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 8-1 المستقل  مراجعالتقرير 

 9   م2020 ديسمبر 31الموحدة كما في  قائمة المركز المالي

 10  م2020 ديسمبر 31المنتهية في   للسنةالموحدة  الربح أو الخسارةقائمة 

 11  م2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنةالموحدة الشامل  قائمة الدخل 

 12  م2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنةالموحدة  قائمة التغيرات في حقوق الملكية

 14-13  م2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنةقائمة التدفقات النقدية الموحدة 

 69-15 م2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة الموحدةالقوائم المالية إيضاحات حول 
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 نشطتها أنبذة عن الشركة والشركات التابعة لها و – 1

 

( المراعي  سعودية  "الشركة"شركة  مساهمة  تحويلها(، شركة  محدودة    تم  مسئولية  ذات  مساهمة  إلىمن شركة  رجب   2بتاريخ    شركة 

(، م1991يوليو    1هـ )الموافق  1411الحجة   وذ  19عملياتها التجارية، بتاريخ    (. وقد بدأت الشركةم 2005أغسطس    8هـ )الموافق  1426

 لألعوام من   للشركة  األنشطة الرئيسية  تكان،  م1991نشطتها في عام  أ. وقبل توحيد  1010084223وتعمل بموجب السجل التجاري رقم  

 العالمة التجارية "المراعي".  اسم  ستخداماتتم ب م1991حتى  م1977

 

المملكة   ، 11492الرياض    ، 8524  .ب.، صاإلزدهارحي  الدائري الشمالي،    طريقال  ، 7مخرج رقم    هو:  ةللشركنوان المركز الرئيسي  عإن  

 العربية السعودية. 

 

الشركة   التابعةاشركوتعد  ً   تها  لل"المجموع  )معا متكاملة  رئيسية  مجموعة  اإل  موادة"(  الشرق    ستهالكيةالغذائية  منطقة  في  والمشروبات 

، باإلضافة  مجلس التعاون الخليجي األخرى  دولكما تعمل في    .األوسط، وتستحوذ على الحصة السوقية األكبر في المملكة العربية السعودية

 إلى مصر واألردن.

 

وعصائر  إيتم   األلبان  الغذائية  الفاكهةنتاج  المواد  وتصنيع  "المراعي"  اتالعالم  أسماء  ستخداما ب،  "جوسي اليف"  التجارية  " بيتي و"   و 

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

 .ومصر واألردن ودولة اإلمارات العربية المتحدة

 

في مصر واألردن من خالل الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة، مشروع  وتصنيع المواد الغذائية  لبان وعصائر الفاكهة  يتم انتاج األ

بإدارة العمليات التشغيلية للشركة الدولية لأللبان والعصائر  المجموعة  وم  تق حيث تحتفظ الشركة بحصص مسيطرة.  ، كومشترك مع شركة بيبس

 من خالل الشركات التابعة الرئيسية التالية: 

 

 لالستثمار والصناعات الغذائية المتطورة شركة طيبة  - األردن

 (شركة مساهمة مصرية)  )بيتي(لمشروعات التصنيع الزراعي  الشركة الدولية   - مصر

 

،  ائية المحدودة منتجات المخابز فيتم تصنيعها والمتاجرة بها من قبل شركة المخابز الغربية المحدودة، والشركة الحديثة لصناعة المواد الغذأما  

"لوزين" و"سفن   العالمتين التجاريتين  أسماء  باستخدام  ، والتي تحتفظ الشركة بحصص مسيطرة فيها  شيبيتامجموعة  مع    ن خالل شراكةم

 دايز"، على التوالي. 

 

 .و"البشاير" "اليوم" تينالتجاري  تينالعالم أسماء ستخدام ا ، بشركة حائل للتنمية الزراعية بواسطة الدواجن والمتاجرة بها  إنتاجيتم 

 

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

 ."إيفوالك"و  "نيوراالك" العالمتين التجاريتين

 

التوزيع المحلي   مراكزإلى    التصنيعمن مرافق    ستهالكية النهائيةاإل  م توزيع المنتجاتيت  ، في البلدان التي تقوم المجموعة بممارسة عملياتها

في  من قبل الشركات التابعة  تدار جميع مراكز التوزيع في دول مجلس التعاون الخليجي  .  المجموعة للمسافات الطويلة  أسطول  بواسطة

 : كما يلي الكويتفي  وكالة مبرمة اتفاقيةو عمان والبحرينو ماراتإلا

 

 المحدودة  ماراتإلا شركة المراعي - مارات العربية المتحدة إلادولة 

 المحدودة  الكواكب العربية للتجارة والتسويقشركة  - مانع  سلطنة 

 المحدودة  البحرينشركة المراعي  - البحرين مملكة 

 إخوان لمنتجات األلبان المحدودة  شركة الخرافي - الكويت دولة 

 

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

 

مونتي" من خالل الشركات يشار إليها مجتمعة " فوندوواليات المتحدة األمريكية. ووالمزارع أعالف في األرجنتين    وتشغل  المجموعة  تمتلك

 : التابعة الرئيسية التالية

 

 المحدودة  القابضة أمريكا الشمالية مونتيفوندو - الواليات المتحدة األمريكية 

 إيه .سأ  مريكا الجنوبيةأ فوندومونتي - األرجنتين

 

  فوندومونتي   والمحدودة  الدولية لأللبان والعصائر  دول مجلس التعاون الخليجي من خالل الشركة  خارج  أعمال المجموعة  وإدارة    يتم تشغيل

 البحرين.  مملكة  تأسست في  التي، ذ.م.م  لقابضةالتي تدار من خالل شركة المراعي لالستثمار ا
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 )تتمة( نبذة عن الشركة والشركات التابعة لها وأنشطتها  -1

 

 . في تربية جدات الدواجن الرئيسي نشاطها تركزوالتي ي. المحدودة شركة تأصيل الدواجن  من حصص %93.5 المجموعة تمتلك

 

نتج  وما  أعمالها  المجموعة    تمارس من خاللهاالتي  األخرى    والبلدان في دول مجلس التعاون الخليجي    19فيروس كوفيد    نتشارباإلستجابة ال

واتخذت    على عملياتها بشكل استباقي  هنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق، قامت إدارة المراعي بتقييم تأثيرلأل من تعطلعنه  

وسالمة موظفيها وعمالئها والمستهلكين  إدارة األزمات الجارية، لضمان صحة  وعمليات  فرق    تشكيلسلسلة من التدابير الوقائية، بما في ذلك  

عمليات أعمال وعلى الرغم من هذه التحديات، ال تزال  ضمان استمرارية توريد منتجاتها في جميع أسواقها. أوسع وكذلككنطاق والمجتمع 

التي تم فرضها    المختلفة  قيودالو  عمليات الحظرمن    ها استثناء  تم صناعة األغذية بشكل عام    ان  حيث   ،حاليًا غير متأثرة إلى حد كبير المراعي

لم   الطيران. تشغيل رحالتشحن البضائع والقيود على ل وا السلطات التنظيمية المختلفة بما في ذلك اإلعفاء من ساعات حظر التجومن قبل 

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

مالية التي  المراعي العلى نتائج   تأثير جوهريلم يكن له    19كوفيد   بناًء على هذه العوامل، تعتقد إدارة المراعي أن وباء  في مزيج المنتجات. 

 . م2020 ديسمبر 31المنتهية في  سنةلل لتقرير عنهاتم ا

 

تغير    قد  ةعوامل متوقع  ة( عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في هذا الوقت ليست على علم بأي 19تواصل المجموعة مراقبة حالة )كوفيد  

 أو بعده. م2021تأثير الوباء على عمليات المجموعة خالل عام من 
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 )تتمة(  – أنشطتهاوات التابعة لها  نبذة عن الشركة والشرك  -1

 

 التابعة للمجموعة: فيما يلي بياناً بتفاصيل الشركات 

 

 النشاط بلد التأسيس اسم الشركة التابعة

 نسبة الملكية

 رأس المال

 عدد األسهم 

 المصدرة

 م2019 م2020

 فعلي مباشر)أ( فعلي مباشر)أ(

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

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

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

 1.000 لاير سعودي 1.000.000 % 100 % 100 % 100 % 100 شركة راكدة  المملكة العربية السعودية المحدودة  شركة المراعي لإلنشاءات

 1.000 لاير سعودي 1.000.000 % 100 % 100 % 100 % 100 شركة راكدة  المملكة العربية السعودية المحدودة شركة المراعي للصيانة والتشغيل

 250 لاير سعودي 25.000.000 % 52 % 52 % 52 % 52 شركة راكدة  المملكة العربية السعودية شركة المدخالت الزراعية المحدودة )مدخالت( 

 30.000.000 لاير سعودي 300.000.000 % 100 % 100 % 100 % 100 زراعية/  شركة منتجات دواجن المملكة العربية السعودية شركة حائل للتنمية الزراعية

 1.000 لاير سعودي 1.000.000 % 100 % 100 % 100 % 100 شركة راكدة  المملكة العربية السعودية المحدودة  شركة حائل لإلنتاج الزراعي والحيواني

 500 لاير سعودي 500.000 % 100 % 100 % 100 % 100 شركة راكدة  المملكة العربية السعودية شركة العالمية لخدمات المخابز المحدودةال

 410.000 لاير سعودي 41.000.000 % 100 % 100 % 100 % 100 شركة راكدة  المملكة العربية السعودية المحدودة  الشركة الدولية ألغذية األطفال

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

 3.000 لاير سعودي 3.000.000 % 100 % 100 % 100 % 100 شركة راكدة  المملكة العربية السعودية المحدودة شركة نورالك

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

 465.000 لاير سعودي 46.500.000 % 94 % 94 % 94 % 94 شركة دواجن  المملكة العربية السعودية   المحدودة شركة تأصيل الدواجن

 األوائل للصناعات الغذائية المحدودة  مصنعشركة  

 50.000 لاير سعودي 500.000 % 100 % 100 % 100 % 100 شركة صناعية وتجارية  المملكة العربية السعودية ( 13)إيضاح    

 100 لاير سعودي 10.000 - - % 100 % 100 شركة نقل وتخزين المملكة العربية السعودية اس المتحدة المحدودةتشركة ار

 5.097.984 بيسو أرجنتيني  5.097.984 % 100 % 100 % 100 % 100 شركة راكدة  األرجنتين شركة أجرو تيرا أس.أيه 

 2.211.988.598 بيسو أرجنتيني  2.211.988.598 % 100 % 100 % 100 % 100 شركة زراعية األرجنتين أمريكا الجنوبية أس.أيه  شركة فوندومونتي

 

 

 شركاتها التابعة. إحدى عن طريق الشركة أو مباشرة  تعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة (أ)
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 ة( تتم) –وأنشطتها عة لها  نبذة عن الشركة والشركات التاب -1

 

 النشاط  بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة 

 نسبة الملكية 

 رأس المال 

 عدد األسهم 

 المصدرة 

 م 2019 م 2020

 فعلي  مباشر)أ( فعلي  مباشر)أ(

 2.000 دينار بحريني  100.000 % 100 % 100 % 100 % 100 شركة تجارية  مملكة البحرين  شركة المراعي البحرين  

 344.500 دينار بحريني  34.450.000 % 99 % 99 % 99 % 99 شركة قابضة  مملكة البحرين  القابضة ذ.م.م. لالستثمارشركة المراعي 

 2.500 دينار بحريني  250.000 % 52 % 52 % 52 % 52 شركة قابضة  مملكة البحرين  الشركة الدولية لأللبان والعصائر )البحرين( القابضة ش.م.م 

 7.583.334 أمريكي دوالر 7.583.334 % 52 % 52 % 52 % 52 شركة قابضة  برمودا والعصائر المحدودة الشركة الدولية لأللبان 

 323.375.000 جنيه مصري  3.233.750.000 % 52 % 52 % 52 % 52 شركة قابضة  مصر الشركة الدولية لأللبان والعصائر )مصر( المحدودة 

 الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي )بيتي(

 380.236.667 جنيه مصري  3.802.366.670 % 52 % 52 % 52 % 52 شركة صناعية وتجارية  مصر )شركة مساهمة مصرية(   

 100.000 مصري  هجني 1.000.000 % 52 % 52 - - تم تصفيتها شركة  مصر أي دي جيه فارم )شركة مساهمة مصرية(

 2.000 مصري  هجني 2.000.000 % 52 % 52 % 52 % 52 تجارية شركة  مصر المحدودة لالستيراد والتصدير شركة بيتي

 275.068 ه هندي هروبي 2.750.680 % 100 % 100 % 100 % 100 إدارة عمليات  الهند  المحدودة  بي دي سي

 5.769.822 جنيه استرليني  5.769.822 % 100 % 100 % 100 % 100 شركة راكدة جيرسي  شركة ماركلي القابضة المحدودة 

 500.000 دينار أردني 500.000 % 52 % 52 % 52 % 52 شركة راكدة األردن منتجات األلبان واألجبان شركة المتحدون لصناعة 

 األردن شركة األثير الزراعية 

  /شركة منتجات حيوانية 

 750.000 دينار أردني 750.000 % 52 % 52 % 52 % 52 زراعية

 250.000 دينار أردني 250.000 % 52 % 52 % 52 % 52 شركة راكدة األردن الشركة النموذجية للصناعات البالستيكية

 500.000 دينار أردني 500.000 % 52 % 52 % 52 % 52 شركة صناعية  األردن شركة الروابي لصناعة العصائر ومطعمات ومشتقات الحليب 

 21.935.363 أردني دينار  21.935.363 % 52 % 52 % 52 % 52 شركة صناعية  األردن شركة طيبة لالستثمار والصناعات الغذائية المتطورة 

 

 

 شركاتها التابعة. إحدى عن طريق الشركة أومباشرة تعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة   )أ(
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 )تتمة(  –وأنشطتها ا  نبذة عن الشركة والشركات التابعة له  -1

 

 النشاط  بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة 

 نسبة الملكية 

 رأس المال 

 عدد األسهم 

 المصدرة 

 م 2019 م 2020

 فعلي  مباشر)أ( فعلي  مباشر)أ(

 150.000 لاير عماني 150.000 % 90 % 90 % 90 % 90 شركة تجارية  سلطنة عمان شركة الكواكب العربية للتجارة والتسويق ش.م.م. 

