  -    -    ٨٦٤    -  مزارع الكبير
  -    -    ١١٦    -  شركة المزارعون المتحدون القابضة

  -    ٩٨٠    -    -  
  ١٤٢٬٤١٣    ١٥٤٬٣٠٠    ٧٠٨٬٩٦٣    ٧١١٬٠١٩  اجمالي فرعي

  
  

  الرصيد    مبلغ المعامالت  
ديسمبر  ٣١  طبيعة المعامالت

    م ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١

    م ٢٠١٨
ديسمبر  ٣١

    م ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١

  م ٢٠١٨

  
  بآالف الرياالت

    السعودية
  بآالف الرياالت

    ةيدالسعو
  بآالف الرياالت

    السعودية
  بآالف الرياالت

  ةيدالسعو
                مشتريات من:

  ) ٥٬٧٧٣(    ) ٤٬١١٢(    ٧٩٬٣١٥    ٦٣٬٤٨٩  الشركة المتحدة للسكر
  ) ٧٨(    ) ٦٦(    ٣٢٥    ٥٠٤  الغذائيشركة النافورة للتموين 

  ) ٣٦٬٨٢٨(    -    ٦٣٬٧٣٩    -  إلنتاج األعالف  –مزارع الكبير 
  الشركة العربية للخدمات الزراعية

  ) ٥١٢(    ) ٢٬٥٠٧(    ٢٬٣٢٧    ١١٬١١٨  (أراسكو)    
  ٤٣٬١٩١(    ) ٦٬٦٨٥(    ١٤٥٬٧٠٦    ٧٥٬١١١ (  

                خدمات من: 
  ) ٦٢٬٠٠٣(    ) ٧٠٬١٥٢(    ١٢٠٬٤٩٨    ١٣٦٬٥١٧  شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 

  -    -    ٨١٣    -  مزارع التوضيحية 
  عبدالرحمن عبدالعزيز المهنا

  -    -    ١٧٣    ١٧٣  أرض) (ايجار   
  شركة االتصاالت المتنقلة السعودية

  -    -    ١٬٤١٨    ٣٬٩٦٥  (زين)    
  والطباعةمؤسسة الجزيرة للصحافة 

  -    ) ٧٥(    ٥٩    ١٨٤  والنشر   
  ٦٢٬٠٠٣(    ) ٧٠٬٢٢٧(    ١٢٢٬٩٦١    ١٤٠٬٨٣٩ (  

  ) ١٠٥٬١٩٤(    ) ٧٦٬٩١٢(    ٢٦٨٫٦٦٧    ٢١٥٬٩٥٠  اجمالي فرعي
                

                :رسوم التمويل
  -    -    ٣٦٥    -  شركة إسمنت اليمامة

  ) ٤٬٦٨٣(    ) ٤٬٢٠٤(    ١٤٬٦٨٨    ١٨٬٢١٣  البنك السعودي البريطاني
  ) ١٬٦٥٦(    ) ١٬٤٥٦(    ٥٬٢٨٠    ٥٬٩٠٨  البنك السعودي الفرنسي

  ) ٣٦(    -    ١٠١    ٢١  شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
  ) ٣٬٨٢١(    ) ٣٬٦٧٧(    ١١٬٢٦٧    ١٦٬١٥٠  يالبنك األهلى التجار

  ١٠٬١٩٦(    ) ٩٬٣٣٧(    ٣١٬٧٠١    ٤٠٬٢٩٢ (  
                

                :تمويل بنكي
  ١٬٣٤٦٬٦٢١    ١٬٣٢١٬١٤٦    ٤٨٬٥٨١    ٥٢٬٢١٤  البريطانيالبنك السعودي 

  ٣٩٣٬٠٠٠    -    ٨٬٩٤٠    ٣٬٦٦٠  البنك السعودي الفرنسي
  ٤٤٦٬٤٢٩    ٢٣٥٬٧١٤    ١٥٬٩٩٣    ٩٬٩٦٢  يالبنك األهلى التجار

  ٢٫١٨٦٫٠٥٠    ١٬٥٥٦٬٨٦٠    ٧٣٫٥١٤    ٦٥٫٨٣٦  
  

    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٦٦ 

  ذات العالقة وأرصدتها (تتمة) طرافاألالمعامالت مع   - ٣٥
  

. غير الشركات التابعة والزميلة، تشتمل ذات العالقةتتم أسعار وشروط سداد هذه المعامالت وفق شروط التعامل مع األطراف   ١-٣٥
  على ما يلي:  األطراف ذات العالقة

 
  العـالقة  اسم المنشأة

    
 ملكية مشتركة  شركة بندة للتجزئة

  ملكية مشتركة  هرفي للخدمات الغذائيه
 ملكية مشتركة  الشركة المتحدة للسكر

 ملكية مشتركة  شركة عافية الدولية
 ملكية مشتركة  شركة النافورة للتموين الغذائي

  إدارة مشتركة  الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)
 إدارة مشتركة  شركة إسمنت اليمامة

