
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 شركة المراعي
 سعودیة)مساھمة  (شركة
 الموجزة الموحدة  األولیة القوائم المالیة

 
 المنتھیة في لفترة الثالثة أشھرالمستقل  الحسابات مراجعالفحص لوتقریر 

 م۲۰۱۸ مارس ۳۱
 

 



  
 

 

 شركة المراعي
 شركة مساھمة سعودیة

 
 

 الفھـرس
 

 صفحة 
  
  

 ۲-۱ عن القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة  المستقل الحسابات مراجعتقریر 
  
  

 ۳  م۲۰۱۸ مارس ۳۱كما في الموجزة الموحدة  قائمة المركز المالي
  
  

 ٤ م۲۰۱۸ مارس ۳۱المنتھیة في  الموجزة الموحدة لفترة الثالثة أشھر والخسائرأقائمة األرباح 
  
  

 ٥ م۲۰۱۸ مارس ۳۱المنتھیة في  الموجزة الموحدة لفترة الثالثة أشھرالشامل قائمة الدخل 
  

  
 ٦ م۲۰۱۸ مارس ۳۱المنتھیة في  أشھرالموجزة الموحدة لفترة الثالثة  قائمة التغیرات في حقوق الملكیة

  
    

 ۷ م۲۰۱۸ مارس ۳۱المنتھیة في  الموجزة الموحدة لفترة الثالثة أشھرقائمة التدفقات النقدیة 
  
  

 ۲۸ - ۸ م۲۰۱۸ مارس ۳۱المنتھیة في  األولیة الموجزة الموحدة لفترة الثالثة أشھرالقوائم المالیة إیضاحات حول 
 
 
 
 
 

















 شركة المراعي
 شركة مساھمة سعودیة

 األولیة الموجزة الموحدة   إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۸مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

۸ 
 

  نشطتھاأنبذة عن الشركة والشركات التابعة لھا و - ۱

رجب  ۲بتاریخ  شركة مساھمة إلىمن شركة ذات مسئولیة محدودة  تم تحویلھا)، شركة مساھمة سعودیة "الشركة"شركة المراعي (
یولیو  ۱ھـ (الموافق ۱٤۱۱ذي الحجة  ۱۹وقد بدأت الشركة عملیاتھا التجاریة، بتاریخ ). م۲۰۰٥أغسطس  ۸ھـ (الموافق ۱٤۲٦
 األنشطة الرئیسیة تكان، م۱۹۹۱نشطتھا في عام أ. وقبل توحید ۱۰۱۰۰۸٤۲۲۳)، وتعمل بموجب السجل التجاري رقم م۱۹۹۱
 العالمة التجاریة "المراعي". اسم تتم بإستخدام م۱۹۹۱حتى  م۱۹۷۷ لألعوام من للشركة

 
الریاض  ،۸٥۲٤، ص ب اإلزدھارحي ، ۷رقم  مخرج - الدائري الشمالي طریق -الریاض  في ةللشركنوان المركز الرئیسي ع

 المملكة العربیة السعودیة. ،۱۱٤۹۲
 

"المجموعة") من الشركات الرئیسیة في إنتاج المواد الغذائیة االستھالكیة والمشروبات في  تعد الشركة والشركات التابعة لھا (معاً 
دول مجلس التعاون كما تعمل في  .منطقة الشرق األوسط، وتستحوذ على الحصة السوقیة األكبر في المملكة العربیة السعودیة

 لى مصر واألردن.إباإلضافة األخرى الخلیجي 
 

كما یتم . " و "طیبة"بیتيو "التجاریة "المراعي"  اتالعالم ستخدامبإ، وتصنیع المواد الغذائیة الفاكھةعصائر نتاج األلبان وإیتم 
في المملكة العربیة السعودیة ودولة  وعصائر الفاكھة، إنتاج الحلیب الخام ومعالجتھ مع القیام بتصنیع األغذیة المشتقة من األلبان

 . ومصر واألردن اإلمارات العربیة المتحدة
 

في مصر واألردن من خالل الشركة الدولیة لأللبان والعصائر المحدودة، وتصنیع المواد الغذائیة لبان وعصائر الفاكھة یتم انتاج األ
بإدارة العملیات التشغیلیة للشركة الدولیة المجموعة تقوم  حیث تحتفظ الشركة بحصص مسیطرة. ،مشروع مشترك مع شركة بیبسي

 لأللبان والعصائر من خالل الشركات التابعة الرئیسیة التالیة: 
 طورةتعملیات األغذیة المل االستثماریةشركة طیبة  - األردن
 )شركة مساھمة مصریة( الزراعیة (بیتي) والصناعاتالشركة الدولیة للمشاریع  - مصر 

ائیة تصنیعھا والمتاجرة بھا من قبل شركة المخابز الغربیة المحدودة، والشركة الحدیثة لصناعة المواد الغذأما منتجات المخابز فیتم 
"لوزین"  العالمتین التجاریتین باستخدام ،والتي تحتفظ الشركة بحصص مسیطرة فیھا ، مشروع مشترك مع شركة شیبیتاالمحدودة

 و"سفن دایز"، على التوالي. 

 ستخدام العالمة التجاریة "الیوم". ا، بشركة حائل للتنمیة الزراعیة بواسطةالدواجن والمتاجرة بھا  إنتاجیتم 

الدولیة ألغذیة األطفال  المراعي ألغذیة األطفال المحدودة ویتم المتاجرة بھا بواسطة الشركة یتم إنتاج أغذیة األطفال من قبل شركة
 . ) و (إیفوالك)نیوراالك( العالمتین التجاریتینباستخدام 

مرافق من  حسب النطاق الجغرافي االستھالكیة النھائیة م توزیع المنتجاتیتفي البلدان التي تقوم المجموعة بممارسة عملیاتھا 
تدار جمیع مراكز التوزیع في دول . المجموعة للمسافات الطویلة أسطول التوزیع المحلي بواسطة مراكزإلى  اإلنتاج والتصنیع

) وقطرالكویت من ( في كلٍ  اتفاقیات وكالة مبرمةمان والبحرین) وعُ و ماراتإل(امن قبل الشركات التابعة مجلس التعاون الخلیجي 
 :كما یلي

 
 المحدودة ماراتإلا شركة المراعي - مارات العربیة المتحدةإلا

 المحدودة والتسویقشركة الكواكب العربیة للتجارة  - عمانسلطنة 
 المحدودة البحرینشركة المراعي  - البحرینمملكة 
 شركة الخرافي إخوان لمنتجات األلبان المحدودة. - الكویتدولة 
 شركة خالد للمواد الغذائیة والتجارة. - طرقدولة 

تصدیر منتجات األلبان والعصائر من خالل الشركة الدولیة لأللبان والعصائر  یتم، بذلكالنظام في البلدان األخرى في حال سماح 
عملیاتھا  المجموعة أوقفتم، ۲۰۱۷یونیو  ٦ومنذ  تصدیر المنتجات األخرى من خالل الشركات التابعة األخرى. بینما یتمالمحدودة، 

 في قطر.

مونتي" من خالل یشار إلیھا مجتمعة " فوندوالمتحدة األمریكیة. ووالیات والمزارع أعالف في األرجنتین  وتشغل المجموعة تمتلك
 :الشركات التابعة الرئیسیة التالیة

 
 إل إل سي مونتي القابضة بأمریكا الشمالیةفوندو - الوالیات المتحدة األمریكیة

 إیھإس  مریكا الجنوبیةأ فوندومونتي - األرجنتین
  

 فوندومونتي والمحدودة الدولیة لأللبان والعصائر دول مجلس التعاون الخلیجي من خالل الشركة خارج یتم تشغیل أعمال المجموعة 
 البحرین. مملكة تأسست في التيلقابضة، التي تدار من خالل شركة المراعي لالستثمار ا

 
 



 شركة المراعي
 شركة مساھمة سعودیة

 تتمھ -األولیة الموجزة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۸مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

۹ 
 

 تتمھ - أنشطتھاوات التابعة لھا نبذة عن الشركة والشرك - ۱
 فیما یلي بیاناً بتفاصیل الشركات التابعة للمجموعة:

العملة  النشاط بلد التأسیس اسم الشركة التابعة
 الوظیفیة

 نسبة الملكیة

 عدد األسھم المالرأس 
 المصدرة

استثمار 
تقلیدي (آالف 

الریاالت 
 السعودیة)

اقتراض تقلیدي 
(آالف الریاالت 

 السعودیة)

إیرادات الفوائد 
(آالف الریاالت 

 السعودیة)
 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸

 فعلي مباشر(أ) فعلي مباشر(أ)

 - - - ۱٫۰۰۰ لایر سعودي ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ لایر سعودي شركة قابضة السعودیةالمملكة العربیة  شركة المراعي لالستثمار المحدودة

 - ۱۹۹٫۹۹۳ - ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ لایر سعودي شركة صناعیة المملكة العربیة السعودیة شركة المراعي ألغذیة األطفال المحدودة

لإلنتاج الزراعي شركة المراعي 

 والحیواني
 المملكة العربیة السعودیة

شركة منتجات 

 حیوانیة وزراعیة
 - - - ۱٫۰۰۰ لایر سعودي ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ لایر سعودي

 - - - ۱٫۰۰۰ لایر سعودي ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ لایر سعودي شركة إنشاءات المملكة العربیة السعودیة شركة المراعي لإلنشاءات

شركة المراعي لعملیات الصیانة 
 والتشغیل

 المملكة العربیة السعودیة
شركة صیانة 

 وتشغیل
 - - - ۱٫۰۰۰ لایر سعودي ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ لایر سعودي

شركة المدخالت الزراعیة المحدودة 

 (مدخالت)
 - - - ۲٥۰ لایر سعودي ۲٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ٪٥۲ ٪٥۲ ٪٥۲ ٪٥۲ لایر سعودي شركة زراعیة المملكة العربیة السعودیة

 المملكة العربیة السعودیة شركة حائل للتنمیة الزراعیة
شركة منتجات 
 زراعیة ودواجن

 - ۹۰۱٫۳۳٥ - ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ لایر سعودي

 السعودیةالمملكة العربیة  شركة حائل لإلنتاج الزراعي والحیواني
شركة منتجات 

 زراعیة ودواجن
 - - - ۱٫۰۰۰ لایر سعودي ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ لایر سعودي

 - - - ٥۰۰ لایر سعودي ٥۰۰٫۰۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ لایر سعودي شركة راكدة المملكة العربیة السعودیة شركة خدمات المخابز العالمیة المحدودة

 - - - ٤۱۰٫۰۰۰ لایر سعودي ٤۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ لایر سعودي شركة راكدة المملكة العربیة السعودیة األطفالالشركة الدولیة ألغذیة 

الشركة الحدیثة للصناعات الغذائیة 

 المحدودة
 - ۲۸٫٤۲۹ - ۷۰٫۰۰۰ لایر سعودي ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ٪٦۰ ٪٦۰ ٪٦۰ ٪٦۰ لایر سعودي شركة مخابز المملكة العربیة السعودیة

 - - - ۳٫۰۰۰ لایر سعودي ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ لایر سعودي شركة تجاریة المملكة العربیة السعودیة المحدودة شركة نورالك

 - ۲۰۹٫۳٤۳ - ۲۰۰٫۰۰۰ لایر سعودي ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ لایر سعودي شركة مخابز المملكة العربیة السعودیة شركة المخابز الغربیة المحدودة

 - - - ٤۷٥٫۸۷٥ بیسو أرجنتیني ٤۷٥٫۸۷٥ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ بیسو أرجنتیني شركة راكدة األرجنتین شركة أجرو تیرا أس.أیھ

شركة فوندومونتي أمریكا الجنوبیة 
 أس.أیھ

 ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ بیسو أرجنتیني شركة زراعیة األرجنتین
۱٫۲۸٦٫۰۹٦٫٥۹۸  

 بیسو أرجنتیني
۱٫۲۸٦٫۰۹٦٫٥۹۸ - ٤٥٫٤۱۹ - 

 شركاتھا التابعة. إحدى عن طریق الشركة أو مباشرة تعني نسبة الملكیة المباشرة أنھا مملوكةأ) (



 شركة المراعي
 شركة مساھمة سعودیة

 تتمھ -األولیة الموجزة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۸مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

۱۰ 
 

 تتمھ –وأنشطتھا عة لھا نبذة عن الشركة والشركات التاب - ۱
 

العملة  النشاط بلد التأسیس اسم الشركة التابعة
 الوظیفیة

 نسبة الملكیة
 األسھمعدد  رأس المال

 المصدرة

استثمار تقلیدي 
(آالف الریاالت 

 السعودیة)

اقتراض تقلیدي 
(آالف الریاالت 

 السعودیة)

إیرادات الفوائد 
(آالف الریاالت 

 السعودیة)
 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸

 فعلي مباشر(أ) فعلي مباشر(أ)

 - - - ۲٫۰۰۰ دینار بحریني ۱۰۰٫۰۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ دینار بحریني شركة تجاریة مملكة البحرین شركة المراعي البحرین 

 - - - ۲٫٥۰۰ دینار بحریني ۲٥۰٫۰۰۰ ٪۹۹ ٪۹۹ ٪۹۹ ٪۹۹ دینار بحریني شركة قابضة مملكة البحرین شركة المراعي القابضة لالستثمار ش.م.م.