 20.000 لاير عماني 20.000 % 100 % 100 % 100 % 100 شركة راكدة سلطنة عمان ش.م.م.  شركة اليوم لمنتجات األغذية

 138.505.946 يورو 138.505.946 % 100 % 100 % 100 % 100 شركة قابضة  أسبانيا  أس.إل  ستثماراتشركة فوندومونتي لال 

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

 300 درهم إماراتي  300.000 % 100 % 100 % 100 % 100 شركة تجارية  اإلمارات العربية المتحدة  ش.م.م. المحدودة شركة المراعي اإلمارات

 22.042.183 دوالر أمريكي 22.042.183 % 52 % 52 % 52 % 52 تحت التصفية  اإلمارات العربية المتحدة  الشركة الدولية لأللبان والعصائر )دبي( المحدودة 

 200 درهم إماراتي 200.000 % 100 % 100 % 100 % 100 إدارة عمليات  اإلمارات العربية المتحدة   .م.م.العالمية ذبي دي سي 

 شركة فوندومونتي القابضة أمريكا الشمالية المحدودة 

 50.000 دوالر أمريكي  500.000 % 100 % 100 % 100 % 100 شركة قابضة  الواليات المتحدة األمريكية  ش.م.م.    

 50.000 دوالر أمريكي  500.000 % 100 % 100 % 100 % 100 شركة زراعية الواليات المتحدة األمريكية  ش.م.م.  شركة فوندومونتي أريزونا المحدودة

 - - % 100 % 100 % 100 % 100 شركة زراعية الواليات المتحدة األمريكية  ش.م.م.  شركة فوندومونتي كاليفورنيا المحدودة

 - - % 100 % 100 % 100 % 100 شركة زراعية الواليات المتحدة األمريكية  ش.م.م. التشغيلية المحدودةمزرعة هايدي 

 

 

 شركاتها التابعة. ىحدإ عن طريق الشركة أومباشرة تعني نسبة الملكية المباشرة أنها مملوكة   )أ(
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 عداد اإلأسس  -2

 

 بيان اإللتزام  2-1

 

  صدارات األخرى إلوا والمعايير   في المملكة العربية السعوديةالمعتمدة    الدولية للتقرير المالير  ييامعلل وفقاً    القوائم المالية الموحدةتم إعداد هذه  

المعتمدة في المملكة العربية  لمعايير الدولية للتقرير المالي  )يشار إليها هنا وفيما بعد با   المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 . (السعودية

 

 إعداد القوائم المالية  2-2

 

 الموحدة:  في قائمة المركز الماليالواردة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ما عدا البنود الهامة التالية  القوائم المالية الموحدةتم إعداد هذه 

 

 العادلة. األدوات المالية المشتقة بالقيمة اس يقيتم  •

 الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة. حقوق  ستثمار في أدوات اال س ا يتم قي •

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

 .(1-6)ايضاح  ، والتي يمكن قياسها بالقيمة العادلة بشكل موثوق، يتم تقييمها بالقيمة العادلةالموجودات الحيوية •

 

 : هو موضح أدناهكما بعض أرقام المقارنة  تعديلتم إعادة 

 

 ً المدفوعة مقدما المصاريف  لتركيب    تتكون  تكليفها  مقابل  للكهرباء في فترات سابقة  السعودية  للشركة  المدفوعة  المبالغ  طويلة األجل من 

نفيذ خالل الفترات المذكورة. تم  شبكات الكهرباء الحصرية في مواقع التصنيع والتي تم االعتراف بها ضمن األعمال الرأسمالية تحت الت 

تركيب تلك الشبكات الكهربائية لضمان إمداد الكهرباء دون انقطاع والجهد العالي لمصانع المعالجة الموجودة في حائل والخرج. تم رسملة 

 حتية األساسية.ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات عندما تم االنتهاء من تشييد البنية الت م2019هذه المبالغ الحقا في مايو 

 

  المعنيةسيطرة كافية على األصول    ال تملك  اإلى أنه  توصلتو   ، الل العام، قامت المجموعة بإعادة تقييم االتفاقيات ذات الصلة بالتفصيلخ

فترة   ىإلى أن االتفاقيات ذات الصلة توفر فائدة كبيرة للمجموعة على مد  توصلت. ومع ذلك، فقد  ومعدات  التآو  تلكاتممك  تصنيفهالدعم  

وبالتالي فإن المبالغ المدفوعة سيتم عرضها بشكل أفضل على أنها مصاريف  شكل إمدادات طاقة غير منقطعة،    علىاالتفاقيات ذات الصلة  

 ً  . تفاقيةاالعلى مدى فترة  ويتم إطفائها  األجلطويلة  مدفوعة مقدما

 

لعكس تأثير التعديل ألن اإلدارة تعتقد أن عرض هذه  م2019يناير  1كما في   المركز الماليقائمة في  ثالث بعرض عمودالمجموعة  تقمم ل

 الموحدة.  المالية  قوائمالمعلومات ال يؤثر بشكل جوهري على قرار مستخدمي هذه ال

 

والتي كان   م2019يناير    1كما في    الموحدة  قائمة المركز الماليالمالية الموحدة، إلى جانب التعديالت على    قوائمفي ال  المعدلة  إن هذه المبالغ

 ثالثة،  كما يلي:  قائمة مركز ماليمن الممكن اإلفصاح عنها لو تم عرض  

 

 معدل  التعديل  إصداره  تمكما  

 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 الرياالت بآالف 

 السعودية 

    م 2019يناير  1

 21.978.124 ( 628.418) 22.606.542 ومعدات  وآالت تلكاتمم

 628.418 628.418 - طويلة األجل  اً مصاريف مدفوعة مقدم

 25.693.475 - 25.693.475 الموجودات غير المتداولة 

    

    م2019ديسمبر  31

 21.951.398 ( 625.490) 22.576.888 ومعدات  وآالت تلكاتمم

 625.490 625.490 - طويلة األجل  اً مصاريف مدفوعة مقدم

 25.823.338 - 25.823.338 الموجودات غير المتداولة 

 

ل في    لتعديلنتيجة  المنتهية  للسنة  االستهالك  إعادة تصنيف  تم  إطفاء   12.6والبالغ    م 2019ديسمبر    31أعاله،  إلى  مليون لاير سعودي 

 ً  (.8و  7 ايضاح)  طويلة األجل مصاريف مدفوعة مقدما

 

  ةفي حقوق الملكية الموحد  اتالتغير قائمةو م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  ةالربح أو الخسارة الموحد  قائمة بتعديللم تقم المجموعة 

طفاء المصاريف المدفوعة  إو  معداتالالت واآلو  ممتلكاتالالفرق بين استهالك  حيث يعتبر  ،  م2019يناير    1و    م 2019ديسمبر    31كما في  

 ً جوهري على مؤشرات األداء الرئيسية وال الحسابات المستخدمة  بشكل  يؤثرال  إن التعديل باإلضافة إلىطويلة االجل غير جوهري.  مقدما

 ض. ولتحديد مدى االلتزام بتعهدات القر
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 القوائم المالية  أسس توحيد -3

 

قائمة  وقائمة الدخل الشامل الموحدة  والموحدة    الربح او الخسارةقائمة و على قائمة المركز المالي الموحدة    القوائم المالية الموحدةتشتمل هذه  

الموحدة للمجموعة، حيث تشتمل    لقوائم الماليةحول االنقدية الموحدة وكذلك اإليضاحات    وقائمة التدفقاتالتغيرات في حقوق الملكية الموحدة  

ركة وشركاتها التابعة يشار إليها (. الش1)رقم في اإليضاح كما هو مبين وشركاتها التابعة الشركة على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال 

  تكون معرضة   تسيطر المجموعة على الشركة عندماتسيطر عليها المجموعة.  التي  الشركات  التابعة هي    ات. الشرك"بالمجموعة"مجتمعة  

يتم    من خالل تحكمها بالشركة.  العوائدتلك  على التأثير على    القدرةلديها  و بالشركة    مشاركتهاالمختلفة نتيجة    العوائديكون لها الحق في    وأ

بالمحاسبة عن دمج تقوم المجموعة    .ةالسيطر ة تلك  ستوحيد الشركات التابعة من التاريخ الذي تبدأ فيه السيطرة ولحين التوقف عن ممار

التي تم  المحددة  عند انتقال السيطرة للمجموعة. يتم قياس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة للموجودات    االستحواذ باستخدام طريقة  عمال  األ

ً لحصة حقوق الملكية الوالقيمة العادلة    الحصول عليها . تسجل زيادة تكلفة االستحواذ باإلضافة إلى القيمة  في الشركة التابعة  موجودة سابقا

تقاس   الموحدة. الموجودات المحددة والمستحوذ عليها كشهرة في قائمة المركز المالي قيمة طرة عن صافيالعادلة لحقوق الملكية غير المسي 

 األعمال اندماج تحقق إذا عليها في تاريخ االستحواذ.  المستحوذحقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة حصتها من صافي موجودات الشركة  

ً  المملوكة للحصص تحواذاالس بتاريخ الدفترية القيمة فإن مراحل،  على  بالقيمة قياسها إعادة تتم عليها المستحوذ الشركة في للمجموعة سابقا

يتم استبعاد كل    .الموحدة  الخسارة أو  الربح قائمة  ضمن القياس إعادة من ناشئة خسائر أو أرباح أي إثبات ويتم االستحواذ تاريخ في العادلة

المعامالت   الرصدة  ألاومن  المحقق  دخل  وكذلك  المجموعة.والمصاريف  غير  بين شركات  المعامالت  عن  السياسات    الناتجة  تعديل  يتم 

فترات    نفسشركة والشركات التابعة لها  اسات المتبعة من قبل المجموعة. لل المحاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لضمان توافقها مع السي

 .التقرير

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  -4

 

. تم تقريب جميع  للمجموعة  وكذلك عملة العرض  للشركةبالريال السعودي، وهي العملة الوظيفية    القوائم المالية الموحدةتم عرض هذه  

 المبالغ الظاهرة في هذه القوائم المالية ألقرب ألف، مالم يذكر خالف ذلك. 

 

 السياسات المحاسبية الهامة  -5

 

 والتفسيرات المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير  5-1

 

 :م2020يناير  1من  اً اعتبار ألول مره  التالية والتعديالت ديدةالمعايير الجاعتمدت المجموعة 

 

 تعريف األعمال  - 3 رقم لتقرير الماليلتعديالت على المعيار الدولي   5-1-1

 

التي تلقاها مجلس معايير المحاسبة الدولية، ي عتقد عموًما أن تطبيق اإلرشادات الحالية معقد    ردودهذا التعديل تعريف األعمال. وفقًا لل يراجع

 األعمال.  ندماجالمؤهلة ال عملياتللغاية، وينتج عن ذلك عدد كبير جدًا من ال

 

 همية النسبية بشأن تعريف اال 8 رقم ومعيار المحاسبة الدولي 1 رقم تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 5-1-2

 

، "السياسات المحاسبية  8  رقم  المالية"، ومعيار المحاسبة الدوليقوائم  ، "عرض ال1  رقم  هذه التعديالت على معيار المحاسبة الدوليتقوم  

 لتقرير المالي األخرى: لعايير الدولية والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية"، والتعديالت الالحقة على الم

 

 تقرير المالي واإلطار المفاهيمي للتقارير المالية؛للالمعايير الدولية  كافةتعريف ثابت لألهمية النسبية في  باتستخدام (ا

 

 و  ؛ ألهمية النسبية ح شرح تعريف ايوض بت ب(

 

 . جوهريةحول المعلومات غير ال 1 رقم معيار المحاسبة الدوليفي تضمين بعض اإلرشادات  ب (ج

 

 رقم  والمعيار الدولي للتقرير المالي 39 رقم ومعيار المحاسبة الدولي 9 رقم ار الدولي للتقرير الماليي تعديالت على المع 5-1-3

 الفائدة  سعر قياس صحيحت - 7

 

  تصحيح  أن ال يتسبب أثرات بمحاسبة التحوط وء تتعلق اإلعفاسعر الفائدة.  قياس    بتصحيحات فيما يتعلق  ء توفر هذه التعديالت بعض اإلعفا

ينبغي االستمرار في تسجيل أي تحوط غير فعال في قائمة الربح أو    سعر الفائدة السائد بين البنوك في إنهاء محاسبة التحوط. ومع ذلك ، 

 الخسارة الموحدة. 