 إدارة مشتركة  العربي للتأمين التعاونيشركة الدرع 
 إدارة مشتركة  المزارع المدارة

  ادارة مشتركة  (زين) تصاالت المتنقلة السعوديةاالشركة 
  إدارة مشتركة  مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

  إدارة مشتركة  البنك السعودي البريطاني
  إدارة مشتركة  البنك السعودي الفرنسي

  إدارة مشتركة  البنك األهلى التجارى
  شخص

  مدير  عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا
  

يُمنح أعضاء مجلس اإلدارة أية تعويضات مقابل دورهم في إدارة الشركة ما لم يتم إعتمادها بواسطة الجمعية العامة.  يتم منحال   ٢-٣٥
مكافأة ثابتة  ينالتنفيذي ؤساءالرويُمنح أعضاء مجلس اإلدارة بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واجتماعات لجان المجلس. 

اإلدارة العليا بما فيهم المدير التنفيذي ومدير الشئون من  أعلى خمسة موظفين يستلمالمباشرة.  مومسئولياته ملمهام إدارتهنتيجة 
ً لعقد  مكافآتالمالية  ألعضاء  دفعهاالتي تم الجدول التالي تفاصيل التعويضات والمكافآت يعرض التوظيف الموقع معهم. وفقا

  التنفيذيين وموظفي اإلدارة العليا:غير  مجلس اإلدارة
  

أعضاء مجلس   
اإلدارة غير 
التنفيذيين/  
 المستقلين

موظفي اإلدارة 
 اإلجمالي العليا

أعضاء مجلس 
اإلدارة غير 
التنفيذيين/  
  المستقلين

موظفي اإلدارة 
  اإلجمالي  العليا

  م  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ م  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  
  بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية  
           

 ٩٫٦٠٣ ٧٫٠٠٣ ٢٫٦٠٠ ٩٫٤٣٢ ٨٫٨٣٢ ٦٠٠ رواتب وتعويضات
 ٢٫٩٩٩ ١٫٢٠٨ ١٫٧٩١ ٣٫١٤٢ ٩٥٠ ٢٬١٩٢ بدالت

 ١١٫٧٨٤ ١١٫٧٨٤ - ٣١٫٢١٤ ٣١٫٢١٤     - ودوريةحوافز سنوية 
  ٨٬٦٩٠  ٨٬٦٩٠  -  ٨٫٠٤٣  ٨٫٠٤٣      -  مزايا نهاية الخدمة للموظفين
 ٦٥٩ ٦٥٩ - ١٫٢١٥ ١٫٢١٥     - سهمأمعامالت دفعات على أساس 

  ٩٤٢  ٩٤٢  -  ١٫٤٠٤  ١٫٤٠٤      -  فوائد عينية
 ٢٫٠٧٢ ٢٧٢ ١٫٨٠٠ ٢٬٠٨٦ ٢٨٦ ١٬٨٠٠ فوائد أخرى

 ٣٦٬٧٤٩ ٣٠٬٥٥٨ ٦٫١٩١ ٥٦٫٥٣٦ ٥١٫٩٤٤ ٤٬٥٩٢ اإلجمالي

  
    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  القوائم الماليةإيضاحات حول 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٦٧ 

  األدوات المالية المشتقة  - ٣٦
  

للتدفقات النقدية لتغطية تقلبات أدوات تحوط المشتقات المالية التي تم تخصيصها كم، كان لدى المجموعة العديد من ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار السلع التي تخضع جميعها لتقلبات األسعار في السوق.   العمالتالناشئة عن أسعار  التدفقات النقدية  

  طبقا لسياسة المجموعة ال تستخدم المشتقات المالية ألغراض التداول والمضاربة.
  

ديسمبر  ٣١في لایر سعودي.  ٢٬٩٣٠٫٩عقد مقايضة أسعار عموالت بمبالغ قدرها  ١٥لدى المجموعة م، كان ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
  لایر سعودي. مليون ٥٫٦٠٦٫٥عقد مقايضة أسعار عموالت بمبالغ قدرها  ٢٦م، كان لدى المجموعة ٢٠١٨

 
وفقاً لمعدالت العمولة (سايبور) أو (اليبور)، وفي المقابل الت، تستلم المجموعة عمولة بسعر عائم  ووبموجب عقود مقايضة أسعار هذه العم

تدفع عمولة بسعر ثابت وفقا لشروط معينة. تستخدم هذه المقايضات لتغطية المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار عموالت القروض 
  اإلسالمية للمجموعة.

  
ة متنوعة لتغطية التزامات الشركة الحالية من العمالت األجنبية دخلت المجموعة في استراتيجيات تحوط من خالل استخدام مشتقات مالي

  والمعامالت المستقبلية المحتمل حدوثها بشكل كبير.
 

