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٨ 

  نبذة عن الشركة وشركاتها التابعة وأنشطتها   -   ١
  

 ٢المراعي ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية، تم تحويلها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة بتاريخ  إن شركة  
يوليو    ١هـ (الموافق  ١٤١١ذو الحجة    ١٩م). وقد بدأت الشركة عملياتها التجارية بتاريخ  ٢٠٠٥أغسطس    ٨هـ (الموافق  ١٤٢٦رجب  
م، كانت األنشطة الرئيسية للشركة  ١٩٩١. وقبل توحيد أنشطتها في عام  ١٠١٠٠٨٤٢٢٣م) وتعمل بموجب سجل تجاري رقم  ١٩٩١

 م تتم باستخدام اسم العالمة التجارية "المراعي". ١٩٩١م حتى ١٩٧٧لألعوام من 
  

،  ١١٤٩٢، الرياض  ٨٥٢٤، ص.ب.  االزدهار، الطريق الدائري الشمالي، حي  ٧إن عنوان المركز الرئيسي للشركة هو: مخرج رقم  
  كة العربية السعودية. الممل

 
تعد الشركة وشركاتها التابعة (معاً "المجموعة") مجموعة رئيسية متكاملة للمواد الغذائية االستهالكية والمشروبات في منطقة الشرق  

الخليجي األخر التعاون  دول مجلس  في  تعمل  السعودية. كما  العربية  المملكة  في  األكبر  السوقية  الحصة  ى،  األوسط، وتستحوذ على 
  باإلضافة إلى مصر واألردن. 

  
التجارية "المراعي" و "جوسي اليف" و"بيتي"   العالمات  باستخدام اسماء  الغذائية  المواد  الفاكهة وتصنيع  األلبان وعصائر  إنتاج  يتم 

ي المملكة العربية السعودية  و"طيبة". كما يتم إنتاج الحليب الخام ومعالجته مع القيام بتصنيع األغذية المشتقة من األلبان وعصائر الفاكهة ف
  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  

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

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

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

مع شركة شيبيتا، والتي تحتفظ الشركة بحصص مسيطرة فيها، باستخدام اسم العالمتين التجاريتين "لوزين" و"سفن    من خالل شراكة
  التوالي. دايز"، على 

  
  ر". يتم تصنيع منتجات الدواجن والمتاجرة بها من قبل شركة حائل للتنمية الزراعية، باستخدام اسم العالمتين التجاريتين "اليوم" و "البشاي 

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

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

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

 كما يلي:  مان والبحرين واتفاقية وكالة مبرمة في الكويت التابعة في اإلمارات وعُ 
  

  شركة المراعي اإلمارات المحدودة  -   دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  المحدودة شركة الكواكب العربية للتجارة والتسويق   -   سلطنة ُعمان

  شركة المراعي البحرين ذ.م.م  -   مملكة البحرين
  شركة الخرافي إخوان لمنتجات األلبان المحدودة  -   دولة الكويت 

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

  
"فوندومونتي"، من    ت المتحدة األمريكية. ويشار إليهم مجتمعيناألرجنتين والوالياتمتلك المجموعة وتقوم بتشغيل مزارع أعالف في  

 خالل الشركات التابعة الرئيسية التالية: 
  

  فوندومونتي القابضة أمريكا الشمالية المحدودة  -   الواليات المتحدة األمريكية 
  فوندومونتي أمريكا الجنوبية إس.إيه  -   األرجنتين 

 
الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة وفوندومونتي    من خالليتم تشغيل وإدارة أعمال المجموعة خارج دول مجلس التعاون الخليجي  

  . من خالل شركة المراعي لالستثمار القابضة ذ.م.م، التي تأسست في مملكة البحرينالتي تدار 
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٩ 

  وأنشطتها (تتمة) نبذة عن الشركة وشركاتها التابعة    -   ١
  

  الدواجن.  أمهاتوالتي تتركز عملياتها الرئيسية في تربية   من حصص شركة تأصيل الدواجن ٪٩٣٫٥تمتلك المجموعة 
  

تعمل بشكل    ٪ من حصص شركة مصنع األوائل للصناعات الغذائية المحدودة في المملكة العربية السعودية والتي١٠٠تمتلك المجموعة  
 . منتجات ذات قيمة إضافية (اللحوم والدواجن) لصناعة الخدمات الغذائية في الشرق األوسط رئيسي في تقديم 