) بحرینال(الشركة الدولیة لأللبان والعصائر 
 القابضة ش.م.م

 - - - ۲٫٥۰۰ دینار بحریني ۲٥۰٫۰۰۰ ٪٥۲ ٪۱۰۰ ٪٥۲ ٪۱۰۰ دینار بحریني قابضةشركة  مملكة البحرین

 الشركة الدولیة لأللبان والعصائر المحدودة 
فیرجن آیالند 

 البریطانیة
 - ۱٦٫۸۷٥ - ۷٫٥۸۳٫۳۳٤ أمریكي دوالر ۷٫٥۸۳٫۳۳٤ ٪٥۲ ٪٥۲ ٪٥۲ ٪٥۲ دوالر أمریكي شركة قابضة

(مصر) الشركة الدولیة لأللبان والعصائر 
 المحدودة

 ٪٥۲ ٪۱۰۰ ٪٥۲ ٪۱۰۰ جنیھ مصري شركة قابضة مصر
جنیھ  ۱٫۱۰۱٫۷٥۰٫۰۰۰

 - ۳۹٥٫۹٤۷ - ۱۱۰٫۱۷٥٫۰۰۰ مصري

الشركة الدولیة للمشاریع الزراعیة الصناعیة 

 (بیتي) 
 مصر

شركة صناعیة 

 وتجاریة
 ٪٥۲ ٪۱۰۰ ٪٥۲ ٪۱۰۰ جنیھ مصري

 
جنیھ  ۱٫۷۱۷٫۲٥۰٫۰۰۰

 - - - ۱۷۱٫۷۲٥٫۰۰۰ مصري

 - - - - - ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ جنیة إسترلیني شركة راكدة جیرسي شركة ماركلي القابضة المحدودة 

 - - - ٥۰۰٫۰۰۰ دینار أردني ٥۰۰٫۰۰۰ ٪٥۲ ٪۱۰۰ ٪٥۲ ٪۱۰۰ دینار أردني شركة راكدة األردن المتحدون لمنتجات األلبان

 األردن شركة األثیر الزراعیة  
شركة منتجات 

 وزراعیةحیوانیة 
 - - - ۷٥۰٫۰۰۰ دینار أردني ۷٥۰٫۰۰۰ ٪٥۲ ٪۱۰۰ ٪٥۲ ٪۱۰۰ دینار أردني

 - - - ۲٥۰٫۰۰۰ دینار أردني ۲٥۰٫۰۰۰ ٪٥۲ ٪۱۰۰ ٪٥۲ ٪۱۰۰ دینار أردني شركة راكدة األردن الشركة النموذجیة للمنتجات البالستیكیة

شركة الروابي لصناعة العصائر ومشتقات 
 الحلیب 

 - - - ٥۰۰٫۰۰۰ دینار أردني ٥۰۰٫۰۰۰ ٪٥۲ ٪۱۰۰ ٪٥۲ ٪۱۰۰ دینار أردني شركة صناعیة األردن

شركة طیبة االستثماریة لعملیات األغذیة 

 المتطورة
 - ۱۰۳٫۹۸٤ - ٤۹٫٦۷٥٫۳٥۲ دینار أردني ٤۹٫٦۷٥٫۳٥۲ ٪٥۲ ٪۱۰۰ ٪٥۲ ٪۱۰۰ دینار أردني شركة صناعیة األردن

 شركاتھا التابعة. إحدى عن طریق الشركة أومباشرة (أ) تعني نسبة الملكیة المباشرة أنھا مملوكة 
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 تتمھ –وأنشطتھا ا نبذة عن الشركة والشركات التابعة لھ - ۱
 

 العملة الوظیفیة النشاط بلد التأسیس اسم الشركة التابعة
 نسبة الملكیة

 عدد األسھم رأس المال
 المصدرة

استثمار تقلیدي 
(آالف الریاالت 

 السعودیة)

تقلیدي اقتراض 
(آالف الریاالت 

 السعودیة)

إیرادات الفوائد 
(آالف الریاالت 

 السعودیة)
 م۲۰۱۷ م۲۰۱۸

 فعلي مباشر(أ) فعلي مباشر(أ)

شركة الكواكب العربیة للتجارة 
 والتسویق ش.م.م.

 - ۱٥۰٫۱٥٦ - ۱٥۰٫۰۰۰ لایر عماني ۱٥۰٫۰۰۰ ٪۹۰ ٪۹۰ ٪۹۰ ٪۹۰ لایر عماني شركة تجاریة سلطنة عمان

 شركة راكدة سلطنة عمان شركة الیوم لمنتجات األغذیة
 

 - - - ۲۰٫۰۰۰ لایر عماني ۲۰٫۰۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ لایر عماني

شركة فوندومونتي إنفر جینز أس. 
 إل  

 - - - ۱۱۸٫٥۱٥٫٥٤۷ یورو ۱۱۸٫٥۱٥٫٥٤۷ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ یورو شركة قابضة أسبانیا

٪۱۰۰ جنیھ سوداني شركة زراعیة السودان للتطویر المحدودةشركة حائل   - - - ۱۰۰ جنیھ سوداني ۱۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٪ ۱۰۰٪ ۱۰۰٪ 

 ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ درھم إماراتي شركة تجاریة اإلمارات العربیة المتحدة شركة المراعي اإلماراتیة ش.م.م.
درھم إماراتي  ۳۰۰٫۰۰۰

 - - - ۳۰۰ (غیر مدفوع)

الدولیة لأللبان والعصائر الشركة 

 ٪٥۲ ٪۱۰۰ ٪٥۲ ٪۱۰۰ دوالر أمریكي شركة قابضة اإلمارات العربیة المتحدة (دبي) المحدودة
دوالر  ۲۲٫۰٤۲٫۱۸۳

 أمریكي
۲۲٫۰٤۲٫۱۸۳ - - - 

 ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ درھم إماراتي إدارة عملیات اإلمارات العربیة المتحدة بي دي سي إنترناشیونال ذ.م.م.
درھم إماراتي  ۲۰۰٫۰۰۰

 - - - ۲۰۰ (غیر مدفوع)

الدولیة لأللبان مزرعة الشركة 

 ٪٥۲ ٪۱۰۰ ٪٥۲ ٪۱۰۰ جنیھ مصري شركة قابضة مصر (مصر)والعصائر 
جنیھ  ۱٫۰۰۰٫۰۰۰

 مصري
۱۰۰٫۰۰۰ - - - 

شركة فوندومونتي القابضة أمریكا 

 الشمالیة المحدودة
 - ۱۱۳٫٤۲۳ - ٥۰٫۰۰۰ دوالر أمریكي ٥۰۰٫۰۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ أمریكيدوالر  شركة قابضة الوالیات المتحدة األمریكیة

شركة فوندومونتي أریزونا 

 - - - ٥۰٫۰۰۰ دوالر أمریكي ٥۰۰٫۰۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ دوالر أمریكي شركة زراعیة الوالیات المتحدة األمریكیة المحدودة

شركة فوندومونتي كالیفورنیا 

 - - - - - ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ دوالر أمریكي شركة زراعیة المتحدة األمریكیةالوالیات  المحدودة

مزرعة ھایدي التشغیلیة ال. ال. 

 - - - - - ال شيء ال شيء ٪۱۰۰ ٪۱۰۰ دوالر أمریكي شركة زراعیة الوالیات المتحدة األمریكیة سي.

 شركاتھا التابعة. ىحدإ الشركة أوعن طریق مباشرة (أ) تعني نسبة الملكیة المباشرة أنھا مملوكة 
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 القوائم المالیةأسس إعداد  - ۲
 المعاییر المحاسبیة المطبقة    ۲-۱
في المملكة العربیة التقریر المالي األولي المعتمد  ۳٤لمعیار المحاسبة الدولي وفقاً  الموحدةاألولیة الموجزة القوائم المالیة تم إعداد ھذه  

األولیة القوائم المالیة ھذه یجب قراءة و المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین صدارات األخرىإلواوالمعاییر  السعودیة
م ("القوائم المالیة للسنة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة السابقة للمجموعة كما في جنباً إلى جنب مع القوائم المالیة الموحدة  الموحدةالموجزة 

وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالیة المعدة  المطلوبةالسابقة"). وال تتضمن ھذه القوائم المالیة كافة المعلموات 
المحددة لتفسیر األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات ولكن تم إدراج السیاسات المحاسبیة واإلیضاحات التفسیریة  لمالیةللتقاریر ا

  للسنة السابقة.لقوائم المالیة الموحدة في المركز المالي واألداء المالي للمجموعة منذ ا
 
والمعیار الدولي  ۱٥التي یتم فیھا تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي  لموحدةاھذه المجموعة األولى للقوائم المالیة األولیة الموجزة  

 ب.٥. وتم توضیح التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة في اإلیضاح رقم ۹للتقریر المالي 

 إعداد القوائم المالیة ۲-۲
في قائمة الواردة على أساس مبدأ التكلفة التاریخیة ما عدا البنود الھامة التالیة  الموحدة األولیة الموجزة القوائم المالیةتم إعداد ھذه  

 الموحدة: المركز المالي
 األدوات المالیة المشتقة بالقیمة العادلة.اس یقیتم  •
 .من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقیمة العادلة بالقیمة العادلة في أدوات حقوق الملكیةس االستثمارات ایتم قی •
طریقة المبالغ المستحقة حسب لتزامات المنافع المحددة بالقیمة الحالیة لاللتزامات المستقبلیة باستخدام ابمستحقات یتم االعتراف  •

 .الوحدة
 تم تقییمھا بالقیمة العادلة.ی التي یتوفر لھا سوق الموجودات الحیویة •

 والتقدیراتاستخدام األحكام  ۲-۳
الموحدة من اإلدارة استخدام األحكام والتقدیرات التي تؤثر في تطبیق السیاسات األولیة الموجزة  القوائم المالیة ھذه یتطلب اعداد  

 وعلى المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واالیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.المحاسبیة 
 

للتقدیرات وحاالت عدم التأكد والتي لھا تأثیراً والمصادر الھامة الھامة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة  اإلدارة ألحكامالمجاالت الھامة  
للتقدیرات وحاالت عدم مماثلة لتلك المبینة في القوائم المالة للسنة السابقة باستثناء األحكام الھامة الجدیدة والمصادر الھامة جوھریاً 

  ب.٥المبینة في اإلیضاح رقم  ۹والمعیار الدولي للتقریر المالي  ۱٥المعیار الدولي للتقریر المالي یق المتعلقة بتطب التأكد
 