دخلت المجموعة بعمليات تحوط لتقلبات أنواع معينة من السلع باستخدام مشتقات السلع المالية. هذه المشتقات صممت لتتوافق مع التواريخ 
  لع. كما أنه ال يوجد فرق بين مؤشر السلع األساسي ومؤشر التحوط.المتوقعة لشراء تلك الس

  
  دفقات النقدية ذات فعالية عالية.تظهر جميع المشتقات المالية في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة. تعتبر كافة تحوطات الت

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

  
  التحوط لبندالقيمة الدفترية   القيمة الدفترية ألداة التحوط  القيمة اإلسمية ألدوات التحوط  

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  متداول

  ألف لایر سعودي 
  غير متداول

  ألف لایر سعودي 
  الموجودات

  لایر سعودي ألف 
  المطلوبات 

  ألف لایر سعودي 
  الموجودات

  ألف لایر سعودي 
  المطلوبات 

  ألف لایر سعودي 

  ٣٬٤٨٠  ٢٬٦٠٠  ٣٬٤٨٠  ٢٬٦٠٠  ٦٩٧٬٩٦٥  ١٬٧٧٨٬٣٠٦  عقود صرف آجلة
  ٢٬٦٢٩  ٦٣٣  ٢٬٦٢٩  ٦٣٣  ١٬٧٧٥٬٠٠٠  ١٬١٥٥٬٩٠١  مقايضات معدل فائدة

  ٤٬٦١٣  ١١٬٢٤٣  ٤٬٦١٣  ١١٬٢٤٣  -  ٤٦٧٬٠٤٥  عقود سلع
  ١٠٬٧٢٢  ١٤٬٤٧٦  ١٠٬٧٢٢  ١٤٬٤٧٦  ٢٬٤٧٢٬٩٦٥  ٣٬٤٠١٬٢٥٢  
              
              
  التحوط لبندالقيمة الدفترية   القيمة الدفترية ألداة التحوط  القيمة اإلسمية ألدوات التحوط  

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  متداول

  ألف لایر سعودي 
  غير متداول

  ألف لایر سعودي 
  الموجودات

  ألف لایر سعودي 
  المطلوبات 

  ألف لایر سعودي 
  الموجودات

  ألف لایر سعودي 
  المطلوبات 

  ألف لایر سعودي 

  ٢٢٬١٣٧  ٥٬٨٩٨  ٢٢٬١٣٧  ٥٬٨٩٨  ٣٢٢٬٧١٥  ٣٬٧٠٥٬٨٧٧  عقود صرف آجلة
  ٤٬٥٤٦  ٢٦٬٠٥٠  ٤٬٥٤٦  ٢٦٬٠٥٠  ٤٬١٠٦٬٥٠٢  ١٬٥٠٠٬٠٠٠  مقايضات معدل فائدة

  ٦٬٧٤٠  ٨٬١٣٥  ٦٬٧٤٠  ٨٬١٣٥  -  ٣٠٣٬٤٦٧  عقود سلع
  ٣٣٬٤٢٣  ٤٠٬٠٨٣  ٣٣٬٤٢٣  ٤٠٬٠٨٣  ٤٬٤٢٩٬٢١٧  ٥٬٥٠٩٬٣٤٤  

  
  األدوات المالية  - ٣٧

  
  قياس القيمة العادلة لألدوات المالية  ١-٣٧

  
في تاريخ  موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك بشروط تعامل عادلةبيع القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها 

هي شركة عاملة مستمرة حيث ال يوجد أي نية أو شرط للحد مادياً من  المجموعةضمن تعريف القيمة العادلة يوجد افتراض أن . القياس
  .سلبيةحجم عملياتها أو إجراء معاملة بشروط 

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

فعلية ومنتظمة على  ةوأن هذه األسعار تمثل معامالت سوقية حدثت بصوردمات تسعير أو هيئة تنظيمية وسيط، أو مجموعة صناعة، أو خ
  أساس تجاري.

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

  لمستخدمة في طرق التقييم كما يلي:المدخالت ادلة استناداً إلى افي تسلسل القيمة الع
  

  موجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن الحصول عليها في تاريخ القياس.لفي أسواق نشطة معدلة) غير (: أسعار مدرجة ١المستوى 
  

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

  
  قابلة للمالحظة (مدخالت غير قابلة للمالحظة).السوق ال: مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات ٣المستوى 

  



  
  شركة المراعي

  شركة مساهمة سعودية
  (تتمة) -الموحدة  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٦٨ 

  (تتمة) -األدوات المالية   - ٣٧
  

  (تتمة) -قياس القيمة العادلة لألدوات المالية   ١-٣٧
  

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

  
  القيمة العادلة    القيمة الدفترية  

  

  أدوات التحوط

إستثمار في أدوات 
حقوق ملكية بالقيمة 

العادلة من خالل 
  االجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى     التكلفة المطفأة  التكلفة المطفأة  الدخل الشامل اآلخر

  بآالف الرياالت السعودية  
                    م٢٠١٩ديسمبر  ٣١

                    الموجودات المالية
  ١٤٬٤٧٦  -  ١٤٬٤٧٦  -    ١٤٬٤٧٦  -  -  ١٤٬٤٧٦  أدوات مالية مشتقة