 

 المالية الموحدة خالل السنة. القوائمليس له أي تأثير جوهري على  ه التعديالتإن تطبيق هذ 

 

 بعد  يتم تطبيقها التي لمالمعايير الصادرة  5-2

 

م مع السماح بالتطبيق المبكر 2021يناير    1  في أو بعدفيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة للسنوات التي تبدأ  

 ولكن لم تقم المجموعة بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة -5

 

 )تتمة( المعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد 5-2

 

 المالية" على تصنيف المطلوبات  قوائم، "عرض ال1 رقم تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 5-2-1

 

على أنها    هافينيتم تص أن المطلوبات   على  المالية"،   قوائم، "عرض ال1  رقم  معيار المحاسبة الدوليعلى    ضيقة النطاقتوضح هذه التعديالت  

األحداث بعد تاريخ ب أو    منشأةال يتأثر التصنيف بتوقعات ال  متداولة أو غير متداولة، اعتمادًا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير.

عندما يشير إلى    1  رقم  معيار المحاسبة الدولي يوضح التعديل أيًضا ما يعنيه    (.إخالل بتعهد)على سبيل المثال، استالم تنازل أو    التقرير

 "تسوية" التزام. 

 

 37و  16 رقم ير المحاسبة الدولية يمعا  و 3 رقم تقرير الماليللار الدولي  يتعديالت على المع 5-2-2

 

لإلطار المفاهيمي    3  رقم  الماليلتقرير  للمعيار الدولي  في ا  إلشارة  تحديثاألعمال"    اندماج، " 3  رقم  لتقرير الماليل المعيار الدولي   -

 . األعمال ندماجللتقارير المالية دون تغيير المتطلبات المحاسبية ال

 

اآلالت والمعدات ووالمعدات" على الشركة أن تخصم من تكلفة الممتلكات    التاآلو  ، "الممتلكات16يحظر معيار المحاسبة الدولي رقم   -

ذلك، سوف تعترف الشركة   عنبدالً  .منه قصودالمنتجة أثناء تحضير الشركة لألصل لالستخدام المالمبالغ المستلمة من بيع العناصر 

 الربح أو الخسارة. قائمة ذات الصلة في  اليفالمبيعات هذه والتك  بعائدات

 

ها الشركة عند تقييم  المحتملة" التكاليف التي تتضمنوالموجودات  ، "المخصصات والمطلوبات  37  رقم  يحدد المعيار المحاسبي الدولي -

 ما إذا كان العقد سيتسبب في خسارة. 

 

 م( 2020 – م2018 )دورة ر الدولية للتقرير الماليالتعديالت السنوية للمعايي 5-3

 

 . م 2021يناير  1هي سارية المفعول في أو بعد  التعديالتهذه 

 

" من أجل %10الرسوم التي تضمنها الشركة عند إجراء "اختبار    وضحي، "األدوات المالية"   9لتقرير المالي رقم  لالمعيار الدولي   -

 مالي.  مطلوبتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء االعتراف ب

 

فيما يتعلق بحوافز اإليجار من خالل تعديل المثال    لتباس، إزالة احتمال حدوث ا"عقود اإليجار"،  16لتقرير المالي رقم  ل المعيار الدولي   -

 .16المصاحب للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  13التوضيحي 

 

مع تلك الموجودة   41  رقم  مواءمة متطلبات قياس القيمة العادلة في معيار المحاسبة الدولي   ، "الزراعة"41  رقم  ار المحاسبة الدولييمع -

 قرير المالي األخرى.لتالدولية ل معايير الفي 

 

 األرصدة لدى البنك النقد و 5-4

 

والودائع  والشيكات في الصندوق  يشتمل النقد واألرصدة لدى البنك على األرصدة لدى البنك  لغرض إعداد قائمة المركز المالي الموحدة،  

 قصيرة األجل التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل، إن وجدت.

 

 النقد وما في حكمه  5-5

 

والودائع قصيرة   والشيكات في الصندوق  صدة لدى البنوكإعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يتكون النقد وما في حكمه من األر   لغرض

  ا جزءً   . كما يتضمن حسابات السحب على المكشوف والتي تمثل، إن وجدتاألجل والتي لها فترة إستحقاق أصلية خالل ثالثة أشهر أو أقل

 ال يتجزأ من إدارة المجموعة للنقدية والتي من المتوقع تغيرها من سحب على المكشوف إلى حسابات جارية. 

 

 ألجل الودائع  5-6

 

 اكثر منلدى البنوك واالستثمارات قصيرة األجل األخرى ذات السيولة العالية، والتي لها فترة إستحقاق أصلية    ألجل الودائع  تشمل الودائع

تصنيف استثماري، والتي  معدل ثالثة أشهر ولكن ال تزيد عن سنة واحدة من تاريخ اإليداع. يتم إيداع الودائع ألجل في مؤسسات مالية ذات 

  ة منخفضة.مخاطر ائتمانيانها تملك  تعتبر

 

 . وبمعدل الفائدة الفعلي المطبق قائمال الوديعةاالستثمار في الودائع ألجل على أساس زمني، بالرجوع إلى أصل   دخل اقستحقتم اي

 

 المخزون  5-7

 

تكاليف  التكلفة على كافة    تتضمنيقيد المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجح.  

تتضمن التكلفة إعادة التصنيف من حقوق   التصنيع المباشرة على أساس المستوى العادي من النشاط باإلضافة إلى تكاليف النقل والمناولة.

يتكون صافي القيمة القابلة للتحقق    بمشتريات المخزون.  الملكية ألية أرباح أو خسائر ناتجة عن تحوطات التدفقات النقدية المؤهلة المتعلقة

مخصص،    تم احتسابالبيع والتوزيع. ي  مصاريفمن سعر البيع التقديري ناقصاً تكاليف التصنيع اإلضافية حتى االكتمال، وحصة مالئمة من  

  . يراداتاإلضمن تكلفة  وتثبت ، يتم اثبات تكلفة المخزون كمصروف  الحركة.رة، مقابل أي مخزون بطيء لضروعند ا
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 )تتمة( المخزون 5-7

 

 بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع عند نقطة الحصاد.   هاحصادتم  التييتم قياس المنتجات الزراعية 

 

تم تقدير مخصص يتم تقييم قطع الغيار بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة على أساس المتوسط المرجح. ي 

 بطيئة الحركة، إن وجدت، في تاريخ كل تقرير مالي.للبنود القديمة و

 

 والمشروع المشترك االستثمارات في الشركات الزميلة  5-8

 

التي تمارس عليه المجموعة تأثيراً كبيراً. التأثير الكبير هو قدرة المجموعة على المشاركة في القرارات   ذلك الكيانالزميلة هي    ةالشرك

 المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكنها ال ت عد سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات. 

 

لديها سيطرة مشتركة في صافي موجودات الترتيب المشترك.  المشروع المشترك هو ترتيب مشترك يكون بموجبه الحق لألطراف التي  

جماع  إلالسيطرة المشتركة هي ترتيب تعاقدي مسيطر عليه بشكل مشترك وتكون قائمة عندما تتطلب القرارات المتعلقة باألنشطة موافقة با

 من األطراف المشاركة بالسيطرة. 

 

و المشاريع المشتركة في هذه القوائم المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق الملكية  يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة أ

لك  والتي بموجبها يسجل االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك بالتكلفة في قائمة المركز المالي الموحدة وتعدل التكلفة بعد ذ

الربح أو الخسارة والدخل المجموعة في  المشروع المشترك. عندما تتجاوز حصة    بحيث تسجل حصة  الشامل اآلخر للشركة الزميلة أو 

المجموعة في خسائر الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ملكيتها في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك )التي تشمل أي ملكية طويلة  

يلة أو المشروع المشترك( تتوقف المجموعة عن االعتراف  من صافي استثمار المجموعة في الشركة الزم  ااألجل تشكل في مضمونها جزءً 

وعات  بحصتها من الخسائر اإلضافية. تسجل الخسائر اإلضافية فقط بالقدر الذي تتكبد فيه المجموعة التزامات قانونية أو تعاقدية أو قامت بمدف

شروع المشترك في فترة الحقة بتسجيل أرباح، تستأنف  نيابة عن الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. وإذا قامت الشركة الزميلة أو الم

 المجموعة تسجيل حصتها من هذه األرباح فقط عندما تتعادل حصتها من األرباح مع حصتها من الخسائر غير المسجلة.

 

اً من التاريخ الذي تصبح  تتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية اعتبار

فيه الشركة المستثمر فيها شركة زميلة أو مشروعاً مشتركاً. وعند االستحواذ على االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك،  

لمستثمر فيها تسجل أي زيادة في تكلفة االستثمار عن حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة ا

كشهرة وتدرج في القيمة الدفترية لالستثمار. تسجل أي زيادة في حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة 

ة التي يتم  للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عن تكلفة االستثمار بعد إعادة التقييم مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في السن

 فيها االستحواذ على االستثمار. 

 

عندما تتعامل إحدى شركات المجموعة مع شركة زميلة أو مشروع مشترك للمجموعة، تسجل األرباح والخسائر الناتجة عن هذا التعامل  

 التي ال تتعلق بالمجموعة.للمجموعة فقط بقدر ملكيتها في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك   القوائم المالية الموحدةفي 

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات  5-9

 

مة لالنخفاض في  بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم والخسائر المتراك  باإلضافة إلى النباتات المثمرة  تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات

تتضمن التكلفة إعادة التصنيف من حقوق الملكية ألية    .التكاليف المتعلقة بإقتناء األصلتتضمن تكلفة اقتناء األصل كافة  القيمة، إن وجدت.  

التدفقات النقدية المؤهلة المتعلقة تتضمن التكلفة النفقات  و  بمشتريات الممتلكات واألالت والمعدات.  أرباح أو خسائر ناتجة عن تحوطات 

. يتم تسجيل أي أرباح أو خسائر عند استبعاد بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات  حتى تاريخ استحقاقه  األصل  ناءالعائدة مباشره القت 

 الموحدة.   الربح أو الخسارةفي قائمة 

 

، ويمكن قياسها  وعةالى المجمذا كان من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالنفقات  إيتم رسملة النفقات الالحقة فقط  

 بشكل موثوق. 

 

باستثناء بعض اآلالت ،  نتاجية المقدرة للموجودات تستهلك التكلفة ناقصاً القيمة المتبقية المقدرة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإل

أساس االستخدام المتوقع أو على أساس  ستهالك على  حيث يتم احتساب اال  ، والمعدات التي يتم استهالكها باستخدام طريقة وحدات اإلنتاج 

 : اإلنتاج

 

 سنة  40 – 5 المباني

 سنة  20 – 2 اآلالت والمكائن والمعدات

 سنة  10 – 6 السيارات

 سنة  40 – 2 النباتات المثمرة

 

 األراضي واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ والنباتات التي لم تنضج ال تستهلك. 

 

ألجله، ويتم  المعدّة  ستخدام  تم إقتنائها ولكنها غير جاهزة لالبعض الموجودات التي    السنةالرأسمالية تحت التنفيذ في نهاية    األعمالتشمل  

  . المعدّة ألجله ستخدامم استهالكها عندما تصبح جاهزة لالتحويل هذه الموجودات إلى فئات الموجودات ذات الصلة ويت 
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 )تتمة(  الممتلكات واآلالت والمعدات 5-9

 

مالية وتعدل بأثر مستقبلي، عند    ةنخفاض في القيمة في نهاية كل سنيتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات ومؤشرات اال

 الحاجة. 

 

من بند الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة عندئِذ يتم احتسابها كبنود منفصلة من الممتلكات    في حال ما إذا كان ألجزاء هامة

 واآلالت والمعدات. 

 

5-10  ً  جل أل طويلة ا  مصاريف مدفوعة مقدما

 

ً مالمصاريف  التتكون   أو المدفوعة بالنيابة عن الشركة السعودية للكهرباء في الفترات    إلى  طويلة االجل من المبالغ المدفوعة  دفوعة مقدما

 فترة االتفاقيات المعنية.  ىالسابقة لتشغيل وتركيب شبكات الطاقة في مواقع التصنيع ويتم إطفاءها على مد

 

 عقود اإليجار لتزامات او  ولستخدام األص احق  5-11

 

جديدة لعقود إيجاراتها التشغيلية ألنواع متنوعة من العقود تشمل المستودعات ومرافق  قامت المجموعة باالعتراف بموجودات ومطلوبات  

وغيرها. يتم توزيع كل دفعة ايجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل. يتم تحميل  سيارات التجاريةالمستودعات والسكن وإيجارات المكاتب وال

دوري ثابت على الرصيد المتبقي    فائدةى مدى فترة اإليجار بحيث يتم تحقيق معدل  عل  الموحدة  الربح أو الخسارة  قائمة  تكلفة التمويل على

ستخدام األصل على مدى العمر اإلنتاجي لألصل وفترة عقد االيجار، أيهما أقصر، على أساس  التزام لكل فترة. يتم استهالك حق  من اإل

 القسط الثابت. 

