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 التابعة وأنشطتها هانبذة عن الشركة وشركات - 1

ولية محدودة إلى شركة مساهمة بتاريخ ؤتم تحويلها من شركة ذات مس ،شركة مساهمة سعودية هي شركة المراعي )"الشركة"(إن 
 1هـ )الموافق 1411الحجة  وذ 19التجارية بتاريخ م(. وقد بدأت الشركة عملياتها 2005أغسطس  8هـ )الموافق 1426رجب  2

م، كانت األنشطة الرئيسية 1991. وقبل توحيد أنشطتها في عام 1010084223م( وتعمل بموجب سجل تجاري رقم 1991يوليو 
 ستخدام اسم العالمة التجارية "المراعي".ام تتم ب1991م حتى 1977للشركة لألعوام من 

 
، 11492، الرياض 8524 .ب.حي اإلزدهار، ص ،طريق الدائري الشماليال، 7مخرج رقم  هو: ةللشركعنوان المركز الرئيسي إن 

 المملكة العربية السعودية.
 

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

 باإلضافة إلى مصر واألردن.
 

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

 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، 
تقوم المجموعة بإدارة العمليات التشغيلية للشركة  ، حيث تحتفظ الشركة بحصص مسيطرة.كومشروع مشترك مع شركة بيبسيوهي 

 من خالل الشركات التابعة الرئيسية التالية: المحدودة الدولية لأللبان والعصائر

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

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

 و"سفن دايز"، على التوالي.
 

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

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

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

يتم توزيع المنتجات االستهالكية النهائية من مرافق التصنيع إلى مراكز التوزيع  ،في البلدان التي تقوم المجموعة بممارسة عملياتها
عاون الخليجي من قبل الشركات المحلي بواسطة أسطول المجموعة للمسافات الطويلة. تدار جميع مراكز التوزيع في دول مجلس الت

 كما يلي: وكالة مبرمة في الكويت ةمان والبحرين( واتفاقيع  و)اإلمارات  في التابعة
 

 شركة المراعي اإلمارات المحدودة - دولة اإلمارات العربية المتحدة
 شركة الكواكب العربية للتجارة والتسويق المحدودة - مانسلطنة ع  

 المراعي البحرين المحدودةشركة  - مملكة البحرين
 شركة الخرافي إخوان لمنتجات األلبان المحدودة - دولة الكويت

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

 بقطر.والتجارة  اتفاقية الوكالة مع شركة خالد للمواد الغذائية، انهت المجموعة م2018ديسمبر  31كما في 
 

من  ،" فوندومونتي" ينمجتمع مت المتحدة األمريكية. ويشار إليهل مزارع أعالف في األرجنتين والواليايتشغتقوم بتمتلك المجموعة و
 خالل الشركات التابعة الرئيسية التالية:

 
 المحدودةفوندومونتي القابضة أمريكا الشمالية  - الواليات المتحدة األمريكية

 إيه.فوندومونتي أمريكا الجنوبية إس - األرجنتين

الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة  والممثلة في أعمال المجموعة خارج دول مجلس التعاون الخليجي وإدارة يتم تشغيل
 وفوندومونتي من خالل شركة المراعي لالستثمار القابضة، التي تأسست في مملكة البحرين.

  



 شركة المراعي

 شركة مساهمة سعودية

 الموحدة الموجزة األولية إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في لفترة 

8 
 

 

 )تتمة( التابعة وأنشطتها هانبذة عن الشركة وشركات - 1

م( قامت المجموعة، من خالل شركتها التابعة )شركة حائل للتنمية الزراعية(، 2018إبريل  2هـ )الموافق 1439رجب  17بتاريخ 
. إن العمليات الرئيسية لشركة تأصيل الدواجن تتركز في ٪55.9إلى  ٪41.9بزيادة حصتها في ملكية شركة تأصيل الدواجن من 

إلى جهود المجموعة المستمرة النسيابية وتكامل وتعزيز سلسلة توريد الدواجن تربية جدات وأمهات الدواجن وسوف يضيف استحواذها 
 لديها.

 
م(، قامت شركة حائل للتنمية الزراعية باالستحواذ على 2018إبريل  2هـ )الموافق  1439رجب  17وبعد تحقيق السيطرة بتاريخ 

م(، مما أدى إلى زيادة 2018مايو  6هـ )الموافق 1439شعبان  20من حقوق ملكية شركة تأصيل الدواجن بتاريخ  ٪6.5نسبة حصه ب
 (.7)انظر إيضاح  ٪62.4إلى  ٪55.9حصة السيطرة الحالية من 
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 )تتمة( التابعة وأنشطتها هانبذة عن الشركة وشركات - 1

 بتفاصيل الشركات التابعة للمجموعة: افيما يلي بيان  

 

 النشاط بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

 نسبة الملكية

 رأس المال

 عدد األسهم

 المصدرة

 كما في

 م2019مارس  31

 كما في

 م2018ديسمبر  31

 فعلي مباشر)أ( فعلي مباشر)أ(

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

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

 1.000 لاير سعودي 1.000.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة راكدة المملكة العربية السعودية شركة المراعي لإلنتاج الزراعي والحيواني

 1.000 لاير سعودي 1.000.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة راكدة العربية السعوديةالمملكة  شركة المراعي لإلنشاءات

 1.000 لاير سعودي 1.000.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة راكدة المملكة العربية السعودية لصيانة والتشغيللشركة المراعي 

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

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

 1.000 لاير سعودي 1.000.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة راكدة السعوديةالمملكة العربية  شركة حائل لإلنتاج الزراعي والحيواني

 500 لاير سعودي 500.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة راكدة المملكة العربية السعودية خدمات المخابز المحدودةلالعالمية  شركةال

 410.000 لاير سعودي 41.000.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 راكدةشركة  المملكة العربية السعودية الشركة الدولية ألغذية األطفال

 70.000 لاير سعودي 70.000.000 ٪60 ٪60 ٪60 ٪60 شركة مخابز المملكة العربية السعودية الغذائية المحدودة ة الموادالشركة الحديثة لصناع

 3.000 لاير سعودي 3.000.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة راكدة المملكة العربية السعودية شركة نورالك

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

 465.000 سعوديلاير  46.500.000 ٪62 ٪62 ٪62 ٪62 شركة دواجن المملكة العربية السعودية (7)انظر إيضاح  شركة تأصيل الدواجن

 5.097.984 بيسو أرجنتيني 5.097.984 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة راكدة األرجنتين س.أيهإشركة أجرو تيرا 

 2.211.988.598 بيسو أرجنتيني 2.211.988.598 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة زراعية األرجنتين س.أيهإشركة فوندومونتي أمريكا الجنوبية 

 2.000 دينار بحريني 100.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة تجارية مملكة البحرين المحدودةشركة المراعي البحرين 

 2.500 دينار بحريني 250.000 ٪99 ٪99 ٪99 ٪99 شركة قابضة مملكة البحرين .م.م.ذشركة المراعي القابضة لالستثمار 

 2.500 دينار بحريني 250.000 ٪52 ٪100 ٪52 ٪100 شركة قابضة مملكة البحرين .م.مذالقابضة  البحريني دي جيه آشركة 

  شركاتها التابعة. أي منتعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة مباشرة عن طريق الشركة أو  )أ( 
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 )تتمة( التابعة وأنشطتها هانبذة عن الشركة وشركات - 1

