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٨ 

  نبذة عن الشركة وشركاتها التابعة وأنشطتها   -   ١
  

مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة  إن شركة المراعي ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية، تم تحويلها من شركة ذات  
هـ  ١٤١١ذو الحجة    ١٩م). وقد بدأت الشركة عملياتها التجارية بتاريخ  ٢٠٠٥أغسطس    ٨هـ (الموافق  ١٤٢٦رجب    ٢بتاريخ  

م، كانت ١٩٩١. وقبل توحيد أنشطتها في عام  ١٠١٠٠٨٤٢٢٣م) وتعمل بموجب سجل تجاري رقم  ١٩٩١يوليو    ١(الموافق  
 م تتم باستخدام اسم العالمة التجارية "المراعي". ١٩٩١م حتى ١٩٧٧ركة لألعوام من األنشطة الرئيسية للش

  
، الرياض ٨٥٢٤، الطريق الدائري الشمالي، حي اإلزدهار، ص.ب.  ٧إن عنوان المركز الرئيسي للشركة هو: مخرج رقم  

  ، المملكة العربية السعودية. ١١٤٩٢
 

"المجموعة") مجموعة رئيسية متكاملة للمواد الغذائية االستهالكية والمشروبات في منطقة  تعد الشركة وشركاتها التابعة (معاً  
الشرق األوسط، وتستحوذ على الحصة السوقية األكبر في المملكة العربية السعودية. كما تعمل في دول مجلس التعاون الخليجي  

  األخرى، باإلضافة إلى مصر واألردن.
  

لفاكهة وتصنيع المواد الغذائية باستخدام اسماء العالمات التجارية "المراعي" و "جوسي اليف"  يتم إنتاج األلبان وعصائر ا
و"بيتي" و"طيبة". كما يتم إنتاج الحليب الخام ومعالجته مع القيام بتصنيع األغذية المشتقة من األلبان وعصائر الفاكهة في  

  ة ومصر واألردن.المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحد
  

الدولية لأللبان والعصائر   الشركة  الغذائية في مصر واألردن من خالل  المواد  الفاكهة وتصنيع  األلبان وعصائر  انتاج  يتم 
تقوم المجموعة بإدارة العمليات   المحدودة، وهي مشروع مشترك مع شركة بيبسيكو، حيث تحتفظ الشركة بحصص مسيطرة.

  لأللبان والعصائر المحدودة من خالل الشركات التابعة الرئيسية التالية: التشغيلية للشركة الدولية 
  

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

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

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

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

  و "البشاير". 
 

يتم إنتاج أغذية األطفال من قبل شركة المراعي ألغذية األطفال المحدودة ويتم المتاجرة بها بواسطة الشركة الدولية ألغذية  
  يفوالك". األطفال باستخدام اسم العالمتين التجاريتين "نيوراالك" و "إ

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

 كما يلي:  واتفاقية وكالة مبرمة في الكويت مان والبحريناإلمارات وعُ ي قبل الشركات التابعة ف 
  

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

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

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

  
والواليا األرجنتين  في  أعالف  مزارع  بتشغيل  وتقوم  المجموعة  مجتمعينتمتلك  إليهم  ويشار  األمريكية.  المتحدة   ت 

 خالل الشركات التابعة الرئيسية التالية: "فوندومونتي"، من 
  

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

 
الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة   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 وفوندومونتي 
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٩ 

  وأنشطتها (تتمة) نبذة عن الشركة وشركاتها التابعة    -   ١
  

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

  والتي ٪ من حصص شركة مصنع األوائل للصناعات الغذائية المحدودة في المملكة العربية السعودية    ١٠٠تمتلك المجموعة  
 . تعمل بشكل رئيسي في تقديم منتجات ذات قيمة إضافية (اللحوم والدواجن) لصناعة الخدمات الغذائية في الشرق األوسط 

  
  :محتملة  ات استحواذ

 
اتفاقية شراء حصص لالستحواذ على  ٢٠٢١مارس    ١٥هـ (١٤٤٢شعبان    ٢في   المجموعة  أبرمت  أسهم  ١٠٠م)،  ٪ من 

شركتي بيك مارت فري زون ذ.م.م وبيك مارت ذ.م.م، الواقعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وشركة بيك مارت ذ.م.م  
اليهم مجتمعين بـ "الكيانات") مليون لایر سعودي).    ٩٥٫٥مليون درهم إماراتي (  ٩٣٫٥بقيمة    الواقعة في البحرين (يشار 