 
  : الغذائية المحدودة إضافية في الشركة الحديثة لصناعة المواد شراء حصة

  
الحديثة لصناعة  شركة  ال أسهم  من  ٪  ١٥  إضافية قدرها  حصة   )، استحوذت المجموعة علىم٢٠٢١مايو    ٢هـ (١٤٤٢رمضان    ٢٤  بتاريخ
مليون لایر سعودي، مما أدى إلى زيادة حصتها من   ١٥٠بقيمة إجمالية قدرها    الماليةالغذائية المحدودة المملوكة لشركة العليان    المواد

دون أي تأثير على الربح أو الخسارة لفترة الستة أشهر    الُمالكتمت المحاسبة عن الشراء كمعاملة حقوق ملكية مع    .٧٥٪٪ إلى  ٦٠
البالغ    .م٢٠٢١يونيو    ٣٠المنتهية في   الفرق  تسجيل  الدفترية    لایرمليون    ١٠٣تم  القيمة  بين  الملكيةسعودي  المسيطرة    لحقوق  غير 

 .والمقابل المدفوع ضمن حقوق الملكية كجزء من االحتياطيات األخرى
  

  :الت شراء أصول / معام  محتملة  ات استحواذ
 
٪ من أسهم شركتي ١٠٠لالستحواذ على    أسهم  م)، أبرمت المجموعة اتفاقية شراء٢٠٢١مارس    ١٥هـ (١٤٤٢شعبان    ٢٠  بتاريخ  أ)

مارت ذ.م.م الواقعة في   مارت ذ.م.م، الواقعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وشركة بيك  ذ.م.م وبيك  منطقة حرة بيكمارت  
  مليون لایر سعودي).   ٩٥٫٥مليون درهم إماراتي (  ٩٣٫٥  مؤسسية تبلغ  بقيمة")  بيك مارتمجتمعين بـ "  إليهم(يشار  البحرين  
  ). ١٢(إيضاح 

  
،  المشروباتشركة بن غاطي لصناعة  مع    أصول  شراء   )، أبرمت المجموعة اتفاقية م٢٠٢١يونيو    ١(هـ  ١٤٤٢شوال    ٢٠  بتاريخ  (ب) 

ومقرها    الستحواذ على األصول المملوكة لشركة بن غاطي لصناعة المشروباتللشراء واوذلك    شركة ذات مسؤولية محدودة
 . مليون لایر سعودي) ٢١٩٫٣مليون درهم إماراتي ( ٢١٥اإلمارات العربية المتحدة بقيمة 

  
عمليتي االستحواذ لموافقة السلطات التنظيمية بما في ذلك موافقة الهيئة العامة  الخاصة بكلتا  األسهم واألصول    شراء  تييخضع إتمام اتفاقي 

ليس لدى المجموعة أسبقية تاريخية للموافقات من الهيئة العامة للمنافسة، وبالتالي تعتقد اإلدارة  .  في المملكة العربية السعودية للمنافسة 
م، لم يتم استالم هذه الموافقات،  ٢٠٢١  يونيو  ٣٠. كما في  ذات العالقةية  ايير المحاسب أن هذه الموافقة هي شرط جوهري بموجب المع

استالم هذه  وبناًء عليه، سيتم ادراج التأثير المالي والنتائج المالية للكيانات في القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة للمجموعة فقط عند  
 الموافقات. 

  
  : ١٩كوفيد تحديث 

  
في دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان األخرى التي تمارس من خاللها المجموعة أعمالها وما   ١٩النتشار فيروس كوفيد  باالستجابة

تقييم تأثيره   تواصل اإلدارة،  الماضية  شهًرا  خالل الثمانية عشر  نتج عنه من تعطل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق 
، بما في ذلك تشكيل فرق  مستمرة  م٢٠٢٠التي اتخذتها المجموعة في أبريل    الوقائية  . التزال اإلجراءاتابشكل استباقي على عملياته
األزمات   إدارة  ضمان  المستمرة وعمليات  وكذلك  أوسع  كنطاق  والمجتمع  والمستهلكين  وعمالئها  موظفيها  وسالمة  صحة  لضمان   ،

حاليًا غير متأثرة إلى حد كبير،   المجموعةاستمرارية توريد منتجاتها في جميع أسواقها. على الرغم من هذه التحديات، ال تزال أعمال  
لحظر والقيود المختلفة التي تم فرضها من قبل السلطات التنظيمية المختلفة  من عمليات ا  استثناؤهان صناعة األغذية بشكل عام تم  إحيث  

مواقع  تواصل المزارع ومرافق التصنيع مراقبة . ورحالت الطيرانبما في ذلك اإلعفاء من ساعات حظر التجوال وقيود شحن البضائع 
في هذه    بالكاملاللقاح    اعطائهمذين تم  األفراد ال  دخولتيب  ومع ذلك، فإن اإلدارة حالًيا في طور صياغة بروتوكوالت لتر  ةالمقيد  الدخول
  . المواقع

  
التحوالت   الرغم من وجود بعض  إلى حد كبير، على  المجموعة  التجزئة والجملة على منتجات  الطلب األساسي من عمالء  يتأثر  لم 

  بنهاية الربع الثالث.  لتطعيم جميع موظفيها شاملة   اإلدارة خطة وضعت الصغيرة في مزيج المنتجات.
  
