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

شركة المراعي
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
وتقرير الفحص لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في
 30سبتمبر 2020م

شركة المراعي
شركة مساهمة سعودية
الفهرس
صفحة
تقرير المراجع المستقل لفحص القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

1

قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة

2

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة الموجزة

3

قائمة الدخل الشامل الموحدة الموجزة

4

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة الموجزة

5

قائمة التدفقات النقدية الموحدة الموجزة

7-6

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

15 - 8

شركة المراعي
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
-1

نبذة عن الشركة وشركاتها التابعة وأنشطتها
إن شركة المراعي ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية ،تم تحويلها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة
بتاريخ  2رجب 1426هـ (الموافق  8أغسطس 2005م) .وقد بدأت الشركة عملياتها التجارية بتاريخ  19ذو الحجة 1411هـ
(الموافق  1يوليو 1991م) وتعمل بموجب سجل تجاري رقم  .1010084223وقبل توحيد أنشطتها في عام 1991م ،كانت
األنشطة الرئيسية للشركة لألعوام من 1977م حتى 1991م تتم باستخدام اسم العالمة التجارية "المراعي".
إن عنوان المركز الرئيسي للشركة هو :مخرج رقم  ،7الطريق الدائري الشمالي ،حي اإلزدهار ،ص.ب ،8524 .الرياض
 ،11492المملكة العربية السعودية.
تعد الشركة وشركاتها التابعة (معا "المجموعة") مجموعة رئيسية متكاملة للمواد الغذائية االستهالكية والمشروبات في منطقة
الشرق األوسط ،وتستحوذ على الحصة السوقية األكبر في المملكة العربية السعودية .كما تعمل في دول مجلس التعاون الخليجي
األخرى ،باإلضافة إلى مصر واألردن.
يتم إنتاج األلبان وعصائر الفاكهة وتصنيع المواد الغذائية باستخدام اسماء العالمات التجارية "المراعي" و "جوسي اليف"
و"بيتي" و"طيبة" .كما يتم إنتاج الحليب الخام ومعالجته مع القيام بتصنيع األغذية المشتقة من األلبان وعصائر الفاكهة في
المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة ومصر واألردن.
يتم انتاج األلبان وعصائر الفاكهة وتصنيع المواد الغذائية في مصر واألردن من خالل الشركة الدولية لأللبان والعصائر
المحدودة ،وهي مشروع مشترك مع شركة بيبسيكو ،حيث تحتفظ الشركة بحصص مسيطرة .تقوم المجموعة بإدارة العمليات
التشغيلية للشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة من خالل الشركات التابعة الرئيسية التالية:
األردن
مصر

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

يتم تصنيع منتجات المخابز والمتاجرة بها من قبل شركة المخابز الغربية المحدودة ،والشركة الحديثة لصناعة المواد الغذائية
المحدودة من خالل شراكة مع شركة شيبيتا ،والتي تحتفظ الشركة بحصص مسيطرة فيها ،باستخدام اسم العالمتين التجاريتين
"لوزين" و"سفن دايز" ،على التوالي.
يتم تصنيع منتجات الدواجن والمتاجرة بها من قبل شركة حائل للتنمية الزراعية ،باستخدام اسم العالمتين التجاريتين "اليوم"
و "البشاير".
يتم إنتاج أغذية األطفال من قبل شركة المراعي ألغذية األطفال المحدودة ويتم المتاجرة بها بواسطة الشركة الدولية ألغذية
األطفال باستخدام اسم العالمتين التجاريتين "نيوراالك" و "إيفوالك".
في البلدان التي تقوم المجموعة بممارسة عملياتها ،يتم توزيع المنتجات االستهالكية النهائية من مرافق التصنيع إلى مراكز
التوزيع المحلي بواسطة أسطول المجموعة للمسافات الطويلة .تدار جميع مراكز التوزيع في دول مجلس التعاون الخليجي من
قبل الشركات التابعة في (اإلمارات وعمان والبحرين) واتفاقية وكالة مبرمة في الكويت كما يلي:
-

دولة اإلمارات العربية المتحدة
سلطنة عمان
مملكة البحرين
دولة الكويت

شركة المراعي اإلمارات المحدودة
شركة الكواكب العربية للتجارة والتسويق المحدودة
شركة المراعي البحرين المحدودة
شركة الخرافي إخوان لمنتجات األلبان المحدودة

