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  ة الموحدة الموجزةالقوائم المالية األوليتقرير فحص 
  

  المحترمين  إلى السادة المساهمين
 المراعيشركة 

  (شركة مساهمة سعودية)
  

  المقدمة
  
تها التابعة (يشار إليهم مجتمعين ا("الشركة") وشرك المراعيالموحدة الموجزة المرفقة لشركة قمنا بفحص قائمة المركز المالي  لقد

 لكيةلتغيرات في حقوق الموالدخل الشامل للربح أو الخسارة وا ، والقوائم الموحدة الموجزةم٢٠٢٠ مارس ٣١"المجموعة") كما في 
ا للسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات أشهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات التي تتضمن ملخصً  الثالثةوالتدفقات النقدية لفترة 

عداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم إالتفسيرية األخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن 
لمعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه القوائم المالية األولية ا ،"التقارير المالية األولية" )٣٤(

  الموحدة الموجزة المرفقة استنادا إلى الفحص الذي قمنا به.
  

  نطاق الفحص
  

، "المستقل للمنشاة مراجعال بلالمالية األولية من قِ  معلومات) "فحص ال٢٤١٠لمعيار ارتباطات الفحص الدولي ( القد قمنا بفحصنا وفقً 
المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتكون فحص القوائم المالية األولية من توجيه استفسارات، بشكل أساسي لألشخاص المسؤولين عن 

الفحص أقل في نطاقها بشكل كبير من  األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. وتعد إجراءات
المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإنها ال تمكننا من الحصول على  ،لمعايير المراجعة الدولية امراجعة التي يتم القيام بها وفقً ال

  التالي فإننا ال نبدي رأي مراجعة.تأكيد بأننا سنكون على علم بجميع األمور الهامة التي يمكن معرفتها خالل عملية المراجعة، وب
  

  االستنتاج
  

عدادها، من إاستنادا إلى الفحص الذي قمنا به، لم يلفت انتباهنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم 
  ملكة العربية السعودية.المعتمد في الم )،٣٤(جميع النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  
  برايس وترهاوس كوبرز

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـقاـعمر محمد الســ

  ٣٦٩ترخيص رقم 
  

  هـ١٤٤١شعبان  ١٢
  )م٢٠٢٠ إبريل ٥(
  



 شركة المراعي 
 شركة مساهمة سعودية 

 قائمة المركز المالي الموحدة الموجزة 
 م 2020مارس   31 كما في 
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 إيضاح  

مارس   31 
 م 2020

  )غير مراجعة( 

ديسمبر   31
 م 2019

 )مراجعة( 

 
 الموجودات 

بآالف الرياالت    
 السعودية 

بآالف الرياالت   
 السعودية 

      الموجودات غير المتداولة
 23,038,263  22,882,735   ممتلكات وآالت ومعدات  

 1,128,533  1,146,611   موجودات غير ملموسة وشهرة  
 1,381,268  1,386,439   موجودات حيوية 
 88,029  86,693  5 زميلة ومشروع مشترك   كةاستثمارات في شر

 145,684  112,427  5 استثمار في أدوات حقوق ملكية 
 725  133   أدوات مالية مشتقة 

 40,836  41,125   موجودات ضريبية مؤجلة 

   25,656,163  25,823,338 

      الموجودات المتداولة  
 4,198,005  4,050,147   مخزون 

 96,462  119,032   موجودات حيوية 
 1,868,895  2,516,041   مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى  اريف ذمم مدينة تجارية ومص

 13,751  9,599   أدوات مالية مشتقة 
 590,038  -   ودائع ألجل 

 557,553  376.029   وأرصدة لدى البنكنقد 

   7,070,848  7,324,704 

 33,148,042  32,727,011   إجمالي الموجودات  

      حقوق الملكية والمطلوبات 
 10,000,000  10,000,000  6 رأس المال  

 2,230,479  2,230,479   إحتياطي نظامي  
 (770,740)  (1,015,120)   أسهم خزينة 

 (450,587)  (540,614)   إحتياطيات أخرى  
 3,644,197  4,049,515   أرباح مبقاة  

 14,653,349  14,724,260   في الشركة  حقوق الملكية العائدة للمساهمين 
 605,771  597,228   حقوق الملكية غير المسيطرة 

 15,259,120  15,321,488   إجمالي حقوق الملكية  

      المطلوبات غير المتداولة 
 10,897,327  11.292.838  7 قروض وتسهيالت  

 335,659  336,877   التزامات عقود اإليجار 
 826,399  826,964   مزايا نهاية الخدمة للموظفين   