 

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

 

 بالتكلفة التي تتضمن األتي:  ولستخدام األصايتم قياس حق  -1

 

 ، اإليجار لمطلوبات المبدئي القياس مبلغ -

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

 و مبدئية،  مباشرة تكاليف أي -

 .التجديد تكاليف -

 

 .بالتكلفة ناقصاً اإلستهالك المتراكم  ولاألص  ستخدامايتم القياس الالحق لحق  

 

 التالية: اإليجار لمدفوعات القيمة الحالية صافي اإليجار مطلوبات تتضمن -2

 

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

 ، معدل أو مؤشر إلى تستند التي المتغيرة اإليجار دفعات -

 ، المتبقية القيمة ضمانات بموجب المستأجر قبل من دفعها المتوقع المبالغ -

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

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

 

اإلضافي والذي يمثل السعر الذي سيدفعه المستأجر ليقترض األموال الالزمة    يتم خصم مدفوعات عقد االيجار باستخدام معدل اإلقتراض

 للحصول على أصل ما بقيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام مماثلة. 

 

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

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

 مكتبية. المتعلقة بمعدات القيمة المنخفضة

 

عند تحديد مدة عقد   الشروط واألحكام المختلفة.على أساس فردي وتحتوي على نطاق واسع من   اإليجار يتم التفاوض على شروط عقود

تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافًزا اقتصاديًا لممارسة خيار التمديد، أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء.  اإليجار،  

ذ اإلدارة عموًما  تأخد ما. عند تحديد مدة عقد اإليجار، يتم تضمين خيارات التمديد فقط في مدة عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار مؤكدًا إلى ح

 .األعمال المطلوبة الستبدال األصل المؤجر توقف في االعتبار بعض العوامل بما في ذلك فترات التأجير التاريخية وتكاليف 

 

 الموجودات الحيوية  5-12

 

 الموجودات الحيوية بالقيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع إال إذا كانت القيمة العادلة ال يمكن قياسها بشكل موثوق.  تقاس
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 )تتمة(  الموجودات الحيوية 5-12

 

الحيوية المشتراة بتكلفة الشراء كما تظهر الموجودات الحيوية التي  وإذا كانت القيمة العادلة ال يمكن قياسها بشكل موثوق تظهر الموجودات 

التربية بتكلفة  النمو  تم تربيتها داخليا  الزيادة في قيمة  أو  التجاري )يطلق عليها  يتم اإلنتاج  الحيوية  حتى  االستهالك  الموجودات  ناقصاً   ،)

القيمة  المتراكمة لالنخفاض في  للفئة  .  ، إن وجدتالمتراكم والخسارة  النمو وفقاً  أو  التربية  بتكلفة  الحيوية  الموجودات  تكلفة صغار  تحدد 

طبقاً    العمرية. كما أن هذه الصغار ال تستهلك. تستهلك الموجودات الحيوية بطريقة القسط الثابت إلى القيم التقديرية المتبقية لها على فترات

 لما هو ملخص أدناه: 

 

 دورات حلب  4 األبقار

 أسبوع  36 الدواجن بعد النضوجقطيع  

 

 غير الملموسة والشهرة  الموجودات 5-13

 

 الموجودات غير الملموسة
 

، إن وجدت.  يتم قياس الموجودات غير الملموسة ما عدا الشهرة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة

 سنوات. 5-3سط الثابت على مدى العمر االقتصادي ى أساس القلالملموسة عموجودات غير يتم إطفاء ال

 

المستقبلية المرتبطة بالنفقات إلى المجموعة، ويمكن قياس   يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع اإلقتصادية

 النفقات بشكل موثوق. 

 

ثر  يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات غير الملموسة وأعمارها اإلنتاجية ومؤشرات االنخفاض في القيمة في نهاية كل سنه مالية وتعدل بأ

 مستقبلي، عند الضرورة.

 

 الشهرة
 

الشهرة   قيد  المتراكمة  يتم  الخسائر  ناقصاً  العمليات  على  االستحواذ  تاريخ  في  نشأتها  عند  بالتكلفة  العمليات  على  االستحواذ  عن  الناتجة 

 لالنخفاض في القيمة، إن وجدت. 

 

جة  وألغراض مراجعة االنخفاض في قيمة الشهرة، يتم تخصيص الشهرة لكل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد )أو مجموعة الوحدات المنت

 للنقد( التي يتوقع أن تستفيد من دمج األعمال.

 

أكثر عند وجود مؤشر على  النخفاض في قيمتها بشكل سنوي أو  التحديد  لها  الشهرة  تخصيص  الوحدة المنتجة للنقد التي تم    مراجعة  يتم

خسارة االنخفاض  تخصيص يمتها الدفترية، يتم  االنخفاض في قيمة الوحدة. وإذا كانت القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من ق 

األخرى في الوحدة بالنسبة والتناسب على  الموجوداتعلى لوحدة ومن ثم ل تم تخصيصهافي القيمة أوالً لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة 

  الربح أو الخسارةتسجل أي خسارة انخفاض في قيمة الشهرة مباشرة في قائمة    .(18-5  إيضاح)  أساس القيمة الدفترية لكل أصل في الوحدة

 الموحدة. ال يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المسجلة للشهرة في الفترات الالحقة.

 

 عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن االستبعاد.  الشهرةيدرج المبلغ العائد على وعند استبعاد الوحدة المنتجة للنقد ذات الصلة، 

 

 المخصصات  5-14

 

قانوني أو تعاقدي حالي يمكن تقديره بشكل موثوق،   يتم تكوين المخصص إذا كان لدى الشركة أحداث أو عمليات سابقة قد ينتج عنها إلتزام

 اإللتزام.  لتسويةهنالك احتمالية أن ينتج عنه تدفقات خارجة لمنافع إقتصادية  وأن

 

 الزكاة وضريبة الدخل  5-15

 

. ويتم  )"الهيئة"(  وفقا لألنظمة الزكوية التي تصدرها الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعوديةيتم احتساب مخصص الزكاة  

الضريبة على الدخل للشركات األجنبية في القوائم المالية طبقاً لألنظمة الضريبية في البلدان التي تعمل فيها. يتم معالجة  مخصص  احتساب  

 . وطالمالية التي يتم فيها إصدار الرب السنةتسويات الناتجة عن الربط الزكوي والضريبة النهائية خالل ال

 

ً  الحالية  للفترة  للضريبة الخاضع الدخل على المستحقة الضريبة   ،الضريبة للفترة االئتمان أو الدخل  ضريبة مصروف يمثل  لمعدل وفقا

  والخسائر المؤقتة للفروقات المنسوبة المؤجلة الضريبة ومطلوبات موجودات في التغيرات قبل من معدل نطاق لكل الدخل المطبق ضريبة

 .المستخدمة غير الضريبية

 

 البلدان التقرير في فترة  بنهاية فعلي بشكل   ست طبق التي أو المطبقة الضريبية القوانين أساس على الحالية الدخل ضريبة مصروف حساب يتم

ً  دخالً  فيها وتحقق للشركة الزميلة والشركات التابعة الشركات  فيها  تعمل التي  للحاالت تقييم دوري بإجراء اإلدارة  تقوم.  للضريبة خاضعا

 المخصصات  وترصد.  للتأويل خاضعة  السارية الضرائب لوائح فيها تكون التي للحاالت بالنسبة الضريبية  اإلقرارات بخصوص المتخذة 

 .الضرائب تحصيل سلطات إلى دفعها المتوقع المبالغ أساس على الالزمة
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 المؤجلة  ةبالضري 5-16

 

ها من أوعية  لوما يقاب  القوائم المالية الموحدةالمؤجلة للفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في    ةب يالضريتم االعتراف ب

المطلوبات الضريبية المؤجلة لكافة الفروقات الضريبية المؤقتة. يتم االعتراف ب  .ة للضريبةعاألرباح الخاضضريبية مستخدمة عند احتساب  

ب االعتراف  الفرويتم  لكافة  المؤجلة  الضريبية  القابلة  قالموجودات  المؤقتة  أرباح خاضعة    لالستقطاعات  فيه  تتوفر  أن  يمكن  الذي  بالقدر 

المؤقتة   الفروق  لقاء  استخدامها  يمكن  لالستقطاع  للضريبة  الوالقابلة  يتم  .  المستخدمةغير  ضريبيه  الخسائر  بال  الموجودات االعتراف 

المؤقتة   الفروقات  نشأت  إذا  المؤجلة  الضريبية  غير  والمطلوبات  الضريبيه  بالموجودات    المستخدمةوالخسائر  األولي  االعتراف  عن 

يتم  لذلك، ال    إضافةً .  المحاسبية  األرباح أو    الضريبيةاألرباح  األعمال( في معاملة ال تؤثر سواًء على    دمجوالمطلوبات )بخالف ما تم في  

 المطلوبات الضريبية المؤجلة إذا نشأت الفروقات المؤقتة عن االعتراف األولي بالشهرة. ب  االعتراف

 

الخاضعة للضريبة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات  يتم االعتراف بالمطلوبات الضريبية المؤجلة للفروقات المؤقتة  

المرتبطة   لالستقطاع  القابلة  المؤقتة  الفروقات  عن  الناشئة  المؤجلة  الضريبية  الموجودات  المشتركة.  المشاريع  في  والحصص  الزميلة 

أرباح كافية خاضعة للضريبة لقاء استخدام مزايا الفروقات  باالستثمارات والحصص يتم االعتراف بها فقط بالقدر الذي يمكن أن تتوفر فيه  

 الضريبية المؤقتة والتي يتوقع أن يتم عكسها في المستقبل المنظور.

 

اح يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة في نهاية كل فترة مالية وتخفض بالقدر الذي لم يعد فيه من المحتمل توفر أرب

 ة للضريبة يسمح باسترداد جميع األصول أو جزء منها. كافية خاضع 

 

تحقق   أو  المطلوبات  تسديد  فترة  في  استخدامها  يتوقع  التي  الضريبية  للمعدالت  وفقاً  المؤجلة  الضريبية  والمطلوبات  الموجودات  تقاس 

المالي  السنة  نهاية  في  أقرت  التي  الضريبية(  )واألنظمة  الضريبية  معدالت  أساس  على  والمطلوبات  الموجودات  الموجودات  قياس  إن  ة. 

القيمة    سويةالضريبية المؤجلة يعكس اآلثار الضريبية المترتبة على الطريقة التي تتوقعها المجموعة في نهاية السنة المالية السترداد أو ت

 الدفترية لموجوداتها ومطلوباتها. 

 

 األدوات المالية  5-17

 

 المشتقةالمالية غير األدوات   5-17-1

 

 الموجودات المالية غير المشتقة (أ

 

 تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية ضمن فئات القياس التالية: 

 

 التي تقاس الحقاً بالقيمة العادلة )إما خالل الدخل الشامل اآلخر أو خالل الربح أو الخسارة(،  -

 والتي تقاس بالتكلفة المطفأة. -

 

 األعمال للمنشأة إلدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية. يعتمد القياس على نموذج 

 

سبة  بالنسبة للموجودات المقاسة بالقيمة العادلة إما أن يتم تسجيل المكاسب أو الخسائر في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر. بالن

اض المتاجرة فإن هذا يعتمد ما إذا كانت المجموعة قد قامت بعمل اختيار غير قابل  لالستثمار في أدوات حقوق الملكية المقتناة لغير أغر

 حقوق الملكية بالقيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر.  في أدوات عند اإلثبات األولي لتسجيل استثمار للنقض

 

ً تقوم المجموعة   االعتراف بكافة الموجودات المالية األخرى في  البداية  في  باالعتراف بالموجودات المالية في تاريخ إصدارها. يتم    مبدئيا

 المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة. فيه الذي تصبح و  المتاجرةتاريخ 

 

حقوق استالم التدفقات  تحويل  ب تقوم المجموعة باستبعاد األصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو إذا قامت  

أي  يتم االعتراف باألصل المالي.    والمنافع المرتبطة بملكيةالنقدية التعاقدية لألصل المالي في المعاملة التي يتم فيها انتقال جميع مخاطر  

 ملكية في األصل المالي المحول الذي قامت المجموعة بإنشاءه أو اإلبقاء عليه كأصل أو التزام منفصل. 