في البلدان األخرى ،في حال سماح النظام بذلك ،وكما نصت اتفاقية المشروع المشترك للشركة الدولية لأللبان والعصائر
المحدودة ،يتم تصدير جميع المنتجات من خالل شركات تابعة مختلفة بما في ذلك الشركات التابعة للشركة الدولية لأللبان
والعصائر المحدودة.
تمتلك المجموعة وتقوم بتشغيل مزارع أعالف في األرجنتين والواليات المتحدة األمريكية .ويشار إليهم مجتمعين
"فوندومونتي" ،من خالل الشركات التابعة الرئيسية التالية:
 فوندومونتي القابضة أمريكا الشمالية المحدودة -فوندومونتي أمريكا الجنوبية إس.إيه

الواليات المتحدة األمريكية
األرجنتين
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نبذة عن الشركة وشركاتها التابعة وأنشطتها (تتمة)
يتم تشغيل وإدارة أعمال المجموعة خارج دول مجلس التعاون الخليجي من خالل الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة
وفوندومونتي التي تدار من خالل شركة المراعي لالستثمار القابضة ذ.م.م ،التي تأسست في مملكة البحرين.
تمتلك المجموعة  ٪93.5من حصص شركة تأصيل الدواجن في المملكة العربية السعودية والتي تتركز عملياتها الرئيسية في
تربية جدات الدواجن.
تمتلك المجموعة  ٪100من حصص شركة مصنع األوائل للصناعات الغذائية المحدودة في المملكة العربية السعودية والتي
تعمل بشكل رئيسي في تقديم منتجات ذات قيمة إضافية (اللحوم والدواجن) لصناعة الخدمات الغذائية في الشرق األوسط.
باالستجابة النتشار فيروس كوفيد  19في دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان األخرى التي تمارس من خاللها المجموعة
أعمالها وما نتج عنه من تعطل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق ،قامت إدارة المراعي بتقييم تأثيره بشكل
استباقي على عملياتها واتخذت سلسلة من التدابير الوقائية ،بما في ذلك تشكيل فرق وعمليات إدارة األزمات الجارية ،لضمان
صحة وسالمة موظفيها وعمالئها والمستهلكين والمجتمع كنطاق أوسع وكذلك ضمان استمرارية توريد منتجاتها في جميع
أسواقها .على الرغم من هذه التحديات ،ال تزال أعمال وعمليات المراعي حاليا غير متأثرة إلى حد كبير ،حيث ان صناعة
األغذية بشكل عام تم استثناءها من عمليات الحظر والقيود المختلفة التي تم فرضها من قبل السلطات التنظيمية المختلفة بما
في ذلك اإلعفاء من ساعات حظر التجوال والقيود على شحن البضائع وعمليات الطيران .لم يتأثر الطلب األساسي من عمالء
التجزئة والجملة على منتجات المجموعة إلى حد كبير ،على الرغم من وجود بعض التحوالت الصغيرة في مزيج المنتجات.
بناء على هذه العوامل ،تعتقد إدارة المراعي أن وباء كوفيد  19لم يكن له تأثير جوهري على نتائج المراعي المالية التي تم
التقرير عنها للثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2020م .ستواصل إدارة المراعي مراقبتها للوضع عن
كثب .على الرغم من أن اإلدارة في هذا الوقت ليست على علم بأي عوامل من المتوقع أن تغير تأثير الوباء على عمليات
المجموعة خالل الفترة المتبقية من عام  2020أو بعده.
الربوط الزكوية والضريبية
تم اإلفصاح عن الموقف الزكوي والضريبي في إيضاح رقم  24بالقوائم المالية الموحدة السنوية .خالل فترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،تم التوصل التفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات من 2007م حتى 2014م بمبلغ
ال يختلف جوهريا عن المبلغ المفصح عنه من قبل المجموعة.
ال تعد نتائج الفترة مؤشرا على نتائج المجموعة السنوية.
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أسس اإلعداد
1-2