 1,556  1,894   أدوات مالية مشتقة  
 103,328  107,147     مطلوبات ضريبية مؤجلة

   12.565.720  12,164,269 

      المطلوبات المتداولة 
 219,118  230,981   سحب على المكشوف 
 1,986,393  1.158.406  7 قروض وتسهيالت 

 95,750  86,897   التزامات عقود اإليجار 
 363,488  327,916   زكاة

 31,578  28.640   ضريبة دخل مستحقة 
 3,019,160  2,937,503   دائنة أخرى ذمم ذمم دائنة تجارية و
 9,166  69,460   أدوات مالية مشتقة  

   4,839,803  5,724,653 

 17,888,922  17,405,523   إجمالي المطلوبات  

 33,148,042  32,727,011   إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 
 

جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة، والتي تمت الموافقة على   12إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
 إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها بالنيابة عنهم من قبل: 



 شركة المراعي 
 شركة مساهمة سعودية 

 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة الموجزة 
 م 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 إيضاح 

مارس   31 
 م 2020

 )غير مراجعة( 

مارس   31 
 م 2019

 )غير مراجعة( 

 
 

بآالف الرياالت   
 السعودية 

بآالف الرياالت   
 السعودية 

      
 3,308,892  3,592,440  9 اإليرادات 

 (2,144,986)  (2,339,247)   تكلفة اإليرادات 

 1,163,906  1,253,193   مجمل الربح 
 (564,538)  (611,569)   وتوزيع مصاريف بيع 

 (94,754)  (99,828)   مصاريف عمومية وإدارية 
 (16,422)  (491)   مصاريف أخرى ، صافي 

 (1,882)  (28,540)   خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

 486,310  512,765   الربح من العمليات 
 (126,419)  (124,875)   تكلفة تمويل ، صافي 
 -  (1,598)  5 مشترك   زميلة ومشروع كة الحصة في نتائج شر

 359,891  386,292   الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 
 (15,334)  (12,985)   زكاة  

 (7,609)  (5,913)   ضريبة دخل  

 336,948  367,394   ربح الفترة 

      الفترة العائد إلى:  ح / )خسارة( رب
 336,028  383,005   الشركة المساهمين في 

 920  (15,611)   حقوق الملكية غير المسيطرة 

   367,394  336,948 

 فترة العائد إلى المساهمين في الشركة ال ربح ربحية السهم بناًء على 
  )باللاير السعودي(     

 
 

 
 

 0.34  0.39  8 األساسية  -

 0.34  0.38  8 المخفضة  -

 
جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة، والتي تمت الموافقة على   12إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها بالنيابة عنهم من قبل:  
 
 



 شركة المراعي 
 شركة مساهمة سعودية 

 قائمة الدخل الشامل الموحدة الموجزة 
 م 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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مارس   31 
 م 2020

  )غير مراجعة( 

مارس   31
 م 2019

 )غير مراجعة( 

بآالف الرياالت   
  السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

    
 336,948  367,394 ربح الفترة 

    بنود لن يعاد تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة: 

 ستثمار في أدوات حقوق ملكية من خالل التغيرات في القيمة العادلة إل 
 (33,257) الدخل الشامل اآلخر     

 
34,373 

    
    بنود قد يعاد تصنيفها الحقًا إلى قائمة الربح أو الخسارة: 

 9,190  12,445 فروقات ترجمة عمالت أجنبية 
 15,221  (48,342) التدفقات النقدية الحركة في القيمة العادلة لتحوطات  

 (9,128)  (16,976) تسوية تحوطات التدفقات النقدية المحولة لقائمة الربح أو الخسارة 

    
 49,656  (86,130) )الخسارة( / الدخل الشاملة اآلخرى للفترة، صافي من ضريبة الدخل 

    

 386,604  281,264 إجمالي الدخل الشامل للفترة 

    الشامل للفترة العائد إلى:  / )الخسارة(   إجمالي الدخل
 374,467  289,807 المساهمين في الشركة 

 12,137  (8,543) حقوق الملكية غير المسيطرة 

 281,264  386,604 

 
الموجزة، والتي تمت الموافقة على  جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة  12إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها بالنيابة عنهم من قبل: 
 
 

 



 شركة المراعي 
 شركة مساهمة سعودية 

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة الموجزة 
 م 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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  أسهم خزينة   احتياطي نظامي   رأس المال  
احتياطيات  