لم يكن له تأثير جوهري على نتائج المراعي المالية التي تم التقرير عنها للفترة  ١٩أن وباء كوفيد اإلدارة  بناًء على هذه العوامل، تعتقد   

  م. ٢٠٢١ يونيو ٣٠المنتهية في 
  

م من أن اإلدارة في هذا الوقت ليست على علم بأية عوامل متوقعة قد  ) عن كثب على الرغ١٩تواصل المجموعة مراقبة حالة (كوفيد  
  م أو بعده.  ٢٠٢١تغير من تأثير الوباء على عمليات المجموعة خالل عام 
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١٠ 

  نبذة عن الشركة وشركاتها التابعة وأنشطتها (تتمة)   -   ١
  

  الربوط الزكوية والضريبية 
  

ضد الربوط ومازالت    تاستئنافا. تم تقديم  م٢٠١٨  -  م٢٠١٥لشركة المراعي لألعوام من  ، استلمت المجموعة ربوط  م٢٠٢١خالل عام  
. تعتقد اإلدارة أن قرارات االستئناف ضد ربوط السنوات المفتوحة لن ينتج عنها مبالغ جوهرية  م٢٠٢١ يونيو ٣٠قيد المراجعة كما في 

  بالفعل في القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة.  ه قد تم تسجيل   عماإضافةً 
 

  مقارنة النتائج الربعية: 
  

، يتم عادةً إعداد القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة الربع سنوية على أساس يعكس  السنةعلى عكس القوائم المالية الموحدة لنهاية  
م  الدورة األسبوعية لإلقفال التشغيلي لألنظمة المالية. لذلك لن يكون تاريخ اإلقفال التشغيلي بالضرورة هو نفس اليوم األخير من التقوي 

أو تقوم اإلدارة    جوهريةون الفروق في طول الفترة الحالية وفترة المقارنة غير  الربع سنوي. يتم حساب متوسط هذه الفروق بحيث تك
  بتعديل تاريخ اإلقفال وفقًا لذلك للتأكد من أن هذه الفترات قابلة للمقارنة. 

  
  لنتائج المجموعة السنوية.  ا ال تعد نتائج الفترة مؤشرً 

  
  أسس اإلعداد   -   ٢
  
  بيان االلتزام  ١- ٢
  

) "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة  ٣٤ا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقً تم إعداد هذه  
محاسبين ويجب قراءتها جنًبا إلى جنب مع  مراجعين والالعربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية لل

المنتهية في  آخر قوائم ما المطلوبة    المالية   القائم  هذه   إن  .م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١لية موحدة للمجموعة للسنة  ال تتضمن كافة المعلومات 
، ولكن تم إدراج سياسات محاسبية وإيضاحات تفسيرية  وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي  الموحدة  مجموعة كاملة من القوائم المالية ل

  .م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١هامة لفهم التغيرات في المركز المالي واألداء المالي للمجموعة منذ مختارة لتفسير أحداث ومعامالت 
  
  إعداد القوائم المالية   ٢- ٢
  

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

  
  .يتم قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة 
  .يتم قياس االستثمار في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
  و   ;زامات المنافع المحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعةيتم االعتراف بمستحقات الت 
  .الموجودات الحيوية، والتي يمكن قياسها بالقيمة العادلة بشكل موثوق به، يتم تقييمها بالقيمة العادلة 
  
  استخدام األحكام والتقديرات   ٣- ٢
  

لمالية األولية الموحدة الموجزة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية  يتطلب اعداد هذه القوائم ا
  . قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. والمصروفات والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات وااليرادات 

  
التقديرات الهامة   الهامة لحاالت عدم التأكد من  الموضوعة  إن  للمجموعة والمصادر  المحاسبية  السياسات  من قبل اإلدارة عند تطبيق 

(باستثناء األحداث والمعامالت التي تم اإلفصاح عنها في    .السنوية األخيرةالموحدة  التقديرات كانت مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية  
  ). ١إيضاح 

  
  الوظيفية وعملة العرض العملة   -   ٣
  

تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة باللایر السعودي، والذي هو العملة الوظيفية للشركة وعملة العرض للمجموعة. تم  
  . تقريب جميع المبالغ ألقرب ألف، مالم يذكر غير ذلك 