 النشاط بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

 نسبة الملكية

 رأس المال

 عدد األسهم

 المصدرة

 كما في

 م2019مارس  31

 كما في

 م2018ديسمبر  31

 فعلي مباشر)أ( فعلي مباشر)أ(

 7.583.334 أمريكي دوالر 7.583.334 ٪52 ٪52 ٪52 ٪52 شركة قابضة بيرمودا  المحدودة )بيرمودا( الشركة الدولية لأللبان والعصائر

 289,375.000 جنيه مصري 2.893.750.000 ٪52 ٪100 ٪52 ٪100 شركة قابضة مصر الشركة الدولية لأللبان والعصائر )مصر( المحدودة

 323.850.000 جنيه مصري 3.238.500.000 ٪52 ٪100 ٪52 ٪100 شركة صناعية وتجارية مصر )شركة مساهمة مصرية()بيتي(  لمشروعات التصنيع الزراعيالشركة الدولية 

 5.769.822 جنية إسترليني 5.769.822 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة راكدة جيرسي شركة ماركلي القابضة المحدودة

 500.000 دينار أردني 500.000 ٪52 ٪100 ٪52 ٪100 شركة راكدة األردن واألجبان منتجات األلبان لصناعة المتحدونشركة 

 750.000 دينار أردني 750.000 ٪52 ٪100 ٪52 ٪100 شركة منتجات حيوانية وزراعية األردن الزراعيةشركة األثير 

 250.000 دينار أردني 250.000 ٪52 ٪100 ٪52 ٪100 شركة راكدة األردن البالستيكية صناعاتالشركة النموذجية لل

 500.000 دينار أردني 500.000 ٪52 ٪100 ٪52 ٪100 شركة صناعية األردن مشتقات الحليبمطعمات وشركة الروابي لصناعة العصائر و

 49.675.352 دينار أردني 49.675.352 ٪52 ٪100 ٪52 ٪100 شركة صناعية األردن المتطورة لالستثمار والصناعات الغذائيةشركة طيبة 

 150.000 لاير عماني 150.000 ٪90 ٪90 ٪90 ٪90 شركة تجارية سلطنة عمان .م.م.ذشركة الكواكب العربية للتجارة والتسويق 

 20.000 لاير عماني 20.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة راكدة سلطنة عمان المحدودة شركة اليوم لمنتجات األغذية

 138.429.563 يورو 138.429.563 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة قابضة أسبانيا س. إللالستثمارات إشركة فوندومونتي 

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

 300 درهم إماراتي 300.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة تجارية اإلمارات العربية المتحدة  المحدودةشركة المراعي اإلمارات 

 22.042.183 دوالر أمريكي 22.042.183 ٪52 ٪100 ٪52 ٪100 شركة قابضة اإلمارات العربية المتحدة  الشركة الدولية لأللبان والعصائر )دبي( المحدودة

  شركاتها التابعة. أي منتعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة مباشرة عن طريق الشركة أو  )أ( 
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 )تتمة( التابعة وأنشطتها هانبذة عن الشركة وشركات - 1

 النشاط بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

 نسبة الملكية

 رأس المال
 عدد األسهم

 المصدرة

 كما في

 م2019مارس  31

 كما في

 م2018ديسمبر  31

 فعلي مباشر)أ( فعلي مباشر)أ(

 200 )غير مدفوع( درهم إماراتي 200.000 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 إدارة عمليات اإلمارات العربية المتحدة ذ.م.م. العالميةبي دي سي 

 100.000 جنيه مصري 1.000.000 ٪52 ٪100 ٪52 ٪100 شركة قابضة مصر )شركة مساهمة مصرية(فارم آي دي جيه 

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

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

 - - ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة زراعية الواليات المتحدة األمريكية شركة فوندومونتي كاليفورنيا المحدودة

 - - ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 شركة زراعية الواليات المتحدة األمريكية المحدودةمزرعة هايداي التشغيلية 

 

 شركاتها التابعة. أي منتعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة مباشرة عن طريق الشركة أو  )أ( 
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 عداداإلأسس  - 2

 بيان االلتزام 2-1

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

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

ال تتضمن كافة المعلومات المطلوبة لمجموعة كاملة من القوائم التي م و2018 ديسمبر 31للمجموعة للسنة المنتهية في قوائم مالية موحدة 

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

 .األخيرةالموحدة السنوية لقوائم المالية وعة منذ اهامة لفهم التغيرات في المركز المالي واألداء المالي للمجم

 

تم توضيح التغيرات في (. 16رقم ) موجزة تطبيق المعيار الدولي للتقرير الماليال الموحدةتم في هذه المجموعة من القوائم المالية األولية 

 (.2-5السياسات المحاسبية الهامة في إيضاح رقم )

 الماليةإعداد القوائم  2-2

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

 :الموجزة الموحدة المالي

 يتم قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة. •

 .من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة بالقيمة العادلة لكيةفي أدوات حقوق الميتم قياس االستثمار  •

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

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

 والتقديراتاستخدام األحكام  2-3

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

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

 

 من التقديرات عدم التأكدوالمصادر الهامة لحاالت  للمجموعة عند تطبيق السياسات المحاسبية قبل اإلدارة منالموضوعة لتقديرات الهامة إن ا

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

 .2 – 5مبينة في اإليضاح رقم وال (16من التقديرات المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 

 أسس توحيد القوائم المالية - 3

 ةالخسار ، قائمة الربح أوالموجزةعلى قائمة المركز المالي الموحدة  الموجزة والتي تشتمل الموحدةاألولية هذه القوائم المالية  إن 3-1

قائمة التدفقات النقدية الموجزة،  ، قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدةالموجزة، قائمة الدخل الشامل الموحدة الموجزة الموحدة

للمجموعة، تشتمل على موجودات ومطلوبات ونتائج جزة المو الموحدة األوليةلقوائم المالية ا حولواإليضاحات الموجزة الموحدة 

التي تسيطر عليها المجموعة.  تآمنشالشركات التابعة هي الإن (. 1أعمال الشركة وشركاتها التابعة كما هو مبين في إيضاح رقم )

القدرة على لديها ة ومنشأبال عوائد مختلفة نتيجة مشاركتها، أو لديها حقوق في لـ  تكون معرضةعندما  منشأةتسيطر المجموعة على 

ولحين التوقف عن  الذي تبدأ فيه السيطرةتاريخ ال. يتم توحيد الشركات التابعة من منشأةالتأثير على تلك العوائد من خالل تحكمها بال

عند انتقال السيطرة للمجموعة. يتم  االستحواذباستخدام طريقة  عمالاألبالمحاسبة عن تجميع  ممارسة تلك السيطرة. تقوم المجموعة

، كما هو الحال بالنسبة لصافي الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ بالقيمة العادلة العوض المحول في االستحواذ بشكل عامقياس 

صافي الموجودات دلة لالقيمة العاغير المسيطرة عن  حقوق الملكيةلتسجل زيادة تكلفة االستحواذ باإلضافة إلى القيمة العادلة  عليها.