  أرباح مبقاة   أخرى

حقوق الملكية  
العائدة  

للمساهمين في  
  الشركة 

حقوق  
الملكية غير  

  المسيطرة 
حقوق   إجمالي 

 الملكية 

   بآالف الرياالت السعودية 
                

 14,462,644  586,061  13,876,583  2,941,346  ( 520,500)  ( 593,567)  2,049,304  10,000,000 م )مراجع(2019يناير  1في   الرصيد

 336,948  920  336.028  336.028  -  -  -  - ربح الفترة
 49,656  11,217  38.439  -  38,439  -  -  - الشامل اآلخر للفترة  الدخل 

 386,604  12,137  374,467  336.028  38,439  -  -  - الشامل  إجمالي الدخل 
 ( 13,601)  -  ( 13,601)  (13,601)  -  -  -  - أثر التغير في العملة الوظيفية لعمليات خارجية 

                معامالت مع الُمالك بصفتهم ُمالك: 
 2,930  -  2,930  -  2,930  -  -  - سهم العلى أساس  الدفع معامالت 

 63,857  -  63,857  1.430  (22,239)  84,666  -  - تسوية أسهم خزينة
 ( 68,845)  -  ( 68,845)  -  -  (68,845)  -  - شراء أسهم خزينة 

 36,024  36,024  -  -  -  -  -  - معامالت مع حقوق الملكية غير المسيطرة 

 14,869,613  634,222  14,235,391  3,265,203  ( 501,370)  ( 577,746)  2,049,304  10,000,000 م )غير مراجع( 2019مارس  31الرصيد في  

                
 15,259,120  605,771  14,653,349  3,644,197  ( 450,587)  ( 770,740)  2,230,479  10,000,000 م )مراجع(2020يناير  1الرصيد في  

 367,394  (15,611)  383,005  383,005  -  -  -  - ربح الفترة
 ( 86,130)  7,068  ( 93,198)  -  (93,198)  -  -  - للفترة  ىخر األ ة الدخل الشامل)الخسارة( / 

 281,264  (8,543)  289.807  383,005  (93,198)  -  -  - الدخل الشامل )الخسارة( / إجمالي 
                معامالت مع الُمالك بصفتهم ُمالك: 

 إعادة تصنيف توزيعات أرباح معلن عنها
 21.546  -  21.546  21.546  -  -  -  - في سنوات سابقة على أسهم خزينة     

 4,883  -  4.883  -  4,883  -  -  - سهم العلى أساس  الدفع معامالت 
 7,832  -  7.832  767  (1,712)  8.777  -  - تسوية أسهم خزينة
 ( 253,157)  -  ( 253,157)  -  -  (253,157)  -  - شراء أسهم خزينة 

 15,321,488  597,228  14,724,260  4,049,515  ( 540,614)  ( 1,015,120)  2,230,479  10,000,000 م )غير مراجع( 2020مارس  31الرصيد في  

 
المساهمين وتم توقيعها بالنيابة عنهم   جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة، والتي تمت الموافقة على إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن  12إلى    1تعتبر اإليضاحات المرفقة من  

 من قبل: 



 شركة المراعي 
 شركة مساهمة سعودية 

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة الموجزة 
 م 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 إيضاح  

مارس   31 
 م 2020

  )غير مراجعة( 

مارس   31
 م 2019

 )غير مراجعة( 

  
بآالف الرياالت   

  السعودية 
بآالف الرياالت  

 السعودية 
      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 336,948  367,394   ربح الفترة  
      النقدية: التعديالت للبنود غير 

 386,904  401,165   استهالك ممتلكات وآالت ومعدات 
 25,479  25,981   استهالك حق استخدام األصول 
 12,151  12,711   إطفاء موجودات غير ملموسة 
 88,712  77,090   استهالك موجودات حيوية 

 11,491  11,209   المحاصيل خسائر ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ناقًصا تكلفة بيع 
 33,623  30,355   مخصص مزايا نهاية الخدمة للموظفين

 2,930  4,883   سهم العلى أساس  الدفعمصروف 
 126,419  124,875   تكلفة تمويل، صافي 

 16,422  491   مصاريف أخرى ، صافي 
 -  1,598  5 زميلة ومشروع مشترك  ة الحصة في نتائج شرك

 15,334  12,985   زكاة  
 7,609  5,913   ضريبة دخل 

   1,076,650  1,064,022 
      رأس المال العامل:  التغيرات في 

 378,055  463,129   مخزون 
 (339,441)  (346,071)   موجودات حيوية 
 (258,234)  (644,704)   ومصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى ذمم مدينة تجارية 