  
  السياسات المحاسبية الهامة   -   ٤
  

  والتعديالت على المعايير والتفسيرات المعايير الجديدة  
  

والتي تم شرحها    م٢٠٢١يناير    ١من    امن التعديالت على المعايير سارية اعتبارً   اال يوجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن عددً 
  موحدة الموجزة للمجموعة. ولكن ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية األولية الفي القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة 

 



  شركة المراعي 
  شركة مساهمة سعودية 

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  م ٢٠٢١يونيو  ٣٠  لفترة الستة أشهر المنتهية في

 

١١ 

  ستثمارات اال    ٥
  

  مكان التأسيس   الرئيسي النشاط   الطبيعة   

  يونيو  ٣٠
  م ٢٠٢١

  مراجعة)  (غير 

  ديسمبر  ٣١  
  م ٢٠٢٠ 

  (مراجعة) 

  يونيو  ٣٠  
  م ٢٠٢١

  (غير مراجعة) 

  ديسمبر  ٣١  
  م ٢٠٢٠

  (مراجعة) 

          
  

  
بآالف الرياالت    

  السعودية 
بآالف الرياالت    

  السعودية 
                      استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك 

  شركة زميلة  ) ١-٥فوندومونتي أس.إيه (إيضاح  ماريا 

زراعة وتشغيل  
وبيع مستلزمات  

  ٪ ٤٩  رومانيا  األعالف للمجموعة 

  

٤٩ ٪  

  

٨٧٫٩٠٤  

  

٨٩٫٤١٩  
  ٢٠٤    ٢٠٤    ٪ ٥٠    ٪ ٥٠  قطر   شركة راكدة   مشروع مشترك  شركة المراعي ذ.م.م. 

                ٨٩٫٦٢٣    ٨٨٫١٠٨  
                      

                      ) ٢- ٥(إيضاح  استثمار في أدوات حقوق ملكية  
  ١٢٩٫٧٣٤    ١٣٨٫٧٠١    ٪ ١٫١    ٪ ١٫١        شركة االتصاالت المتنقلة السعودية ("زين") 

  
  على النحو التالي:  زميلةال  شركة ال فيالحركة في االستثمار    ١- ٥
  

  

  يونيو  ٣٠
  م ٢٠٢١

    ) غير مراجعة (

  ديسمبر  ٣١
  م ٢٠٢٠

  ) مراجعة(

  
  بآالف الرياالت 

    السعودية 
  الرياالت بآالف 

  السعودية 
        ماريا فوندومنتي أس.إيه. 

  ٨٧٫٨٢٥    ٨٩٫٤١٩  الرصيد اإلفتتاحي
  ١٫٤٠٥    (١٫٤٨٥)  الحصة في نتائج الفترة / السنة 

  ١٨٩    (٣٠)  فروق ترجمة عمالت 
  ٨٩٫٤١٩    ٨٧٫٩٠٤  الرصيد الختامي 

  
  ). تداول(  السعودية بناًء على سعر السوق المتاح في السوق المالية   في زين بالقيمة العادلة  سهم )  مليون  ٩٫٥م:    ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(  مليون   ٩٫٥البالغ  تم قياس االستثمار في أدوات حقوق الملكية    ٢- ٥

  : م٢٠٢٠  يونيو  ٣٠(  الموجزة  تم عرضه ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة   ذي م وال٢٠٢١  يونيو  ٣٠المنتهية في  لایر سعودي للفترة   مليون  ٩٫٠  بقيمة غير محقق    ربحنتج عن التقييم العادل  
  ). سعودي مليون لایر  ٨٫٢ بقيمة ة غير محقق خسارة 

  
  ن. البنك السعودي الفرنسي لشركة زي  في الفترات السابقة من الذي تم منحه ضمان القرض المتعلق ب زين   أسهم على رهنالإنهاء   تمم ٢٠٢١مارس  ٢٣بتاريخ 

  



  شركة المراعي 
  شركة مساهمة سعودية 

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  م ٢٠٢١يونيو  ٣٠  لفترة الستة أشهر المنتهية في

 

١٢ 

 رأس المال   -   ٦
  

م:  ٢٠٢٠(سهم  ودي) مكون من مليار لایر سع مليار ١٠م: ٢٠٢٠لایر سعودي (  مليار ١٠ م٢٠٢١  يونيو  ٣٠بلغ رأس مال الشركة في 
  لایر سعودي لكل سهم.  ١٠مدفوع بالكامل بقيمة مصدر و )سهم مليار