غير المسيطرة بنسبة حصتها  حقوق الملكية. تقاس الموجزة المستحوذ عليها كشهرة في قائمة المركز المالي الموحدة القابلة للتحديد

يمة القعندما يتم دمج األعمال على مراحل،  فإن لشركة المستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ.القابلة للتحديد لموجودات المن صافي 

. يتم اإلعتراف بأى أرباح او خسائر  لقيمة العادلة فى تاريخ اإلستحواذعليها  تقاس باالمستحوذ الشركة  المجموعة فيالدفترية لحصة 

 ل من المعامالت وكذلك األرصدة وأي ربح غير محقق والمصروفات. يتم إستبعاد ك القياس تلك فى الربح او الخسارةتنتج عن إعادة 

توافقها مع  لضمان ،يتم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة الناتجة من المعامالت البينية لشركات المجموعة .

 التابعة نفس فترات التقرير. هاالشركة وشركات لدىالسياسات المتبعة من قبل المجموعة. 

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض - 4

. تم مجموعةعملة العرض للللشركة و العملة الوظيفية وهالذي بالريال السعودي، والموجزة الموحدة  األولية القوائم الماليةتم عرض هذه 

  ذلك. غيرتقريب جميع المبالغ ألقرب ألف، مالم يذكر 
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 السياسات المحاسبية الهامة - 5

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات 5-1

م، وتم توضييييييح أثر 2018ر يناي 1من  اعتبارا  " عقود اإليجار( "16رقم ) المعيار الدولي للتقرير الماليالمجموعة بتطبيق قامت 

إن عددا  من التعديالت على ومع ذلك فتم إصيييييدارها معايير جديدة  (. ال يوجد2 - 5إيضييييياح رقم )ر بالكامل في ياالمع تطبيق هذا

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

 

 م(2017 –م 2015)دورة رير الماليالسنوية للمعايير الدولية للتق حسيناتالت 5-1-1

سرررابقا فى العمليات  بها المحتفظ تقوم الشرررركة بدعادة قياس الحصرررة "األعمال ( "تجميع3) رقم المالي ريرللتق الدولي المعيار
 المشتركة عندما تقوم الشركة بالسيطرة.

سررابقا فى  بها المحتفظ ال تقوم الشررركة بدعادة قياس الحصررة " الترتيبات المشتتتركة ( "11قم )ر المالي ريرللتق الدولي المعيار
 المشتركة عندما تقوم الشركة بالسيطرة.العمليات 

ضررمن  ي موجوداتألتطوير ركة بدعتبارالقرض المخصرر  تقوم الشرر "تكاليف اإلقتراض ( "23رقم ) الدولي المحاستتبةمعيار
بداية  ةمطبق تالبيع. إن هذا التعديال أو المحدد لالسرررتخدام الجاهزة المؤهلة الموجودات تمويل يهدف الى القروض في حالة أنه

 وخاضعة لإلعتماد من المملكة العربية السعودية. مع السماح بالتطبيق المبكر 2019يناير  1من 

 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة 5-2

بقة باسييتثناء ما تم ذكره أدناه، فإن السييياسييات المحاسييبية المطبقة في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة هي نفس تلك المط

. من المتوقع أن التغيرات في السيييييياسيييييات 2018 ديسيييييمبر 31للسييييينة المنتهية في  األخيرة الموحدة المالية السييييينويةفي القوائم 

 .2019ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في  الموحدة المحاسبية ستنعكس في القوائم المالية السنوية

 عقود اإليجار - (16رقم ) رير الماليالمعيار الدولي للتق

 رقم بما في ذلك معيار المحاسييييييبة الدولي ،محل التوجيهات الحالية لعقود االيجار (16يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد " (4) رقم المالية الدوليةتفسيييييييرات التقارير  ةوتفسييييييير لجن، "عقود االيجار" (17)

 معايير رقمال تفسيييرات لجنة ، وتفسييير"الحوافز – التشييغيلي اإليجار عقود( "15) معايير رقمال تفسيييرات لجنة تفسييير، و"إيجار

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

 

 باالعتراف المسيتأجر بقوم .اإليجار عقود للمحاسيبة عنوحيد  نموذج للمسيتأجرين (16للتقارير المالية رقم )يقدم المعيار الدولي 

 التزامه يمثل اإليجار الذي التزام إلى باإلضييافة الصييلة ذو األصييل اسييتخدام في حقه يمثل الذي االسييتخدام بحق المتعلق باألصييل

القيمة المنخفضييية.  ذات تللموجودا اإليجار وعقود األجل قصييييرة اإليجار لعقود اختيارية إعفاءات توجد .اإليجار دفعات بسيييداد

 إلى عقود اإليجار عقود تصيينيف في المؤجرون يسييتمر أي – الحالي للمعيار ةالمؤجر مشييابه من المتبعة المحاسييبة طريقة تبقى

 .يتشغيلي أو تمويلي إيجار

 

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

 

رجعي بأثر  ية التطبيق الكاملباستخدام منهج 2018يناير  1في  (16رقم ) للتقرير الماليالمعيار الدولي تطبيق بالمجموعة  قامت

لرصيييييييد االفتتاحي سيييييييتم االعتراف به كتعديل على ا (16رقم ) للتقرير الماليالمعيار الدولي تطبيق لومن ثم فإن األثر التراكمي 

د تعريف عقد يحدالمعالجات العملية لتالمجموعة  اسيييييتخدمتالمقارنة.  م مع تعديل معلومات2018يناير  1كما في  لألرباح المبقاة

 (17) رقم معيار المحاسييييييبة الدوليوفقا  ل تصيييييينيفها م وتم2018يناير  1جميع العقود المبرمة قبل أي أن  ،عند التحولاإليجار 

 .(4) رقم تفسيرات التقارير المالية الدولية ةوتفسير لجن
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة - 5

 )تتمة(الهامة التغيرات في السياسات المحاسبية  5-2

 
تال الجدوليلخ   ماليال لدولي للتقرير ال ناير  1المركز المالي كما في  ( على قائمة16رقم ) ي أثر تطبيق المعيار ا  م2018ي
 .م2018مارس  31المنتهية في  للفترة الربح أو الخسارة وقائمة م2018ديسمبر  31و
 

 قائمة المركز المالي )مقتطف(
 

 م2018يناير  1كما في   م2018ديسمبر  31كما في  

 
كما تم إصداره 

 ً  سابقا

أثر المعيار 
الدولي 

للتقرير المالي 
 معدلة (16رقم )

 
 

 

 
كما تم إصداره 

 ً  سابقا

أثر المعيار 
الدولي 
للتقرير 

المالي رقم 
 معدلة (16)

 بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية 

 510.887 510.887 -  461.640 461.640 - حق استخدام األصول

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

  الموجودات غير إجمالي
 المتداولة   

25.212.60
1 

394.581 25.607.18
2 

 25.083.07
3 

436.329 25.519.40
2 

        

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

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

32.318.42 الموجودات إجمالي
0 

360.719 32.679.13
9 

 31.895.84
9 

402.457 32.298.30
6 

        

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

الملكية العائدة حقوق 
 للمساهمين

13.926.79
6 (46.160) 

13.880.63
6  

12.784.37
3 (52.165) 

12.732.20
8 

حقوق الملكية العائدة 
 للمساهمين في الشركة

13.926.79
6 (46.160) 

13.880.63
6  

14.484.37
3 (52.165) 

14.432.20
8 

 396.445 (422) 369.867  588.682 (512) 589.194 حقوق الملكية غير المسيطرة

 حقوق الملكية إجمالي
14.515.99

0 (46.672) 
14.469.31

8  
14.881.24

0 (52.587) 
14.828.65

3 

        