 القوائم المالیة س توحیدأس - ۳
الموجزة الخسائر  وأالموحدة، قائمة األرباح الموجزة على قائمة المركز المالي  الموحدةاألولیة الموجزة القوائم المالیة تشتمل ھذه  ۳-۱

الموجزة النقدیة  وقائمة التدفقاتالموحدة الموجزة الموحدة، قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموجزة الموحدة، قائمة الدخل الشامل 
على موجودات ومطلوبات ونتائج الموحدة للمجموعة، حیث تشتمل األولیة الموجزة  الموحدة وكذلك اإلیضاحات المتممة للقوائم المالیة

. "المجموعةـ"). الشركة وشركاتھا التابعة یشار إلیھا مجتمعة ب۱(رقم في اإلیضاح كما ھو مبین وشركاتھا التابعة الشركة أعمال 
المختلفة  العوائدیكون لھا الحق في تسیطر المجموعة على الشركة عندما تسیطر علیھا المجموعة. التي الشركات التابعة ھي  اتالشرك
من خالل تحكمھا بالشركة. یتم توحید الشركات التابعة اعتباراً من تاریخ  تلك العوائدعلى التأثیر على  القدرةوبالشركة  مشاركتھانتیجة 

 االستحواذسیطرة المجموعة على الشركات التابعة ولحین التوقف عن ممارسة تلك السیطرة. تقوم المجموعة باستخدام طریقة 
التي تم الحصول علیھا. تسجل المحددة للمحاسبة عند انتقال السیطرة للمجموعة. یتم قیاس تكلفة االستحواذ بالقیمة العادلة للموجودات 

الموجودات المحددة والمستحوذ علیھا  قیمة زیادة تكلفة االستحواذ باإلضافة إلى القیمة العادلة لحقوق الملكیة غیر المسیطرة عن صافي
تقاس حقوق الملكیة غیر المسیطرة بنسبة حصتھا من صافي موجودات الشركة  الموحدة.الموجزة  ي قائمة المركز الماليكشھرة ف
من قبل  المسیطر علیھاالحصة في الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غیر یتم عرض علیھا في تاریخ االستحواذ.  المستحوذ

  الموحدة وضمن حقوق الملكیة في قائمة المركز الماليالموجزة  أو الخسائر ة األرباحالمجموعة، ویتم إظھارھا كبند مستقل في قائم
رصدة واألرباح والخسائر غیر المحققة الناتجة عن المعامالت بین شركات ألیتم استبعاد كل من المعامالت وكذلك ا الموحدة.الموجزة 

یتم تعدیل السیاسات المحاسبیة للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقھا مع السیاسات المتبعة من قبل المجموعة. تعد  المجموعة.
 .فترات التقریرالشركة والشركات التابعة لھا قوائمھا المالیة لنفس 

 

 العملة الوظیفیة وعملة العرض - ٤
وكذلك عملة العرض. یتم تقریب جمیع  للشركةبالریال السعودي، وھي العملة الوظیفیة  الموحدةالموجزة القوائم المالیة تم عرض ھذه  

 المبالغ الظاھرة في ھذه القوائم المالیة ألقرب ألف، مالم یذكر خالف ذلك.
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  السیاسات المحاسبیة الھامة - ٥

 یتم تطبیقھا التي لمالمعاییر الجدیدة والتعدیالت والمعاییر الصادرة     )أ
 

 والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات الجدیدةالمعاییر    
 

م وتم توضیح ۲۰۱۸ینایر  ۱اعتباراً من  ۹والمعیار الدولي للتقریر المالي  ۱٥المعیار الدولي للتقریر المالي قامت المجموعة بتطبیق    
 ۱ب. إن عدداً من المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر ساریة اعتباراً من  ٥أثر تطبیق ھذه المعاییر بالكامل في اإلیضاح رقم 

 وھري على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة.  م ولكن لیس لھا أثر ج۲۰۱۸ینایر 
 

 المعاییر الصادرة غیر المطبقة  
 

م م�ع الس�ماح ب�التطبیق المبك�ر ۲۰۱۸ین�ایر  ۱فیما یلي بیان بالمعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر المطبق�ة للس�نوات الت�ي تب�دأ بع�د 
 الموحدة.األولیة الموجزة ولكن لم تقم المجموعة بتطبیقھا عند إعداد ھذه القوائم المالیة 

 عقود اإلیجار  ۱٦) المعیار الدولي للتقریر المالیة ۱
 

 باألص�ل ب�االعتراف المس�تأجر یق�وم .اإلیج�ار عق�ود وحی�د للمحاس�بة ع�ن نموذج للمستأجرین ۱٦یقدم المعیار الدولي للتقریر المالي 
 دفع�ات بس�داد التزام�ھ یمث�ل اإلیج�ار ال�ذي التزام إلى باإلضافة الصلة ذو األصل استخدام في حقھ یمثل الذي االستخدام بحق المتعلق
 طریق�ة القیم�ة المنخفض�ة. تبق�ى ذات للموج�ودات اإلیج�ار وعق�ود األج�ل قص�یرة اإلیج�ار لعق�ود اختیاری�ة إعف�اءات توج�د .اإلیج�ار

 تم�ویلي إیج�ار إل�ى عق�ود اإلیج�ار عق�ود تص�نیف ف�ي الم�ؤجرون یس�تمر أي – الح�الي المؤجرمش�ابھة للمعی�ار م�ن المتبعة المحاسبة
 .تشغیلي إیجار أوعقود

 
عق�ود االیج�ار،  ۱۷محل التوجیھات الحالیة لعقود االیجار بما في ذلك معیار المحاسبة الدولي  ۱٦یحل المعیار الدولي للتقریر المالي 

 التش�غیلي اإلیج�ار عق�ود۱٥ الدولی�ة التفس�یرات لجنة لتحدید ما إذا كان ترتیب ما ینطوي على عقد إیجار، وتفسیر ٤والتفسیر الدولي 
 اإلیجار.  القانوني لعقد الشكل تأخذ التي المعامالت جوھر یمیتق ۲۷ الدولیة التفسیرات لجنة الحوافز، وتفسیر

 
 .م مع السماح بالتطبیق المبكر۲۰۱۹ینایر  ۱إن ھذا المعیار یسر مفعولھ للفترات السنویة التي تبدأ من أو بعد 

 
ص�ل ل�م یكتم�ل بع�د. س�یعتمد األث�ر الفعل�ي مفثر المحتمل على قوائمھا المالیة الموحدة ولكن التقی�یم الأنھت المجموعة التقییم األولي لأل

على القوائم المالیة في فترة التطبیق األول�ي عل�ى الظ�روف االقتص�ادیة المس�تقبلیة بم�ا فیھ�ا  ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي لتطبیق 
تكوین محفظة عقود اإلیجار للمجموعة حتى ذل�ك الت�اریخ وأح�دث تقی�یم لم�ا إذا كان�ت م و۲۰۱۹ینایر  ۱معدل قروض المجموعة في 

المجموع��ة س��تمارس أي خی��ارات تجدی��د عق��ود اإلیج��ار والح��د ال��ذي س��تختاره المجموع��ة الس��تخدام النفق��ات العملی��ة واالعت��راف 
 باإلعفاءات. 

 
بموجودات ومطلوبات جدیدة لعقود اإلیجار التشغیلي للمس�تودعات. وعلیھ، فإن األثر األكثر أھمیة المحدد ھو أن المجموعة ستعترف 

یستبدل طریقة القس�ط الثاب�ت  ۱٦ ار الدولي للتقریر الماليعیالمألن طبیعة المصروفات المتعلقة بتلك العقود اآلن إضافة لذلك، ستتغیر
ص��روفات الفائ��دة عل��ى مطلوب��ات عق��ود لمص��روفات عق��ود اإلیج��ار التش��غیلي بمص��روفات االس��تھالك لح��ق اس��تخدام الموج��ودات وم

 اإلیجار. 
 

        ال یتوقع وجود أثر جوھري على عقود اإلیجارالتمویلي للمجموعة.   
 

 عقد إیجار یتضمنتحدید ما إذا كان الترتیب 
 

 ، إختیار إما:۱٦عند التحول إلى المعیار الدولي للتقریر المالي یجوز للمجموعة 
 

 لعقد اإلیجار لكافة عقودھا، أو ۱٦الدولي للتقریر المالي تطبیق تعریف المعیار  -
 یحتوي على إیجار.العقد یمثل إیجار أو تطبیق وسیلة عملیة وعدم إعادة تقییم ما إذا كان  -
 

 التحول
 

 :نھج یجوز للمجموعة كمستأجر إما تطبیق المعیار باستخدام
 

 أثر رجعي، أوب -
 عملیة إختیاریة. بطرقأثر رجعي معدل ب -
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 تتمھ -السیاسات المحاسبیة الھامة  - ٥

 ھتتم -المعاییر الجدیدة والتعدیالت والمعاییر الصادرة ولم یتم تطبیقھا     )أ

 تتمھ -عقود اإلیجار  ۱٦) المعیار الدولي للتقریر المالیة ۱
 

 تتمھ - التحول
 

 ۱٦حالی�اً تطبی�ق المعی�ار ال�دولي للتقری�ر الم�الي یقوم المستأجر بتطبیق الخیار باستمرار على جمیع عقود اإلیجار. وتخطط المجموع�ة 
 م. لم تحدد المجموعة بعد نھج التحول الذي ستقوم بتطبیقھ.۲۰۱۹ینایر  ۱مبدئیاً في 

 
 ال یتطلب من المجموعة كمؤجر إجراء أي تعدیالت لعقود اإلیجار التي تكون فیھا مؤجراً بخالف مؤجر وسیط في عقد تأجیر بالباطن.

 
 ) ۲۰۱۷ - ۲۰۱٥ة السنویة للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة (دور ) التعدیالت۲
 

 الترتیبات المشتركة  ۱۱المعیار الدولي للتقریر المالي  دمج األعمال و ۳المعیار الدولي للتقریر المالي 
 

 یوضح طریقة محاسبة الشركة عن زیادة حصصھا في العملیات المشتركة التي تستوفي تعریف األعمال التجاریة. 
 
 إذا احتفظ طرف ما (أو حصل على) سیطرة مشتركة فال یعاد قیاس الحصة المحتفظ بھا سابقاً. -
إذا حصل طرف ما على سیطرة فإن المعاملة ھي دمج أعمال یتم الحصول علیھا م�ن خ�الل مراح�ل ویق�وم الط�رف المس�تحوذ  -

 بإعادة قیاس الحصة المحتفظ بھا سابقاً بالقیمة العادلة.  
  

 ضرائب الدخل  ۱۲الدولي المحاسبة  معیار
 

ی�تم  توزیعات أرباح (بم�ا فیھ�ا الم�دفوعات ل�ألدوات المالی�ة المص�نفة كحق�وق ملكی�ة) الناتجة منضرائب الدخل تبعات یبین أن كافة 
االعتراف بھا بشكل ثابت ض�من المعامل�ة الت�ي ن�تج عنھ�ا أرب�اح قابل�ة للتوزی�ع ف�ي األرب�اح أو الخس�ائر أو ال�دخل الش�امل اآلخ�ر أو 

  حقوق الملكیة.
 

 تكالیف االقتراض  ۲۳معیار المحاسبة الدولي 
 

ل ی��تمول المح��ددة أن مجموع��ة الق��روض العام��ة المس��تخدمة الحتس��اب تك��الیف االقت��راض المؤھل��ة یس��تثني فق��ط الق��روض توض��ح
الزال��ت تح��ت التط��ویر أو اإلنش��اء. أم��ا الق��روض المح��ددة لتموی��ل الموج��ودات المؤھل��ة الج��اھزة اآلن الموج��ودات المؤھل��ة الت��ي 

ف�ي تل�ك المجموع�ة العام�ة. ونظ�راً ألن تك�الیف تطبی�ق ب�أثر  ؤھل�ة  فی�تم إدراجھ�الالستخدام المحدد أو البیع أو أي موج�ودات غی�ر م
رجع��ي ق��د یف��وق المزای��ا فی��تم تطبی��ق التغی��رات ب��أثر مس��تقبلي عل��ى تك��الیف االقت��راض المتكب��دة ف��ي أو بع��د ت��اریخ تطبی��ق المنش��أة 

 للتعدیالت.  
 