يخضع إتمام االتفاقية لموافقات من السلطات التنظيمية بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.  
عتقد اإلدارة أن هذه الموافقة هي شرط  ليس لدى المجموعة أسبقية تاريخية للموافقات من الهيئة العامة للمنافسة، وبالتالي ت 

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   م، لم يتم استالم هذه ٢٠٢١مارس    ٣١"اندماج األعمال". كما في    ٣جوهري بموجب 
وجزة للمجموعة  الموافقات، وبناًء عليه، سيتم ادراج التأثير المالي والنتائج المالية للكيانات في القوائم المالية االولية الموحدة الم

 فقط عند استالم هذه الموافقات. 
  

  مقارنة النتائج الربعية: 
  

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

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

  
  : ١٩كوفيد تحديث 

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

أعمالها وما نتج عنه من تعطل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق، قامت إدارة المراعي بتقييم تأثيره بشكل 
ك تشكيل فرق وعمليات إدارة األزمات الجارية، لضمان  استباقي على عملياتها واتخذت سلسلة من التدابير الوقائية، بما في ذل

صحة وسالمة موظفيها وعمالئها والمستهلكين والمجتمع كنطاق أوسع وكذلك ضمان استمرارية توريد منتجاتها في جميع  
ن صناعة  إأسواقها. على الرغم من هذه التحديات، ال تزال أعمال وعمليات المراعي حالًيا غير متأثرة إلى حد كبير، حيث  

األغذية بشكل عام تم استثناءها من عمليات الحظر والقيود المختلفة التي تم فرضها من قبل السلطات التنظيمية المختلفة بما  
ل والقيود على شحن البضائع وتشغيل رحالت الطيران. لم يتأثر الطلب األساسي من  في ذلك اإلعفاء من ساعات حظر التجوا

التجزئة والجملة ع إلى حد كبير، على الرغم من وجود بعض التحوالت الصغيرة في مزيج  عمالء  لى منتجات المجموعة 
لم يكن له تأثير جوهري على نتائج المراعي المالية   ١٩المنتجات. بناًء على هذه العوامل، تعتقد إدارة المراعي أن وباء كوفيد  

  م. ٢٠٢١مارس  ٣١التي تم التقرير عنها للفترة المنتهية في 
  

) عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في هذا الوقت ليست على علم بأية عوامل  ١٩صل المجموعة مراقبة حالة (كوفيد  توا
  م أو بعده.  ٢٠٢١متوقعة قد تغير من تأثير الوباء على عمليات المجموعة خالل عام 

  
  الربوط الزكوية والضريبية 

  
. تم تقديم اسئنافات ضد الربوط  م٢٠١٨  -   م٢٠١٥لشركة المراعي لألعوام من    ، استلمت المجموعة ربوط م٢٠٢١خالل عام  

. تعتقد اإلدارة أن قرارات االستئناف ضد ربوط السنوات المفتوحة لن ينتج  م٢٠٢١مارس    ٣١ومازالت قيد المراجعة كما في  
 ة الموحدة الموجزة. بالفعل في القوائم المالية االولي  ه ة عن ما قد تم تسجيلعنها مبالغ جوهرية إضاف 

 
 لنتائج المجموعة السنوية.  ا ال تعد نتائج الفترة مؤشرً 
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١٠ 

  أسس اإلعداد   -   ٢
  
  بيان االلتزام  ١- ٢
  

) "التقرير المالي األولي" المعتمد  ٣٤تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (
في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ويجب قراءتها  

ال تتضمن    المالية   القائم  هذه   إن   .م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١آخر قوائم مالية موحدة للمجموعة للسنة المنتهية في    جنًبا إلى جنب مع
، ولكن تم إدراج سياسات محاسبية وإيضاحات تفسيرية  الموحدة  مجموعة كاملة من القوائم الماليةكافة المعلومات المطلوبة 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  تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على أساس مبدأ  
  قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة: 

  
  .يتم قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة 
  .يتم قياس االستثمار في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
  زامات المنافع المحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان  يتم االعتراف بمستحقات الت

 و  ;المتوقعة
  .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  يتطلب اعداد هذه القوائم ا
  . قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. والمصروفات المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات وااليرادات المحاسبية و