 407.536 407.536 -  317.740 317.740 - إلتزامات تأجير

 المطلوبات غير  إجمالي
 المتداولة   

12.396.36
3 317.740 

12.714.10
3  

11.243.50
0 407.536 

11.651.03
6 

        

 47.653 47.653 -  89.796 89.796 - إلتزامات تأجير

 تجارية ودائنون دائنة ذمم 
 أخرون   

2.874.066 (145) 2.873.921  3.227.490 (145) 3.227.345 

 5.818.617 47.508 5.771.109  5.495.718 89.651 5.406.067 المطلوبات المتداولة إجمالي

17.802.43 المطلوبات إجمالي
0 

407.391 18.209.82
1 

 17.014.60
9 

355.044 17.469.65
3 

 المطلوبات إجمالي
 وحقوق الملكية   

32.318.42
0 

360.719 32.679.13
9 

 31.895.84
9 

402.457 32.298.30
6 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة - 5
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(التغيرات في  5-2

 )مقتطف( ربح أو الخسارةقائمة ال

 2018مارس  31للفترة المنتهية في   

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

 ةمعدل

 بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية  

 (1,977,776) 1.618 (1.979.394)  اإليرادات تكلفة

 1.254.429 1.618 1.252.811  الربح مجمل

     

 (595.196) 2.662 (597.858)  مصروفات بيع وتوزيع

 (96.127) 249 (96.376)  مصروفات عمومية وإدارية

 485.210 4.529 480.681  من العملياتالربح 

     

 (102.271) (3.816) (98.455)  صافيبالتمويل، تكاليف 

 360.365 713 359.652  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

     

 340.401 713 339.688  الربح للفترة

 للفترة والعائد إلى: (الخسارة) الربح /

 

 344.867 693 344.174  المساهمين في الشركة

 (4.466) 20 (4.486)  حقوق الملكية غير المسيطرة

  339.688 713 340.401 

 (مقتطفقائمة التدفقات النقدية )

 
صافي النقدية الناتجة من األنشطة 

 التشغيلية
 610.902 25.763 636.665 

األنشطة  فى المستخدمةصافي النقدية 

 التمويلية
 (689.569) (25.763) (715.332) 

 

 .هذا التعديلة السهم نتيجة يحفى رب ياليوجد تغير جوهر

 

 السياسات المحاسبية   -ب 
 

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

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

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

 على أساس القسط الثابت. ،ة عقد االيجار، أيهما أقصرفترولألصل مدى العمر اإلنتاجي على األصل ستخدام إاستهالك حق 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة - 5
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 5-2
 

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

 

 :التي تتضمن األتيبالتكلفة  األصلستخدام إحق يتم قياس  .أ

 

  اإليجار لمطلوبات المبدئي القياس مبلغ -

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

 و مبدئية، مباشرة تكاليف أي -

 .التجديد تكاليف -

 

 :التالية اإليجار لمدفوعات القيمة الحالية صافي اإليجار مطلوبات تتضمن .ب

 

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

 .معدل أو مؤشر إلى تستند التي المتغيرة اإليجار دفعات -

 المتبقية القيمة ضمانات بموجب المستأجر قبل من دفعها المتوقع المبالغ -

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

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

 

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

 شروط وأحكام مماثلة.بللحصول على أصل ما بقيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة 

 

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

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

 مكتبية. معداتالمتعلقة ب القيمة

 

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

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

 

 الموجودات التالية: بنود المحمل علىاإلضافة الى اإلستهالك يوضح الجدول التالي رصيد حق إستخدام األصول ب

 

 م2018ديسمبر  31  م2019مارس  31  

 الرصيد ستهالكإلا  الرصيد ستهالكإلا  

 بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية  

 272.274 30.458  263.864 8.436  أراضي

 173.676 59.361  158.507 15.227  مباني

 87 69  69 17  مركبات

 875 96  843 32  معدات 

 14.728 993  12.961 1.767  مصنع واآلت

 461.640 90.977  436.244 25.479  األصول استخدامحق  إجمالي
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 5-2

 

مليون لاير  41.7م : 2018مبرديس 31م )2019مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية فى  خالل األصول حق استخداملإضافات اليوجد 

 .(يسعود

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

 

 م2018ديسمبر  31  م2019مارس  31 

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

 317.740  302.787 متداولةإلتزامات تأجير غير 

 89.796  77.767 إلتزامات تأجير متداولة

 407.536  380.554 إلتزامات التأجير إجمالي

 

مليون لاير سعودي   3.2هي  م2019مارس  31خالل الفترة المنتهية في  بهاالمعترف  إلتزامات التأجيرإن مجموع مصروف العمولة من 

 مليون  لاير سعودي( 3.8 م :2018مارس  31)
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 االستثمارات -6

 ما يلي:تكون االستثمارات مت 

 

 التأسيس بلد النشاط الرئيسي الطبيعة 

 مارس 31

 م2019

 )غير مراجعة(

ديسمبر  31

 م2018

 )مراجعة(

يناير  1

 م2018

 )مراجعة(

 مارس 31

 م2018

 )غير مراجعة(

ديسمبر  31

 م2018

 )مراجعة(

يناير  1

 م2018

 )مراجعة(

    

٪ ٪ ٪ 

آالف ب

الرياالت 

 السعودية

آالف ب

الرياالت 

 السعودية

بآالف 

الرياالت 

 السعودية

          مشتركومشروع استثمارات في شركات زميلة 

          (1-6)إيضاح رقم 

 المتحدون القابضةشركة المزارعون 

 (2- 6)إيضاح رقم    

المملكة العربية  استثمارات في القطاع الزراعي زميلة ةشرك

 السعودية

- - 33.0٪ 
- - 63.588 

          

المملكة العربية  دواجن زميلة ةشرك (3- 6)إيضاح رقم  شركة تأصيل الدواجن

 السعودية

- - 41.9٪ 
- - 65.637 

          

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

       204 204 129.429 

 ستثمار يتم المحاسبة عنه بطريقة حقوق ا
 (4 - 6إيضاح )) الملكية   

         

          

 90.711 102.624 136.997 ٪2.1 ٪2.1 ٪2.1    شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )"زين"(
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 )تتمة(االستثمارات  -6

 

 يلي: كما المشترك والمشروعالزميلة االستثمارات في الشركات  الحركة في 6-1
 م2019 مارس 31  

 )غير مراجعة(
 م2018 ديسمبر 31 

 )مراجعة(

 الرياالتبآالف   شركة المزارعون المتحدون القابضة
 السعودية

 بآالف الرياالت 
 السعودية

 63.588  -  الرصيد االفتتاحي
 (17,861)  -  سداد قرض
 567  -  اآلخرالشامل  الدخلالحصة في 

 (714)  -  السنة /الفترة الحصة في نتائج 
 (45,580)  -  (2 - 6ايضاح خالل السنة ) استبعاد

    -  -  الرصيد الختامي

 
 م2019 مارس 31  

 )غير مراجعة(
 م2018 ديسمبر 31 

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت  شركة تأصيل الدواجن
 السعودية

 بآالف الرياالت 
 السعودية

 65.637   -  الرصيد االفتتاحي
 -   -  إضافات

 (4.699)  -  السنة /الفترة الحصة في نتائج 
 (60.938)  -  (3-6)إيضاح رقم  موحدة التحول إلى شركة تابعة

 -   -  الرصيد الختامي

 
 م2019 مارس 31  

 )غير مراجعة(

 م2018 ديسمبر 31 

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت  شركة المراعي ذ.م.م.