  
  قروض وتسهيالت   -   ٧
  

    إيضاح   

  يونيو  ٣٠
  م ٢٠٢١

    ) غير مراجعة (

ديسمبر   ٣١
  م ٢٠٢٠

  ) مراجعة(

      
  بآالف الرياالت 

    السعودية 
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
            

  ٤٫٤١٦٫٦١٠    ٥٫٠٢٨٫٩٢٠      تسهيالت بنكية إسالمية (مرابحة) 
  ٢٫٤٢١٫٢٣١    ١٫٦٣٣٫٨٤٠      صندوق التنمية الصناعي السعودي 

  تسهيالت بنكية لشركات تابعة في غير دول 
  ٣٥٨٫٥٤١    ٤٤٣٫٨٤٤      مجلس التعاون الخليجي     

  ٢٧٢٫٧١٤    ٢٤٨٫٨٢٧      مؤسسة التمويل الدولية  
  ١٤٢٫٨٢٨    ١٤٢٫٩٧٠      صندوق التنمية الزراعية 

      ٧٫٦١١٫٩٢٤    ٧٫٤٩٨٫٤٠١  
  ١٫٦٠٨٫٥٧٥    ١٫٦٠٨٫٥٨٩    ١-٧  صكوك  

  ١٫٨٩٤٫٤٦٩    ١٫٨٩٤٫٨٣٤     صكوك دولية 
      ١١٫١١٤٫٩٦٨    ١١٫٠٠١٫٨٢٤  

  ٥٥٫٤٣٦    ١٦٣٫١٢٢      قصيرة األجل قروض 
  ٩٧٠٫٥٧٧    ٨٢٠٫٢٠٢      جزء متداول من قروض طويلة االجل 

  ١٫٠٢٦٫٠١٣    ٩٨٣٫٣٢٤      متداولة ال مطلوبات ال – قروض وتسهيالت 
  ١٠٫٠٨٨٫٩٥٥    ١٠٫٠١٨٫٥٠٠      متداولةالمطلوبات غير ال – قروض وتسهيالت 

      ١١٫١١٤٫٩٦٨    ١١٫٠٠١٫٨٢٤  
  
تشتمل القروض على تعهدات معينة. وقد يتم إعادة التفاوض في حالة اإلخالل بها مستقبالً. وتقوم اإلدارة بمراقبة التعهدات    ١- ٧

خالل الفترة المنتهية    لضمان االلتزام.  زمة الالباتخاذ االجراءات  اإلدارة  تقوم  متوقع، إخالل  وجود حالة    وفي بصورة شهرية،  
  . تعهداتالمن أي ب  إخالل ، لم يكن هنالك أي م٢٠٢١ يونيو ٣٠في 

    



  شركة المراعي 
  شركة مساهمة سعودية 

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  م ٢٠٢١يونيو  ٣٠  لفترة الستة أشهر المنتهية في

 

١٣ 

 ربحية السهم   -   ٨
  

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

 

  يونيو  - بريل أ
 م ٢٠٢١

    (غير مراجعة) 

  يونيو  - بريل أ
  م ٢٠٢٠

    (غير مراجعة) 

  يونيو  - يناير 
 م ٢٠٢١

    (غير مراجعة) 

  يونيو  - يناير 
 م ٢٠٢٠

  (غير مراجعة) 

  
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

  السعودية 
                

  ١٫٠٢٦٫٩٣٧    ٨٦٧٫٩٢٥    ٦٤٣٫٩٣٢    ٤٨١٫٩٧٩  الشركة  الربح للفترة العائد إلى المساهمين في
               ف" ألل عدد األسهم "با 

  المرجح لعدد األسهم العادية المتوسط  
  ٩٨٠٫٦٠٠    ٩٨١٫٣٢٦    ٩٧٩٫٢٥٣    ٩٨١٫٤١٧  األساسية  ألغراض احتساب ربحية السهم     

  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
  ١٩٫٤٠٠    ١٨٫٦٧٤    ٢٠٫٧٤٧    ١٨٫٥٨٣  المعاد شراؤها     

  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
  ١٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٫٠٠٠٫٠٠٠  المخفضة  ألغراض احتساب ربحية السهم     
                

  فترة العائد إلى ال ربحية السهم بناًء على ربح 
                المساهمين في الشركة (باللایر السعودي)     
  ١٫٠٥    ٠٫٨٨    ٠٫٦٦    ٠٫٤٩  األساسية    -
  ١٫٠٣    ٠٫٨٧    ٠٫٦٤    ٠٫٤٨  المخفضة    -
 

المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي لكي يعكس تأثير أسهم المنحة وتعديلها لألخذ في الحسبان أسهم الخزينة المحتفظ بها  تم تعديل المتوسط 
 ضمن برنامج خيارات الموظفين في أسهم شركة المراعي. 