 حالة عدم التأكد حول معالجات ضریبة الدخلتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي ) ۳
 
. إن االختبار األساسي ھ�و م�ا إذا ضریبة الدخل التي لم یتم قبولھا بعد من قبل أنظمة الضرائب سعى لتوضیح المحاسبة عن معالجةی

 .المجموعةكان من المحتمل أن تقبل أنظمة الضرائب المعالجة الضریبیة التي اختارتھا 
 

 ألخرىت ا) التعدیال٤
 

المعاییر الجدیدة والتع�دیالت عل�ى المع�اییر أدن�اه ل�م ی�تم تطبیقھ�ا حت�ى اآلن وال یتوق�ع أن یك�ون لھ�ا ت�أثیر ج�وھري عل�ى الق�وائم المالی�ة 
 الموحدة للمجموعة:

 
 ).۹ المعیار الدولي للتقریر الماليخصائص المدفوعات مقدماً مع التعویض السالب (تعدیالت على  -
 ).۲۸دولي لالمشتركة (تعدیالت على معیار المحاسبة ا في الشركات الزمیلة والمشاریع جلالحصص طویلة األ -
 ).۱۹تعدیالت الخطط أو االختصار أو التسویة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  -
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 تتمھ -السیاسات المحاسبیة الھامة  - ٥

 
 التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة    )ب

 
عل�ى باستثناء ما تم ذكره ادناه، فإن السیاسات المحاسبیة المطبقة على ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة ھي نفس تلك المطبقة 

م. من المتوقع أن التغیرات ف�ي السیاس�ات المحاس�بیة س�تنعكس ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱القوائم المالیة للسنة السابقة كما في السنة المنتھیة في 
 م.  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في السنة المنتھیة في  السابقةالقوائم المالیة للسنة  على

 
العم�الء (راج�ع الفق�رة أ) والمعی�ار ال�دولي  اإلی�راد م�ن العق�ود م�ع ۱٥دولي للتقری�ر الم�الي قامت المجموعة بالتطبیق األولي للمعیار ال�

 م.۲۰۱۸ینایر  ۱من  اعتباراً  األدوات المالیة (راجع الفقرة ب) ۹للتقریر المالي 
 

 إن األثر األولي لتطبیق تلك المعاییر تعود بشكل مباشر على ما یلي:
 عرض اإلیرادات بالصافي من عوائد المبیعات (راجع الفقرة أ أدناه)، -
 زیادة خسائر االنخفاض في القیمة المعترف بھا في الموجودات المالیة (راجع الفقرة ب أدناه). -

 
 "اإلیراد من العقود مع العمالء" ۱٥المعیار الدولي للتقریر المالي  أ)
 

معی�ار  باإلیرادات. ویحل ھذا المعیار مح�ل االعترافإطار مفاھیم شامل لتحدید مبلغ وتوقیت  ۱٥ینشئ المعیار الدولي للتقریر المالي 
ات المتعلق�ة بھ�ا. تق�وم المجموع�ة بإثب�ات ءات" والتفس�یر"عق�ود االنش�ا ۱۱ومعیار المحاسبة الدولي "اإلیرادات"  ۱۸المحاسبة الدولي 

اإلیرادات عند حصول العمیل على السیطرة على البضائع في المرحلة الزمنیة عند تسلیم البضائع واالقرار باستالمھا، بما یتماشى مع 
"اإلی�رادات  ۱٥ر ال�دولي للتقری�ر الم�الي . وعلیھ، لیس ھناك أي أثر ھام م�ن تطبی�ق المعی�ا۱٥متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي 

 من العقود مع العمالء" على إثبات إیرادات المجموعة.
 

فیم�ا یل�ي تفاص�یل السیاس�ات المحاس�بیة الھام�ة الجدی�دة وطبیع�ة التغی��رات الت�ي ط�رأت عل�ى السیاس�ات المحاس�بیة الس�ابقة فیم�ا یتعل��ق 
 بمبیعات البضائع الخاصة بالمجموعة:

 
توقی�ت اس�تیفاء التزام�ات األداء وش�روط الس�داد طبیعة و نوع المنتج

 الھامة
 طبیعة التغیر في السیاسة المحاسبیة

منتج����ات اس����تھالكیة لأللب����ان 
وال���دواجن والمخ���ابز وأغذی���ة 
األطف���������ال وغیرھ���������ا م���������ن 

 القطاعات

عن��د تس��لیم  یحص��ل العمی��ل عل��ى الس��یطرة عل��ى المنتج��ات
بولھا في موقعھ. یتم إصدار الفواتیر البضائع لھ وإقراره بق

وإثبات اإلیرادات في تلك المرحلة الزمنیة. تستحق ف�واتیر 
یوم�اً. ی�تم إص�دار الف�واتیر  ٦۰ – ۳۰االئتمان عادًة خالل 

وإثباتھا كإیرادات بالصافي بع�د الخص�ومات المطبق�ة الت�ي 
تتعلق بالمواد المباع�ة. ال ُیم�نح العم�الء نق�اط والء العمی�ل 

 تالي ال یتم إثبات أي إیرادات مؤجلة بالمواد المباعة.وبال
 

بالنسبة للعقود التي تسمح للعمیل بإرجاع المواد، یتم إثباتھا 
"اإلی��رادات" إل��ى  ۱٥وفق��اً للمعی��ار ال��دولي للتقری��ر الم��الي 

الم��دى ال��ذي یك��ون فی��ھ م��ن الم��رجح ع��دم ح��دوث عك��س 
اتھ��ا. ج��وھري ف��ي مبل��غ اإلی��رادات المتراكم��ة الت��ي ی��تم إثب

وبالت�الي، ی�تم تع�دیل قیم��ة اإلی�رادات المثبت�ة وفق�اً لعملی��ات 
اإلرج��اع المتوقع��ة والت��ي ی��تم تق��دیرھا بن��اًء عل��ى البیان��ات 
التاریخی���ة. إن البض���ائع المرتجع���ة غ���ي قابل���ة لالس���تخدام 
وتق���وم المجموع���ة ب���التخلص منھ���ا وی���تم تس���جیل االلت���زام 

ل�ك بالنس��بة المتعل�ق بھ�ا ض��من "ال�ذمم الدائن�ة األخ��رى" وذ
للمبیع����ات النقدی����ة وی����تم تع����دیلھا مقاب����ل "ال����ذمم المدین����ة 

 التجاریة" فیما یتعلق بمبیعات اإلئتمان.

، ت��م ۱۸وفق��اً لمعی��ار المحاس��بة ال��دولي 
أیض��اً إثب��ات اإلی��رادات م��ن العق��ود م��ع 

وإق�رار  العمالء عند تسلیم البضائع لھ�م
وإمكانی���ة  العمی���ل بقبولھ���ا ف���ي موقع���ھ

ق�����ول لمرتجع�����ات إج�����راء تق�����دیر مع
المبیع���ات. إال أن مرتجع���ات المبیع���ات 
المق�����درة ت�����م اثباتھ�����ا ض�����من تكلف�����ة 

ب����دالً م����ن خص����مھا م����ن  اإلی����رادات
اإلی���رادات م����ع االلت����زام المقاب����ل لھ����ا 
ضمن "ال�ذمم الدائن�ة األخ�رى" بالنس�بة 
للمبیعات النقدیة ومخص�ص مرتجع�ات 
المبیع������ات مقاب������ل "ال������ذمم المدین������ة 

 عات االئتمان.التجاریة" بالنسبة لمبی
 

یتمث����ل أث����ر ھ����ذا التغی����ر ف����ي نق����ص 
اإلی���رادات بقیم���ة مرتجع���ات المبیع���ات 

 المتوقعة.

 
باس�تخدام طریق�ة األث�ر المت�راكم وإثب�ات أث�ر تطبی�ق ھ�ذا المعی�ار بت�اریخ  ۱٥قامت المجموعة بتطبی�ق المعی�ار ال�دولي للتقری�ر الم�الي 

دیل المعلومات المقدمة للسنة السابقة، كما تم إدراجھا سابقاً، وفقاً لمعیار المحاس�بة م). وعلیھ، لم یتم تع۲۰۱۸ینایر  ۱التطبیق األولي (
 والتفسیرات المتعلقة بھ. ۱۸الدولي 
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 تتمھ -السیاسات المحاسبیة الھامة  - ٥
 

 تتمھ –التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة     )ب
 

 تتمھ -" العقود مع العمالءاإلیراد من " ۱٥المعیار الدولي للتقریر المالي  أ)
 

على قائم�ة ال�ربح والخس�ارة الموح�دة المختص�رة للمجموع�ة لفت�رة  ۱٥یلخص الجدول التالي أثر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 
 م وذلك بالنسبة للبنود المتأثرة في القائمة المالیة ذات الصلة.۲۰۱۸مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 ائمة الربح أو الخسارة الموحدة المختصرةاألثر على ق

 
مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 م۲۰۱۸
  

 
 كما تم إدراجھ

 
 

 التعدیل

المبالغ دون تطبیق 
المعیار الدولي للتقریر 

 ۱٥المالي 
بآالف الریاالت   

 السعودیة
ب�����������آالف الری�����������االت 

 السعودیة
ب������������آالف الری������������االت 

 السعودیة
 ۳٫۲٥۹٫۳۰۱ ۲۷٫۰۹٦ ۳٫۲۳۲٫۲۰٥  اإلیرادات

 )۲٫۰۰٦٫٤۹۰( )۲۷٫۰۹٦( )۱٫۹۷۹٫۳۹٤(  اإلیراداتتكلفة 
 ۱٫۲٥۲٫۸۱۱ -- ۱٫۲٥۲٫۸۱۱  الربح إجمالي

 

 "األدوات المالیة" ۹المعیار الدولي للتقریر المالي  ب)
 

والمطلوبات المالیة وبعض عقود ش�راء أو بی�ع البن�ود متطلبات إثبات وقیاس الموجودات المالیة  ۹یحدد المعیار الدولي للتقریر المالي 
 "األدوات المالیة: االعتراف والقیاس". ۳۹غیر المالیة. ویحل ھذا المعیار محل معیار المحاسبة الدولي 

 
 فیما یلي تفاصیل السیاسات المحاسبیة الھامة الجدیدة وطبیعة التغیرات التي طرأت على السیاسات المحاسبیة السابقة.

 
 تصنیف وقیاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة )۱
 

بھ��دف تص��نیف وقی��اس  ۳۹بش��كل كبی��ر بالمتطلب��ات الحالی��ة ف��ي معی��ار المحاس��بة ال��دولي  ۹یح��تفظ المعی��ار ال��دولي للتقری��ر الم��الي 
ب�الموجودات المالی�ة المح�تفظ بھ�ا حت�ى المتعلقة  ۳۹المطلوبات المالیة. إال أنھ یستبعد الفئات الواردة سابقاً في معیار المحاسبة الدولي 

 تاریخ االستحقاق والقروض والسلف والمتاحة للبیع.
 