 السعودية

 بآالف الرياالت 

 السعودية

 204  204  الرصيد االفتتاحي

 204  204  الرصيد الختامي

 
شركة المزارعون م( قامت المجموعة بإتمام بيع حصتها في 2018ديسمبر  31)الموافق هـ 1440ربيع الثاني عام  24بتاريخ  6-2

شركة المزارعون المتحدون القابضة إحدى مؤسسي ة لإلستثمار الزراعي و الحيواني، إلى الشركة السعوديالمتحدون القابضة 

مليون لاير سعودي وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات النظامية  105لي بما يعادل كمبلغ إجما أمريكي مليون دوالر 28مقابل 

ترجمة العمالت  حتياطيوذلك بعد اعادة تصنيف ا مليون لاير سعودي 4.9البيع مبلغ والقانونية. بلغت الخسائر الناتجة عن 

 .مليون لاير سعودي 64.5ية والبالغ األجنب

 
ـ )الموافق 1439رجب  17بتاريخ  6-3 م( قامت المجموعة، من خالل شركتها التابعة )شركة حائل للتنمية الزراعية(، 2018إبريل  2ه

. نتج عن هذا االستحواذ تحقيق السيطرة على شركة ٪55.9إلى  ٪41.9بزيادة حصتها في ملكية شركة تأصيل الدواجن من 

 فى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للشركة الزميلة ة والقيمة العادلةتأصيل الدواجن. تم اإلعتراف بالفرق بين القيمة الدفتري

نتائج الشركات  والتي تم إدراجها في الحصة فيمليون لاير  3.4قامت المجموعة باإلعتراف بخسائر بقيمة  وبناء عليه. الموجزة

 (.7)إيضاح رقم  الزميلة والمشروع المشترك

 
القيمة العادلة، بمليون سهم  12.4في أسهم شركة زين البالغة حقوق الملكية الذي يتم المحاسبة عنه بطريقة االستثمار تم قياس  6-4

قامت المجموعة بتصنيف هذا االستثمار على أنه  السعودية )تداول(. السوق الماليةلألسهم في ر المتداولة وذلك على أساس األسعا

وقد نتج عن  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويقاس بالقيمة العادلة.لكية يتم المحاسبة عنه بطريقة حقوق الماستثمار 

والتي تم  م2019مارس  31المنتهية في  فترةمليون لاير سعودي لل 34.4 بمبلغغير محققة  خسائر بالقيمة العادلة ذلك التقييم

 (مليون لاير سعودي 11.9: م2018ديسمبر  31الدخل الشامل اآلخر. )ضمن عرضها 

 

 الفرنسي لشركة زينالسعودي قامت الشركة برهن أسهم زين إلى البنك السعودي الفرنسي لضمان القرض الممنوح من البنك 

 .المملكة العربية السعودية
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 تجميع األعمال -7

إبريل  2هـ )الموافق 1439رجب  17 تحققت سيطرة المجموعة على شركة تأصيل الدواجن فى 6ا هو مبين فى ايضاح رقم مك 7-1

. إن العمليات الرئيسية لشركة تأصيل الدواجن تتركز في تربية جدات وأمهات الدواجن وسوف يضيف استحواذها إلى م(2018

 المستمرة النسيابية وتكامل وتعزيز سلسلة توريد الدواجن لديها. المجموعةجهود 

. إن المبلغ اإلجمالي التعاقدي للذمم المدينة مليون لاير سعودي 20.8إن القيمة العادلة للذمم المدينة التجارية المستحوذ عليها هي 
 للتحصيل. بلكون غير قامليون لاير سعودي من المتوقع أن ي 7.7مليون لاير سعودي، منها مبلغ  28.4التجارية هو 

 في صافي الموجودات القابلة للتحديد بنسبة حصتهاغير المسيطرة في شركة تأصيل الدواجن  حقوق الملكيةب المجموعةتعترف 
 .المستحوذ عليها

على أساس القيمة الدفترية للموجودات  عملية اإلستحواذ عن بالمحاسبة مبدئيا  قامت المجموعة  م2018ديسمبر  31كما فى 
ا من تاراالمحتفظ بها سابق   حقوق الملكيةوالمطلوبات )باستثناء استثمارات   31. خالل الفترة المنتهية فى ستحواذاال يخ( اعتبار 

القابلة للتحديد  لتزامات المحتملةإلوا تباولطلموا وداتجولما على راءلشا عوض توزيعقامت المجموعة بإنهاء  م2019مارس 
 . والتى تم تلخيصها كما يلي تغير فى القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات عليها  وال يوجد أيوذ والمستح

  

  ستحواذالقيمة العادلة عند اإل   
 السعودية بآالف الرياالت    

     الموجودات المستحوذ عليها:
     موجودات غير متداولة
 100.885    ممتلكات وآالت ومعدات

 25.276    موجودات حيوية
    126.161 

     موجودات متداولة
 16.441    في حكمه مانقد و

ً  ومصروفاتذمم مدينة تجارية   20.766    مدفوعة مقدما
 6.574    مخزون

    43.781 
 169.942    الموجودات إجمالي

     المطلوبات المتحملة:     
     مطلوبات غير متداولة

 2.883    ض طويل األجلقر
 6.798    مزايا نهاية الخدمة للموظفين  

    9.681 
     مطلوبات متداولة

 360    األجل قرض قصير
 14.588    ودائنون آخرونذمم دائنة تجارية 

    14.948 
 24.629    المطلوبات إجمالي

     

 145.313    الموجودات القابلة للتحديد إجمالى 
 145.313    االستحواذإجمالي تكلفة 

    - 

     إجمالي تكلفة االستحواذ:
 20.313    العوض النقدي
 60.938    االمحتفظ بها سابق   حقوق الملكيةالقيمة العادلة ل

 64.062    الملكية غير المسيطرة حقوق
 145.313    إجمالي

     
     :عند االستحواذ الصادرالتدفق النقدي 

 16.441    النقد المستحوذ عليه من الشركة التابعةصافي 
 (20.313)    النقد المدفوع

 (3.872)    الصادرصافي التدفق النقدي 
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 المال رأس -8
 

مليون لاير سيييعودي( مكون من  10.000: م2018مليون لاير سيييعودي ) 10.000مبلغ  م 2019مارس  31بلغ رأس مال الشيييركة في 

 لاير سعودي لكل سهم. 10مدفوع بالكامل وأسهم مصدرة بقيمة  (سهم مليون 1.000:  م2018)سهم مليون  1.000

 

 الصكوك الدائمة -9
 

سترداد  شركة با سعودي  1.700م( والبالغة 2018سبتمبر  30هـييييييي )الموافق 1440محرم  27في  الدائمة هاصكوكقامت ال مليون لاير 

 بالقيمة االسمية وهي مليون لاير سعودي لكل صك.