 (42,293)  (80,523)   ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 
 (261,913)  (608,169)   المستخدم في رأس المال العامل  التدفق النقدي
 (18,547)  (29,710)   خدمة مدفوعة للموظفين المزايا نهاية 

 (1,473)  (54,679)   وضريبة دخل مدفوعة زكاة 
 782,089  384,092   صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية 

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
 300  -   توزيعات أرباح من استثمار في أدوات حقوق ملكية 

 -  585,000   متحصالت من استرداد ودائع ألجل 
 (466,484)  (241,368)   إضافات لممتلكات وآالت ومعدات 

 12,282  45,608   متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 
 (30,247)  (31,274)   إضافات لموجودات غير ملموسة 

 (28,294)  (27,780)   إضافات لموجودات حيوية 
 (153,167)  (141,698)   زيادة في قيمة موجودات حيوية 

 59,776  51,618   متحصالت من استبعاد موجودات حيوية
 ( 605,834)  240,106   األنشطة االستثمارية  ي(المستخدمة فالناتجة من / )صافي النقدية 

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 2,727,758  2,027,824   متحصالت من قروض وتسهيالت 

 (3,383,540)  (2,464,731)   وتسهيالت  سداد قروض 
 (131,456)  (106,799)   تكلفة تمويل مدفوعة 
 (68,845)  (253,157)   شراء أسهم خزينة 
 63,857  7,832   تسوية أسهم خزينة

 36,024  -   معامالت مع حقوق الملكية غير المسيطرة 
 (30,156)  (27,952)   مدفوعات عقود اإليجار 

 ( 786,358)  ( 816,983)   النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية صافي  
 ( 610,103)  ( 192,785)   صافي التغير في النقد وما في حكمه

 1,003,581  338,435   يناير 1نقد وما في حكمه كما في 
 2,412  (602)   أثر التغير في سعر الصرف على النقد وما في حكمه 

 395,890  145,048   مارس  31كما في نقد وما في حكمه 
 

جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة، والتي تمت الموافقة على   12 إلى 1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
 إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بالنيابة عن المساهمين وتم توقيعها بالنيابة عنهم من قبل: 



 عي شركة المرا
 شركة مساهمة سعودية 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 م 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

7 

 نبذة عن الشركة وشركاتها التابعة وأنشطتها  -   1
 

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

م، كانت 1991. وقبل توحيد أنشطتها في عام  1010084223م( وتعمل بموجب سجل تجاري رقم  1991يوليو    1)الموافق  
 م تتم باستخدام اسم العالمة التجارية "المراعي". 1991م حتى 1977ئيسية للشركة لألعوام من األنشطة الر

 
، الرياض 8524، الطريق الدائري الشمالي، حي اإلزدهار، ص.ب. 7إن عنوان المركز الرئيسي للشركة هو: مخرج رقم 

 ، المملكة العربية السعودية. 11492
 

"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
 

يتم انتاج األلبان وعصائر الفاكهة وتصنيع المواد الغذائية في مصر واألردن من خالل الشركة الدولية لأللبان والعصائر  
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:  مان والبحرين( واتفاقية وكالة مبرمة في الكويتي )اإلمارات وع  قبل الشركات التابعة ف 
 

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

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

 
شركة الدولية لأللبان والعصائر  وكما نصت اتفاقية المشروع المشترك للفي البلدان األخرى، في حال سماح النظام بذلك، 

الدولية لأللبان شركة مختلفة بما في ذلك الشركات التابعة للمنتجات من خالل شركات تابعة جميع اليتم تصدير ، المحدودة
 والعصائر المحدودة. 

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

 "فوندومونتي"، من خالل الشركات التابعة الرئيسية التالية: 
 

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

 
يتم تشغيل وإدارة أعمال المجموعة خارج دول مجلس التعاون الخليجي والممثلة في الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة  

  البحرين. وفوندومونتي من خالل شركة المراعي لالستثمار القابضة، التي تأسست في مملكة 
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 نبذة عن الشركة وشركاتها التابعة وأنشطتها )تتمة(  -   1
 

 . تربية جدات الدواجن من حصص شركة تأصيل الدواجن والتي تتركز عملياتها الرئيسية في  %93.5تمتلك المجموعة 
 

تقديم   في رئيسيتعمل بشكل والتي  مصنع األوائل للصناعات الغذائية المحدودةمن حصص شركة  %100تمتلك المجموعة 
 . منتجات ذات قيمة إضافية )اللحوم والدواجن( لصناعة الخدمات الغذائية في الشرق األوسط 

 
المجموعة   التي تمارس من خاللهااألخرى  والبلدانفي دول مجلس التعاون الخليجي  19فيروس كوفيد  نتشارباالستجابة ال