لم یكن لھ أثر جوھري على السیاسات المحاسبیة الخاصة بالمجموعة والمتعلقة بالمطلوبات  ۹إن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 
) أدناه). وفیما یلي أثر المعیار ال�دولي ۳التي یتم استخدامھا كأدوات تحوط، أنظر (المالیة واألدوات المالیة المشتقة (بالنسبة للمشتقات 

 للتقریر المالي على تصنف وقیاس الموجودات المالیة:
 

، عند االثبات األولي، یتم تصنیف الموجودات المالیة على أنھ�ا موج�ودات مالی�ة مقاس�ة بالتكلف�ة  ۹ وفقاً للمعیار الدولي للتقریر المالي
استثمارات في أدوات الدین، أو بالقیم�ة العادل�ة م�ن خ�الل ال�دخل الش�امل  –مطفأة، أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال

استثمارات في أدوات حقوق الملكی�ة، أو بالقیم�ة العادل�ة م�ن خ�الل ال�ربح أو الخس�ارة. إن تص�نیف الموج�ودات المالی�ة وفق�اً  –اآلخر 
عادًة ما یستند إل�ى نم�وذج األعم�ال ال�ذي ی�تم م�ن خالل�ھ إدارة الموج�ودات المالی�ة وك�ذلك خص�ائص  ۹لتقریر المالي للمعیار الدولي ل

تدفقاتھا النقدیة التعاقدیة. ال یتم أبداً فصل المشتقات المتضمنة في العقود التي تكون فیھا الموجودات المالیة ھي المضیف ضمن نطاق 
 تقییم األداة المالیة المختلطة ككل بھدف تصنیفھا.المعیار، وبدالً من ذلك، یتم 

 
یتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطف�أة إذا اس�توفت ك�ال الش�رطین أدن�اه وال ی�تم تخصیص�ھا بالقیم�ة العادل�ة م�ن خ�الل ال�ربح أو 

 الخسارة.
 
 تدفقات نقدیة تعاقدیة، و یتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصیل -
 تنشأ فتراتھا التعاقدیة في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم. -

 

وال ی��تم ی��تم قی��اس االس��تثمارات ف��ي أدوات ال��دین بالقیم��ة العادل��ة م��ن خ��الل ال��دخل الش��امل اآلخ��ر إذا اس��توفت ك��ال الش��رطین أدن��اه 
 تخصیصھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 

 یتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج األعمال الذي یتحقق الھدف منھ عن طریق تحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وبیع موجودات مالیة، و -
 المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم.تنشأ فتراتھا التعاقدیة في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تمثل فقط مدفوعات ألصل  -
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االثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة التي ال یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة، یحق للمجموعة أن تخت�ار بش�كل عند 
نھائي عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر. یتم ھذا الخیار على أس�اس ك�ل اس�تثمار عل�ى 

 حدة.
 

الموجودات المالیة غیر المصنفة كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الش�امل اآلخ�ر وفق�اً لم�ا ت�م بیان�ھ إن جمیع 
أعاله، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وھذا یتضمن جمیع الموجودات المالی�ة المش�تقة. وعن�د االثب�ات األول�ي، 

أن تخصص بشكل نھائي الموجودات المالیة التي بطریقة أخرى تستوفي متطلبات القی�اس بالتكلف�ة المطف�أة أو بالقیم�ة یحق للمجموعة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كموجودات مالیة بالقیمة العادلة م�ن خ�الل ال�ربح أو الخس�ارة، وإذا قام�ت ب�ذلك، تق�وم بح�ذف 

 بطریقة أخرى أو تخفیضھ بشكل كبیر. عدم التطابق المحاسبي الذي قد ینشأ
 

یتم القیاس األولي للموجودات المالیة (ما لم تك�ن ذم�م مدین�ة تجاری�ة دون عنص�ر م�الي ج�وھري مق�اس بش�كل أول�ي بس�عر المعامل�ة) 
التي تتعل�ق باقتنائھ�ا بش�كل بالقیمة العادلة، بالنسبة للبند غیر المقاس بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، زائداً تكالیف المعاملة 

 مباشر.
 

 یتم تطبیق السیاسات المحاسبیة التالیة على القیاس الالحق للموجودات المالیة.
 

الموج��ودات المالی��ة بالقیم��ة العادل��ة 
 من خالل الربح أو الخسارة

ی��تم القی��اس الالح��ق لھ��ذه الموج��ودات بالقیم��ة العادل��ة. ی��تم إثب��ات ص��افي المكاس��ب والخس��ائر، 
) أدناه فیم�ا یتعل�ق ۳أي فائدة أو دخل توزیعات أرباح، ضمن الربح أو الخسارة. أنظر ( وتشمل

 بالمشتقات المخصصة كأدوات تحوط.
یتم القیاس الالحق لھذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. ی�تم تخف�یض  الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة

) أدناه). یتم إثبات إیرادات الفائدة وأرباح ۲خسائر االنخفاض في القیمة (أنظر (التكلفة المطفأة ب
. ی�تم إثب�ات رب�اح أو الخس�ائرض في القیمة ض�من األوخسائر تحویل العمالت األجنبیة واالنخفا

 .رباح أو الخسائربح أو خسارة ضمن األأي ر
االس�����تثمارات ف�����ي أدوات ال�����دین 

ل بالقیم���ة العادل���ة م���ن خ���الل ال���دخ
 الشامل اآلخر

ی��تم القی��اس الالح��ق لھ��ذه الموج��ودات بالقیم��ة العادل��ة. إن إی��رادات الفائ��دة الت��ي ی��تم احتس��ابھا 
باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة، وكذلك أرباح وخسائر تحویل العمالت األجنبیة واالنخفاض ف�ي 

الخسائر األخ�رى ض�من . یتم اثبات صافي األرباح ورباح أو الخسائریتم اثباتھا ضمن األالقیمة 
الدخل الشامل اآلخر. وعند التوقف ع�ن االثب�ات، ف�إن األرب�اح والخس�ائر المتراكم�ة ف�ي ال�دخل 

 .رباح أو الخسائرعاد تصنیفھا إلى األالشامل اآلخر ی
االس����تثمارات ف�����ي أدوات حق�����وق 
الملكی��ة بالقیم��ة العادل��ة م��ن خ��الل 

 الدخل الشامل اآلخر

اح كإیرادات ضمن موجودات بالقیمة العادلة. یتم اثبات توزیعات األربیتم القیاس الالحق لھذه ال
م��ا ل��م تمث��ل توزیع��ات األرب��اح بش��كل واض��ح اس��ترداد ج��زء م��ن تكلف��ة  رب��اح أو الخس��ائراأل

االس��تثمار. ی��تم اثب��ات األرب��اح والخس��ائر األخ��رى ض��من ال��دخل الش��امل اآلخ��ر وال ی��تم إع��ادة 
 .ائررباح أو الخسى األتصنیفھا أبداً إل

 
م یتعل�ق فق�ط بالمتطلب�ات ۲۰۱۸ین�ایر  ۱عل�ى الق�یم الدفتری�ة للموج�ودات المالی�ة ف�ي  ۹إن أثر تطبی�ق المعی�ار ال�دولي للتقری�ر الم�الي 

 الجدیدة لالنخفاض في القیمة، كما ھو مبین أدناه.
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وكذلك وفئات القیاس الجدیدة وفقاً  ۳۹یعرض الجدول التالي واإلیضاحات المرفقة فئات القیاس األصلیة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي 
 م:۲۰۱۸ینایر  ۱لفئة الموجودات المالیة الخاصة بالمجموعة كما في  ۹للمعیار الدولي للتقریر المالي 

 
التصنیف  إیضاح  

األساسي وفقاً 
لمعیار المحاسبة 

 ۳۹الدولي 

التصنیف الجدید 
وفقاً للمعیار الدولي 

 ۹للتقریر المالي 

القیمة الدفتریة 
األساسیة وفقاً 

لمعیار المحاسبة 
 ۳۹الدولي 

القیمة الدفتریة 
الجدیدة وفقاً للمعیار 

الدولي للتقریر 
 ۹المالي 

ب�������آالف الری�������االت     
 السعودیة

ب��������آالف الری��������االت 
 السعودیة

      الموجودات المالیة
اس������تثمارات ف������ي أدوات 

 حقوق الملكیة

 أ
استثمارات متاحة 

 للبیع

أدوات حقوق ملكیة 
بالقیمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 
 ۹۰٫۷۱۱ ۹۰٫۷۱۱ اآلخر

 ذمم مدینة تجاریة
 ب

قروض 
 ۱٫۰٤۲٫۰۲۳ ۱٫۰٤۲٫۰۲۳ التكلفة المطفأة وتسھیالت

قروض   النقد واألرصدة البنكیة
 ۱٫۸۹۱٫٦۹۷ ۱٫۸۹۱٫٦۹۷ التكلفة المطفأة وتسھیالت

 ۳٫۰۲٤٫٤۳۱ ۳٫۰۲٤٫٤۳۱    اإلجمالي
 
االس�تثمارات الت��ي تن�وي المجموع��ة االحتف�اظ بھ��ا عل�ى الم��دى الطوی�ل ألغ��راض اس�تراتیجیة. ووفق��اً لم�ا ھ��و تمث�ل ھ�ذه األس��ھم  )أ

، قامت المجموعة بتص�نیف ھ�ذه االس�تثمارات ف�ي ت�اریخ التطبی�ق األول�ي عل�ى أنھ�ا ۹مسموح في المعیار الدولي للتقریر المالي 
ف�إن احتی�اطي القیم�ة العادل�ة المتراكم�ة یتعل�ق بتل�ك  ۳۹معی�ار المحاس�بة تقاس بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل. وبخالف 

 االستثمارات ولن یتم إعادة تصنیفھ في األرباح أو الخسائر.
الذمم المدینة التجاریة والمدینون التجاریون اآلخرون التي ت�م تص�نیفھا عل�ى أنھ�ا ق�روض وتس�ھیالت بموج�ب معی�ار المحاس�بة   )ب

ملیون لایر سعودي في مخصص االنخفاض  ۱۲٫٦حالیاً بالتكلفة المطفأة. لم یتم االعتراف بزیادة بمبلغ  ، یتم تصنیفھا۳۹الدولي 
م عند التحول للمعیار الدولي للتقریر المالي ۲۰۱۸ینایر  ۱في القیمة لتلك الذمم المدینة في الرصید االفتتاحي لألرباح المبقاة في 

 ألن المبلغ غیر جوھري.   ۹
 
 في قیمة الموجودات المالیةاالنخفاض  )۲
  

بنم��وذج "الخس��ائر االئتمانی��ة  ۳۹نم��وذج "الخس��ارة المتكب��دة" ف��ي معی��ار المحاس��بة ال��دولي  ۹یس��تبدل المعی��ار ال��دولي للتقری��ر الم��الي 
المتوقعة." ویتم تطبیق النموذج الجدید على الموجودات المالیة التي تقاس بالتكلفة المطفأة وموجودات العقود واالستثمارات في أدوات 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ولیس االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة. ووفقاُ للمعیار الدولي للتقری�ر الم�الي  الدین بالقیمة
 . ۳۹یتم االعتراف بالخسائر االئتمانیة المعترف بھا سابقاً وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي  ۹
   

 الموجودات المالیة ذات القیمة االئتمانیة المنخفضة
 

تقوم المجموعة بتاریخ كل تقریر بتقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطف�أة ذات قیم�ة ائتمانی�ة منخفض�ة. ویعتب�ر 
األصل الم�الي "م�نخفض القیم�ة االئتمانی�ة" عن�دما یك�ون لحص�ول ح�دث أو أكث�ر أث�ر ض�ار عل�ى الت�دفقات النقدی�ة المس�تقبلیة المق�درة 

 لألصل المالي. 
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 تتمھ - االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة )۲
 

 عرض االنخفاض في القیمة
 

 المالیة التي تقاس بالتكلفة المطفأة من القیمة الدفتریة للموجودات.یتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات 
 

یتم عرض خسائر االنخفاض في القیمة المتعلقة بالذمم المدینة التجاریة بشكل منفصل ف�ي قائم�ة األرب�اح أو الخس�ائر وال�دخل الش�امل 
ملیون لایر سعودي والتي ت�م  ٥٫۱في القیمة بمبلغ  اآلخر الموجزة الموحدة. وعلیھ، تقوم المجموعة بإعادة تصنیف خسائر االنخفاض

االنخف��اض ف��ي قیم��ة ال��ذمم المدین��ة  م��ن "مص��روفات البی��ع والتوزی��ع" إل��ى "خس��ائر ۳۹االعت�راف بھ��ا وفق��اً لمعی��ار المحاس��بة ال��دولي 
 م.۲۰۱۷مارس  ۳۱التجاریة" في قائمة األرباح أو الخسائر الموجزة الموحدة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 
 المحاسبة عن التحوط )۳

 

م�ن المجموع�ة التأك�د م�ن عالق�ات محاس�بة التح�وط تتماش�ى م�ع أھ�داف واس�تراتیجیات إدارة  ۹یتطلب المعیار الدولي للتقریر المالي 
 المخاطر في المجموعة وتطبیق نھج أكثر نوعیة ونظرة مستقبلیة لتقییم فعالیة التحوط. 