 

 قروض وتسهيالت -10
 

 إيضاح

 م2019 مارس 31 

 )غير مراجعة(

 م2018 ديسمبر 31 

 )مراجعة(

 2018يناير  1 

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت   

 السعودية

 بآالف الرياالت 

 السعودية

 بآالف الرياالت 

 السعودية

 5.839.187  7,197,964  5.791.995  1-10 تسهيالت بنكية إسالمية )مرابحة(
 1.733.511  2,146,926  2.166.344  2-10 صندوق التنمية الصناعية السعودي

 في غير  تسهيالت بنكية لشركات تابعة

 3-10 دول مجلس التعاون الخليجي   

 

358.084  338,557 

 

462.248 
 278.190  275,423  275.598  4-10 مؤسسة التمويل الدولية 

 187.912  169,166  169.379  5-10 صندوق التنمية الزراعية
 في  تسهيالت بنكية لشركات تابعة

 6-10 الخليجيدول مجلس التعاون    

 

-  150,201 

 

150.134 

   8.761.400  10,278,237  8.651.182 
 3.895.346  3,384,027  2.384.374  7-10 صكوك 

 -  -  1.868.131  8-10 صكوك دولية 

   13.013.905  13,662,264  12.546.528 

 

 
التسهيالت البنكية اإلسالمية  إنالتسهيالت البنكية اإلسالمية )مرابحة( مضمونة بسندات ألمر صادرة بواسطة المجموعة.  10-1

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

 مبلغ م 2019 مارس 31كما في ذات تواريخ استحقاق اكثر من خمس سنوات فى الغالب  والمتاحه لإلستخدام غير المستخدمة 

مليون  6,462.9م : 2018يناير  1 ؛ليون لاير سعوديم 5.510.3: م2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 7.841.1

 .(لاير سعودى
 

. بما يعادل قيمة القرض القائمالصناعية السعودي مضمونة برهن موجودات محددة  المجموعة من صندوق التنمية إن قروض 10-2

ومتاحة  السعودي ةالصناعيكان لدى المجموعة تسهيالت غير مستخدمة من صندوق التنمية م 2019مارس  31كما في 

 ديسمبر 31) في الغالب أكثر من خمس سنواتذات تواريخ استحقاق  مليون لاير سعودي 192.2لالستخدام بلغت قيمتها 

 لحظر المرهونة(. تخضع الموجودات سعوديمليون لاير  267.1م: 2018ر يناي 1 ؛مليون لاير سعودي 192.2م: 2018

 القرض أو موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي على االستبعاد.تسوية االستبعاد حتى يتم 
 

وتنموية مصرفية  اتمن مؤسس في القروض لشركات تابعة في غير دول مجلس التعاون الخليجي تتمثل هذه التسهيالت البنكية 10-3

 31مليون لاير سعودي ) 464.8 مبلغ م2019مارس  31. بلغت التسهيالت غير المستخدمة والمتاحة لالستخدام كما في أجنبية

  (.سعوديمليون لاير  248.3م: 2018ير ينا 1؛ سعودي مليون لاير 449.9م: 2018ديسمبر 

 م2019 مارس 31   

 )غير مراجعة(

 م2018 ديسمبر 31 

 )مراجعة(

 2018يناير  1 

 )مراجعة(

 بآالف الرياالت   

 السعودية

 بآالف الرياالت 

 السعودية

 الرياالتبآالف  

 السعودية

 182.455  25,521  34.281   قروض قصيرة األجل

 1.820.948  1,984,773  1.669.944   الجزء المتداول من قروض طويلة االجل

 2.003.403  2,010,294  1.704.225   مطلوبات متداولة – قروض

 10.543.125  11,651,970  11.309.680   مطلوبات غير متداولة –قروض 

   13.013.905  13,662,264  12.546.528 



 
 شركة المراعي

 شركة مساهمة سعودية

 األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية

 م2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

22 
 

 

 )تتمة(قروض وتسهيالت  -10
 

عضو في مجموعة البنك الدولي(  –مؤسسة التمويل الدولية مؤسسة التمويل الدولية )الممنوحة من قبل إن التسهيالت البنكية  10-4

غير مستخدم ومتاح  لدى المجموعة تسهيل مرابحة م2019مارس  31. كما في مضمونة بسندات ألمر صادرة بواسطة المجموعة

 1 مليون لاير سعودي؛ 281.4م: 2018ديسمبر  31)مليون لاير سعودى  281.4الدولية بقيمة  من مؤسسة التمويل لإلستخدام

 (.: الشىء 2018يناير 
 

 المجموعة تسهيل ليس لدىبما يعادل قيمة القرض القائم. محددة  موجوداتقرض صندوق التنمية الزراعية مضمون برهن إن  10-5

(. : الشىء 2018يناير  1 ؛م: ال شيء2018ديسمبر  31) م2019مارس  31من صندوق التنمية الزراعية كما في  غير مستخدم

 القرض أو موافقة صندوق التنمية الزراعية على االستبعاد. تسويةاالستبعاد حتى يتم  لحظر المرهونةتخضع الموجودات 
 

 31. كما في ممنوحه بضمان تجاري من قبل الشركة االم لس التعاون الخليجي التسهيالت البنكية للشركات التابعة في دول مج إن 10-6

يناير  1 ؛م: ال شيء2018ديسمبر  31) سعوديمليون لاير  150ستخدم بقيمة غير م لدى المجموعة تسهيل م2019مارس 

 .(: الشىء 2018
 

من  -المجموعة األولى  -م( بإصدار اإلصدار األول 2012مارس  7هـ )الموافق 1433ربيع الثاني  14قامت الشركة بتاريخ  10-7

مليون لاير سعودي لكل منها بدون خصم أو عالوة. ويحمل  1.0مليون لاير سعودي بقيمة إسمية قدرها  1.000.0الصكوك بقيمة 

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

هـ 1440جمادى اآلخرة  30السداد الحقا في نهاية كل نصف سنة. تستحق الصكوك السداد بالقيمة اإلسمية بتاريخ استحقاقها في 

 م(.2019مارس  7)الموافق 
 

من  -المجموعة الثانية  -م( بإصدار اإلصدار الثاني 2013مارس  31هـ )الموافق 1434ولى جمادى األ 19قامت الشركة بتاريخ 

مليون لاير سعودي لكل منها بدون خصم أو عالوة. ويحمل  1.0مليون لاير سعودي بقيمة إسمية قدرها  787.0الصكوك بقيمة 

يستحق السداد الحقا  في نهاية كل نصف سنة. تستحق الصكوك السداد سايبور زائدا  هامشا  محددا  سلفا  لاإلصدار معدل عائد وفقا  

 م(.2020مارس  31هـ )الموافق 1441شعبان  7بالقيمة اإلسمية بتاريخ استحقاقها في 
 

المجموعة الثالثة من  -م( بإصدار اإلصدار الثاني 2013مارس  31هـ )الموافق 1434جمادى األولى  19قامت الشركة بتاريخ 

تم استرداد  مليون لاير سعودي لكل منها بدون خصم أو عالوة. 1.0مليون لاير سعودي بقيمة إسمية قدرها  513.0قيمة الصكوك ب

 م(.2018مارس  29هـ )الموافق 1439رجب  12الصكوك بالقيمة اإلسمية في 
 

 1.600.0من الصكوك بقيمة  م( بإصدار اإلصدار الثالث2015سبتمبر  16هـ )الموافق 1436ذو الحجة  3قامت الشركة بتاريخ 

مليون لاير سعودي لكل منها بدون خصم أو عالوة. ويحمل اإلصدار معدل عائد وفقا   1.0مليون لاير سعودي بقيمة إسمية قدرها 