بشكل  هاالجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق، قامت إدارة المراعي بتقييم تأثيرنشطة لأل من تعطلنتج عنه وما أعمالها 
إدارة األزمات الجارية، لضمان  وعمليات  فرق    تشكيلواتخذت سلسلة من التدابير الوقائية، بما في ذلك    على عملياتها استباقي

ضمان استمرارية توريد منتجاتها في جميع   أوسع وكذلككنطاق صحة وسالمة موظفيها وعمالئها والمستهلكين والمجتمع 
صناعة   ان حيث ،حاليًا غير متأثرة إلى حد كبير عمليات المراعيأعمال وعلى الرغم من هذه التحديات، ال تزال  أسواقها.

لفة بما  السلطات التنظيمية المخت تم فرضها من قبل التي  المختلفة قيود الو مليات الحظر عمن  هااستثناء تماألغذية بشكل عام 
شحن البضائع وعمليات الطيران. بناًء على هذه العوامل، تعتقد إدارة  القيود على ل وافي ذلك اإلعفاء من ساعات حظر التجو

 31للفترة المنتهية في  تم التقرير عنهامالية التي المراعي العلى نتائج  تأثير جوهريلم يكن له  19كوفيد  المراعي أن وباء
 . وضع عن كثب لل إدارة المراعي مراقبتهاتواصل س. م2020مارس 

 
 م 2014م حتى  2007الربوط الزكوية والضريبية للسنوات من 

 
بالقوائم المالية الموحدة السنوية. خالل فترة الثالثة أشهر   24تم اإلفصاح عن الموقف الزكوي والضريبي في إيضاح رقم 

بمبلغ م 2014م حتى 2007لعامة للزكاة والدخل للسنوات من م، تم التوصل التفاق مع الهيئة ا2020مارس  31المنتهية في 
ً ال يختلف   . من قبل المجموعة  المفصح عنهعن المبلغ  جوهريا

 
 . ال تعد نتائج الفترة مؤشرا على نتائج المجموعة السنوية

 
 أسس اإلعداد  -   2

 
 بيان االلتزام  1- 2
 

( "التقرير المالي األولي" المعتمد  34تم 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 كافة المعلومات  التي  و م2019ديسمبر  31آخر قوائم مالية موحدة للمجموعة للسنة المنتهية في   جنبًا إلى جنب مع 
، ولكن تم إدراج سياسات محاسبية وإيضاحات تفسيرية مختارة لتفسير أحداث  مجموعة كاملة من القوائم الماليةالمطلوبة ل
 . م2019ديسمبر  31ء المالي للمجموعة منذ هامة لفهم التغيرات في المركز المالي واألداومعامالت 

 
 إعداد القوائم المالية  2- 2
 

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

 

 المالية المشتقة بالقيمة العادلة. يتم قياس األدوات  •

 يتم قياس االستثمار في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  •

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

 وية، والتي يمكن قياسها بالقيمة العادلة بشكل موثوق به، يتم تقييمها بالقيمة العادلة. الموجودات الحي  •
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 )تتمة(   أسس اإلعداد -   2
 

يرادات  تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة حتى تتوافق مع عرض الفترة الحالية والتي تتضمن إعادة تصنيف بين اإل
 وتكلفة تمويل  مصاريف أخرىو  اإليراداتلتكلفة    التغير بأسعار الصرفمكاسب / خسائر    إعادة تصنيفو  البيع والتوزيع  اريف ومص

 كما هو موضح على النحو التالي:
 
 للفترة المنتهية 

 
 م2019مارس  31

 إعادة التصنيف كما تم إصداره
 م2019مارس  31

 معاد تصنيفه

 الرياالت السعوديةبآالف  بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية 

    
 3,308,892 ( 45,191) 3,354,083 اإليرادات

 ( 2,144,986) ( 522) ( 2,144,464) اإليرادات تكلفة

 1,163,906 ( 45,713) 1,209,619 مجمل الربح
    

 ( 564.538) 45,191 ( 609,729) مصاريف بيع وتوزيع
 ( 16.422) 6,015 ( 22.437) صافي، أخرىمصاريف 

 486.310 5.493 480,817 العملياتالربح من 
 - ( 9.355) 9,355 مكاسب التغير بأسعار الصرف، صافي

 ( 126,419) 3,862 ( 130,281) تكلفة تمويل، صافي

 359,891 - 359,891 الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

 336,948 - 336,948 ربح الفترة

 
 استخدام األحكام والتقديرات  3- 2
 

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

 التقديرات. 
 