 
المعی�ار م ضوابط محاسبة التح�وط بموج�ب ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  ۳۹ معیار المحاسبة الدوليتستوفي كافة عالقات التحوط بموجب 

 م وعلیھ، فإنھا تعتبر عالقات تحوط مستمرة.۲۰۱۸ینایر  ۱في  ۹الدولي للتقریر المالي 
 

النقدی�ة، ی�تم إع�ادة تص�نیف المب�الغ المتراكم�ة ف�ي احتی�اطي ، فیما یتعلق بجمیع تحوطات التدفقات ۳۹بموجب معیار المحاسبة الدولي 
حی�ث أن الت�دفقات النقدی�ة المتوقع�ة المتح�وط لھ�ا لفترة اتحوط التدفقات النقدیة إلى األرباح أو الخسائر كتعدیل إعادة تصنیف في نفس 

یم�ا یتعل�ق بتحوط�ات الت�دفقات النقدی�ة لمخ�اطر ، وف۹تؤثر على األرباح أو الخسائر. إال انھ وبموجب المعی�ار ال�دولي للتقری�ر الم�الي 
العمالت األجنبیة المرتبطة بتوقع مشتریات الموجودات غیر المالیة، فإن المبالغ المتراكمة في احتیاطي تحوط التدفقات النقدیة وتكلف�ة 

إن المجموعة حالیاً تتبع  عند اثباتھا.احتیاطي التحوط سیتم إدراجھا عوضاَ عن ذلك مباشرة في التكلفة األولیة للموجودات غیر المالیة 
 حوط التدفقات النقدیة.تل ۹الدولي للتقریر المالي  المعالجة المقترحة وفقاً للمعیار

 
 التحول )٤

یسمح لھا بعدم تعدیل معلومات المقارنة للفت�رات الس�ابقة فیم�ا یتعل�ق ب�التغیرات ف�ي التص�نیف والقی�اس حصلت المجموعة على إعفاء 
یتم اإلعتراف بالفروقات في القیم الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة الناتج�ة م�ن تطبی�ق  ال). في القیمة فاض(یشمل اإلنخ

 تألن المب�الغ غی�ر ھام�ة. وعلی�ھ، ال تعك�س المعلوم�ا م۲۰۱۸ین�ایر  ۱كم�ا ف�ي ف�ي األرب�اح المبق�اة  ۹المعیار ال�دولي للتقری�ر الم�الي 
 . ۳۹بل تعرض معلومات معیار المحاسبة الدولي  ۹المعیار الدولي للتقریر المالي م بشكل عام متطلبات ۲۰۱۷المعروضة لسنة 

 تم التقییم التالي على أساس الحقائق والظروف القائمة بتاریخ التطبیق األولي:
 

 تحدید نموذج األعمال الذي یتم االحتفاظ بالموجودات المالیة فیھ. -
 وإلغاء التسمیات السابقة لبعض الموجودات المالیة.تحدید  -
تصنیف بع�ض االس�تثمارات ف�ي أدوات حق�وق الملكی�ة غی�ر المح�تفظ بھ�ا لغ�رض المت�اجرة بالقیم�ة العادل�ة م�ن خ�الل ال�دخل  -

 الشامل اآلخر. 
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  االستثمارات -٦
 ما یلي: في حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالمشتركة واإلستثمارات  والمشاریعالشركات الزمیلة  تتضمن 

 
 

 النشاط الرئیسي
 

 مكان التأسیس

            مارس ۳۱
 م   ۲۰۱۸

   (غیر مدققة)

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۷

 (مدققة)

            مارس ۳۱
 م  ۲۰۱۸

    (غیر مدققة)

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۷

 (مدققة)
آالف الریاالت  ٪ ٪   

 السعودیة
آالف الریاالت 

 السعودیة
       مشتركة ومشاریعاستثمارات في شركات زمیلة 

       )۱-٦(اإلیضاح رقم 
 ٦۳٫٥۸۸ ٤٤٫۳٤۱ ٪۳۳٫۰ ٪۳۳٫۰ المملكة العربیة السعودیة استثمارات في القطاع الزراعي شركة المزارعون المتحدون القابضة

       
 ٦٥٫٦۳۷ ٦۳٫٥۹۳ ٪٤۱٫۹ ٪٤۱٫۹ المملكة العربیة السعودیة دواجن الدواجن (عروق) شركة تأصیل

       
 ۲۰٤ ۲۰٤ ٪٥۰٫۰ ٪٥۰٫۰ قطر شركة راكدة شركة المراعي ذ.م.م.

     ۱۰۸٫۱۳۸ ۱۲۹٫٤۲۹ 
       

       
       

            مارس ۳۱   
 م   ۲۰۱۸

   (غیر مدققة)

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۷

 (مدققة)

            مارس ۳۱
 م  ۲۰۱۸

    (غیر مدققة)

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۷

 (مدققة)
القیمة العادلة االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة ب

 من خالل الدخل الشامل اآلخر
آالف الریاالت  ٪ ٪  

 السعودیة
آالف الریاالت 

 السعودیة
       )۲-٦(اإلیضاح رقم 

 ۹۰٫۷۱۱ ۸۸٫۹۷٤ ٪۲٫۱ ٪۲٫۱   ("زین")الشركة السعودیة للھاتف المتنقل 
     ۸۸٫۹۷٤ ۹۰٫۷۱۱ 

 ۲۲۰٫۱٤۰ ۱۹۷٫۱۱۲     اإلجمالي

 



 شركة المراعي
 شركة مساھمة سعودیة

 تتمھ -األولیة الموجزة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱۸مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

۲۱ 
 

 تتمھ –االستثمارات  -٦
 

 المشتركة مما یلي: والمشاریعتتكون االستثمارات في الشركات الزمیلة  ۱-٦
 م۲۰۱۸ مارس ۳۱  

  (غیر مدققة)
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 

  (مدققة)
 بآالف الــریاالت  شركة المزارعون المتحدون القابضة

 السعودیـــــة
 بآالف الــریاالت 

 السعودیـــــة
 ٥۸٫۲۹٦  ٦۳٫٥۸۸  الرصید االفتتاحي

 --  )۱۷٫۸٦۱(  سداد قرض 
 )٥٫۲۰۱(  --  الحصة في الخسائر الشاملة األخرى

 ۱۰٫٤۹۳  )۱٫۳۸٦(  السنة/الفترةالحصة في نتائج 
 ٦۳٫٥۸۸  ٤٤٫۳٤۱  الرصید الختامي

 
 م۲۰۱۸ مارس ۳۱  

  (غیر مدققة)
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 

  (مدققة)
 بآالف الــریاالت  الدواجن (عروق) تأصیلشركة 

 السعودیـــــة
 بآالف الــریاالت 

 السعودیـــــة
 ۳۸٫۱۱۲  ٦٥٫٦۳۷  الرصید االفتتاحي

 ۲٥٫۰۰۰  --   إضافات
 ۲٫٥۲٥  )۲٫۰٤٤(  السنة/الفترةالحصة في نتائج 
 ٦٥٫٦۳۷  ٦۳٫٥۹۳  الرصید الختامي

 
م ۲۰۱۸مارس  ۳۱  

 (غیر مدققة)
م ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 

  (مدققة)
 بآالف الــریاالت  شركة المراعي ذ.م.م.

 السعودیـــــة
 بآالف الــریاالت 

 السعودیـــــة
 ۲۰٤  ۲۰٤  الرصید االفتتاحي

 ۲۰٤  ۲۰٤  الختاميالرصید 
 

ملیون سھم على أساس القیمة العادلة، وذلك على أساس  ۱۲٫٤ البالغة في أسھم شركة زینفي حقوق الملكیة ستثمارات االتم قیاس  ۲-٦
والمبین بالكامل  ۹وفقاً لما ھو مسموح في المعیار الدولي للتقریر المالي  األسعار المتداولة لألسھم في سوق األسھم السعودیة (تداول).

على أنھ یقاس  ۹عند التطبیق األولي للمعیار الدولي للتقریر المالي ، قامت المجموعة بتصنیف ھذا االستثمار ب٥في اإلیضاح رقم 
 للسنةملیون لایر سعودي  ۱٫۷ غیر محققة قدرھا خسائروقد نتج عن ذلك التقییم  بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 الموحدة.الموجزة  حقوق الملكیةفي قائمة التغیرات في االحتیاطیات األخرى  تم عرضھا ضمنوالتي  م۲۰۱۸ مارس ۳۱المنتھیة في 
 
 لشركة زین.قامت الشركة برھن أسھم زین إلى البنك السعودي الفرنسي لضمان القرض الممنوح من البنك الفرنسي  
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 تتمھ -األولیة الموجزة الموحدة  إیضاحات حول القوائم المالیة
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۲۲ 
 

 المال رأس -۷
 

 ملی��ون لایر س��عودي) ۱۰٫۰۰۰م: ۲۰۱۷دیس��مبر  ۳۱ملی��ون لایر س��عودي ( ۱۰٫۰۰۰م ۲۰۱۸ م��ارس ۳۱بل��غ رأس م��ال الش��ركة ف��ي 
 لایر سعودي لكل سھم. ۱۰مدفوع بالكامل وأسھم مصدرة بقیمة ملیون) سھم  ۱٫۰۰۰م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون ( ۱٫۰۰۰مكون من 

 
  والتسھیالت القروض -۸

 
 إیضاح

 م۲۰۱۸ مارس ۳۱
  (غیر مدققة)

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
 (مدققة)

 بآالف الــریاالت  
 السعودیــــة

 بآالف الــریاالت 
 السعودیــــة

 ٥٫۸۳۹٫۱۸۷  ٥٫۸٦۷٫۸٥۳ ۱-۸ تسھیالت بنكیة إسالمیة (مرابحة)
 ۱٫۷۳۳٫٥۱۱  ۱٫٦۳۲٫۹۰٦ ۲-۸ صندوق التنمیة الصناعیة السعودي

 ٤٦۲٫۲٤۸  ٤۳۰٫۸۱۷ ۳-۸ غیر خلیجیة – تسھیالت بنكیة مقدمة لشركات تابعة
 ۲۷۸٫۱۹۰  ۲۷۷٫۳۸۳ ٤-۸ المؤسسة المالیة الدولیة 

 ۱۸۷٫۹۱۲  ۱۸۸٫۱۲۷ ٥-۸ صندوق التنمیة الزراعیة
 ۱٥۰٫۱۳٤  ۱٥۰٫۱٥٦ ٦-۸ خلیجیة – تسھیالت بنكیة مقدمة لشركات تابعة

  ۸٫٥٤۷٫۲٤۲  ۸٫٦٥۱٫۱۸۲ 
 ۳٫۸۹٥٫۳٤٦  ۳٫۳۸۲٫۷٦٤ ۷-۸ صكوك 

  ۱۱٫۹۳۰٫۰۰٦  ۱۲٫٥٤٦٫٥۲۸ 
     

 ۱۸۲٫٤٥٥  ۱٥٥٫٦۹٤  قروض قصیرة األجل
 ۱٫۸۲۰٫۹٤۸  ۹٤٥٫٤٦۸  الجزء المتداول من قروض طویلة االجل

 ۲٫۰۰۳٫٤۰۳  ۱٫۱۰۱٫۱٦۲  مطلوبات متداولة -  وتسھیالت قروض
 ۱۰٫٥٤۳٫۱۲٥  ۱۰٫۸۲۸٫۸٤٤  مطلوبات غیر متداولة –وتسھیالت قروض 

  ۱۱٫۹۳۰٫۰۰٦  ۱۲٫٥٤٦٫٥۲۸ 

التسھیالت البنكیة اإلسالمیة (مرابحة) مضمونة بسندات ألمر صادرة بواسطة المجموعة. تستحق التسھیالت البنكیة (مرابحة) خالل  ۸-۱
فترة أقل من عامین ھي في الغالب ذات طبیعة متجددة. بلغت التسھیالت البنكیة اإلسالمیة (مرابحة) غیر المستخدمة والمتاحة لالستخدام 

ملیون لایر  ٦٫٤٦۲٫۹م: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٦٫۲٤۱٫٥مبلغ  م۲۰۱۸ مارس ۳۱كما في ساسیة لفترة استحقاق أ
 سعودي). 