 

عرض المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما يكون لدى  الموجودات والمطلوبات المالية وي  مقاصة بين مبالغ إجراء تم ي

 على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسديد االلتزام في وقت واحد. للتسويةإما المجموعة حق قانوني بمقاصة المبالغ والنية  

 

 التالية:  لدى المجموعة الموجودات المالية غير المشتقة

 

 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
 

فقط، يتم    النقدية سداد أصل المبلغ والفائدةإن الموجودات المالية المقتناة لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي تمثل فيها تلك التدفقات  

 ً  بالتكلفة المطفأة وال تشكل  قياسها بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن االستثمار في أدوات الدين والتي يتم قياسها الحقا

  إدراج دخل الفائدة فاض قيمته. يتمالموحدة، وذلك عند التوقف عن إثبات األصل أو انخ الربح أو الخسارةمن عالقة التحوط في قائمة  اجزءً 

 .الفعلي ويل باستخدام طريقة معدل الفائدة من هذه الموجودات المالية ضمن إيرادات التم
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 )تتمة(  األدوات المالية 5-17

 

 )تتمة(  األدوات المالية غير المشتقة 5-17-1

 

 الدخل الشامل اآلخرالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  
 

موجودات سداد أصل  إن الموجودات المقتناة لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، والتي تمثل فيها التدفقات النقدية لل 

فقط، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ويتم إثبات التغيرات في القيمة الدفترية من خالل الدخل الشامل    المبلغ والفائدة

وأرباح وخسائر الصرف األجنبي، والتي يتم إثباتها في قائمة    الفائدةاآلخر، فيما عدا اثبات أرباح أو خسائر االنخفاض في القيمة، وإيرادات 

يحق للمجموعة    ، بغرض المتاجرةبها    التي ال يتم االحتفاظلالستثمار في أدوات حقوق الملكية  عند االثبات االولي  الموحدة.    أو الخسارة  الربح

 .خراآلشامل الدخل البالقيمة العادلة من خالل  ستثمارات في أدوات حقوق الملكيةه االذان تختار بشكل نهائي المحاسبة عن ه

 

بات األصل المالي، فإن األرباح أو الخسائر التراكمية المثبتة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر، يعاد تصنيفها من حقوق عند التوقف عن اث

من هذه الموجودات   ألخرى. كما يتم إدراج دخل الفائدة)الخسائر( ا  /  الموحدة، ويتم إثباتها ضمن األرباح  الربح أو الخسارةالملكية إلى قائمة  

إ ضمن  معدل  المالية  طريقة  باستخدام  التمويل  اإليرادات  الفائدةيرادات  ضمن  األجنبي  الصرف  وخسائر  أرباح  إظهار  ويتم    /  الفعلي. 

 المصاريف األخرى. 

 

 المطلوبات المالية غير المشتقة (ب

 

 األحكام التعاقدية لألداة. بتاريخ المتاجرة والذي تصبح فيه المجموعة طرفاً في يتم االعتراف األولي بالمطلوبات المالية 

 

يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات  تها التعاقدية أو إلغاءها أو إنتهاءها.  االتزامب  الوفاءتقوم المجموعة باستبعاد المطلوبات المالية عند  

والمطلوبات المالية وي عرض المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما يكون لدى المجموعة حق قانوني بمقاصة المبالغ  

 على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسديد االلتزام في وقت واحد.  للتسويةوالنية إما 

 

بالقيمة العادلة يتم االعتراف األولي بهذه المطلوبات المالية  مطلوبات المالية غير المشتقة إلى الفئات المالية األخرى.  تصنف المجموعة ال

 الفائدة الفعلي. معدل  زائداً أي تكاليف معامالت مباشرة. وبعد االعتراف األولي، تقاس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة  

 

 أخرى. ذمم دائنة المطلوبات المالية غير المشتقة الخاصة بالمجموعة من قروض بنكية وذمم دائنة تجارية و تتكون

 

 والمحاسبة عن التحوطاألدوات المالية المشتقة   5-17-2

 

لسلع بالقيمة العادلة. يتم  يتم قياس األدوات المالية المشتقة بما في ذلك عقود العمالت األجنبية اآلجلة ومقايضات أسعار العموالت ومشتقات ا

عتراف  إدراج جميع المشتقات بالقيمة العادلة كموجودات حيث تكون القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة سالبة. يتم اال

الربح أو الخسارة الموحد عند تكبدها. يتم الحصول على القيم العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق    قائمةبأي تكاليف معامالت ذات صلة في  

 ، ونماذج التدفق النقدي المخصومة ونماذج التسعير ، حسب االقتضاء.  المدرجة

 

 المبدئي، يتم إدراج أي تغيير في القيمة العادلة على أساس محاسبة التحوط. اإلعترافبعد 

 

وعة مشتقاتها كأدوات تحوطية في تأهيل عالقات التحوط إلدارة التعرضات لمخاطر أسعار الفائدة والعمالت األجنبية وأسعار تحدد المجم

السلع األساسية، بما في ذلك التعرضات الناشئة عن معامالت توقعات محتملة للغاية والتزامات ثابتة. من أجل إدارة مخاطر معينة ، تطبق  

 حوط للمعامالت التي تستوفي معايير محددة. المجموعة محاسبة الت

 

لتحوط  من أجل التأهل لمحاسبة التحوط، يجب أن يكون التحوط فعاالً للغاية، أي أن التغييرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألداة ا

شكل موثوق. عند بدء التحوط، يتم توثيق هدف  يجب أن تعوض بشكل فعال التغييرات المقابلة في البند المحوط ويجب أن تكون قابلة للقياس ب

ييم  وإستراتيجية إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد أداة التحوط والبند ذي الصلة الذي تم التحوط عليه وطبيعة التحوط من المخاطر وكيفية تق

التحوط   أداة  فعالية  مقارنة  تقييم رسمي من خالل  يتم إجراء  التحوط.  لفعالية عالقة  أو  المجموعة  العادلة  القيمة  في  التغيرات  في موازنة 

على أساس مستمر. يتم إجراء   ماليالتدفقات النقدية التي تعزى إلى مخاطر التحوط في بند التحوط ، سواء عند بدايتها أو في نهاية كل ربع 

 اة.االختبارات المستقبلية بشكل أساسي من خالل مطابقة المصطلحات المهمة لكل من عنصر التحوط واألد

 

 قائمةه في  عندما يتم تعيين المشتقات كأداة تحوط للتدفقات النقدية، فإن الجزء الفعال من التغييرات في القيمة العادلة للمشتقات يتم االعتراف ب

ف بالجزء  الدخل الشامل اآلخر الموحد ويتم تجميعه في احتياطي التحوط المبين ضمن االحتياطيات األخرى ضمن حقوق الملكية. يتم االعترا

ً غير الفعال، إذا كان   الربح أو الخسارة الموحد، ضمن األرباح / )الخسائر( األخرى. في تحوطات عقود العمالت األجنبية،    قائمة، في  جوهريا

لمجموعة أو قد ينشأ عدم الفعالية إذا تغير توقيت المعاملة المتوقعة مما تم تقديره أصالً، أو إذا كانت هناك تغييرات في مخاطر االئتمان ل

عر الطرف المقابل المشتق. في تحوط مقايضات سعر الفائدة، قد ينشأ عدم الفعالية إذا تم تعديل قيمة االئتمان / قيمة الخصم على مقايضات س

ان مقدرا في  الفائدة التي ال يتطابق معها القرض. في تحوط مشتريات السلع، قد ينشأ عدم الفعالية إذا تغير توقيت المعاملة المتوقعة عما ك

 األصل؛ والتغيرات في مخاطر االئتمان للمجموعة أو الطرف المقابل المشتق. 

 

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في السنة التي تؤثر فيها التدفقات النقدية المتوقعة التي    إلىيعاد تصنيف المبلغ المتراكم في حقوق الملكية  

  تأثير البند الذي تم التحوط به على الربح أو الخسارة. تم التحوط بها على الربح أو الخسارة أو عند
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أو    التحوطانتهاء أداة  أو تم  ،  التحوط ستوفي الضوابط ذات الصلة بمحاسبة  التحوط يعد  يولم    ، التحوطمعاملة  توقع حدوث  لم يعد ممكناً  وإذا  

وإذا لم يعد ممكناً توقع حدوث    بأثر مستقبلي.  حوطالتإلغاء التصنيف، يتم عندئِذ التوقف عن محاسبة    تمأو إنهاءها او استخدامها، أو    بيعها

 الموحدة.  الربح او الخسارةقائمة   إلىالمبلغ المتراكم في حقوق الملكية ، يعاد تصنيف  التحوط معاملة 

 

. يتم تصنيف 37في اإليضاح رقم    اإلفصاح عن القيم العادلة لمشتقات األدوات المالية المصنفة في عالقات التحوط في حقوق المساهمين  يتم

شهراً   12االستحقاق المتبقي للبند المتحوط أكثر من  القيمة العادلة الكاملة لمشتقات التحوط كموجودات أو مطلوبات غير متداولة عندما يكون  

 شهراً. 12بينما يصنف كموجودات أو مطلوبات متداولة عندما يكون االستحقاق المتبقي للبند المتحوط أقل من 

 

 االنخفاض في القيمة  5-18

 

 الموجودات المالية غير المشتقة 5-18-1

 

على النظرة المستقبلية، بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة المصاحبة ألدوات الدين الخاصة بها كجزء من موجوداتها    تقوم المجموعة، بناءً 

 المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

 

سائر المتوقعة على أساس العمر من تاريخ اإلعتراف األولي  بالنسبة للذمم المدينة، تطبق المجموعة النهج المبسط، والذي يتطلب تسجيل الخ

قادمة.  للذمم المدينة. لقياس خسائر االئتمان المتوقعة، تم تجميع الذمم المدينة بناًء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وعدد األيام المت

تعديلها لتعكس النتيجة المستقبلية المتوقعة والتي تتضمن أيًضا    تم استنتاج معدالت الخسارة المتوقعة من المعلومات التاريخية للمجموعة وتم

 معلومات مستقبلية لعوامل االقتصاد الكلي مثل التضخم ومعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي. 

 

فإن تأثير تطبيق  الموجودات المالية األخرى مثل الذمم المدينة للموظفين واألرصدة لدى البنوك لديها مخاطر ائتمانية منخفضة، وبالتالي  

 خسارة األئتمان المتوقعة يكون غير جوهري.

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 5-18-2

 

والمخزون    التي يتم قياسها بالقيمة العادلة  الموجودات الحيوية  ما عدامراجعة الموجودات غير المالية )يتم في تاريخ كل قائمة مركز مالي  

ما إذا كان هناك أي ظروف تشير إلى حدوث خسارة االنخفاض في القيمة أو عكس خسارة االنخفاض والموجودات الضريبية المؤجلة( لتحديد  

أو وفي حالة وجود هذا المؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لهذه الموجودات لتحديد مقدار خسارة االنخفاض في القيمة  في القيمة.  

 ت. دعكس خسارة االنخفاض في القيمة، إن وج

 

جود  يتم اختبار الوحدة المدرة للنقد التي يتم تخصيص الشهرة لها للتأكد فيما إذا كانت تعرضت النخفاض القيمة سنوياً أو بشكل متكرر عند و

 القيمة.  في مؤشر أن الوحدة سوف تتعرض النخفاض

 

لالسترداد للموجودات الفردية، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد التي تنتمي  عند تعذر تقدير القيمة القابلة و

على الوحدات الفردية المنتجة للنقد، أو   المشتركةموجودات  ال وعند إمكانية تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع، يتم توزيع    إليها الموجودات.

ا على المجموعة األصغر من الوحدات المنتجة للنقد والتي يمكن تحديد أساس توزيع معقول وثابت لها. الموجودات  يتم توزيعه  ذلكبخالف 

ستخدام بعد يتم فحصها لالنخفاض  دات غير الملموسة غير المتاحة لالالموجو  لكوكذغير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير محددة المدة  

 األقل وكلما كان هناك مؤشر على االنخفاض في قيمة الموجودات. في قيمتها سنوياً على 

 

دام، يتم خصم  القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع والقيمة قيد االستخدام أيهما أعلى. وعند تقييم القيمة قيد االستخ

يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية  الذي  خدام معدل خصم قبل الضريبة  التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باست

 للنقد والمخاطر المحددة للموجودات التي لم يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية لها.  

 

ها الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات  إذا تم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات )أو الوحدة المنتجة للنقد( إلى ما دون قيمت

 رة الموحدة.)أو الوحدة المنتجة للنقد( إلى قيمتها القابلة لالسترداد. يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة الربح أو الخسا

 

الدفترية للموجودات )أو الوحدة المنتجة للنقد( إلى التقدير    وعندما يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة في وقت الحق، يتم زيادة القيمة 

لو تم االعتراف  المعدل لقيمتها القابلة لالسترداد بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية التي تمت زيادتها، القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها فيما  

( في سنوات سابقة. يتم االعتراف بعكس خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة  بخسارة االنخفاض في قيمة الموجودات )أو الوحدة المنتجة للنقد

 . في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
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 للموظفين نهاية الخدمة   مزايا 5-19

 

بع في الشركة وشركاتها التابعة، عند انتهاء عقود العمل المتّ لشروط وأحكام نظام  تستحق مكافأة نهاية الخدمة لكافة الموظفين العاملين وفقاً  

 خدماتهم. 