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

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

  
  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    م٢٠٢١يناير    ١من    امن التعديالت على المعايير سارية اعتبارً   اال يوجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن عددً 
ة الموحدة الموجزة  ولكن ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية األولي تم شرحها في القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة  

  للمجموعة. 
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١١ 

  استثمارات     ٥
  

  النشاط الرئيسي   الطبيعة   
مكان  

  التأسيس 

مارس   ٣١
  م ٢٠٢١

  ) مراجعةغير(

ديسمبر   ٣١  
  م ٢٠٢٠

  ) مراجعة(

مارس   ٣١  
  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 
األعالف   مستلزمات
  ٪ ٤٩  رومانيا  للمجموعة 

  

٤٩ ٪  

  

٨٨٫٠٧٥  

  

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

                ٨٩٫٦٢٣    ٨٨٫٢٧٩  
                      

                      ) ٢- ٥ملكية (إيضاح  استثمار في أدوات حقوق 
  ١٢٩٫٧٣٤    ١٣٩٫١٣٥    ٪ ١٫١    ٪ ١٫١        شركة االتصاالت المتنقلة السعودية ("زين") 

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

  

  مارس  ٣١
  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    )١٫٣٠٤(  الحصة في نتائج الفترة / السنة 

  ١٨٩    ) ٤٠(  فروق ترجمة عمالت 
  ٨٩٫٤١٩    ٨٨٫٠٧٥  الرصيد الختامي 

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

  : م٢٠٢٠ مارس ٣١(  الموجزة ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة  م والتي تم عرضه ٢٠٢١مارس  ٣١لایر سعودي للفترة المنتهية في  مليون  ٩٫٤ بقيمةغير محقق  ربحنتج عن التقييم العادل 
  . )مليون لایر سعودي  ٣٣٫٣بقيمة  ة غير محقق خسارة 

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



  شركة المراعي 
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  م ٢٠٢١مارس  ٣١أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 

١٢ 

  رأس المال   -   ٦
  

سهم    ودي) مكون من مليارلایر سع  مليار  ١٠م:  ٢٠٢٠لایر سعودي (  مليار  ١٠  م٢٠٢١مارس    ٣١بلغ رأس مال الشركة في  
  لایر سعودي لكل سهم.  ١٠مدفوع بالكامل بقيمة مصدر و )سهم  مليارم: ٢٠٢٠(
  

  قروض وتسهيالت   -   ٧

    إيضاح   

  مارس  ٣١
  م ٢٠٢١

    ) غير مراجعة (

ديسمبر   ٣١
  م ٢٠٢٠

  ) مراجعة(

      
  بآالف الرياالت 

    السعودية 
  بآالف الرياالت 

  السعودية 

  ٤٫٤١٦٫٦١٠    ٤٫٠٢٢٫٨٠٣      تسهيالت بنكية إسالمية (مرابحة) 
  ٢٫٤٢١٫٢٣١    ٢٫٤٤٠٫٥٦٦      صندوق التنمية الصناعي السعودي 

  تسهيالت بنكية لشركات تابعة في غير دول 
  ٣٥٨٫٥٤١    ٣٨٤٫٧٤٠      مجلس التعاون الخليجي     

  ٢٧٢٫٧١٤    ٢٤٨٫٢٥٧      مؤسسة التمويل الدولية  
  ١٤٢٫٨٢٨    ١٤١٫٩٦٣      صندوق التنمية الزراعية 

      ٧٫٦١١٫٩٢٤    ٧٫٢٣٨٫٣٢٩  
  ١٫٦٠٨٫٥٧٥    ١٫٦٠٠٫٣٤٢    ١-٧  صكوك  

  ١٫٨٩٤٫٤٦٩    ١٫٨٧٣٫٧١٢     صكوك دولية 
      ١١٫١١٤٫٩٦٨    ١٠٫٧١٢٫٣٨٣  

  ٥٥٫٤٣٦    ١٠٣٫٦٣١      قروض قصيرة األجل 
  ٩٧٠٫٥٧٧    ٨٧٦٫٠٤٧      متداول من قروض طويلة االجل جزء 

  ١٫٠٢٦٫٠١٣    ٩٧٩٫٦٧٨      متداولة ال مطلوبات ال – قروض وتسهيالت 
  ١٠٫٠٨٨٫٩٥٥    ٩٫٧٣٢٫٧٠٥      متداولةالمطلوبات غير ال – قروض وتسهيالت 