 
 ۳۱. كما في القرض القائمقیمة بما یعادل المجموعة من صندوق التنمیة الصناعیة السعودي مضمونة برھن موجودات محددة  قروض ۸-۲

كان لدى المجموعة تسھیالت مقدمة من صندوق التنمیة الصناعي غیر مستخدمة ومتاحة لالستخدام بلغت قیمتھا م ۲۰۱۸ مارس
ملیون لایر سعودي).  ۲٦۷٫۱م: ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ملیون لایر سعودي تستحق خالل فترة تمتد ألكثر من خمس سنوات ( ۲۹٦٫۹

على  صندوق التنمیة الصناعیة السعوديالقرض أو موافقة تسویة ى یتم تخضع الموجودات المحتفظ بھا كضمانات لقیود االستبعاد حت
 االستبعاد.

 

 .مصرفیة أجنبیة اتمؤسسمن غیر الخلیجیة تتمثل ھذه التسھیالت البنكیة في القروض التي حصلت علیھا الشركات التابعة الخارجیة  ۸-۳
 ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲٥۱٫۸ ما یعادل مبلغم ۲۰۱۸ مارس ۳۱بلغت التسھیالت غیر المستخدمة والمتاحة لالستخدام كما في 

 ). ملیون لایر سعودي ۲٤۸٫۳م: ۲۰۱۷دیسمبر 
 

عضو في  –دولیة المالیة المؤسسة الدولیة (المالیة المؤسسة ال، تم منح المجموعة تسھیالت مرابحة جدیدة بواسطة ۲۰۱۷خالل عام  ٤-۸
ملیون لایر سعودي  ۲۸۱٫٤ومبلغ  سنوات ۹كثر من ملیون لایر سعودي بفترة استحقاق تمتد أل ۲۸۱٫٤مجموعة البنك الدولي) بمبلغ 

 ، لیس لدى المجموعة تسھیالت متاحة للسحب غیر مستخدمة من المؤسسة المالیة الدولیة.م۲۰۱۸ مارس ۳۱. كما في غیر ملتزم بھ
 

مقدمة من المجموعة تسھیالت  لیس لدىبما یعادل قیمة القرض القائم. محددة  أرضبرھن  مضمونقرض صندوق التنمیة الزراعیة  ٥-۸
. تخضع م: ال شيء)۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱(م ۲۰۱۸ مارس ۳۱كما في  للسحبمتاحة الزراعیة غیر مستخدمة و صندوق التنمیة

 على االستبعاد.صندوق التنمیة الزراعیة القرض أو موافقة  سدادالموجودات المحتفظ بھا كضمانات لقیود االستبعاد حتى یتم 
 

تمثل ھذه التسھیالت البنكیة للشركات التابعة في دول مجلس التعاون الخلیجي قروضاً جدیدة للشركات التابعة في دول مجلس التعاون  ٦-۸
لیس لدى ، م۲۰۱۸ مارس ۳۱في ملیون لایر سعودي. كما  ۱٥۰٫۲الخلیجي تم الحصول علیھا من مؤسسات مصرفیة بمبلغ یعادل 

 غیر مستخدمة.المجموعة تسھیالت متاحة للسحب 
 
 
 
 



 شركة المراعي
 شركة مساھمة سعودیة
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۲۳ 
 

 
 

 تتمھ - والتسھیالت القروض -۸
 

من الصكوك  -المجموعة األولى  -م) بإصدار اإلصدار األول ۲۰۱۲مارس  ۷ھـ (الموافق ۱٤۳۳ربیع الثاني  ۱٤قامت الشركة بتاریخ  ۸-۷
ملیون لایر سعودي لكل منھا بدون خصم أو عالوة. ویحمل اإلصدار معدل  ۱٫۰ملیون لایر سعودي بقیمة إسمیة قدرھا  ۱٫۰۰۰٫۰بقیمة 

نھایة كل عائد وفقاً للمعدالت السائدة بین البنوك في المملكة العربیة السعودیة (سایبور) زائداً ھامشاً محدداً سلفاً یستحق السداد الحقا في 
 م). ۲۰۱۹مارس  ۷ھـ (الموافق ۱٤٤۰جمادى اآلخرة  ۳۰في  اقھااستحقنصف سنة. تستحق الصكوك السداد بالقیمة اإلسمیة بتاریخ 

 
من  -المجموعة الثانیة  -م) بإصدار اإلصدار الثاني ۲۰۱۳مارس  ۳۱ھـ (الموافق ۱٤۳٤جمادى األولى  ۱۹قامت الشركة بتاریخ 

ملیون لایر سعودي لكل منھا بدون خصم أو عالوة. ویحمل  ۱٫۰ملیون لایر سعودي بقیمة إسمیة قدرھا  ۷۸۷٫۰الصكوك بقیمة 
داد اإلصدار معدل عائد وفقاً للمعدالت السائدة بین البنوك في المملكة العربیة السعودیة (سایبور) زائداً ھامشاً محدداً سلفاً یستحق الس

مارس  ۳۱ھـ (الموافق ۱٤٤۱شعبان  ۷في  قاقھااستحالحقاً في نھایة كل نصف سنة. تستحق الصكوك السداد بالقیمة اإلسمیة بتاریخ 
 م). ۲۰۲۰

 
المجموعة الثالثة من  -م) بإصدار اإلصدار الثاني ۲۰۱۳مارس  ۳۱ھـ (الموافق ۱٤۳٤جمادى األولى  ۱۹قامت الشركة بتاریخ 

تم استرداد  ملیون لایر سعودي لكل منھا بدون خصم أو عالوة. ۱٫۰ملیون لایر سعودي بقیمة إسمیة قدرھا  ٥۱۳٫۰الصكوك بقیمة 
 م).۲۰۱۸مارس  ۲۹ھـ (الموافق ۱٤۳۹رجب  ۱۲الصكوك بالقیمة اإلسمیة في 

 

 ۱٫٦۰۰٫۰م) بإصدار اإلصدار الثالث من الصكوك بقیمة ۲۰۱٥سبتمبر  ۱٦ھـ (الموافق ۱٤۳٦ذو الحجة  ۳قامت الشركة بتاریخ 
ملیون لایر سعودي لكل منھا بدون خصم أو عالوة. ویحمل اإلصدار معدل عائد وفقاً  ۱٫۰سمیة قدرھا ملیون لایر سعودي بقیمة إ

صف للمعدالت السائدة بین البنوك في المملكة العربیة السعودیة (سایبور) زائداً ھامشاً محدداً سلفاً یستحق السداد الحقاً في نھایة كل ن
 م).۲۰۲۲سبتمبر  ۱٦ھـ (الموافق ۱٤٤٤صفر  ۲۰یة بتاریخ انتھائھا في سنة. تستحق الصكوك السداد بالقیمة اإلسم

 
ویحق للشركة طبقاً لشروط ترتیبات الصكوك دمج موجوداتھا مع موجودات الصكوك. تتكون موجودات الصكوك من حصة حاملیھا في 

لصكوك واالحتیاطي الذي احتفظت بھ معامالت المضاربة وحصة حاملیھا في معامالت المرابحة، وكذلك أیة مبالغ مستحقة لحساب ا
 الشركة من حساب الصكوك.

 
دارة بمراقبة اإلخالل بھا مستقبالً. وتقوم إل. وقد یتم إعادة التفاوض حول ھذه التعھدات في حالة امعینة تشتمل القروض على تعھدات ۸-۸

 خالل بھا.إللضمان االلتزام إذا كان ھناك أي احتمال با باتخاذ االجراءاتالتعھدات بصورة شھریة، بحیث تقوم 

 اإلیرادات -۹
 

الموحدة للسنة وفي القوائم المالیة للسنة السابقة   ۱إن أعمال الشركة والمصادر األساسیة لإلیرادات ھي تلك المبیة في إیضاح رقم 
العمالء لبیع المنتجات االستھالكیة. یتم تحویل السیطرة على م. تشتق إیرادات المجموعة من العقود مع ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

 ت محدد ویتم بیعھا مباشرة للعمالء. لمنتجات في وقا
على القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة مفصح عنھا في اإلیضاح  ۱٥إن طبیعة وأثر التطبیق األولي للمعیار الدولي للتقریر المالي 

 ب.٥
 

 منتجات المخابز منتجات الدواجن ألخرىاألنشطة ا اإلجمالي
األلبان 
 والعصائر

 

 بآالف الـریاالت
 السعودیــــة

 بآالف الـریاالت
 السعودیــــة

 بآالف الـریاالت
 السعودیــــة

 بآالف الـریاالت
 السعودیــــة

 بآالف الـریاالت
  السعودیــــة

  م۲۰۱۸ مارس ۳۱     
 المملكة العربیة السعودیة ۱٫٤٦۱٫۸۰۷ ۳٤۲٫۲٥۱ ۳۹۰٫۱٤۷ ٤۱٫۹۹۱ ۲٫۲۳٦٫۱۹٦

 دول مجلس التعاون األخرى  ٦٤٤٫۹٥۹ ۷٤٫۰۳۰ ۳۰٫٤۹۲ ٦۱٥ ۷٥۰٫۰۹٦
 الدول األخرى ۲۳۹٫۲۹٥ -- -- ٦٫٦۱۸ ۲٤٥٫۹۱۳

 اإلجمالي ۲٫۳٤٦٫۰٦۱ ٤۱٦٫۲۸۱ ٤۲۰٫٦۳۹ ٤۹٫۲۲٤ ۳٫۲۳۲٫۲۰٥
      
  م۲۰۱۷ مارس ۳۱     
      

 المملكة العربیة السعودیة ۱٫٥۲۱٫۰۸٦ ۳۷٤٫٥۹۷ ۳۰۳٫٥۲٤ ٥۲٫۳۸۸ ۲٫۲٥۱٫٥۹٥
 دول مجلس التعاون األخرى  ۷۷٤٫۷۱۹ ۹٤٫۳۱۰ ٤٥٫٤٦۸ ٤٥٦ ۹۱٤٫۹٥۳
 الدول األخرى ۱۹۸٫۳۲۱ -- ۷٫۳۷٥ ۱۱٫۲۸۲ ۲۱٦٫۹۷۸

 اإلجمالي ۲٫٤۹٤٫۱۲٦ ٤٦۸٫۹۰۷ ۳٥٦٫۳٦۷ ٦٤٫۱۲٦ ۳٫۳۸۳٫٥۲٦
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 ربحية السهم -01

 :ما يليربحية السهم األساسية والمخفضة على  إحتسابيعتمد  

 م2018 مارس 31  

  )غير مدققة(

 م 2017 مارس 31 

 )غير مدققة(

 بآالف الــرياالت  

 السعوديــــة

 بآالف الــرياالت 

 السعوديــــة

 328.271  344.174  العائد للمساهمين في الشركة للفترةالدخل 

(16.825)  الصكوكالدخل العائد لحاملي  :ناقصا     (18.707)  

 309.564  327.349  الربحية ألغراض ربح السهم األساسي 

     
     عدد األسهم

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض ربحية السهم 

 األساسية

 092.990   317.991  

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض ربحية السهم 

 المخفضة

  1.000.000  1.000.000 

     

لى العائد إ الفترةبناء على دخل ( بالريال السعودي)ربحية السهم 

 المساهمين في الشركة

    

 0.31  0.33  ةاألساسيربحية السهم  -

 0.31  0.33  ربحية السهم المخفضة -

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

 ضمن برنامج خيارات الموظفين في أسهم شركة المراعي.