  ١٤٥٬٦٨٤  -  -  ١٤٥٬٦٨٤    ١٤٥٬٦٨٤  -  ١٤٥٬٦٨٤  -  يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية استثمار
  -  -  -  -    ١٬٢٥٩٬٥٢٥  ١٫٢٥٩٫٥٢٥  -  -  ذمم مدينة أخرىذمم مدينة تجارية و

  -  -  -  -    ٥٩٠٬٠٣٨  ٥٩٠٬٠٣٨  -  -  الودائع ألجل
  -  -  -  -    ٥٥٧٫٥٥٣  ٥٥٧٫٥٥٣  -  -  نقد وأرصدة لدى البنوك

  ١٦٠٬١٦٠  -  ١٤٬٤٧٦  ١٤٥٬٦٨٤    ٢٫٥٦٧٫٢٧٦  ٢٫٤٠٧٫١١٦  ١٤٥٬٦٨٤  ١٤٬٤٧٦  

                    
                    المطلوبات المالية
  ١٠٬٧٢٢  -  ١٠٬٧٢٢  -    ١٠٬٧٢٢  -  -  ١٠٬٧٢٢  أدوات مالية مشتقة

  -  -  -  -    ١٢٬٨٨٣٬٧٢٠  ١٢٬٨٨٣٬٧٢٠  -  -  قروض و تسهيالت
  -  -  -  -    ٢١٩٬١١٨  ٢١٩٬١١٨  -  -  سحب على المكشوف

  -  -  -  -    ٣٫٠١٩٫١٦٠  ٣٫٠١٩٫١٦٠      -  -  ذمم دائنة أخرىذمم دائنة تجارية و

  ١٠٬٧٢٢  -  ١٠٬٧٢٢  -    ١٦٫١٣٢٫٧٢٠  ١٦٫١٢١٫٩٩٨  -  ١٠٬٧٢٢  

  
    



  
  شركة المراعي

  شركة مساهمة سعودية
  (تتمة) -الموحدة  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٦٩ 

  (تتمة) -األدوات المالية   - ٣٧
  

  (تتمة) -قياس القيمة العادلة لألدوات المالية   ١-٣٧
  

  القيمة العادلة    القيمة الدفترية  

  

  أدوات التحوط

إستثمار في أدوات 
حقوق ملكية بالقيمة 

العادلة من خالل 
  االجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى     اإلجمالي  التكلفة المطفأة  الدخل الشامل اآلخر

  السعوديةبآالف الرياالت   
                    م٢٠١٨ديسمبر  ٣١

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

  ١٠٢٬٦٢٤  -  -  ١٠٢٬٦٢٤    ١٠٢٬٦٢٤  -  ١٠٢٬٦٢٤  -  يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية استثمار
  -  -  -  -    ١٬٢٨٨٬٦٧٩  ١٬٢٨٨٬٦٧٩  -  -  ذمم مدينة أخرىذمم مدينة تجارية و

  -  -  -  -    ١٬١٨٢٬٩٠٢  ١٬١٨٢٬٩٠٢  -  -  نقد وأرصدة لدى البنوك

  ١٤٢٫٧٠٧  -  ٤٠٬٠٨٣  ١٠٢٬٦٢٤    ٢٬٦١٤٬٢٨٨  ٢٬٤٧١٬٥٨١  ١٠٢٬٦٢٤  ٤٠٬٠٨٣  

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

  -  -  -  -    ١٣٫٧٤٦٫٢٦٢  ١٣٫٧٤٦٫٢٦٢  -  -  تسهيالتقروض و 
  -  -  -  -    ١٧٩٬٣٢١  ١٧٩٬٣٢١  -  -  سحب على المكشوف

  -  -  -  -    ٢٫٨٠٨٫٠٤٢  ٢٫٨٠٨٫٠٤٢  -  -  ذمم دائنة أخرىذمم دائنة تجارية و

  ٣٣٬٤٢٣  -  ٣٣٬٤٢٣  -    ١٦٬٧٦٧٬٠٤٨  ١٦٫٧٣٣٫٦٢٥  -  ٣٣٬٤٢٣  

  
على الطرف المقابل لتقييم هذه  تعتمد المجموعةاستخدام نماذج تقييم معترف بها على نطاق واسع. يحتوي المستوى الثاني لألدوات المالية المشتقة على العقود اآلجلة ومقايضات أسعار العموالت ومشتقات السلع. تم تقييم هذه المشتقات ب
الحالية وتقييمات السوق المتوسطة. وحيثما ينطبق ذلك، فإن هذه النماذج تتوقع التدفقات النقدية  المشتقات. تتضمن أساليب التقييم المطبقة من قبل األطراف المقابلة استخدام نماذج األسعار القياسية اآلجلة باستخدام احتسابات القيمة

  ئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية واألسعار اآلجلة والفورية.وتخصم المبالغ المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام مدخالت قابلة للمالحظة في السوق بما في ذلك منحنيات أسعار الفائدة ونطاق اال المستقبلية
  
  