خ سايبور زائدا  هامشا  محددا  سلفا  يستحق السداد الحقا  في نهاية كل نصف سنة. تستحق الصكوك السداد بالقيمة اإلسمية بتاريل

 م(.2022سبتمبر  16هـ )الموافق 1444صفر  20في  استحقاقها
 

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

المحتفظ طي االحتياالمضاربة وحصة حامليها في معامالت المرابحة، وكذلك أية مبالغ مستحقة لحساب الصكوك و وجوداتفي م

 الشركة من حساب الصكوك. به من
 

من  -المجموعة األولى  -بإصدار اإلصدار األول م( 2019مارس  5هـ )الموافق 1440جمادى اآلخر  28قامت الشركة بتاريخ   10-8

متوسطة األجل اوروبية سندات مليون دوالر أمريكى ل 2.000مليون دوالر أمريكى من اجمالى  500بقيمة  الدولية  الصكوك

. سوف سنويا يستحق الحقا كل نص سنة %4.3منها. تدر الصكوك الدولية عائدا بلغ  لمليون دوالر أمريكى لك 0.2بقيمة أسمية 

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

دارة بمراقبة التعهدات بصورة اإلض على تعهدات معينة. وقد يتم إعادة التفاوض في حالة اإلخالل بها مستقبال . وتقوم تشتمل القرو 10-9

مارس  31خالل الفترة المنتهية في  باإلخالل بها.لضمان االلتزام إذا كان هناك أي احتمال  باتخاذ االجراءاتشهرية، بحيث تقوم 

 العقود.تعهدات م، لم يكن هنالك أي عدم امتثال ألي من 2019
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 ربحية السهم -11

 حتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة:ا فيما يلي

  
 م2019مارس  31

 )غير مراجعة(

 2-5إيضاح  –معدلة  

 2018مارس  31

 )غير مراجعة(

الرياالت بآالف   

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

 344.867  336.028  العائد إلى المساهمين في الشركة للفترة الربح

ا   لحاملي الصكوك الدائمة العائد الربح :ناقص 
   - 

 
(16.825) 

 328.042  336.028  األساسية السهم الربحية ألغراض ربحية

     األسهم "باآلف" عدد

 السهم ألغراض احتساب ربحية العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط
 األساسية

 988.110  990.200 

 السهم ألغراض احتساب ربحية العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط
 المخفضة

 1.000.000  1.000.000 

     

إلى المساهمين في الشركة  العائد ،بناًء على الربح للفترةربحية السهم 
 )بالريال السعودي(

    

 0.33  0.34  األساسية  -

 0.33  0.34  المخفضة  -

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

 أسهم شركة المراعي.ضمن برنامج خيارات الموظفين في 
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 المعلومات القطاعية -21

 العالمات التجارية "المراعي"اسماء عصائر باستخدام المنتجات األلبان وتصنيع وتجارة للمجموعة تشمل  ةالرئيسي األنشطة التجارية إن

منتجات الدواجن والعالمات التجارية "لوزين" و "سفن دايز"،  اسماء و "بيتي" و "طيبة"، ومنتجات المخابز باستخدام و "جوسي اليف"

عالف والمحاصيل الزراعية وأغذية األطفال. . تشمل األنشطة األخرى منتجات األو "البشاير" "اليوم" تينالتجاري تينالعالماسم باستخدام 

في ذلك التاريخ، مصنفة حسب  تينالمنتهي م وللفترتين2018مارس  31م و 2019مارس  31ختارة كما في فيما يلي معلومات مالية م

 قطاعات األعمال التالية:

 

 األلبان وعصائر الفاكهةمعالجة وتوزيع منتجات الحليب و إنتاج منتجات األلبان والعصائر

 صناعة وتوزيع منتجات المخابز منتجات المخابز

 ناعة وتوزيع منتجات الدواجنص منتجات الدواجن

 منتجات اآلعالف والمحاصيل الزراعية وأغذية األطفال أنشطة أخرى

 

  األلبان والعصائر منتجات المخابز منتجات الدواجن األنشطة األخرى جمالياإل

 بآالف الرياالت

 السعودية

 بآالف الرياالت

 السعودية

 بآالف الرياالت

 السعودية

 بآالف الرياالت

 السعودية

 بآالف الرياالت

 م2019 مارس 31 السعودية

      

 اإليرادات 2.383.590 430.019 502.267 203.705 3.519.581

 عمالء خارجين إيرادات 2.366.404 430.019 502.267 55.393 3.354.083

 طفاءإاستهالك و (330.934) (62.262) (86.164) (33.886) (513.246)

 فترةلل خسارة( ال) /ربح ال 266.301 56.668 39.062 (25.083) 336.948

336.028 (25.083) 42.437 48.982 269.692 
)الخسارة( العائد إلى المساهمين  /الربح 

 في الشركة

 معدلة – 2018ديمسبر  31     

 إجمالي الموجودات 19.354.257 2.354.348 5.330.692 5.639.842 32.679.139

 إجمالي المطلوبات 11.483.010 50.536 5.254.285 1,421.990 18.209.821

 

  األلبان والعصائر منتجات المخابز منتجات الدواجن األنشطة األخرى جمالياإل

 بآالف الرياالت

 السعودية

 بآالف الرياالت

 السعودية

 بآالف الرياالت

 السعودية

 بآالف الرياالت

 السعودية

 الرياالتبآالف 

 م2018 مارس 31 السعودية

      

 اإليرادات 2,365,819 405.466 420,639 235,071 437,810, 3

 عمالء خارجين إيرادات 2,356,948 405.466 420,639 49.152 3.232.205

 معدلة – طفاءإاستهالك و (330.283) (61.575) (81.773) (48.127) (521.758)

( 3,430) (1,386) ( 2,044) - - 

الحصة في نتائج الشركات الزميلة 

 المشترك والمشروع

  معدلة –ربح/)خسارة( الفترة  271.650 45.207 25.348 (1.804) 340.401

344.867 (1.804) 25.338 39.794 281.539 
)الخسارة( العائد إلى المساهمين  /الربح 

  معدلة – في الشركة

 معدلة – 2017ديمسبر  31     

 إجمالي الموجودات 20.751.145 2.466.821 5.725.856 3.354.484 32.298.306

 إجمالي المطلوبات 10.448.984 465.049 5.169.324 1.386.296 17.469.653

المنتجات في نقطة زمنية محددة ويتم استهالكية. يتم انتقال السيطرة على عقود مع عمالء لبيع منتجات  منتنتج ايرادات المجموعة 
 بيعها مباشرة للعمالء.
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 )تتمه( المعلومات القطاعية   -12

 يوضح الجدول ادناه اإليرادات حسب قطاعات األعمال والمناطق الجغرافية 

 
 

 اإلجمالي نشاطات أخرى الدواجن المخابز األلبان والعصائر

بآالف الرياالت  
 السعودية

الرياالت بآالف 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

 لفترة الثالثة أشهر 
 المنتهية فى   
 م2019مارس  31   

     

 2.311.503 33.842 454.136 350.147 1.473.378 المملكة العربية السعودية  

 دول مجلس التعاون 

 749.242 124 35.085 77.715 636.318 األخرىالخليجي    

 293.338 21.427 13.046 2.157 256.708 دول أخرى 

 3.354.083 55.393 502.267 430.019 2.366.404 اإلجمالي

 