بيان االلتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (" )34التقرير المالي األولي" المعتمد
في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ويجب قراءتها
جنبا إلى جنب مع آخر قوائم مالية موحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م والتي ال تتضمن كافة المعلومات
المطلوبة لمجموعة كاملة من القوائم المالية ،ولكن تم إدراج سياسات محاسبية وإيضاحات تفسيرية مختارة لتفسير أحداث
ومعامالت هامة لفهم التغيرات في المركز المالي واألداء المالي للمجموعة منذ  31ديسمبر 2019م.
2-2

إعداد القوائم المالية

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

يتم قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة.
يتم قياس االستثمار في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
يتم االعتراف بمستحقات التزامات المنافع المحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان
المتوقعة.
الموجودات الحيوية ،والتي يمكن قياسها بالقيمة العادلة بشكل موثوق به ،يتم تقييمها بالقيمة العادلة.
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أسس اإلعداد (تتمة)
2-2

إعداد القوائم المالية (تتمة)

تم إعادة تعديل بعض أرقام المقارنة ،كما هو موضح أدناه:
تتكون المصاريف المدفوعة مقدما طويلة األجل من المبالغ المدفوعة للشركة السعودية للكهرباء في فترات سابقة مقابل تكليفها
ل تركيب شبكات الكهرباء الحصرية في مواقع التصنيع والتي تم االعتراف بها ضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ خالل
الفترات المذكورة .تم تركيب تلك الشبكات الكهربائية لضمان إمداد الكهرباء دون انقطاع والجهد العالي لمصانع المعالجة
الموجودة في حائل والخرج .تم رسملة هذه المبالغ الحقا في مايو  2019ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات عندما تم االنتهاء
من تشييد البنية التحتية األساسية.
خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،قامت المجموعة بإعادة تقييم االتفاقيات ذات الصلة بالتفصيل،
وتوصلت إلى أنها ال تملك سيطرة كافية على األصول المعنية لدعم تصنيفها كممتلكات وآالت ومعدات .ومع ذلك ،فقد توصلت
إلى أن االتفاقيات ذات الصلة توفر فائدة كبيرة للمجموعة على مدى فترة االتفاقيات ذات الصلة على شكل إمدادات طاقة غير
منقطعة ،وبالتالي فإن المبالغ المدفوعة سيتم عرضها بشكل أفضل على أنها مصاريف مدفوعة مقدما طويلة األجل ويتم إطفائها
على مدى فترة االتفاقية.
وبناء عليه ،قامت المجموعة بتعديل هذه المبالغ في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة كما يلي:
قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة (مقتطف)
كما في
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2019م
2019م
معدلة
التعديل
كما تم إصداره
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
السعودية
23.038.263
25.823.338

ممتلكات وآالت ومعدات
مصاريف مدفوعة مقدما طويلة األجل
الموجودات غير المتداولة

()625.490
625.490
-

22.412.773
625.490
25.823.338

قائمة التدفقات النقدية الموحدة الموجزة (مقتطف)
للفترة المنتهية
يناير – سبتمبر
يناير  -سبتمبر
2019م
2019م
معدلة
التعديل
كما تم إصداره
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
بآالف الرياالت
السعودية
السعودية
السعودية
1.196.136
3.083.868

استهالك ممتلكات وآالت ومعدات
إطفاء مصاريف مدفوعة مقدما طويلة االجل
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

()12.644
12.644
-

1.183.492
12.644
3.083.868

لم تقم المجموعة بتعديل قائمة الربح أو الخسارة الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر
2020م وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة الموجزة كما في  30سبتمبر 2019م و  1يناير 2019م حيث الفرق بين
استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات وإطفاء المصاريف المدفوعة مقدما طويلة األجل يعتبر غير جوهري .باإلضافة إلى أن
التعديل ال يؤثر بشكل جوهري على مؤشرات األداء الرئيسية وال الحسابات المستخدمة لتحديد مدى االلتزام بتعهدات القروض.
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إعداد القوائم المالية (تتمة)

إن المصاريف المدفوعة مقدما طويلة األجل ورصيد اإلطفاء كما يلي:
 30سبتمبر
2020م
غير مراجعة
بآالف الرياالت
السعودية
مصاريف مدفوعة مقدما طويلة األجل
إضافات
إطفاء