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٧٠ 

  (تتمة) -األدوات المالية   - ٣٧
  

  إدارة مخاطر األدوات المالية  ٢-٣٧
  

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

  مخاطر االئتمان
  

تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تتعرض المجموعة 
  كما يلي: وأدوات مالية مشتقة قةلمخاطر االئتمان على أرصدتها البنكية والذمم المدينة التجارية والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العال

  
ديسمبر  ٣١  

    م ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١

  م ٢٠١٨

  بآالف الرياالت  
    السعودية

  بآالف الرياالت
  ةيدالسعو

        
  ١٬٠٤٣٬٢٩٤    ٤١٥٫٨٤٦  نقد لدى البنك 

  -   ٥٩٠٬٠٣٨  ودائع ألجل
  ٩٨٠٬٧٥٥    ٩٧٤٬٨١٩  أطراف أخرى –ذمم مدينة تجارية 
  ١٤٢٬٤١٣    ١٥٤٬٣٠٠  أطراف ذات عالقة -ذمم مدينة تجارية 
  ٤٠٬٠٨٣    ١٤٬٤٧٦  أدوات مالية مشتقة

  ١٦٥٬٥١١    ١٣٠٬٤٠٦  ذمم مدينة اخرى

  ٢٬٣٧٢٬٠٥٦    ٢٫٢٧٩٫٨٨٥  

  
  القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد األقصى لتعرض مخاطر االئتمان.

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

  

  المحتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني يتراوح من النقدية األرصدة-BBB .وأعلى 
 

  تقوم المجموعة  في قيمة الذمم المدينة التجارية ومرتجعات المبيعات. االنخفاضمخصص م صبالصافي بعد خالذمم المدينة تظهر
لقياس خسائر االئتمان المتوقعة والتي تستخدم مخصص الخسارة المتوقعة  ٩ للمعيار الدولي للتقرير المالي بتطبيق النسخة المبسطة

المتوقعة يتم تجميع الذمم التجارية المدينة على أساس لمدى الحياة بالنسبة لجميع الذمم المدينة التجارية. ولقياس خسائر االئتمان 
خصائص مخاطر االئتمان المشتركة واأليام التي استحقت فيها. يتم تعديل معدالت الخسارة التاريخية لتعكس المعلومات الحالية 

نة. تحدد المجموعة إجمالي اإلنتاج والمستقبلية على عوامل النشاط االقتصادي الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء لتسوية الذمم المدي
للدول التي تبيع لها بضائعها وخدماتها لتكون أكثر العوامل ارتباطا وبناء على  الفائدةالمحلي ومعدل البطالة ومعدل التضخم ومعدل 

 ذلك تقوم بتعديل معدالت الخسارة التاريخية على أساس التغيرات المتوقعة على هذه العوامل.  
 

  العالقة. ذاتلألطراف مستقر هو المركز المالي 
  

األرصدة في دول مجلس  من  ٪٣٢من األرصدة في المملكة العربية السعودية،  ٪٥٣تتكون األرصدة المستحقة للذمم المدينة التجارية من 
تقريباً من الذمم   ٪٣٨من األرصدة في دول أخرى. يشكل أكبر خمس عمالء  ٪١٥التعاون الخليجي (بخالف المملكة العربية السعودية) 

  م.٢٠١٩ديسمبر  ٣١نة القائمة كما في المدي
  

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

  .ن المعدومة غير جوهريةيتم مراقبة األرصدة المدينة، كما كانت نتائج تعرض المجموعة لمخاطر الديو. مستمرة
  

    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٧١ 

  (تتمة)  -األدوات المالية   - ٣٧
  

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

فيما يلي االستحقاقات التعاقدية مخاطر السيولة 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 السنةطلوبات المالية في نهاية للم
  

  
  القيمة الدفترية

أقل  عند الطلب أو
  من سنة واحدة

 ٥سنة إلى  ١من 
  سنوات ٥أكثر من   سنوات

  بآالف الرياالت السعودية  
          م٢٠١٩ديسمبر  ٣١

          مالية غير مشتقةمطلوبات 
  -  -  ٢٣٤٬١٨٩  ٢١٩٬١١٨  سحب على المكشوف

  ٣٬٤٣٣٬١٨١  ٧٬٨٩٩٬٨٣٢  ٢٬٠٦٦٬٠٥٦  ١٢٬٨٨٣٬٧٢٠  قروض وتسهيالت 
  -  -  ٢٫٩٤٢٫٢٤٨  ٢٫٩٤٢٫٢٤٨  ذمم دائنة أخرىذمم دائنة تجارية و

  -  -  ٧٦٬٩١٢  ٧٦٬٩١٢  ذمم دائنة تجارية ألطراف ذات عالقة

  ٣٬٤٣٣٬١٨١  ٧٬٨٩٩٬٨٣٢  ٥٫٣١٩٫٤٠٥  ١٦٫١٢١٫٩٩٨  

          
          مطلوبات مالية مشتقة

  -  ٢٩٠  ٣٬١٩٠  ٣٬٤٨٠  عقود صرف عمالت أجنبية آجلة
  -  ١٬٢٦٦  ١٬٣٦٣  ٢٬٦٢٩  مقايضات معدالت الفائدة