 
  المعلومات القطاعية   -   ٩
  

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

شطة القطاعية األخرى منتجات األعالف  و "البشاير". تشمل األن   "اليوم"  تينالتجاري   تينباإلضافة إلى منتجات الدواجن باستخدام العالم
 ٣٠م و  ٢٠٢١  يونيو  ٣٠. فيما يلي بيانا بالمعلومات المالية المختارة كما في  األغذيةوالمحاصيل الزراعية وأغذية األطفال وخدمات  

  لكل قطاع من قطاعات األعمال: في ذلك التاريخ  المنتهية وللفترةم ٢٠٢٠ يونيو
  

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

  والمحاصيل الزراعية وأغذية األطفال منتجات األعالف   أنشطة أخرى 
 األغذية وخدمات 

    



  شركة المراعي 
  شركة مساهمة سعودية 

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  م ٢٠٢١يونيو  ٣٠  لفترة الستة أشهر المنتهية في

 

١٤ 

  (تتمة)  القطاعية المعلومات   -   ٩
  

  
األلبان  
  منتجات المخابز   والعصائر 

منتجات  
  اإلجمالي   أنشطة أخرى   الدواجن 

  
  بآالف الرياالت

  السعودية
  بآالف الرياالت

  السعودية
  بآالف الرياالت

  السعودية
  بآالف الرياالت

  السعودية
  بآالف الرياالت

  السعودية
            م ٢٠٢١ يونيو ٠٣

  ٨٫٠٢٠٫٣٨٣  ٦٠٦٫٩٨٦  ١٫١١٨٫٠٢٣  ٧٩٢٫٠٠٢  ٥٫٥٠٣٫٣٧٢  إيرادات 
  ٧٫٦٥٠٫٥٨٢  ٢٦٣٫٤٤٦  ١٫١١٨٫٠٢٣  ٧٩٢٫٠٠٢  ٥٫٤٧٧٫١١١  أخرى  أطراف إيرادات

  (١٫٠٦٥٫٣٤٥)  (٩٦٫٩٤١)  (١٧٢٫٩٥٧)  (١٠٦٫٣٩٣)  (٦٨٩٫٠٥٤)  استهالك وإطفاء 
            حصة في نتائج شركة

  (١٫٤٨٥)  (١٫٤٨٥)  -  -  -  زميلة ومشروع مشترك   
  ٨٧٨٫٧٠٩ (٦٫٠٨٧) ١٢٤٫٩٨١ ٧٦٫٧٠٠  ٦٨٣٫١١٥  الفترة / (خسارة) ربح

  العائد  / (الخسارة) الربح
         المساهمين في  إلى    

 ٨٦٧٫٩٢٥ (٦٫٠٨٧) ١٢٣٫٩٢٦ ٧٣٫٤٢١ ٦٧٦٫٦٦٥  الشركة   
  ٣٢٫٦٤٦٫٠٣١  ٣٫١٣٥٫٥١٢  ٥٫٤٩٩٫٩٣٧  ٢٫٠٩٧٫٤١٠  ٢١٫٩١٣٫١٧٢  إجمالي الموجودات 
  ١٦٫٦٧٢٫٤٥١  ٨٢٢٫٦٨٦  ٨١٣٫٩٥١  ٤٢٣٫٩٦٤  ١٤٫٦١١٫٨٥٠  إجمالي المطلوبات 

            م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ٣٢٫٣٤٤٫٣٠٦  ٣٫٠١٥٫٠٣٨  ٥٫٤٧٣٫٤٦٩  ٢٫١٣٩٫٣٢٣  ٢١٫٧١٦٫٤٧٦  إجمالي الموجودات 
  ١٦٫١١٠٫٦٢٧  ٦٧٠٫٥٢٣  ٨٠٢٫٣٢٨  ٤٣٠٫٥١٨  ١٤٫٢٠٧٫٢٥٨  إجمالي المطلوبات 

            
  

  
األلبان  
  منتجات المخابز   والعصائر 

منتجات  
  اإلجمالي   أنشطة أخرى   الدواجن 

  
  بآالف الرياالت

  السعودية
  بآالف الرياالت

  السعودية
  بآالف الرياالت

  السعودية
  بآالف الرياالت

  السعودية
  بآالف الرياالت

  السعودية
            م ٢٠٢٠ يونيو ٠٣

  ٧٫٩٦٧٫٠٣٦  ٤٢١٫٣٩٤  ١٫١٧٣٫٠٠٦  ٨٥٧٫٠٢٦  ٥٫٥١٥٫٦١٠  إيرادات 
  ٧٫٦٧٤٫٢٨٤  ١٥٧٫٨٩٤  ١٫١٧٣٫٠٠٦  ٨٥٧٫٠٢٦  ٥٫٤٨٦٫٣٥٨  إيرادات أطراف أخرى 