من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الهامة لحاالت عدم  الموضوعة إن التقديرات الهامة 
 . السنوية األخيرة الموحدة التأكد من التقديرات كانت مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية 

 
المبينة الهامة لحاالت عدم التأكد أعاله، قامت المجموعة بمراجعة المصادر ( 1رقم ) كما هو موضح في إيضاحوومع ذلك، 

أنه بخالف الخسائر االئتمانية المتوقعة   تعتقد اإلدارة . 19كوفيد  السنوية األخيرة على خلفية وباء الموحدة في القوائم المالية 
  ال تزال مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية  كداألخرى لحاالت عدم التأالناشئة عن األصول المالية، فإن جميع المصادر 

 المستقبلية.  التقريرمراقبة الوضع وأي تغييرات مطلوبة ستنعكس في فترات  السنوية األخيرة. ستواصل اإلدارة الموحدة
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  -   3
 

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

 
 السياسات المحاسبية الهامة  -   4

 
 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات 

 
ارية اعتباراً من  والتي  م2020يناير  1ال يوجد معايير جديدة تم إصـدارها ومع ذلك فإن عدداً من التعديالت على المعايير ـس

ولكن ليس لـها أثر جوهري على القوائم الـمالـية األولـية الموـحدة   للمجموـعةفي القوائم الـمالـية الموـحدة الســــنوـية تم شــــرحـها 
 الموجزة للمجموعة.
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 االستثمارات    5
 

 - ستثمارات التالي:تتضمن اال

 التأسيس مكان  النشاط الرئيسي  الطبيعة  

مارس   31
 م 2020

 )غير مراجعة( 

ديسمبر   31
 م 2019

 )مراجعة( 

مارس   31
 م 2020

 )غير مراجعة( 

ديسمبر   31
 م 2019

 )مراجعة( 

    ٪ % 
آالف الرياالت  
 السعودية 

آالف الرياالت  
 السعودية 

        استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك 

 شركة زميلة  ( 1-5)إيضاح    ماريا فوندومونتي أس.إيه
 زراعة وتشغيل وبيع مستلزامات 

 87.825 86,489 %49 %49 رومانيا للمجموعة  األعالف  
 204 204 %50.0 %50.0 قطر  شركة راكدة  مشروع مشترك شركة المراعي ذ.م.م. 

      86,693 88.029 

        
        ( 2- 5ملكية )إيضاح  استثمار في أدوات حقوق 

 145,684 112,427 %2.1 %2.1    االتصاالت المتنقلة السعودية )"زين"( شركة 
 
% من أسهم ماريا فوندومنتي أس.أيه من خالل شركتها التابعة شركة المراعي لالستثمار القابضة ذ.م.م، مقابل  49( حصلت المجموعة على م2019أكتوبر  22) الموافق  هـ 1441صفر  23في  5-1

وسيضيف اإلستحواذ  للمجموعة  الف األعمات اوتشغيل وبيع مستلزمليون يورو(. تتركز عمليات ماريا فوندومنتي أس.أيه الرئيسية على زراعة  21مليون لاير سعودي ) 87,8نقدي قدره  عوض
 الحركة في االستثمار على النحو التالي:  عليها إلى الجهود المستمرة للمجموعة لزيادة ترشيد وتكامل وتعزيز إمدادات األعالف. 

 

 ماريا فوندومنتي أس.إيه. 

مارس   31
 م 2020

 )غير مراجعة( 

ديسمبر   31
 م 2019

 )مراجعة( 

 
 بآالف الرياالت 
 السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

 - 87,825 الرصيد اإلفتتاحي  
 87,825 - إضافات 

 - (1,598) الحصة في النتائج للفترة / السنة  
 - 262 فروق ترجمة عمالت 

 87,825 86,489 الرصيد الختامي 
 
مليون سهم بالقيمة العادلة، وذلك على أساس األسعار المتداولة لألسهم في السوق المالية السعودية )تداول(. وقد نتج  12.4ملكية في أسهم شركة زين البالغة حقوق أدوات تم قياس االستثمار في  5-2

ديسمبر   31الموحدة. ) الدخل الشامل األخرقائمة تم عرضها ضمن والتي  م2020 مارس  31مليون لاير سعودي للفترة المنتهية في  33,3غير محققة بمبلغ  خسارةعن ذلك التقييم بالقيمة العادلة 
 . (مليون لاير سعودي  43,1بمبلغ م: ربح غير محقق 2019

 
 ن.قامت الشركة برهن أسهم زين إلى البنك السعودي الفرنسي لضمان القرض الممنوح من البنك السعودي الفرنسي لشركة زي 
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 رأس المال  -   6
 