  -  -  ٤٬٦١٣  ٤٬٦١٣  مشتقات السلع

  ١٬٥٥٦  ٩٬١٦٦  ١٠٬٧٢٢  -  

          
          

  القيمة الدفترية  
أقل  عند الطلب أو

  واحدةمن سنة 
 ٥سنة إلى  ١من 

  سنوات ٥أكثر من   سنوات

  بآالف الرياالت السعودية  
          م٢٠١٨ديسمبر  ٣١

          مطلوبات مالية غير مشتقة
  -  -  ١٧٩٬٣٢١  ١٧٩٬٣٢١  سحب على المكشوف
  ٣٫٩٠٦٫٨٢٥  ٩٫٧٠٦٫٦٣٥  ٢٫٠٩٤٫٢٩٢  ١٣٫٧٤٦٫٢٦٢  قروض و تسهيالت 
  -  -  ٢٫٧٠٢٫٨٤٨  ٢٫٧٠٢٫٨٤٨  ذمم دائنة أخرىذمم دائنة تجارية و

  -  -  ١٠٥٬١٩٤  ١٠٥٬١٩٤  عالقةذمم دائنة تجارية ألطراف ذات 

  ٣٫٩٠٦٫٨٢٥  ٩٫٧٠٦٫٦٣٥  ٥٫٠٨١٫٦٥٥  ١٦٬٧٣٣٬٦٢٥  

          مطلوبات مالية مشتقة
          

  -  ٦٩٢  ٢١٬٤٤٥  ٢٢٬١٣٧  آجلة عقود صرف عمالت أجنبية
  -  ٤٬٤٣٦  ١١٠  ٤٬٥٤٦  مقايضات معدالت الفائدة

  -  -  ٦٬٧٤٠  ٦٬٧٤٠  السلعمشتقات 

  ٥٬١٢٨  ٢٨٬٢٩٥  ٣٣٬٤٢٣  -  

  
ى تتم إدارة مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بصورة منتظمة لضمان توفر األموال الالزمة والتسهيالت البنكية والتسهيالت اإلئتمانية األخر
ى للوفاء بااللتزامات المستقبلية للمجموعة. تنص شروط المبيعات الخاصة بالمجموعة بأن يتم سداد المبالغ نقداً عند تسليم البضاعة أو عل

  اس البيع باألجل. أس
  

    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٧٢ 

  (تتمة) -األدوات المالية   - ٣٧
  

  مخاطر السوق
  

وأسعار السلع  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  دخلمما يؤثر على  وأسعار صرف العمالت األجنبية، 

  مع تعظيم العوائد.التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها ضمن الحدود المقبولة 
  

  ئر.تستخدم المجموعة المشتقات إلدارة مخاطر السوق وتسعى إلى تطبيق محاسبة التحوط لضبط التقلب في األرباح أو الخسا
  

  مخاطر أسعار العموالت
  

ها تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر المتعلقة بآثار التقلبات في أسعار العموالت السائدة بالسوق على المركز المالي للمجموعة وتدفقات
والصكوك البالغ  غير الخليجية والتسهيالت البنكية األخرى ، مؤسسة التمويل الدوليةالنقدية. تحمل التسهيالت البنكية اإلسالمية (مرابحة)

) أعباء مالية وفقاً لمعدالت العمولة لایر سعوديمليون  ٥٬٠٣٠٫٧م: ٢٠١٨( م٢٠١٩ ديسمبر ٣١لایر سعودي كما في  ٦٬٣٢٥٫٧ قدرها
  السائدة في السوق.

  
من   ٪٦٠إلى  ٪ ٥٠في الحصول على قروض بعمولة ثابتة ومتغيرة على أن تكون  النفقات التمويليةتتمثل سياسة المجموعة بشأن إدارة 

األخرى القروض بعمولة ثابتة. يعكس الجدول أدناه مدى تأثر الدخل بالتغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العموالت، مع بقاء كافة البنود 
  .بالمجموعةمباشر على حقوق الملكية القابلة للتغيير ثابتة. ال يوجد لمخاطر أسعار العموالت أي أثر 

  

    

  الزيادة/ النقص في
نقاط األساس المتعلقة 

    بأسعار العموالت

 /السنةاألثر على دخل 
بآالف الرياالت 

  السعودية

          
  ) ٦٣٬٢٥٧(    ١٠٠+   لایر سعودي  م  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  ٦٣٬٢٥٧    ١٠٠ -  لایر سعودي  
  ) ٥٠٬٣٠٧(    ١٠٠+   لایر سعودي  م  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  ٥٠٬٣٠٧    ١٠٠ -  لایر سعودي  
  

  مخاطر أسعار السلع
  

والتي  ، الذرة والسكر والصويا  على سبيل المثال  والتي تشمل  مخاطر أسعار السلع هي المخاطر التي ترتبط بالتغيرات في أسعار بعض السلع
وتدفقاتها النقدية. تنشأ هذه المخاطر في أسعار السلع األساسية من تتعرض لها المجموعة من تأثير غير مرغوب فيه على تكاليف المجموعة  

ات المشتريات المتوقعة لبعض السلع من المواد الخام التي تستخدمها المجموعة والتي يتم إدارتها وتخفيضها من خالل الدخول في عقود المشتق
  للسلع.