 

يتم احتساب التزام المجموعة المتعلق بخطط المنافع المحددة عن طريق تقدير قيمة المنافع المستقبلية التي تستحق للموظفين في الفترات  

 وتخصم القيمة للوصول إلى القيمة الحالية. السابقةوالحالية 

 

يتم وضع هذه  بغرض الوفاء بهذه االلتزامات المستقبلية.  لتكاليف  لالرئيسية    ت التي تستخدم عند تحديد العناصراالفتراضاالمجموعة  تضع  

الخبير اإل  االفتراضات لتحديد  بعد استشارة  التي تستخدم  المجموعة وتشمل تلك االفتراضات  الخدمة االعتيادية وكذلك كتواري في  تكلفة 

طريقة المبالغ المستحقة حسب  يقوم االكتواري المؤهل باحتساب التزام المنافع المحددة وذلك باستخدام  عناصر التمويل المتعلقة بالمطلوبات.  

 الوحدة. 

 

وارية مباشرة في قائمة الدخل الشامل اآلخر كتتتكون من األرباح والخسائر اإلوالتي  بإعادة تقييم التزامات المنافع المحددة    االعترافيتم  

الذي يستخدم    للسنةمصروف الفائدة على التزامات المنافع المحددة  الموحدة. تحدد المجموعة   في قياس  عن طريق تطبيق معدل الخصم 

نتيجة   السنةاألخذ باالعتبار أي تغير يطرأ على صافي التزامات المنافع المحددة خالل  بعد  السنوية    السنة ة عند بداية  دالتزامات المنافع المحد 

المنافع المحددة في قائمة األخرى المتعلقة بخطط    مصاريفيتم االعتراف بمصروف الفائدة الصافي وال المساهمات والمدفوعات لاللتزامات.  

 الموحدة. ةر الربح أو الخسا

 

 النظامي االحتياطي  5-20

 

% من صافي ربح السنة الى  10ه  وفقاً للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية، يجب على الشركة تحويل ما نسبت 

 غير قابل للتوزيع حاليا على المساهمين. هذا االحتياطي  إن حتياطي النظامي.اال

 

 الصكوك  5-21

 

المصدرة ضمن المطلوبات المالية أو حقوق الملكية، وذلك وفقاً للشروط التعاقدية للصكوك. الصكوك التي لها  تصنف المجموعة الصكوك  

 تاريخ استحقاق ثابت وتواريخ ثابتة لتوزيع عوائد األرباح تصنف كالتزامات. 

 

 أسهم الخزينة 5-22

 

)أسهم ي عاد شراؤها  التي  الخاصة باألسهم  الملكية  أدوات حقوق  إثبات  الموظفين    يتم  الخزينة( بغرض استخدامها ضمن برنامج خيارات 

ا   لإلشتراك بالتكلفة ويتم خصمها من حقوق  الشركة "إيسوب"  تكاليف  في أسهم  والتوزيعات وكذلك أرباح    معامالتاللملكية وتعدل ألي 

بيع هذه األسهم. ال يتم اثبات أي أرباح أو خسائر في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات    أوخسائر

 .حقوق الملكية الخاصة باألسهم للمجموعة. يتم اثبات أي فروقات بين القيمة الدفترية والعوض في حالة إعادة اإلصدار في االرباح المبقاة

 

 الدفع على أساس السهم عامالت م 5-23

 

، حيث يقوم الموظفين بتقديم  يحصل موظفي المجموعة على مكافآت في شكل دفعات على أساس األسهم ضمن برنامج خيارات الموظفين 

 ً  .خدماتهم كعوض لخيار شراء عدد محدد من أسهم الشركة )الخيار( بسعر محدد مسبقا

 

حتياطيات األخرى في حقوق الملكية كمصروف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ويتم بالمقابل زيادة االيتم االعتراف بتكلفة البرنامج،  

 على مدى السنة التي من خاللها يتم الوفاء بشروط الخدمة. 

 

طيات األخرى )المتمثلة  حتيا ة البرنامج. ووفقاً لذلك، فان االقامت المجموعة بعمل تحوط اقتصادي وذلك من خالل شراء أسهم خزينة عند بداي

لتلك    في المصروف التراكمي الناتج من البرنامج( يتم تحويلها إلى األرباح المبقاة عند انتهاء مدة البرنامج. وذلك سواء تم اكتساب الموظفين

 الخيارات أم ال. 

 

فترة البرنامج    إليهعكس المدى الذي انتهت  المصروف المتراكم المعترف به عند تاريخ إعداد كل تقرير مالي، حتى تاريخ انتهاء البرنامج ي

 في نهاية البرنامج. ابهااكتس سيتم وأفضل تقديرات المجموعة لعدد الخيارات التي

 

  وفي حالة تعديل شروط البرنامج، فإن الحد األدنى للمصاريف المعترف بها يساوي القيمة العادلة لخيارات األسهم في تاريخ المنح ومع ذلك

راف بأي مصروف إضافي لقاء أي تعديل يؤدي إلى زيادة القيمة العادلة للخيارات أو يعود بالمنفعة على الموظفين وحسبما يتم فإنه يتم اإلعت

 قياسه بتاريخ التعديل. 

 

الخيارات كما لو كانت مكتسبة في تاريخ اإلنهاء، ويتم فوراً اإلعتراف ة حيث  بالمصاريف المتبقي  وفي حالة إنهاء البرنامج، يتم معالجة 

لكن، في حالة وضع برنامج جديد  تشتمل تلك المزايا غير المكتسبة والخاضعة للتحكم من قبل الشركة أو الموظف والتي لم تستحق بعد. و

عالجتها  تم مكبديل لبرنامج تم إنهاؤه، وتم تحديده كبرنامج بديل في تاريخ منح البرنامج الجديد، فإن البرنامج الذي تم إنهاؤه والبرنامج الجديد ي

 كما لو كان تعديل البرنامج األصلي كما ورد في الفقرة السابقة.
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 تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية 5-24

 

تحويل ثابتة والتي يتم تحديدها دورياً    على أساس أسعارالمالية وتسجل بالريال السعودي    السنةيتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية خالل  

  المالية  والمطلوبات المالية  إلظهار متوسط األسعار السائدة في السوق أو األسعار اآلجلة إذا كانت المعامالت مغطاة. يتم تحويل الموجودات

أسعار التحويل السائدة بذلك  على أساس  المركز المالي الموحدة وتسجل بالريال السعودي    المدرجة بالعمالت األجنبية بتاريخ إعداد قائمة

الربح أو الخسارة يتم تحميل أو إضافة أي فروقات ناتجة عن التحويل على قائمة  التاريخ أو بأسعار الشراء اآلجلة إذا كانت المعامالت مغطاة.  

 الموحدة، كلما كان ذلك مالئماً.

 

السعودي على أساس أسعار   الريال  إلى  التابعة  الشركات  لهذه  الموجودات والمطلوبات  المالي ترجمة  المركز  قائمة  تاريخ إعداد  يتم في 

التحويل السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. ويتم ترجمة قائمة الربح أو الخسارة الموحدة الخاصة بهذه الشركات على أساس 

مرجح ألسعار التحويل للسنة. يتم ترجمة عناصر حقوق الملكية ما عدا األرباح المبقاة على أسعار التحويل السائدة في تاريخ نشأة  المتوسط ال

بند  كل عنصر. أما التعديالت على ترجمة العمالت الناتجة المتعلقة بهذه العناصر لحقوق الملكية يتم تسجيلها من خالل الدخل الشامل األخر ك

 حقوق الملكية. منفصل من

 

 االعتراف باإليرادات  5-25

 

التجاري   والخصم  المرتجعات  بعد خصم  بالصافي  المباعة  البضاعة  لقاء  المستحق  أو  المستلم  للمقابل  العادلة  القيمة  في  اإليرادات  تتمثل 

طة زمنية محددة )أي عند تسليم  في نقالبضائع  السيطرة على  والحسومات. تقوم المجموعة باالعتراف باإليراد عندما يحصل العميل على  

 (. بهاواإلقرار البضائع 

 

يتم بيع المنتجات بشكل رئيسي على أساس البيع أو اإلرجاع، ويتم احتساب مخصص المبيعات المرتجعة على أساس المرتجع المتوقع من 

يتم مقاصة مر المنتهية الصالحية.  التالمنتجات  التجارية    اتبيعمجعات  الدائنة  الذمم  في  التأثير المصاحب  المتوقعة كمقابل اإليرادات مع 

 والذمم الدائنة األخرى للمبيعات النقدية والذمم المدينة التجارية لمبيعات الدين. 

 

ذه المبيعات استنادا  شهراً. يتم إثبات إيرادات ه  12يتم بيع البضائع بخصومات كبيرة بأثر رجعي على أساس المبيعات اإلجمالية على مدى  

  باستخدام القيمة المتوقعة   إلى السعر المحدد في العقد ناقص حجم الخصومات المقدر. تستخدم الخبرة المتراكمة لتقدير وتقديم الخصومات

درجة ضمن  )الم  ذات العالقة  مطلوباتالويتم إثبات اإليرادات إلى الحد المحتمل بشكل كبير أنه لن يكون هناك عكس جوهري. يتم إثبات  

تمت خالل  الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى( للخصومات المتوقعة على المبالغ المستحقة الدفع للعمالء فيما يتعلق بالمبيعات التي  

 السنة. 

 

 تماشى مع ممارسة السوق. يعات تتم إما نقداً أو دين ألجل لتال يوجد عنصر لمكون تمويل حالي حيث أن المب

 

 منح الحكومية ال 5-26

 

ً تستلم المجموعة منح منح الحكومية  . يتم االثبات األولي للوإلنتاج منتجات أغذية األطفال  الحيوية  حكومية على استيراد األعالف لموجوداتها  ا

 .ضمن المطلوبات األخرى بالقيمة العادلة عند وجود تأكيد معقول بالتزام المجموعة بالشروط المتعلقه بها وبأنه سيتم استالمها من الدولة

 

روف  بمص  يتم اثبات المنح الحكومية في قائمة الربح او الخسارة الموحدة بصورة منتظمة على مدى الفترات التي تعترف بها المجموعة

 . بالمنحة التعويض عنهالذي من المفترض أن يتم و المخزون ذو العالقة

 

 العمومية واإلدارية  مصاريفوال البيع والتوزيع  مصاريف 5-27

 

  ا جزءً شرة التي ال تعتبر بشكل خاص  العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المبا  مصاريفوالالبيع والتوزيع    مصاريفتشتمل  

تكلفة   تكلفة  اإليراداتمن  بين  التوزيع  يتم  على  العمومية واإلدارية، عند الضرورة،    مصاريفوالالبيع والتوزيع    مصاريفو  اإليرادات. 

   .أساس ثابت

 

 قروض ال 5-28

 

ً  القروض ت حتسب ً  وتقاس المتكبدة،  المعاملة تكاليف من صافية العادلة،  بالقيمة مبدئيا  صافية)  بين المتحصالت فرق المطفأة. أي بالتكلفة الحقا

.  الفائدة الفعلي معدل طريقة باستخدام القروض فترة مدى على الخسارة أو الربح في المستردة يتم اإلعتراف به والقيمة(  المعاملة تكاليف من

 كمطلوبات القروض تصنيف يتم.  مدته انتهاء أو إلغائه أو العقد،  في المحدد االلتزام تنفيذ عندالموحدة   المالي المركز قائمة من القروض ت لغى

 شهراً. 12 عندما تكون فترة اإلستحقاق المتبقية أقل من متداولة

 

 اإلقتراض  اليفتك 5-29

 

المنسوبة مباشرة القتناء أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة )وهي موجودات بحاجة لفترة كبيرة من الوقت، أكثر من   اإلقتراض  تكاليف

حتى تصبح هذه الموجودات جاهزة  ستخدام المعدة له( يتم اضافتها إلى تكلفة هذه الموجودات  حتى تصبح هذه الموجودات جاهزة لالسنة،  

 خالل فترة التوقف. إقتراض تكاليفم رسملة أي يت ستخدام المعدة له. كما اللال
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة -5

 

 اإلقتراض )تتمة( تكاليف 5-29

 

فيه معدل   نقدية فعالة لمخاطر أسعار   اإلقتراضبالقدر الذي يستخدم  المتغير لتمويل الموجودات المؤهلة والتحوط بها في تغطية تدفقات 

من المشتقات في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة ويتم تحويله إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند    اليتم اثبات الجزء الفع  ، الفائدة

الثابت لتمويل الموجودات المؤهلة والتحوط   اإلقتراضوبالقدر الذي يستخدم فيه معدل    ر.تأثير الموجودات المؤهلة على األرباح أو الخسائ

 التي تمت رسملتها معدل الفائدة الذي تمت تغطيته.  اإلقتراضة لمخاطر أسعار الفائدة، تعكس تكاليف  بها في تغطية تدفقات نقدية فعال

 

االستثمارات المكتسب من االستثمارات المؤقتة للقروض المحددة التي تعتمد تكاليفها على الموجودات المؤهلة يتم خصمها من تكاليف   دخل

 المؤهلة للرسملة. اإلقتراض

 

 فترة تكبدها.  فياألخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة  اإلقتراضيع تكاليف يتم اثبات جم

 

 التقارير القطاعية  5-30

 

إيرادات وتتكبد مصاريف بما في ذلك اإليرادات   التشغيل هو عنصر في المجموعة يرتبط بأنشطتها التي من خاللها تحصل على  قطاع 

والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع أي عناصر أخرى في المجموعة. يتم مراجعة كافة النتائج التشغيلية لقطاعات التشغيل بصورة منتظمة  

قرارات بشأن الموارد التي يتم توزيعها على القطاعات وتقييم أداءها والتي    ونذفي المجموعة والذين يتخ  األعمالرؤساء قطاع  بواسطة  

 تتوفر معلوماتها المالية المفصلة. 