سهم    ودي( مكون من مليارلاير سع  مليار  10م:  2019لاير سعودي )  مليار  10  م2020مارس    31بلغ رأس مال الشركة في  
 لاير سعودي لكل سهم.  10مدفوع بالكامل بقيمة مصدر و (سهم مليارم : 2019)
 

 قروض وتسهيالت  -   7
 

  إيضاح  

مارس   31
 م 2020

  )غير مراجعة( 

ديسمبر   31
 م 2019

 )مراجعة( 

   
 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

      
 5,119,508  5,452,249   تسهيالت بنكية إسالمية )مرابحة( 
 2,665,478  2,677,227   صندوق التنمية الصناعي السعودي 

 تسهيالت بنكية لشركات تابعة في غير دول 
  مجلس التعاون الخليجي     

 
398,956  363,296 

 276,099  277,046   مؤسسة التمويل الدولية  
 159,173  162,253   صندوق التنمية الزراعية 

   8,967,731  8,583,554 
 2,408,180  1,612,283  1-7 صكوك  

 1,891,986  1,871,230   صكوك دولية 

   12,451,244  12,883,720 

 
 
مارس   31 

 م 2020
  )غير مراجعة( 

ديسمبر   31
 م 2019

 )مراجعة( 

 بآالف الرياالت  
 السعودية 

 بآالف الرياالت  
 السعودية 

    
 51,419  84,720 قروض قصيرة األجل 

 1,934,974  1.073.686 الجزء المتداول من قروض طويلة االجل 

 1,986,393  1.158.406 مطلوبات متداولة  –  وتسهيالت  قروض
 10,897,327  11.292.838 مطلوبات غير متداولة  –  وتسهيالت  قروض

 12,451,244  12,883,720 

 
هـ 1441شعبان    7في تاريخ استحقاقها  من الصكوك    -  الثانيةالمجموعة    -  الثانيإسترداد اإلصدار  ب   قامت المجموعة 7-1

سعودي لكل   مليون لاير  1.0سعودي بقيمة إسمية قدرها  مليون لاير  787.0بقيمة  م(2020مارس  31الموافق )
 . م(2013مارس  31الموافق ) هـ1434جمادى األولى  19الصادرة بتاريخ و منها

 
تعهدات معينة. وقد يتم إعادة التفاوض في حالة اإلخالل بها مستقبالً. وتقوم اإلدارة بمراقبة  تشتمل القروض على  7-2

  التعهدات بصورة شهرية، بحيث تقوم باتخاذ االجراءات لضمان االلتزام إذا كان هناك أي احتمال باإلخالل بها. 
 العقود. تعهدات ي من ، لم يكن هنالك أي عدم امتثال أل م2020مارس   31خالل الفترة المنتهية في 
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 ربحية السهم  -   8
 

 :بناًء على البيانات التالية فيما يلي احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة
 
مارس   31 

 م 2020
 )غير مراجعة( 

مارس   31 
 م 2019

 )غير مراجعة( 

بآالف الرياالت   
 السعودية 

بآالف الرياالت   
 السعودية 

    
 336,028  383,005 المساهمين في الشركة العائد إلى  للفترة الربح
    ف" ألل األسهم "با  عدد

 ألغراض احتساب ربحية  العادية األسهم  لعدد  المرجح  المتوسط
 988,088  982,007 األساسية  السهم    

 11,912  17,993 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المعاد شراؤها 

 ألغراض احتساب ربحية  العادية األسهم  لعدد  المرجح  المتوسط
 1,000,000  1,000,000 المخفضة  السهم    

    
    فترة )باللاير السعودي( ال ربحية السهم بناًء على ربح 

 0.34  0.39 األساسية   -

 0.34  0.38 المخفضة   -

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

 المحتفظ بها ضمن برنامج خيارات الموظفين في أسهم شركة المراعي. 
 