 المعلومات القطاعية -11

ت التجارية لعالماايتكون النشاط الرئيسي للمجموعة من قطاعات تشتمل على صناعة وبيع منتجات األلبان وعصائر الفاكهة باستخدام 

يز"، سفن دا"المراعي"، و "بيتي" و "طيبة"، وكذلك صناعة وبيع منتجات المخابز باستخدام العالمات التجارية "لوزين" و "

والمحاصيل  آلعالفباستخدام العالمة التجارية "اليوم". تشمل األنشطة القطاعية األخرى منتجات ا باإلضافة إلى منتجات الدواجن

 ن قطاعات األعمال:م لكل قطاع م2018 مارس 31الزراعية وأغذية األطفال. فيما يلي بيانا  بالمعلومات المالية المختارة كما في 

 

 صناعة وتوزيع منتجات الحليب واأللبان وعصائر الفاكهة  منتجات األلبان والعصائر

 صناعة وتوزيع منتجات المخابز منتجات المخابز

 صناعة وتوزيع منتجات الدواجن منتجات الدواجن

 منتجات اآلعالف والمحاصيل الزراعية وأغذية األطفال. أنشطة أخرى

 

 منتجات المخابز منتجات الدواجن األنشطة األخرى اإلجمالي

األلبان 

 ائرصوالع

 

 بآالف الـرياالت

 السعوديــــة

 بآالف الـرياالت

 السعوديــــة

 بآالف الـرياالت

 السعوديــــة

 بآالف الـرياالت

 السعوديــــة

 بآالف الـرياالت

  م1820 مارس 31 السعوديــــة

      

 اإليرادات 2.365.819 416.281 420.639 235.071 3.437.810

 األطراف األخرى إيرادات 2.346.061 416.281 420.639 49.224 3.232.205

 استهالك واطفاء (315.744) (61.367) (81.105) (42.308) (500.524)

(3.430) (1.386) (2.044) -- -- 
الحصة في نتائج الشركات الزميلة 

 والمشاريع المشتركة

344.174 (2.041) 25.402 39.793 281.020 

العائد للمساهمين في الدخل/)الخسارة( 

 الشركة

-- -- -- -- -- 
الحصة في الخسارة الشاملة األخرى 

 والمشاريع المشتركة للشركات الزميلة

 الدخل / )الخسارة( 271.122 45.206 25.402 (2.042) 339.688

 إجمالي الموجودات 20.690.053 2.478.285 5.320.259 3.274.018 31.762.615

 إجمالي المطلوبات 14.204.076 465.604 1.331.399 465.911 16.466.990
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 منتجات المخابز منتجات الدواجن األنشطة األخرى اإلجمالي

األلبان 

 والعصائر

 

 بآالف الـرياالت

 السعوديــــة

 بآالف الـرياالت

 السعوديــــة

 بآالف الـرياالت

 السعوديــــة

 بآالف الـرياالت

 السعوديــــة

 بآالف الـرياالت

 م 1720 مارس 31 السعوديــــة

      

 اإليرادات 2.512.415 468.907 356.367 180.115 3.517.804

 األطراف األخرى إيرادات 2.494.126 468.907 356.367 64.126 3.383.526

 استهالك واطفاء (294.926) (50.241) (76,888) (31.407) (453.462)

530 (196) 726 -- -- 
الحصة في نتائج الشركات الزميلة 

 والمشاريع المشتركة

328.271 (52.622) (29.103) 66.751 343.245 
الدخل/)الخسارة( العائد إلى المساهمين في 

 الشركة

(5.201) (5.201) -- -- -- 
الحصة في الخسارة الشاملة األخرى 

 والمشاريع المشتركة الزميلةللشركات 

 الدخل / )الخسارة( 331.254 72.667 (29.103) (52.622) 322.196

 إجمالي الموجودات 18.656.554 2.461.240 5.478.451 3.136.555 29.732.800

 إجمالي المطلوبات 14.776.003 288.210 1.233.769 310.321 16.608.303

 

 األدوات المالية   -12
 

في  موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك بشروط تعامل عادلةبيع القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها  

ضمن تعريف القيمة العادلة يوجد افتراض أن الشركة هي شركة عاملة مستمرة حيث ال يوجد أي نية أو شرط للحد ماديا  . تاريخ القياس

 .سلبيةمن حجم عملياتها أو إجراء معاملة بشروط 

 

رف عمالت أجنبية، مدرجة في السوق النشطة إذا كانت األسعار المدرجة متوفرة بصورة سهلة ومنتظمة من تاجر صتعتبر األداة المالية  

فعلية ومنتظمة  ةوأن هذه األسعار تمثل معامالت سوقية حدثت بصورأو وسيط، أو مجموعة صناعة، أو خدمات تسعير أو هيئة تنظيمية 

 على أساس تجاري.

  

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

 لمستخدمة في طرق التقييم كما يلي:المدخالت ادلة استنادا  إلى امختلفة في تسلسل القيمة الع

 

 موجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن الحصول عليها في تاريخ القياس.لفي أسواق نشطة معدلة( غير ): أسعار مدرجة 1المستوى  
 

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

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

ظة )مدخالت غير قابلة للمالحظة(.قابلة للمالحالسوق ال: مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات 3المستوى  
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المالية  معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوباتالقيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة العادلة. وهي ال تشمل يظهر الجدول أدناه  

 التي ال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.
 م2018مارس  31 

 القيمة العادلة     القيمة الدفترية 

  

 –القيمة العادلة 

 أدوات التحوط

استثمارات في 

أدوات حقوق 

ملكية بالقيمة 

العادلة من خالل 

الدخل الشامل 

 اآلخر

 

 التكلفة المطفأة

 

المطلوبات المالية 

 األخرى

 

 اإلجمالي

  

 1المستوى 

 

 2المستوى 

 

 3المستوى 

 

 االجمالي

 ----------------------------------------------------------------آالف الرياالت السعودية ب ---------------------------------------------------------------------        

التي يتم  الموجودات المالية

    قياسها بالقيمة العادلة

 

      

 46.937 -- 46.937 --  46.937 -- -- -- 46.937 أدوات مالية مشتقة

في أدوات حقوق استثمارات 

الملكية بالقيمة العادلة من خالل 

 88.974 -- -- 88.974  88.974 -- -- 88.974 -- الدخل الشامل اآلخر

 46.937 88.974 -- -- 135.911  88.974 46.937 -- 135.911 

           

التي ال يتم  الموجودات المالية

    قياسها بالقيمة العادلة

 

      

 -- -- -- --  1.683.239 -- 1.683.239 -- -- ذمم مدينة تجارية ومدينون آخرون

 -- -- -- --  1.286.461 -- 1.286.461 -- -- النقد واألرصدة البنكية

 -- -- 2.969.700 -- 2.969.700  -- -- -- -- 

           

التي يتم قياسها  الماليةالمطلوبات 

    بالقيمة العادلة

 

      

 35.024 -- 35.024 --  35.024 -- -- -- 35.024 أدوات مالية مشتقة

 35.024 -- -- -- 35.024  -- 35.024 -- 35.024 

التي ال يتم  المطلوبات المالية

    قياسها بالقيمة العادلة

 

      

 -- -- 11.930.006 --  11.930.006 11.930.006 -- -- -- وتسهيالت قروض

 -- -- 280.460 --  280.460 280.460 -- -- -- سحب على المكشوف

 -- -- 1.917.902 --  1.917.902 1.917.902 -- -- -- ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون

 -- -- -- 14.128.368 14.128.368  -- 14.128.368 -- -- 
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 م2017ديسمبر  31 

 القيمة العادلة     القيمة الدفترية 

  

 –القيمة العادلة 

 أدوات التحوط

استثمارات في 

أدوات حقوق 

ملكية بالقيمة 

العادلة من خالل 

الدخل الشامل 

 اآلخر

 

 التكلفة المطفأة

 

المطلوبات المالية 

 األخرى

 

 اإلجمالي

  

 1المستوى 

 

 2المستوى 

 

 3المستوى 

 

 االجمالي

 ----------------------------------------------------------------آالف الرياالت السعودية ب ---------------------------------------------------------------------        

التي يتم  الموجودات المالية

    قياسها بالقيمة العادلة

 

      

 26.288 -- 26.288 --  26.288 -- -- -- 26.288 أدوات مالية مشتقة

في أدوات حقوق استثمارات 

الملكية بالقيمة العادلة من خالل 

 90.711 -- -- 90.711  90.711 -- -- 90.711 -- الدخل الشامل اآلخر

 26.288 90.711 -- -- 116.999  90.711 26.288 -- 116.999 

           

التي ال يتم  الموجودات المالية

    قياسها بالقيمة العادلة

 

      

 -- -- -- --  1.409.230 -- 1.409.230 -- -- ذمم مدينة تجارية ومدينون آخرون

 -- -- -- --  1.891.697 -- 1.891.697 -- -- النقد واألرصدة البنكية

 -- -- 3.300.927 -- 3.300.927  -- -- -- -- 

           

التي يتم قياسها  المطلوبات المالية

    بالقيمة العادلة

 

      

 42.504 -- 42.504 --  42.504 -- -- -- 42.504 أدوات مالية مشتقة

 42.504 -- -- -- 42.504  -- 42.504 -- 42.504 

التي ال يتم  المطلوبات المالية

    قياسها بالقيمة العادلة

 

      

 -- -- 12.546.528 --  12.546.528 12.546.528 -- -- -- وتسهيالت قروض

 -- -- 255.585 --  255.585 255.585 -- -- -- سحب على المكشوف

 -- -- 1.893.957 --  1.893.957 1.893.957 -- -- -- ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون

 -- -- -- 14.696.070 14.696.070  -- 14.696.070 -- -- 
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 األرباح المقترح توزيعها -13

سهم( للسنة  لاير سعودي لكل 0.75مليون لاير سعودي ) 750.0 بلغتأقر مجلس اإلدارة التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح 

 م.2017ديسمبر  31المنتهية في 

 أحداث الحقة -14 

٪ إضافية من 14م، استحوذت شركة المراعي من خالل شركتها التابعة )شركة حائل للتنمية الزراعية( على 2018أبريل  2بتاريخ 

مراعي في شركة مليون لاير سعودي وبالتالي أصبحت الحصة اإلجمالية لشركة ال 20.3رأس مال شركة تأصيل الدواجن لمقابل بمبلغ 

لدواجن في ركة تأصيل اشللمراعي وسيتم توحيد  التشغيلية ل هذه المعاملة بالكامل من التدفقات النقدية٪. تم تموي55.9تأصيل الدواجن 

  م.    2018مارس  31م حيث تم الحصول على السيطرة بعد الفترة المنتهية في 2018سجالت المجموعة للربع الثاني 

لقوائم ااهر في هذه موعة الظوالتي قد تؤثر على المركز المالي األولي للمجتعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة منذ نهاية الفترة 

 المالية األولية الموجزة الموحدة.

   مجلس اإلدارةعتماد ا -15

 م(.2018 أبريل 8هـ )الموافق 1439 رجب 22 من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ القوائم المالية الموحدةهذه اعتمدت 
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