 

عها في المجموعة على بنود منسوبة مباشرة إلى القطاع وكذلك تلك التي يمكن توزي  رؤساء قطاع األعمالتشتمل نتائج القطاع المرفوعة ل

 على أساس معقول.

 

 .في عمليات اإلنتاج نظيمها يتم تحليل قطاعات تشغيل المجموعة وتجميعها بناًء على طبيعة المنتجات وت

 

 استخدام األحكام والتقديرات -6

 

استخدام  من اإلدارة  يتطلب    في المملكة العربية السعوديةالمعتمدة    وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي  الموحدة  إن إعداد هذه القوائم المالية

وافتراضات وتقديرات  بدورها  أحكام  والمطلوبات.  والتي  للموجودات  المبينة  المبالغ  على  المحاسبية  السياسات  تطبيق  في  وكذلك    تؤثر 

المحتملة في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. تؤثر التقديرات واإلفتراضات في أرصدة   مطلوباتوال موجوداتاإلفصاحات عن بعض ال

أساس    . وعلى الرغم من أنه تم إعداد تلك التقديرات علىمصاريفها لإليرادات والوكذلك المبالغ التي تم التقرير عن  مطلوباتوال  الموجودات

 قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. ف ألحداث أو الظروف الحاليةمتاحة لإلدارة عن االمعلومات الأفضل 

 

 بصورة مستمرة. يتم اإلعتراف بالتعديالت على التقديرات بأثر مستقبلي.المتعلقة بها اإلفتراضات  التقديرات ويتم مراجعة 

 

 األحكام  6-1

 

قطيع أبقار   فيما يخصالموجودات الحيوية ب المتعلقة المحاسبية المجموعة عند تطبيق سياسةتم استخدامها األحكام التي ب المعلومات المتعلقة

 : الدواجن مبينة أدناه وقطيع األلبان، 

 

"الزراعة"    41  رقم  القيمة. يتطلب معيار المحاسبة الدوليفي  نخفاض  ال بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر ا  قطيع أبقار األلبان:

ك عندما يتعذر قياس  القياس بالقيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع من االعتراف األولي لهذه الموجودات الحيوية حتى وقت الحصاد، بخالف ذل 

 :القيمة العادلة بشكل موثوق عند االعتراف األولي. استنتجت اإلدارة ما يلي

 

 .غير ممكن 1 ال توجد سوق نشطة ألبقار األلبان في المملكة العربية السعودية وبالتالي فإن تقييم المستوى - 1المستوى 

 

للمالحظة، ونظراً للفروق الهامة في الموقع والبيئة والتكاليف المرتبطة بها ومتوسط العائد  ال توجد بيانات سوق متوفرة قابلة  - 2المستوى 

غير    2لكل حيوان منتج لأللبان وأغلبية التوزيع داخل المملكة العربية السعودية والمسافة إلى األسواق النشطة، فهذا يعني أن تقييم المستوى  

 . ممكن

 

 – 3المستوى 

 

ستر أو أي منتج وسيط آخر  عدم وجود سوق مالئمة للحليب غير المب  -التدفقات النقدية المخصومة )نهج الدخل أو السوق(  أساليب   ( 1)

تقيي  يتطلب أي التي اسلوب  المخصومة  النقدية  للتدفقات  إلغاء    م  ثم  تقييم  اإلجمالية كأساس ألي  الممكن ان تستخدم اإليرادات  من 

التكاليف وهامش الربح المرتبط بالبسترة والتصنيع والتعبئة والمبيعات والتوزيع وذلك لتحديد صافي التدفقات النقدية غير المباشرة  

تمدة من هذا القبيل ستكون غير موثوقة بشكل واضح حيث الناتجة عن إنتاج الحليب غير المبستر. ترى اإلدارة أن أي قيمة عادلة مس

تعتبر تكاليف تشغيل قطعان األلبان جزًءا صغيًرا نسبيًا من األنشطة الشاملة للمجموعة، وأي تدفقات نقدية محسوبة مستمدة من نهج 

، أو مقارنته، بافتراضات السوق أو  التقييم هذا قد تعتمد بشكل مفرط على عدد كبير من االفتراضات، الكثير منها ال يمكن اشتقاقه

 البيانات القابلة للمالحظة.
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 )تتمة( استخدام األحكام والتقديرات -6

 

 )تتمة(  األحكام 6-1

 

 )تتمة( – 3المستوى 

 

العجول حديثي الوالدة. ترى اإلدارة أن أي نهج لتكلفة االستبدال يجب أن يتضمن تكلفة استبدال    -التكلفة أو تكلفة االستبدال الحالية   ( 2)

 .كما سبق مناقشته أعاله، ال يمكن تقييم المستوى األول والثاني ألبقار األلبان

 

القيمة، والتي تستثني أي    في  نخفاضالبما أن قطيع أبقار األلبان يتم المحاسبة عنه حاليًا بسعر التكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر ا 

وحجمه   وفقا لطبيعتهلوالدة )ألنها جزء ضروري من دورة الحلب(، تعتقد اإلدارة أن تكلفة أي استبدال للقطيع  حديثي ا  عجولشراء للتكاليف  

 .الحاليين )يمكن أن تكون محددة بهذه الطريقة( لن يكون أقل من القيمة الدفترية الحالية لقطيع أبقار األلبان

 

"الزراعة" القياس    41  رقم  القيمة. يتطلب معيار المحاسبة الدولي  في  نخفاضالبالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر ا  قطيع الدواجن:

يمة  بالقيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع من االعتراف األولي لهذه الموجودات الحيوية حتى نقطة الحصاد، بخالف ذلك عندما يتعذر قياس الق 

موثوق عند االعتراف األولي. ونظراً للحياة القصيرة نسبياً لقطيع الدواجن )أقل من عام(، تعتقد اإلدارة أن أي فروق بين التكلفة    العادلة بشكل

 .المستهلكة والقيمة العادلة ليست جوهرية 

 

 االفتراضات والتقديرات غير المؤكدة  6-2

 

تعديالت هامة على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات    ينتج عنها   قد الجوهرية التياالفتراضات والتقديرات غير المؤكدة ذات المخاطر  

 تم إدراجها في اإليضاحات التالية: 

 

 : الشهرة: االختبار السنوي لالنخفاض في قيمة الشهرة.10اإليضاح   •

 : المخزون: مخصص المخزون بطيء الحركة.14اإليضاح   •

 .ذمم المدينة التجاريةمخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية:  : ال15اإليضاح   •

 كتوارية الرئيسية.: قياس التزامات مزايا نهاية الخدمة للموظفين : االفتراضات اإل23اإليضاح   •

 دورة الرضاعة متوسط -قطيع األلبان  : 1-30  اإليضاح •
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 آلت ومعدات اممتلكات و  -7

 

 

 أراضي 

  ومباني 

 اآلت ومكائن 

  سيارات   ومعدات 

 أعمال رأسمالية 

  أشجار مثمرة   *تحت التنفيذ

 أشجار 

 الي ماإلج   غير مثمرة 

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

              التكلفة 

 34.102.942  32.636  214.365  1.029.385  2.896.852  15.636.198  14.293.506 معدل  - م2020يناير  1في 

 827.937  32.827  -  795.110  -  -  - إضافات خالل السنة 

 -  ( 41.177)  41.177  ( 1.352.603)  209.003  804.543  339.057 تحويالت خالل السنة 

 ( 804.321)  -  ( 23.461)  -  ( 221.909)  ( 459.007)  ( 99.944) استبعادات خالل السنة 

 23.510  4  ( 1)  324  596  13.854  8.733 فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 34.150.068  24.290  232.080  472.216  2.884.542  15.995.588  14.541.352 م2020ديسمبر  31 في

              االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة 

 12.151.544  -  177.532  -  1.671.334  7.564.920  2.737.758 معدل  - م2020يناير  1في 

 1.600.408  -  32.685  -  173.200  1.035.671  358.852 استهالك محمل للسنة 

 ( 720.292)  -  ( 23.461)  -  ( 180.765)  ( 424.653)  ( 91.413) استبعادات خالل السنة 

 5.504  -  -  -  364  4.858  282 فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 13.037.164  -  186.756  -  1.664.133  8.180.796  3.005.479 م2020ديسمبر  31في 

              

              صافي القيمة الدفترية: 

 21.112.904  24.290  45.324  472.216  1.220.409  7.814.792  11.535.873 م 2020ديسمبر  31في 

 

 

. م2021لمستودعات الموحدة التي من المتوقع أن تكتمل خالل عام  التشغيل اآللي لبما في ذلك    ة الحالي  نتاج اإل تطوير مرافقالتكلفة المتكبدة على    من  بشكل أساسي   م2020ديسمبر    31التنفيذ كما في    تحتتمثل األعمال الرأسمالية   * 

 .3-35 راجع أيًضا إيضاح
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 )تتمة( –ممتلكات واآلت ومعدات  -7

 

 

 أراضي 

  ومباني 

 اآلت ومكائن 

  سيارات   ومعدات 

 أعمال رأسمالية 

  أشجار مثمرة   تحت التنفيذ

 أشجار 

 الي ماإلج   غير مثمرة 

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

              التكلفة 

 33.569.228  26.448  223.727  3.349.095  2.701.397  14.156.377  13.112.184 كما تم إصداره  – م2019يناير  1في 

 ( 628.418)  -  -  ( 628.418)  -  -  - (2-2)ايضاح  تعديل

 32.940.810  26.448  223.727  2.720.677  2.701.397  14.156.377  13.112.184 معدل  – م2019يناير  1في 

 30.510  -  -  -  224  16.618  13.668 تابعة  اتعند االستحواذ على شرك

 1.538.449  38.515  -  1.499.934  -  -  - )معدله(  إضافات خالل السنة

 -  ( 32.327)  32.327  ( 3.232.169)  300.121  1.720.247  1.211.801 )معدله( تحويالت خالل السنة

 ( 506.984)  -  ( 41.692)  -  ( 108.778)  ( 297.305)  ( 59.209) استبعادات خالل السنة 

 100.157  -  3  40.943  3.888  40.261  15.062 فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 34.102.942  32.636  214.365  1.029.385  2.896.852  15.636.198  14.293.506 م 2019ديسمبر  31في 

              االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة 

 10.962.686  -  194.626  -  1.525.740  6.859.219  2.383.101 كما تم إصداره  – م2019يناير  1في 

 1.625.982  -  24.597  -  238.602  963.703  399.080 )معدل( استهالك محمل للسنة

 ( 465.702)  -  ( 41.692)  -  ( 94.995)  ( 282.332)  ( 46.683) استبعادات خالل السنة 

 9.224  -  -  -  -  9.224  - ( 2-30نخفاض في قيمة الموجودات )إيضاح  ا

 19.354  -  1  -  1.987  15.106  2.260 فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 12.151.544  -  177.532  -  1.671.334  7.564.920  2.737.758 م2019ديسمبر  31في 

              

              صافي القيمة الدفترية: 

 21.951.398  32.636  36.833  1.029.385  1.225.518  8.071.278  11.555.748 م2019ديسمبر  31في 

 

 

 . (لاير سعودي مليون 24م: 2019)  لاير سعوديمليون   4.2قدرها و السنةخالل  المرسملة  قتراضتشتمل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ على تكاليف اإل 7-1

 

 معدات المرهونة كضمان من قبل المجموعة.الالت واآلممتلكات وال( للحصول على معلومات حول 22)إيضاح أنظر  7-2
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8-  ً  جل أل طويلة ا  مصاريف مدفوعة مقدما

 

ً المصاريف اليوضح الجدول التالي رصيد   طفاء المحمل: اإلجل باإلضافة إلى ألطويلة ا مدفوعة مقدما

 

 ديسمبر  31 

  م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

 بآالف الرياالت  

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

    

 628.418  625.490 فتتاحي الرصيد اإل

 9.716  2.208 اضافات خالل السنة 

 ( 12.644)  ( 20.759) (2-2ايضاح  -معدل  طفاء )إ

 625.490  606.939 الرصيد الختامي 

 

 عقود اإليجار والتزامات   ستخدام األصولاحق  -9

 