      ١١٫١١٤٫٩٦٨    ١٠٫٧١٢٫٣٨٣  
  
تشتمل القروض على تعهدات معينة. وقد يتم إعادة التفاوض في حالة اإلخالل بها مستقبالً. وتقوم اإلدارة بمراقبة    ١- ٧

  .لضمان االلتزام ةاالزم باتخاذ االجراءات  اإلدارة  تقوم  متوقع، إخالل  وجودحالة   وفيالتعهدات بصورة شهرية، 
  . تعهدات المن أي ب  إخالل، لم يكن هنالك أي م٢٠٢١مارس   ٣١خالل الفترة المنتهية في 

  
 ربحية السهم   -   ٨

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

 

  

  مارس  ٣١
  م ٢٠٢١

    ) مراجعة غير (

  مارس  ٣١
  م ٢٠٢٠

  ) غير مراجعة (

  
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

  السعودية 
        

  ٣٨٣٫٠٠٥    ٣٨٥٫٩٤٦  العائد إلى المساهمين في الشركة  للفترة الربح
        األسهم "باأللف"  عدد

 العادية  األسهم  لعدد  المرجح  المتوسط
  ٩٨٢٫٠٠٧    ٩٨١٫٢٢٦  األساسية  السهم ألغراض احتساب ربحية   

  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
  ١٧٫٩٩٣    ١٨٫٧٧٤  المعاد شراؤها 

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

 ربحية السهم بناًء على ربح السنة العائد إلى المساهمين 
        الشركة (باللایر السعودي) في    
  ٠٫٣٩    ٠٫٣٩  األساسية  -
  ٠٫٣٨    ٠٫٣٩  المخفضة  -
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  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
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١٣ 

 ربحية السهم (تتمة)   -   ٨
  

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

 
  المعلومات القطاعية   -   ٩

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

و "البشاير". تشمل األنشطة    "اليوم"  تينالتجاري   تينتجات الدواجن باستخدام العالم"لوزين" و"سفن دايز"، باإلضافة إلى من 
القطاعية األخرى منتجات األعالف والمحاصيل الزراعية وأغذية األطفال وخدمات الغذاء. فيما يلي بيانا بالمعلومات المالية  

  لكل قطاع من قطاعات األعمال: في ذلك التاريخ  هيةت المن  وللفترةم  ٢٠٢٠مارس  ٣١م و ٢٠٢١مارس  ٣١المختارة كما في 
  

  إنتاج الحليب ومعالجة وتوزيع منتجات األلبان وعصائر الفاكهة   لبان والعصائر منتجات األ

  صناعة وتوزيع منتجات المخابز   منتجات المخابز 

  صناعة وتوزيع منتجات الدواجن   منتجات الدواجن

  المحاصيل الزراعية وأغذية األطفال   أنشطة أخرى 
  

  
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 ٢٠٢١مارس  ٣١

  ٣٫٧٨٢٫١٣٣  ٢٤٣٫٥٢٣  ٥٥١٫٨٤٢  ٣٩١٫٠٨٥  ٢٫٥٩٥٫٦٨٣  إيرادات 
  ٣٫٦٤٥٫٠١٤  ١٢٠٫٦٠٥  ٥٥١٫٨٤٢  ٣٩١٫٠٨٥  ٢٫٥٨١٫٤٨٢  أخرى  أطراف إيرادات

  )٥٤٩٫٤٨٧(  )٤٧٫١٧٠(  )٨٦٫٥٠٨(  )٥٦٫٦٨٠(  )٣٥٩٫١٢٩(  استهالك وإطفاء 
  حصة في نتائج شركة

  )١٫٣٠٤(  )١٫٣٠٤(  -  -  -  ومشروع مشترك  زميلة   
  ٣٨٨٫٦٨١ ٢٫٥٦٩ ٥٥٫٧٧٩ ٤١٫٧٦٩  ٢٨٨٫٥٦٤  ربح الفترة 

  الربح العائد إلى
  ٣٨٥٫٩٤٦ ٢٫٥٦٩ ٥٥٫٣٨٦ ٣٨٫٠٩٨  ٢٨٩٫٨٩٣  المساهمين في الشركة    

  ٣٢٫٧٤٠٫٨٠٣  ٣٫٠١٩٫٢٤٧  ٥٫٣٨٧٫٧٧٥  ٢٫١١٠٫٠٩٦  ٢٢٫٢٢٣٫٦٨٥  إجمالي الموجودات 
  ١٦٫١١٩٫٧١٢  ٦٩٧٫٧٧٠  ٧٩٠٫٥٢٦  ٤٢٩٫٥٧٩  ١٤٫٢٠١٫٨٣٧  إجمالي المطلوبات 