 المعلومات القطاعية  -   9
 
. فيما يلي معلومات مالية مختارة  التالية منتجات  تصنيع وتجارة مختلف أنواع الللمجموعة تشمل    ةالرئيسي   األنشطة التجارية   إن

 : مصنفة حسب قطاعات األعمال التالية
 

األلبان وعصائر الفاكهة  معالجة وتوزيع منتجات  الحليب و  إنتاج منتجات األلبان والعصائر 
  و "جوسي اليف"   العالمات التجارية "المراعي"اسماء  باستخدام  

 . و "بيتي" و "طيبة"
العالمات   اسماء  وتوزيع منتجات المخابز باستخدامصناعة  منتجات المخابز 

 . التجارية "لوزين" و "سفن دايز"
 تينالعالم اسماءصناعة وتوزيع منتجات الدواجن باستخدام  منتجات الدواجن

 . و "البشاير" "اليوم" تينالتجاري 
 . منتجات اآلعالف والمحاصيل الزراعية وأغذية األطفال أنشطة أخرى 
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 )تتمة(  المعلومات القطاعية  -   9
 

 أنشطة أخرى  جمالي اإل
منتجات  
 الدواجن 

منتجات  
 المخابز 

األلبان  
 والعصائر 

 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

 بآالف الرياالت 
 السعودية 

 بآالف الرياالت 
  السعودية 

 م 2020مارس   31     
 يرادات اإل 2,536,845 432.810 558,388 221,677 3,749,720
 عمالء خارجين إيرادات  2,520,118 432.810 558,388 81,124 3,592,440

 استهالك وإطفاء  (327,659) (57,689) (94,665) (36,934) (516,947)
 ربح / )خسارة( الفترة  251,906 63,919 73,147 (21,578) 367,394

383,005 (21,578) 73,157 59,208 272,218 
 الربح / )الخسارة( العائد إلى 

 المساهمين في الشركة     
 إجمالي الموجودات  22.007.991 2.203.806 5.277.175 3.238.039 32.727.011
 إجمالي المطلوبات  15.191.553 441.156 1.007.956 764.858 17.405.523

 م2019ديمسبر   31     
 إجمالي الموجودات  22,327,971 2,229,028 5,239,310 3,351,733 33,148,042
 إجمالي المطلوبات  15,668,242 457,357 1,000,988 762,335 17,888,922

      
      
 م 2019مارس   31     

 يرادات اإل 2,351,157 421.073 499.501 202.659 3.474.390
 عمالء خارجين إيرادات  2,333,971 421.073 499.501 54.347 3.308.892

 استهالك وإطفاء  (330,934) (62,262) (86,164) (33,886) (513,246)
 )خسارة( الفترة   / ربح 266,301 56,668 39,062 (25,083) 336,948

336,028 (25,083) 42,437 48,982 269,692 
 الربح / )الخسارة( العائد إلى 

 المساهمين في الشركة     
 م2018ديمسبر   31     

 إجمالي الموجودات  22,144,438 2,354,347 5,330,716 2,953,046 32,782,547
 إجمالي المطلوبات  16,052,834 471,598 1,082,856 712,615 18,319,903

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

 . نقطة زمنية محددة 
 

 . يوضح الجدول ادناه اإليرادات حسب قطاعات األعمال والمناطق الجغرافية
 
 اإلجمالي  أنشطة أخرى  الدواجن  المخابز  األلبان والعصائر  

بآالف الرياالت   
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

الرياالت  بآالف 
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

بآالف الرياالت  
 السعودية 

 المنتهية في  أشهر  الثالثةلفترة 
 م 2020مارس   31   

     

 2,469,690 59,208 487,189 350.309 1.572.984 المملكة العربية السعودية   
 781,740     - 60,374 79,406 641,960 الخليجي األخرىدول مجلس التعاون 

 341,010 21,916 10,825 3,095 305,174 دول أخرى  

 3,592,440 81,124 558,388 432.810 2.520.118 اإلجمالي 

      

      

 أشهرالمنتهية في  الثالثةلفترة 
 م 2019مارس   31   

     

 2.287.914 32.796 452.294 342.768 1.460.056 المملكة العربية السعودية 

 734.316 124 34.161 76.148 623.883 مجلس التعاون الخليجي األخرىدول 

 286.662 21,427 13,046 2,157 250.032 دول أخرى 

 3.308.892 54.347 499.501 421.073 2.333.971 اإلجمالي 
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 توزيعات األرباح  -  10
 

لاير سعودي لكل سهم( للسنة المنتهية في   0,85) مليون لاير سعودي 850 بقيمة أرباح توزيع توصية أقترح مجلس اإلدارة 
الذي سينعقد عملياً على النحو الذي حددته هيئة   لجمعية العامةالمساهمين في اجتماع ا ليتم اعتمادها من م2019ديسمبر  31

 .م2020إبريل  5تاريخ في  السوق المالية 
 

 أحداث الحقة -  11
 

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

 
 اعتماد مجلس اإلدارة  -  12

 
هـ 1441  شعبان  12بتاريخ  بالنيابة عن المساهمين  تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من قِبل مجلس اإلدارة  

 (. م2020 إبريل 5)الموافق 
 