  )١٫٠٤٠٫٨٥٦(  )٧٨٫٨٦٣(  )١٩٣٫٨٨٦(  )١٠٨٫٥٨٥(  )٦٥٩٫٥٢٢(  استهالك وإطفاء 
            حصة في نتائج شركة

  ٦٣٦  ٦٣٦  -  -  -  زميلة ومشروع مشترك    
  ٩٨٧٫٣٣٢  )٤٦٫٧٥١(  ١٩٨٫٦١٦  ١٠٥٫٠٢٠  ٧٣٠٫٤٤٧  ربح / (خسارة) الفترة

            (الخسارة) العائد الربح / 
            إلى المساهمين في    
  ١٫٠٢٦٫٩٣٧  )٤٦٫٧٥١(  ١٩٨٫٠٦٩  ٩٨٫١٨٤  ٧٧٧٫٤٣٥  الشركة   

  ٣٣٫٠٦٩٫٣٢٧  ٣٫٤١٦٫٠١٦  ٥٫٢٨٥٫١٠٦  ٢٫٢٠١٫٢٤٩  ٢٢٫١٦٦٫٩٥٦  إجمالي الموجودات 
  ١٧٫٩٠٨٫٤٤٣  ٨٤٦٫١١٢  ٩١٣٫٩٧٤  ٤٤٦٫١٣٣  ١٥٫٧٠٢٫٢٢٤  إجمالي المطلوبات 

            م ٢٠١٩ سمبردي ٣١
  ٣٣٫١٤٨٫٠٤٢  ٣٫٣٥١٫٧٣٣  ٥٫٢٣٩٫٣١٠  ٢٫٢٢٩٫٠٢٨  ٢٢٫٣٢٧٫٩٧١  إجمالي الموجودات 
  ١٧٫٨٨٨٫٩٢٢  ٧٦٢٫٣٣٥  ١٫٠٠٠٫٩٨٨  ٤٥٧٫٣٥٧  ١٥٫٦٦٨٫٢٤٢  إجمالي المطلوبات 

  
المنتجات في نقطة زمنية  تنتج ايرادات المجموعة من العقود مع العمالء من خالل بيع المنتجات االستهالكية. يتم انتقال السيطرة على  

  محددة ويتم بيعها مباشرة للعمالء. 
  

  على والضريبة    الخزينة المركزية  تيبوظيفال يتم تحليل تكلفة التمويل ومصاريف الضريبة على مستوى القطاع، وذلك ألنها مرتبطة  
  على مستوى المجموعة.  المصاريف  هذه التي تدير و، التوالي

  
بناًء على عمليات    موجوداتالالقوائم المالية. يتم تخصيص وتحليل هذه    فيقياس  اليتم قياس موجودات القطاع بنفس الطريقة التي يتم بها  

  لموجودات بناًء على موقعها الجغرافي، وبالتالي لم يتم اإلفصاح عن إجمالي ا  لموجودات القطاع. ال تقوم إدارة المجموعة بتحليل إجمالي ا 
  . القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ستوى الدولة في هذه على م

    



  شركة المراعي 
  شركة مساهمة سعودية 

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  م ٢٠٢١يونيو  ٣٠  لفترة الستة أشهر المنتهية في

 

١٥ 

  المعلومات القطاعية (تتمة)   -   ٩
  

  
األلبان  
  والعصائر 

منتجات  
  المخابز 

منتجات  
  اإلجمالي   أنشطة أخرى   الدواجن 

  
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
  الرياالت بآالف 

  السعودية 
  بآالف الرياالت 

  السعودية 
  ي أشهر المنتهية ف ة ستلفترة ال

            م ٢٠٢١ يونيو  ٠٣
  ٥٫٠٢٨٫٣٠٢  ٨٢٫٢٩٥  ٩٣٠٫٤٧٣  ٦٤٣٫١٣٦  ٣٫٣٧٢٫٣٩٨  المملكة العربية السعودية 

  دول مجلس التعاون 
  ١٫٥١٠٫٢٤٥  ١١٫٤٣٦  ١٣٣٫٠١٥  ١٤٣٫١١٥  ١٫٢٢٢٫٦٧٩  الخليجي األخرى    

  ١٫١١٢٫٠٣٥  ١٦٩٫٧١٥  ٥٤٫٥٣٥  ٥٫٧٥١  ٨٨٢٫٠٣٤  دول أخرى 
  ٧٫٦٥٠٫٥٨٢  ٢٦٣٫٤٤٦  ١٫١١٨٫٠٢٣  ٧٩٢٫٠٠٢  ٥٫٤٧٧٫١١١  إجمالي إيرادات أطراف أخرى 