            م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ٣٢٫٣٤٤٫٣٠٦  ٣٫٠١٥٫٠٣٨  ٥٫٤٧٣٫٤٦٩  ٢٫١٣٩٫٣٢٣  ٢١٫٧١٦٫٤٧٦  الموجودات إجمالي 

  ١٦٫١١٠٫٦٢٧  ٦٧٠٫٥٢٣  ٨٠٢٫٣٢٨  ٤٣٠٫٥١٨  ١٤٫٢٠٧٫٢٥٨  إجمالي المطلوبات 
            

            م ٢٠٢٠مارس  ٣١
  ٣٫٧٤٩٫٧٢٠  ٢٢١٫٦٧٧  ٥٥٨٫٣٨٨  ٤٣٢٫٨١٠  ٢٫٥٣٦٫٨٤٥  إيرادات 
  ٣٫٥٩٢٫٤٤٠  ٨١٫١٢٤  ٥٥٨٫٣٨٨  ٤٣٢٫٨١٠  ٢٫٥٢٠٫١١٨  أخرى  أطراف إيرادات

  )٥١٦٫٩٤٧(  )٣٦٫٩٣٤(  )٩٤٫٦٦٥(  )٥٧٫٦٨٩(  )٣٢٧٫٦٥٩(  استهالك وإطفاء 
  حصة في نتائج شركة

  )١٫٥٩٨(  )١٫٥٩٨(  -  -  -  ومشروع مشترك  زميلة   
  ٣٦٧٫٣٩٤  )٢١٫٥٧٨(  ٧٣٫١٤٧  ٦٣٫٩١٩  ٢٥١٫٩٠٦  ربح / (خسارة) الفترة

  العائد الربح / (الخسارة) 
  ٣٨٣٫٠٠٥  )٢١٫٥٧٨(  ٧٣٫١٥٧  ٥٩٫٢٠٨  ٢٧٢٫٢١٨  المساهمين في الشركة  إلى 

  ٣٢٫٧٢٧٫٠١١  ٣٫٢٣٨٫٠٣٩  ٥٫٢٧٧٫١٧٥  ٢٫٢٠٣٫٨٠٦  ٢٢٫٠٠٧٫٩٩١  إجمالي الموجودات 
  ١٧٫٤٠٥٫٥٢٣  ٧٦٤٫٨٥٨  ١٫٠٠٧٫٩٥٦  ٤٤١٫١٥٦  ١٥٫١٩١٫٥٥٣  إجمالي المطلوبات 

            م ٢٠١٩ديسمبر  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 
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١٤ 

  المعلومات القطاعية (تتمة)   -   ٩
  

المنتجات في  تنتج ايرادات المجموعة من العقود مع العمالء من خالل بيع المنتجات االستهالكية. يتم انتقال السيطرة على  
  نقطة زمنية محددة ويتم بيعها مباشرة للعمالء. 

  
والضريبة    الخزينة المركزية  تيبوظيفال يتم تحليل تكلفة التمويل ومصاريف الضريبة على مستوى القطاع، وذلك ألنها مرتبطة  

  على مستوى المجموعة.  المصاريف هذهالتي تدير و، التوالي على
  

بناًء    موجودات الالقوائم المالية. يتم تخصيص وتحليل هذه    فيقياس  اليتم قياس موجودات القطاع بنفس الطريقة التي يتم بها  
اإلفصاح    بناًء على موقعها الجغرافي، وبالتالي لم يتم  لموجوداتعلى عمليات القطاع. ال تقوم إدارة المجموعة بتحليل إجمالي ا

  .القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على مستوى الدولة في هذه  لموجوداتعن إجمالي ا
  

  
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 ثالثةلفترة ال

            م ٢٠٢١مارس   ٣١
  ٢٫٤٣١٫٣٨٤  ٤٣٫٣٦٨  ٤٥٩٫٢٤٠  ٣١٥٫٩٤٨  ١٫٦١٢٫٨٢٨  المملكة العربية السعودية 