3-2

638.134
2.114
()26.503
613.745

 31ديسمبر
2019م
مراجعة
(معدلة)
بآالف الرياالت
السعودية
638.134
()12.644
625.490

استخدام األحكام والتقديرات

يتطلب اعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات
المحاسبية وعلى المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه
التقديرات.
إن التقديرات الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الهامة لحاالت عدم
التأكد من التقديرات كانت مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية الموحدة السنوية األخيرة.
ومع ذلك ،وكما هو موضح في إيضاح رقم ( )1أعاله ،قامت المجموعة بمراجعة المصادر الهامة لحاالت عدم التأكد المبينة
في القوائم المالية الموحدة السنوية األخيرة على خلفية وباء كوفيد  .19تعتقد اإلدارة أنه بخالف الخسائر االئتمانية المتوقعة
الناشئة عن الموجودات المالية (الغير جوهرية) ،فإن جميع المصادر األخرى لحاالت عدم التأكد ال تزال مماثلة لتلك المبينة
في القوائم المالية الموحدة السنوية األخيرة .ستواصل اإلدارة مراقبة الوضع وأي تغييرات مطلوبة ستنعكس في فترات التقرير
المستقبلية.
-3

العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة باللاير السعودي ،والذي هو العملة الوظيفية للشركة وعملة العرض
للمجموعة .تم تقريب جميع المبالغ ألقرب ألف ،مالم يذكر غير ذلك.
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السياسات المحاسبية الهامة
 1-4المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات
ال يوجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن عددا من التعديالت على المعايير سارية اعتبارا من  1يناير 2020م والتي
تم شرحها في القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة ولكن ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
للمجموعة.
 2-4السياسات المحاسبية
السياسات المحاسبية المطبقة في هذه القوائم المالية الموحدة الموجزة هي نفسها تلك المطبقة في القوائم المالية الموحدة السنوية
األخيرة للمجموعة.
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شركة المراعي
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
5

االستثمارات

الطبيعة

النشاط الرئيسي

مكان التأسيس

زراعة وتشغيل وبيع مستلزمات
األعالف للمجموعة
شركة راكدة

رومانيا
قطر

 30سبتمبر
2020م
غير مراجعة

 31ديسمبر
2019م
مراجعة

 30سبتمبر
2020م
غير مراجعة
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر
2019م
مراجعة
بآالف الرياالت
السعودية

استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك
ماريا فوندومونتي أس.إيه (إيضاح )1-5
شركة المراعي ذ.م.م.

شركة زميلة
مشروع مشترك

استثمار في أدوات حقوق ملكية (إيضاح )2-5
شركة االتصاالت المتنقلة السعودية ("زين")
1-5

٪49
٪50

٪49
٪50

89.513
204
89.717

87.825
204
88.029

٪2.1

٪2.1

154.370

145.684

في  23صفر  1441هـ الموافق ( 22أكتوبر 2019م) حصلت المجموعة على  ٪ 49من أسهم ماريا فوندومنتي أس.أيه من خالل شركتها التابعة شركة المراعي لالستثمار القابضة ذ.م.م ،مقابل
عوض نقدي قدره  87.8مليون لاير سعودي ( 21مليون يورو) .تتركز عمليات ماريا فوندومنتي أس.أيه الرئيسية على زراعة وتشغيل وبيع مستلزمات األعالف للمجموعة وسيضيف اإلستحواذ
عليها إلى الجهود المستمرة للمجموعة لزيادة ترشيد وتكامل وتعزيز إمدادات األعالف .الحركة في االستثمار على النحو التالي:
 30سبتمبر
2020م
غير مراجعة
بآالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر
2019م
مراجعة
بآالف الرياالت
السعودية

ماريا فوندومنتي أس.إيه.
الرصيد اإلفتتاحي
إضافات
الحصة في نتائج الفترة  /السنة
فروق ترجمة عمالت
الرصيد الختامي
2-5

87.825
1.543
145
89.513

87.825
87.825

تم قياس االستثمار في أدوات حقوق الملكية في أسهم شركة زين البالغة  12.4مليون سهم بالقيمة العادلة ،وذلك على أساس األسعار المتداولة لألسهم في السوق المالية السعودية (تداول) .وقد نتج
عن ذلك التقييم بالقيمة العادلة ربح غير محقق بمبلغ  8.7مليون لاير سعودي للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م والتي تم عرضها ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة الموجزة 31( .ديسمبر
2019م :ربح غير محقق بمبلغ  43.1مليون لاير سعودي).