األلبان  
 اإلجمالي نشاطات أخرى الدواجن المخابز والعصائر

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

  لفترة الثالثة أشهر 
 فيالمنتهية    
 م2018مارس  31   

     

 2.217.172 31.040 382.001 332.531 1.471,600 المملكة العربية السعودية  

دول مجلس التعاون 

 الخليجي األخرى
646,929 72.059 30,492 615 750.095 

 264.938 17.497 8.146 876 238,419 دول أخرى 

 3,232,205 49.152 420,639 405.466 2,356,948 اإلجمالي

 

 األدوات المالية -31
 

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

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

 من حجم عملياتها أو إجراء معاملة بشروط سلبية. جوهري ا

 

وفرة بصورة سهلة ومنتظمة من تاجر صرف أو وسيط أو مجموعة تعتبر األداة المالية مدرجة في سوق نشطة إذا كانت األسعار المدرجة مت 

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

  

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

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

 

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

وهي قابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوبات بصورة  1األسعار المدرجة التي تم إدراجها في المستوى  غير: مدخالت 2المستوى  

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

 حظة )مدخالت غير قابلة للمالحظة(.: مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات السوق القابلة للمال3المستوى  
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بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة العادلة. وهي ال تشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية  ،القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التالييظهر الجدول  

 بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة. يتم قياسهاالتي ال 
 

  2019مارس  31

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

 

 أدوات التحوط

إستثمار في أدوات 

حقوق ملكية بالقيمة 

العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر

 

 التكلفة المطفأة

 

  اإلجمالي

 

 1المستوى 

 

 2المستوى 

 

 3المستوى 

 

 االجمالي

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

          الموجودات المالية

 28.020 - 28.020    -  28.020 -    - 28.020 أدوات مالية مشتقة

 بطريقة يتم المحاسبة عنه استثمار

 136.997 - 136.997    - حقوق الملكية

 

136.997 - - 136.997 

 - - -    -  1,533,013 1,533,013 -    - ذمم مدينة تجارية ومدينون آخرون

 - - -    -  611,813 611,813 -    - كالبننقد وأرصدة لدى 

 28.020 136.997 2,144,826 2,309,843  136.997 28.020 - 165.017 

          

          المطلوبات المالية

 15.267 - 15.267 -  15.267 - - 15.267 أدوات مالية مشتقة

 - - - -  13,013,905 13,013,905 - - و تسهيالت قروض

   - -  380,554 380,554 - - تأجيرالتزامات 

 - - - -  215.923 215.923 - - سحب على المكشوف

 - - - -  2,848,628 2,848,628 - - ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون

 15.267 - 16,459,010 16,474,277  - 15,267 - 15,267 
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  ةمعدل - م2018 ديسمبر 31

 القيمة العادلة  الدفتريةالقيمة  

 

 أدوات التحوط

إستثمار في أدوات 

حقوق ملكية بالقيمة 

العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر

 

 التكلفة المطفأة

 

  اإلجمالي

 

 1المستوى 

 

 2المستوى 

 

 3المستوى 

 

 االجمالي

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

          الموجودات المالية

 40,083 - 40,083    -  40,083 -    - 40,083 أدوات مالية مشتقة

 يتم المحاسبة عنه بطريقة استثمار

 102,624 - 102,624    - حقوق الملكية

 

102,624 - - 102,624 

 - - -    -  1,270,558 1,270,558 -    - ذمم مدينة تجارية ومدينون آخرون

 - - -    -  1,182,902 1,182,902 -    - نكالبنقد وأرصدة لدى 

 40,083 102,624 2,453,460 2,596,167  102,624 40,083 - 142.707 

          

           المطلوبات المالية

 33,423 - 33,423 -  33,423 - - 33,423 أدوات مالية مشتقة

 - - - -  13,662,264 13,662,264 - - و تسهيالت قروض

 - - - -  407.536 407.536 - - التزامات تأجير

 - - - -  179,321 179,321 - - المكشوفسحب على 

 - - - -  2,873,921 2,873,921 - - ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون

 33,423 - 17,123,042 17,156,465  - 33,423 - 33,423 
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  ةمعدل – 2018يناير  1

 القيمة العادلة  الدفتريةالقيمة  

 

 أدوات التحوط

إستثمار في 

أدوات حقوق 

ملكية بالقيمة 

العادلة من خالل 

الدخل الشامل 

 اآلخر

 

 التكلفة المطفأة

 

  اإلجمالي

 

 1المستوى 

 

 2المستوى 

 

 3المستوى 

 

 االجمالي

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

          الموجودات المالية

 26.288 - 26.288 -  26.288 - - 26.288 أدوات مالية مشتقة

 يتم المحاسبة عنه بطريقة استثمار

 90.711 - 90.711 - حقوق الملكية

 

90.711 - - 90.711 

 - - - -  1.196.022 1.196.022 - - ذمم مدينة تجارية ومدينون آخرون

 - - - -  1.891.697 1.891.697 - - كالبننقد وأرصدة لدى 

 26.288 90.711 3.087.719 3.204.718  90.711 26.288 - 116.999 

          

          المطلوبات المالية

 42.504 - 42.504 -  42.504 - - 42.504 أدوات مالية مشتقة

 - - - -  12.546.528 12.546.528 - - و تسهيالت قروض

 - - - -  455.189 455.189 - - التزامات تأجير

 - - - -  255.585 255.585 - - سحب على المكشوف

 - - - -  3,227,345 3,227,345 - - ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون

 42.504 - 16,484,647 16,527,151  - 42.504 - 42.504 
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العقود اآلجلة ومقايضات أسعار العموالت ومشتقات السلع. تم تقييم هذه المشتقات على  دوات المالية المشتقةيحتوي المستوى الثاني لأل 

تتضمن أساليب باالعتماد على الطرف المقابل لتقييم هذه المشتقات.  تقوم المجموعة. نطاق واسعباستخدام نماذج تقييم معترف بها على 

القيمة الحالية وتقييمات السوق المتوسطة.  حساباتار القياسية اآلجلة باستخدام استخدام نماذج األسع المقابلةالتقييم المطبقة من قبل األطراف 

قابلة الحالية باستخدام مدخالت  توقع التدفقات النقدية المستقبلية وتخصم المبالغ المستقبلية إلى القيمةتوحيثما ينطبق ذلك، فإن هذه النماذج 

 .ةوالفوري اآلجلةاالئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية واألسعار  نطاقئدة وفي السوق بما في ذلك منحنيات أسعار الفاللمالحظة 

 توزيعات األرباح -41

م 2018ديسمبر  31سعودى للسهم(  للسنة المنتهية فى  لاير 0.85)  مليون لاير سعودي 850بقيمة رباح  إقترح مجلس اإلدارة  توزيعات ا

 م.2019ابريل  7فى إجتماع الجمعية العامة والذى سيعقد فى من قبل المساهمين ليتم الموافقة عليها 

 أحداث الحقة -51

ائم المالية األولية الموحدة في هذه القوو إفصاح أقد تتطلب تعديل تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة منذ نهاية الفترة والتي 

 الموجزة.

 عتماد مجلس اإلدارةا -61

 7هـ )الموافق 1440 شعبان 2بتاريخ بالنيابة عن المساهمين بل مجلس اإلدارة من ق   الموجزة الموحدة األولية د هذه القوائم الماليةااعتمتم 

 (.م2019ابريل 

 