  دول مجلس التعاون 
  ٧١٢٫٣٥٩  ٥٫٢٢٧  ٦١٫٠٦٦  ٧٢٫١١٧  ٥٧٣٫٩٤٩  الخليجي األخرى     

  ٥٠١٫٢٧١  ٧٢٫٠١٠  ٣١٫٥٣٦  ٣٫٠٢٠  ٣٩٤٫٧٠٥  دول أخرى 
  ٣٫٦٤٥٫٠١٤  ١٢٠٫٦٠٥  ٥٥١٫٨٤٢  ٣٩١٫٠٨٥  ٢٫٥٨١٫٤٨٢  اإلجمالي 

            
            

  ي المنتهية ف أشهر  ثالثةلفترة ال
            م ٢٠٢٠مارس   ٣١

  ٢٫٤٦٩٫٦٩٠  ٥٩٫٢٠٨  ٤٨٧٫١٨٩  ٣٥٠٫٣٠٩  ١٫٥٧٢٫٩٨٤  المملكة العربية السعودية 
  دول مجلس التعاون 

  ٧٨١٫٧٤٠  -  ٦٠٫٣٧٤  ٧٩٫٤٠٦  ٦٤١٫٩٦٠  الخليجي األخرى     
  ٣٤١٫٠١٠  ٢١٫٩١٦  ١٠٫٨٢٥  ٣٫٠٩٥  ٣٠٥٫١٧٤  دول أخرى 

 ٣٫٥٩٢٫٤٤٠  ٨١٫١٢٤  ٥٥٨٫٣٨٨  ٤٣٢٫٨١٠  ٢٫٥٢٠٫١١٨  اإلجمالي 
  

  معلومات التدفق النقدي   -  ١٠
  

  نقد وما في حكمه   ١-١٠
  

  

  مارس  ٣١
  م ٢٠٢١

    ) غير مراجعة (

  مارس  ٣١
  م ٢٠٢٠

  ) مراجعة غير (

 
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

  السعودية 
       

  ٣٧٦٫٠٢٩    ٥٣٢٫٥٨٤  نقد وأرصدة لدى البنك
  ) ٢٣٠٫٩٨١(    ) ١٢٨٫٨٩٥(  سحب على المكشوف 

  ١٤٥٫٠٤٨    ٤٠٣٫٦٨٩  اإلجمالي 
  

    



  شركة المراعي 
  شركة مساهمة سعودية 

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  م ٢٠٢١مارس  ٣١أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 

١٥ 

  معلومات التدفق النقدي (تتمة)   -  ١٠
  

  النقدية األنشطة االستثمارية والتمويلية غير   ٢-١٠
  

  

  مارس  ٣١
  م ٢٠٢١

    ) غير مراجعة (

  مارس  ٣١
  م ٢٠٢٠

  ) غير مراجعة (

 
بآالف الرياالت  

    السعودية 
بآالف الرياالت  

  السعودية 
       

  ٣٦٩٫٥٢٦    ١٢٧٫٠٢٢  التنفيذ تحت تحويل إلى ممتلكات واآلت ومعدات من أعمال رأسمالية 
  ١٫٩٧٢    ٢٫١٥٦  التنفيذ تحتكجزء من أعمال رأسمالية  إقتراض اليفتكرسملة 

  ١٨٫٣٢٦    ٤٫٨٣٤  التنفيذ تحتتحويل إلى موجودات غير ملموسة من أعمال رأسمالية 
  ٣٩٫٣٢٤    ٢٣٫٦٠٩  من مزرعة غير ناضجة إلى مزرعة ناضجة  تحويل

  ٤٢٩٫١٤٨   ١٥٧٫٦٢١  اإلجمالي 
  

  توزيعات األرباح   - ١١
  

اللل  توصية اقترح مجلس اإلدارة،   تنعقد  جمعية العمومية  بقيمة    اتتوزيعب ،  م٢٠٢١أبريل    ١٣في  تي سوف    ١٬٠٠٠أرباح 
  م .٢٠٢٠ديسمبر   ٣١لایر سعودي لكل سهم) للسنة المنتهية في  ١مليون لایر سعودي  (

  
  أحداث الحقة  -  ٢١

  
تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة هامة منذ نهاية الفترة والتي قد تتطلب إفصاح أو تعديل على هذه القوائم المالية األولية  

  الموحدة الموجزة. 
  

  اعتماد مجلس اإلدارة   -  ٣١
  

 هـ ١٤٤٢شعبان    ٢٩بتاريخ  بالنيابة عن المساهمين  تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قِبل مجلس اإلدارة  
  ). م٢٠٢١ابريل  ١١( الموافق 

 