قامت الشركة برهن أسهم زين إلى البنك السعودي الفرنسي لضمان القرض الممنوح من البنك السعودي الفرنسي لشركة زين.
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شركة المراعي
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
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رأس المال
بلغ رأس مال الشركة في  30سبتمبر 2020م  10مليار لاير سعودي (2019م 10 :مليار لاير سعودي) مكون من مليار
سهم (2019م  :مليار سهم) مصدر ومدفوع بالكامل بقيمة  10لاير سعودي لكل سهم.
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قروض وتسهيالت
 30سبتمبر
2020م
غير مراجعة
بآالف الرياالت
السعودية

إيضاح

تسهيالت بنكية إسالمية (مرابحة)
صندوق التنمية الصناعي السعودي
تسهيالت بنكية لشركات تابعة في غير دول
مجلس التعاون الخليجي
مؤسسة التمويل الدولية
صندوق التنمية الزراعية
1-7

صكوك
صكوك دولية

قروض قصيرة األجل
الجزء المتداول من قروض طويلة االجل
قروض وتسهيالت – مطلوبات متداولة
قروض وتسهيالت – مطلوبات غير متداولة
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 31ديسمبر
2019م
مراجعة
بآالف الرياالت
السعودية

5.436.586
2.584.713

5.119.508
2.665.478

430.125
274.659
141.531
8.867.614
1.599.286
1.872.012
12.338.912

363.296
276.099
159.173
8.583.554
2.408.180
1.891.986
12.883.720

116.849
1.190.875
1.307.724
11.031.188
12.338.912

51.419
1.934.974
1.986.393
10.897.327
12.883.720

1-7

قامت المجموعة بإسترداد اإلصدار الثاني  -المجموعة الثانية  -من الصكوك في تاريخ استحقاقها  7شعبان 1441هـ
الموافق ( 31مارس 2020م) بقيمة  787.0مليون لاير سعودي بقيمة إسمية قدرها  1.0مليون لاير سعودي لكل
منها والصادرة بتاريخ  19جمادى األولى 1434هـ الموافق ( 31مارس 2013م).

2-7

تشتمل القروض على تعهدات معينة .وقد يتم إعادة التفاوض في حالة اإلخالل بها مستقبال .وتقوم اإلدارة بمراقبة
التعهدات بصورة شهرية ،بحيث تقوم باتخاذ االجراءات لضمان االلتزام إذا كان هناك أي احتمال باإلخالل بها.
خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر 2020م ،لم يكن هنالك أي عدم امتثال ألي من تعهدات العقود.

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

الربح للفترة العائد إلى المساهمين في الشركة
(بآالف الرياالت السعودية)
عدد األسهم "باأللف"
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
ألغراض احتساب ربحية السهم األساسية
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
المعاد شراؤها
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
ألغراض احتساب ربحية السهم المخفضة

يوليو  -سبتمبر
2020م
غير مراجعة

يوليو  -سبتمبر
2019م
غير مراجعة

يناير  -سبتمبر
2020م
غير مراجعة

يناير  -سبتمبر
2019م
غير مراجعة

621.520

581.246

1.648.457

1.499.805

980.680

988.389

980.593

988.353

19.320

11.611

19.407

11.647

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000
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شركة المراعي
شركة مساهمة سعودية
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
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ربحية السهم (تتمة)
تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي لكي يعكس تأثير أسهم المنحة وتعديلها لألخذ في الحسبان أسهم الخزينة
المحتفظ بها ضمن برنامج خيارات الموظفين في أسهم شركة المراعي.
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المعلومات القطاعية
إن األنشطة التجارية الرئيسية للمجموعة تشمل تصنيع وتجارة مختلف أنواع المنتجات التالية .فيما يلي معلومات مالية مختارة
مصنفة حسب قطاعات األعمال التالية:
منتجات األلبان والعصائر

إنتاج الحليب ومعالجة وتوزيع منتجات األلبان وعصائر الفاكهة باستخدام اسماء العالمات
التجارية "المراعي" و "جوسي اليف" و "بيتي" و "طيبة".

منتجات المخابز

صناعة وتوزيع منتجات المخابز باستخدام اسماء العالمات التجارية "لوزين" و "سفن دايز".