  
بإستخدام مشتقات السلع المالية. هذه المشتقات تتوافق مع التواريخ المتوقعة   لعسدخلت المجموعة في عمليات تحوط لتقلبات أنواع معينة من ال

  لشراء تلك السلع. كما أنه ال يوجد فرق بين مؤشر السلع األساسي ومؤشر التحوط.
  

مليون   ٩٫٤باح بمقدار  من األر  )تنقص(٪ من شأنها أن تزيد /  ٥إن حساسية أسعار السلع للتغيرات المحتملة المعقولة في أسعار الفائدة بنسبة  
  لایر سعودي.

  
    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٧٣ 

  (تتمة) -األدوات المالية   - ٣٧
  

  مخاطر العمالت
  

تنشأ مخاطر العمالت عند تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي.  
عرض تبعمالت تختلف عن عملة المجموعة. يقتصر  والمطلوبات المعترف بهما إدراج المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات

والدينار الكويتي والجنيه المصري واليورو والجنيه بالبيزو األرجنتيني على المعامالت بشكل أساسي المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية 
بية محدود تعتقد إدارة المجموعة أن تعرضها لمخاطر العمالت األجن األردني. البحريني والدينار والدوالر األمريكي والديناراإلسترليني 

. يتم مراقبة التذبذب في أسعار صرف العمالت مقابل البيزو الدينار البحريني والدينار األردني مرتبطة بالدوالر األمريكي يث أنح
والجنيه اإلسترليني بشكل مستمر. تنشأ البيانات الكمية المتعلقة بتعرض المجموعة والدينار الكويتي والجنيه المصري واليورو األرجنتيني 
  األمريكي وهي كما يلي: رالمالت األجنبية عن عمالت ال ترتبط بالدولمخاطر الع

  

  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١
البيزو 

  اليورو  الجنيه المصري  الدينار الكويتي  األرجنتيني
الجنيه 

  اإلسترليني
اإلجمالي بالريال 

  السعودي 

  
بآالف الرياالت  

  السعودية
بآالف الرياالت  

  السعودية
بآالف الرياالت  

  السعودية
بآالف الرياالت  

  السعودية
بآالف الرياالت  

  السعودية
بآالف الرياالت  

  السعودية
              

  ١١٤٫٥٢٢  ٤٬٤٣٥  ٥٬٦٧٣  ٩٩٬٠٧٧  ٤٬٠٧١  ١٬٢٦٦  نقد لدى البنك 
  ١٩٬٧٣٦  ٥١  ١٤٨  ١٬٢٥٨  ١٨٬٢٧٢  ٧  نقد في الصندوق
  ١٤٣٫٤٠٠  -  -  ٤٦٬٤٠١  ٩٦٬٨٦٥  ١٣٤  ذمم مدينة تجارية

  )١٢٨٬٦٤٠(  -  -  )١٢٨٬٦٤٠(  -  -  المكشوف سحب على  

  )٢٦٬٥٤٣(  -  -  -  -  )٢٦٬٥٤٣(  قروض قصيرة األجل
  )٤٣٩٬٤٠٤(  -  )٢٠٨٬٦١٥(  )٢٣٠٬٧٨٩(  -  -  قروض طويلة األجل 

  )٢٦٦٫٤٦٣(  )١٧٬٩١٣(  )١٦٦٬٤٥٧(  )٧٦٬٢٦١(  )٢٬٨٠٧(  )٣٬٠٢٥(  ذمم دائنة تجارية

  صافي المخاطر على 
  )٥٨٣٫٣٩٢(  )١٣٬٤٢٧(  )٣٦٩٬٢٥١(  )٢٨٨٬٩٥٤(  ١١٦٬٤٠١  )٢٨٬١٦١(  قائمة المركز المالي     

              
              

  م٢٠١٨ديسمبر  ٣١
البيزو 

  اليورو  الجنيه المصري  الدينار الكويتي  األرجنتيني
الجنيه 

  اإلسترليني
اإلجمالي بالريال 

  السعودي 

  
بآالف الرياالت  

  السعودية
بآالف الرياالت  

  السعودية
بآالف الرياالت  

  السعودية
بآالف الرياالت  

  السعودية
بآالف الرياالت  

  السعودية
بآالف الرياالت  

  السعودية
              

  ٩٣٬٩٥٦  ١٬٢٤٠  ٥٬٢٩٨  ٦٤٬٣٢٢  ٢٢٬٩٢٤  ١٧٢  نقد لدى البنك 
  ٦٧٣  ٢٧  ١١٨  ١٨٠  ٩٤  ٢٥٤  نقد في الصندوق
  ١٢٣٬٣١٤  -  -  ٤٢٬٢٦٦  ٧٩٬٠٨٧  ١٬٩٦١  ذمم مدينة تجارية