            
            

  ة أشهر المنتهية في ستلفترة ال
            م ٢٠٢٠ يونيو  ٠٣

  ٥٫٢٨٩٫٠٤٥  ٨٥٫١١٦  ١٫٠٢٦٫٤٥٣  ٧٠٢٫٧٢٩  ٣٫٤٧٤٫٧٤٧  المملكة العربية السعودية 
            التعاون دول مجلس 

  ١٫٦١٤٫٨١٧  -  ١٢٣٫٤٩٠  ١٤٩٫٥٧٩  ١٫٣٤١٫٧٤٨  الخليجي األخرى    
  ٧٧٠٫٤٢٢  ٧٢٫٧٧٨  ٢٣٫٠٦٣  ٤٫٧١٨  ٦٦٩٫٨٦٣  دول أخرى 

 ٧٫٦٧٤٫٢٨٤  ١٥٧٫٨٩٤  ١٫١٧٣٫٠٠٦  ٨٥٧٫٠٢٦  ٥٫٤٨٦٫٣٥٨  إجمالي إيرادات أطراف أخرى 
  

  معلومات التدفق النقدي   -  ١٠
  

  نقد وما في حكمه   ١-١٠
  

 

  يونيو  - يناير 
 م ٢٠٢١

    ) غير مراجعة (

  يونيو  - يناير 
  م ٢٠٢٠

  ) غير مراجعة (

 
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

  السعودية 
       

  ٥٩١٫١٧٧    ٦١٨٫٩١٢  نقد وأرصدة لدى البنك
  (١٥٨٫٣٣٩)    (١٢٤٫٠٤٥)  سحب على المكشوف 

  ٤٣٢٫٨٣٨    ٤٩٤٫٨٦٧  اإلجمالي 
  

  والتمويلية غير النقدية األنشطة االستثمارية   ٢-١٠
  

  

  يونيو  - يناير 
 م ٢٠٢١

    ) غير مراجعة (

  يونيو  - يناير 
  م ٢٠٢٠

  ) غير مراجعة (

 
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

  السعودية 
       

  ٧٩٣٫٦١٦    ١٩٩٫٣٨٧  التنفيذ تحت ومعدات من أعمال رأسمالية  وآالت تحويل إلى ممتلكات  
  ٢٫٨٨٧    ٤٫٨٨٩  التنفيذ تحتكجزء من أعمال رأسمالية  اقتراض اليفتكرسملة 

  ٣٤٫٠١٣    ٥٫٨٠٨  التنفيذ تحتتحويل إلى موجودات غير ملموسة من أعمال رأسمالية 
  ٣٩٫٣٢٤    ٢٣٫٦٠٩  من مزرعة غير ناضجة إلى مزرعة ناضجة  تحويل

  ٨٦٩٫٨٤٠   ٢٣٣٫٦٩٣  اإلجمالي 
  

    



  شركة المراعي 
  شركة مساهمة سعودية 

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  م ٢٠٢١يونيو  ٣٠  لفترة الستة أشهر المنتهية في

 

١٦ 

  توزيعات األرباح   - ١١
  
) وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية على قرار توزيع أرباح بقيمة  م٢٠٢١أبريل    ١٣هـ (  ١٤٤٢رمضان    ١ي  ف
مليون لایر سعودي    ٩٧٨٫١منها    والتي دفع  م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١) للسنة المنتهية في  الواحد  لایر سعودي للسهم  ١مليار لایر سعودي (  ١

  لم يتم دفع أي توزيعات أرباح تتعلق بأسهم الخزينة.  ).م٢٠٢١أبريل  ٢١( هـ١٤٤٢رمضان   ٩في 
  
  أحداث الحقة  -  ٢١
  

دة  تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة منذ نهاية الفترة والتي قد تتطلب إفصاح أو تعديل على هذه القوائم المالية األولية الموح
 ماعدا التالي:  الموجزة 

  
تعتبر الموافقة بمثابة حدث   بيك مارت.   لالستحواذ على  الهيئة العامة للمنافسة المجموعة على موافقة، حصلت  م٢٠٢١يوليو    ٨  بتاريخ
للفترة   الموجزة الموحدة األولية المالية القوائملهذه المعاملة في  ثار المالية والمحاسبيةاآل، وبناًء عليه، سيتم دمج تعديلال يتطلب ال الحق  

  .م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠المنتهية في 
  
  اعتماد مجلس اإلدارة   -  ٣١
  

  الموافق   هـ١٤٤٢ذو الحجة    ١ بتاريخبالنيابة عن المساهمين  تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قِبل مجلس اإلدارة  
  ). م٢٠٢١ يوليو ١١(
 