منتجات الدواجن
أنشطة أخرى

صناعة وتوزيع منتجات الدواجن باستخدام اسماء العالمتين التجاريتين "اليوم" و "البشاير".
منتجات اآلعالف والمحاصيل الزراعية وأغذية األطفال.

األلبان والعصائر
بآالف الرياالت
السعودية
 30سبتمبر 2020م
اإليرادات
إيرادات عمالء خارجين
استهالك وإطفاء
ربح ( /خسارة) الفترة
الربح ( /الخسارة) العائد إلى
المساهمين في الشركة
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
 31ديسمبر 2019م
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
 30سبتمبر 2019م
اإليرادات
إيرادات عمالء خارجين
استهالك وإطفاء
ربح ( /خسارة) الفترة
الربح ( /الخسارة) العائد إلى
المساهمين في الشركة
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
 31ديسمبر 2018م
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

منتجات المخابز
بآالف الرياالت
السعودية

منتجات الدواجن
بآالف الرياالت
السعودية

أنشطة أخرى
بآالف الرياالت
السعودية

اإلجمالي
بآالف الرياالت
السعودية

8.299.981
8.256.707
)(1.030.427
1.199.052

1.276.232
1.276.232
)(155.066
169.376

1.697.756
1.697.756
)(285.404
271.186

771.964
306.668
)(123.158
)(37.144

12.045.933
11.537.363
()1.594.055
1.602.470

1.254.140
22.655.045
15.483.668

161.337
2.195.836
469.498

270.124
5.142.467
938.110

)(37.144
3.561.589
777.398

1.648.457
33.554.937
17.668.674

22.327.971
15.668.242

2.229.028
457.357

5.239.310
1.000.988

3.351.733
762.335

33.148.042
17.888.922

1.270.087
1.270.167
)(183.129
166.410

1.515.563
1.515.605
()274.563
184.012

786.735
192.164
)(107.496
)(40.210

11.293.013
10.647.339
()1.554.438
1.513.524

7.720.628
7.669.403
)(989.250
1.203.312
1.203.468
23.472.607
16.362.818

151.993
2.261.877
461.971

184.554
5.037.694
986.677

)(40.210
2.954.084
712.615

1.499.805
33.726.262
18.524.081

22.041.030
16.029.488

2.354.347
471.598

5.330.716
1.082.856

2.953.046
625.879

32.679.139
18.209.821

تنتج ايرادات المجموعة من العقود مع العمالء من خالل بيع المنتجات االستهالكية .يتم انتقال السيطرة على المنتجات في
نقطة زمنية محددة.
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المعلومات القطاعية (تتمة)
يوضح الجدول ادناه اإليرادات حسب قطاعات األعمال والمناطق الجغرافية.
األلبان والعصائر
بآالف الرياالت
السعودية

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2020م
المملكة العربية السعودية
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
دول أخرى
اإلجمالي

5.163.708
2.007.575
1.085.424
8.256.707

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2019م
المملكة العربية السعودية
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
دول أخرى
اإلجمالي

4.747.631
2.001.749
920.023
7.669.403
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منتجات المخابز
بآالف الرياالت
السعودية
1.045.854
222.504
7.874
1.276.232

1.045.330
218.676
6.161
1.270.167

منتجات الدواجن
بآالف الرياالت
السعودية
1.482.681
181.051
34.024
1.697.756

1.344.277
131.376
39.952
1.515.605

أنشطة أخرى
بآالف الرياالت
السعودية
126.682
179.986
306.668

108.305
)(91
83.950
192.164

اإلجمالي
بآالف الرياالت
السعودية
7.818.925
2.411.130
1.307.308
11.537.363

7.245.543
2.351.710
1.050.086
10.647.339

توزيعات األرباح
في  13شعبان 1441هـ الموافق ( 6إبريل 2020م) وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على توزيع
أرباح بقيمة  850.0مليون لاير سعودي ( 0.85لاير سعودي لكل سهم) للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م والتي تم
دفعها في  18شعبان 1441هـ الموافق ( 13إبريل 2020م).

- 11

أحداث الحقة
تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة منذ نهاية الفترة والتي قد تتطلب إفصاح أو تعديل على هذه القوائم المالية األولية
الموحدة الموجزة.
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اعتماد مجلس اإلدارة
تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قِبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن المساهمين بتاريخ  17صفر 1442هـ
الموافق ( 4أكتوبر 2020م).
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