  (٦٨٬٣٧٢)  -  -  )٦٨٬٣٧٢(  -  -  سحب على المكشوف 
  )٥٦٬٣٠٩(  -  -  )٤٦٬٩١٦(  -  )٩٬٣٩٣(  قروض قصيرة األجل
  )٤١٨٬٥٤٠(  -  )٢٣٩٬٢٩٠(  )١٦٨٬١٣٣(  -  )١١٬١١٧(  قروض طويلة األجل 

  )٢٢٠٬٥٥٤(  )١٥٬٠٥٨(  )١٧١٬٤٥٢(  )٢٣٬٥٩٤(  )٣٬٧٦١(  )٦٬٦٨٩(  ذمم دائنة تجارية

  صافي المخاطر على 
  )٥٤٥٬٨٣٢(  )١٣٬٧٩١(  )٤٠٥٬٣٢٦(  )٢٠٠٬٢٤٧(  ٩٨٬٣٤٤  )٢٤٬٨١٢(  قائمة المركز المالي     

  
تستخدم المجموعة عقود الصرف األجنبي اآلجلة لتقليل مخاطر الصرف األجنبي الهامة. تعتقد اإلدارة بأن مخاطر العمالت المتعلقة 
بمشتريات المخزون والمصاريف الرأسمالية يتم إدارتها بصورة مالئمة وذلك بإبرام إتفاقيات آجلة لشراء العمالت األجنبية. تكمن سياسة 

رام عقود آجلة وذلك حسب المخاطر الناجمة عن خطط / التزامات المجموعة مع الموردين. إن اتفاقيات الشراء اآلجلة المجموعة في إب
  مضمونة بسندات إذنية صادرة من المجموعة.

  
    



  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  (تتمة) -الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

٧٤ 

  (تتمة) -األدوات المالية   - ٣٧
  

  مخاطر العمالت
  

كل العمالت  مقابل ٪١٠والجنيه المصري واليورو والجنيه اإلسترليني بمقدار والدينار الكويتي (انخفاض) البيزو األرجنتيني  /إن ارتفاع 
  (تنقص) حقوق الملكية بالمبالغ الظاهرة أدناه: / األخرى سيؤثر على قياس األدوات المالية المدرجة بالعمالت األجنبية كما ستزيد

  
ديسمبر  ٣١  

    م ٢٠١٩
ديسمبر  ٣١

  م ٢٠١٨

  بآالف الرياالت  
    السعودية

  بآالف الرياالت
  ةيدالسعو

        
  ) ٢٬٤٨١(    ) ٢٬٨١٦(  البيزو األرجنتيني

  ٩٬٨٣٤    ١١٬٦٤٠  الدينار الكويتي
  ) ٢٠٬٠٢٥(    ) ٢٨٬٨٩٥(  الجنيه المصري

  ) ٤٠٬٥٣٣(    ) ٣٦٬٩٢٥(  اليورو
  ) ١٬٣٧٩(    ) ١٬٣٤٣(  الجنيه اإلسترليني

  )٥٤٬٥٨٤(    ) ٥٨٫٣٣٩ (  

  
  إدارة رأس المال

  
السوق ومواصلة تطور 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 نشاطها المستقبلي. يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد 
  

  تهدف المجموعة عند إدارة رأس المال إلى ما يلي:
  
توفير العوائد للمساهمين والمنافع ألصحاب المصالح في  بحيث يمكنها االستمرار    منشأة على االستمرار كمنشأة مستمرةحماية قدرة ال  )١

  اآلخرين.
 
  توفير عائد كافي للمساهمين.  )٢
  

  توزيعات األرباح المصادق عليها والمدفوعة  - ٣٨
  

 ٨٥٠٫٠م) وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على توزيع أرباح نقدية بقيمة ٢٠١٩أبريل  ٨هـ (١٤٤٠شعبان  ٣في 
 ١٥هـ (١٤٤٠  شعبان  ١٠م والتي تم دفعها في  ٢٠١٨ديسمبر    ٣١لایر سعودي للسهم الواحد) للسنة المنتهية في    ٠٫٨٥مليون لایر سعودي (

  .م)٢٠١٩أبريل 
  

  األرباح المقترح توزيعها  - ٣٩
  

لایر سعودي لكل سهم) للسنة المنتهية في   ٠٬٨٥(  مليون لایر سعودي  ٨٥٠  بقيمةأرباح    لتوزيعللجمعية العامة    توصيةمجلس اإلدارة    أقترح
  م. ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  
  أحداث الحقة  - ٤٠

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

  
  اعتماد مجلس اإلدارة  - ٤١

  
 م). ٢٠٢٠يناير  ١٩هـ (الموافق ١٤٤١جمادى األولى  ٢٤بتاريخ اعتمدت هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة 