 ستخدام األصول باإلضافة إلى اإلستهالك المحمل على كل من البنود التالية: ايوضح الجدول التالي رصيد حق 

 

 م2019ديسمبر  31  م2020ديسمبر  31 

 الرصيد  اإلستهالك   الرصيد  اإلستهالك  

 الرياالت السعودية بآالف   بآالف الرياالت السعودية  

      

 198.229 28.654  232.379 27.706 أراضي 

 237.361 69.477  212.263 76.963 مباني 

 12.107 2.070  10.561 2.404 مركبات

 410 126  235 75 معدات 

 13.268 1.461  14.831 1.357 مصنع واآلت 

 461.375 101.788  470.269 108.505 إجمالي حق استخدام األصول 

 

 17.5م :  2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي )  94.1  م هي2020  ديسمبر  31المنتهية في    خالل السنة  اإلضافات لحق استخدام األصول

 لاير سعودي(.  مليون

 

 كما في نهاية السنة هي كما يلي:  عقود اإليجارلتزامات ا

 

 

 ديسمبر  31

  م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

    

 335.659  330.980 عقود اإليجارلتزامات اجزء غير متداول من 

 95.750  94.509 عقود اإليجار لتزامات اجزء متداول من 

 431.409  425.489 عقود اإليجار لتزامات ا إجمالي 

 

مليون لاير سعودي    18.0م  2020ديسمبر    31المعترف بها خالل السنة المنتهية في    عقود اإليجارلتزامات  امن    الفائدةإن مجموع مصروف  

 مليون لاير سعودي(. 20م : 2019ديسمبر  31)

 

  على التوالي  مليون لاير سعودي  5.0  و  مليون لاير سعودي 24.7  بلغت المصاريف المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة

 مليون لاير سعودي على التوالي(.   1.9 و مليون لاير سعودي 1.4 م :2019ديسمبر  31)
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 ديسمبر  31

  م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

 

 رياالت لبآالف ا

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

    

 187.400  275.313 ( 1 – 10تراخيص برامج )إيضاح 

 941.133  942.329 (2-10شهرة )إيضاح 

 1.217.642  1.128.533 

 

 برامج تراخيص 10-1
 

  تراخيص برامج  

 تراخيص برامج 

 اإلجمالي   تحت التنفيذ *

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

      التكلفة 

 399.191  35.408  363.783 م2020يناير  1في 

 144.971  144.971  - خالل السنة إضافات 

 -  ( 55.149)  55.149 تحويالت خالل السنة 

 ( 1.290)  -  ( 1.290) استبعادات خالل السنة 

 203  -  203 فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 543.075  125.230  417.845 م2020ديسمبر  31في 

      

      طفاء المتراكم اإل

 211.791  -  211.791 م2020يناير  1في 

 56.681  -  56.681 طفاء خالل السنة إ

 ( 802)  -  ( 802) ستبعادات خالل السنة ا

 92  -  92 فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 267.762  -  267.762 م2020ديسمبر  31في 

      صافي القيمة الدفترية 

 275.313  125.230  150.083 م 2020ديسمبر  31في 

      

      التكلفة 

 266.087  32.814  233.273 م2019يناير  1في 

 132.983  132.983  - إضافات خالل السنة 

 -  ( 130.389)  130.389 تحويالت خالل السنة 

 ( 635)  -  ( 635) استبعادات خالل السنة 

 756  -  756 فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 399.191  35.408  363.783 م2019ديسمبر  31في 

      

      اإلطفاء المتراكم 

 162.051  -  162.051 م2019يناير  1في 

 49.938  -  49.938 طفاء خالل السنة إ

 ( 635)  -  ( 635) استبعادات خالل السنة 

 437  -  437 فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 211.791  -  211.791 م2019ديسمبر  31في 

      صافي القيمة الدفترية 

 187.400  35.408  151.992 م 2019ديسمبر  31في 

 

 تراخيص البرامج تحت التنفيذ تتضمن برامج تحت التركيب. * 
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 شهرة 10-2
 

م وشركة  2009في  وشركة حائل للتنمية الزراعية  م  2007شركة المخابز الغربية المحدودة في  ستحواذ على  اال  خالل  نشأت الشهرة من

 . م2012في  األلبان والعصائر العالمية المحدودة 

 

 

 شركة المخابز

  الغربية 

 شركة حائل 

  للتنمية الزراعية 

  الدولية شركةال

 لبان لأل

 والعصائر  

 اإلجمالي   المحدودة 

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

        التكلفة 

 1.269.315  475.847  244.832  548.636 م2020يناير  1في 

 1.196  1.196  -  - أجنبية  فروق ترجمة عمالت

 1.270.511  477.043  244.832  548.636 م2020ديسمبر  31في 

        

        اإلطفاء المتراكم 

 328.182  328.182  -  - م2020يناير  1في 

 328.182  328.182  -  - م2020ديسمبر  31في 

        

        صافي القيمة الدفترية 

 942.329  148.861  244.832  548.636 م2020ديسمبر  31في 

        

        

 

 شركة المخابز

  الغربية 

 شركة حائل 

  للتنمية الزراعية 

الدولية  شركة ال

 لبان لأل

 والعصائر 

 اإلجمالي   المحدودة 

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

  لسعودية ا

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

        التكلفة 

 1.262.517  469.049  244.832  548.636 م2019يناير  1في 

 6.798  6.798  -  - أجنبية  فروق ترجمة عمالت

 1.269.315  475.847  244.832  548.636 م2019ديسمبر  31في 

        

        اإلطفاء المتراكم 

 328.182  328.182  -  - م2019يناير  1في 

 328.182  328.182  -  - م2019ديسمبر  31في 

        

        الدفترية صافي القيمة 

 941.133  147.665  244.832  548.636 م2019ديسمبر  31في 

 

الدواجن. تصنف    قطاع  حائل للتنمية الزراعيةمن قطاع منتجات المخابز، بينما تمثل شركة    االغربية المحدودة جزءً تمثل شركة المخابز  

لتي لديها وحدات لتوليد النقد في األردن ومصر من خالل طيبة  او  األلبان والعصائردودة ضمن قطاع  الشركة الدولية لأللبان والعصائر المح

 وبيتي على التوالي. 

 

نخفاض في قيمتها وذلك بمقارنة القيمة الدفترية لكل وحدة ايتم إجراء إختبار للشهرة سنوياً. يتم إجراء إختبار للموجودات للتأكد من وجود  

دفقات  مدرة للنقد مع القيمة القابلة لإلسترداد والتي تم تحديدها على أساس المعلومات المستخدمة في إحتساب القيمة الحالية التي تستخدم الت

خمس سنوات. يتراوح معدل الخصم المستخدم في إحتساب التدفقات    النقدية المتوقعة المبنية على توقعات مالية معتمدة من اإلدارة العليا لمدة

/ نموذج غوردون    ستخدام مكرر الربحيةاب  النهائيةكل وحدة مدرة للنقد. تم إحتساب القيمة  بما يالئم     %16و    %  7النقدية المتوقعة ما بين  

 . التوقعاتسنة األخيرة من فترة لل للنمو

 

القيمة   لما بعد    ستخدامقيد اال يتأثر إحتساب  النقدية  التدفقات  المستخدم في إستنباط  المبيعات  المتعلقة بمعدل نمو  باإلفتراضات  كبيراً  تأثراً 

 الموازنة لمدة خمس سنوات وكذلك العوامل المستخدمة في احتساب القيمة النهائية.
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 )تتمة(  شهرة 10-2
 

 شركة المخابز الغربية المحدودة -الحساسية تجاه التغيرات في اإلفتراضات  

 

األساسية أعاله يمكن أن تؤدي إلى   فيما يتعلق بتقدير القيمة الحالية، تعتقد اإلدارة بعدم وجود تغيرات محتملة معقولة في أي من اإلفتراضات

بشكل جوهري عن القيمة القابلة لإلسترداد لها. وفيما يلي االفتراضات المترتبة  بما في ذلك الشهرة  المدرة للنقد  زيادة القيمة الدفترية للوحدة

 على التغيرات في االفتراضات األساسية:

 

 نمو المبيعات  إفتراضات (أ
 

  نخفاض ا وفي حالة بقاء اإلفتراضات األخرى كما هي، فإن    ، % 4.9يبلغ معدل النمو للمبيعات في فترة التوقعات بمعدل سنوي مركب قدره  

 ، سيؤدي إلى أن القيمة الحالية تعادل القيمة الدفترية الحالية. %52.9هذه النسبة إلى 

 

 مكرر القيمة النهائية  (ب
 

األخيرة من فترة التوقعات من أجل    اإلستهالك واإلهالك للسنةو الضريبة  و  صافي الربح قبل الفائدةالذي ينطبق على  الربحية  يبلغ مكرر  

سيؤدي إلى أن القيمة   5.7نخفاض هذا المكرر إلى  اوفي حالة بقاء كافة اإلفتراضات األخرى كما هي، فإن    .17.2تحديد القيمة النهائية  

 الحالية تعادل القيمة الدفترية الحالية. 

 

 شركة حائل للتنمية الزراعية )هادكو( -الحساسية تجاه التغيرات في اإلفتراضات  

 

ن تؤدي إلى فيما يتعلق بتقدير القيمة الحالية، تعتقد اإلدارة بعدم وجود تغيرات محتملة معقولة في أي من اإلفتراضات األساسية أعاله يمكن أ

بشكل جوهري عن القيمة القابلة لإلسترداد لها. وفيما يلي اآلثار المترتبة على بما في ذلك الشهرة  المدرة للنقد  زيادة القيمة الدفترية للوحدة  

 التغيرات في اإلفتراضات األساسية: 

 

 اإلفتراضات المتعلقة بنمو المبيعات  (أ
 

نخفاض هذه النسبة  اوفي حالة بقاء اإلفتراضات األخرى كما هي، فإن   ، % 3.2يبلغ معدل النمو في فترة التوقعات بمعدل سنوي مركب قدره  

 .ة تعادل القيمة الدفترية الحاليةسيؤدي إلى أن القيمة الحالي،  %0.5 − إلى

 

 مكرر القيمة النهائية  (ب
 

األخيرة من فترة التوقعات من أجل    ستهالك واإلهالك للسنةالربح قبل الفائدة والضريبة واإل   صافيالذي ينطبق على  يبلغ مكرر الربحية  

سيؤدي إلى أن القيمة    5.2  نخفاض هذا المكرر إلىاوفي حالة بقاء كافة اإلفتراضات األخرى كما هي، فإن    16.0  تحديد القيمة النهائية

 الحالية تعادل القيمة الدفترية الحالية. 

 

 الشركة الدولية لأللبان والعصائر المحدودة -الحساسية تجاه التغيرات في اإلفتراضات 

 

ي إلى فيما يتعلق بتقدير القيمة الحالية، تعتقد اإلدارة بعدم وجود تغيرات محتملة معقولة في أي من اإلفتراضات األساسية أعاله يمكن أن تؤد

بشكل جوهري عن القيمة القابلة لإلسترداد لها. وفيما يلي اآلثار المترتبة على ك الشهرة  لفي ذ  بماالمدرة للنقد  زيادة القيمة الدفترية للوحدة  

 التغيرات في اإلفتراضات األساسية: 

 

 اإلفتراضات المتعلقة بنمو المبيعات  أ(
 

نخفاض هذه النسبة  اوفي حالة بقاء اإلفتراضات األخرى كما هي، فإن   %6.7يبلغ معدل النمو في فترة التوقعات بمعدل سنوي مركب قدره  

 ، سيؤدي إلى أن القيمة الحالية تعادل القيمة الدفترية الحالية.%15.2إلى 

 

 مكرر القيمة النهائية  (ب
 

سنة األخيرة من فترة التوقعات من أجل  االستهالك واإلهالك لل و   الضريبةو  صافي الربح قبل الفائدةيبلغ مكرر الربحية الذي ينطبق على  

سيؤدي إلى أن القيمة    6.5نخفاض هذا المكرر إلى  اوفي حالة بقاء كافة اإلفتراضات األخرى كما هي، فإن    16.7 تحديد القيمة النهائية

 الحالية تعادل القيمة الدفترية الحالية. 
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 . النباتاتو الدواجنو األبقارتتكون الموجودات الحيوية للمجموعة من 

 

 : األصول الحيوية المملوكة من قبل المجموعة تقاس كالتالي 

 

 .(1-6يضاح إانظر ، )، إن وجدت في القيمة   نخفاضيتم قياسها بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر اال :والدواجنقطيع األبقار  

 

بالقيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية التي ستقدمها هذه    تم تسجيلها  الحيوي المحاصيل التي وصلت إلى درجة كبيرة من التطور    المحاصيل:

 والمخاطر المتعلقة بإتمام عملية تطوير المحاصيل المزروعة. الحيويعلى أساس درجة التطور  هاتقدير  وتم  ، التنفيذالمحاصيل قيد 

 

 
 أمهات الصيصان  قطيع األبقار 

 منتجات الدواجن 

 الي ماإلج  المحاصيل  األخرى

 بآالف الرياالت  

 السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 الرياالت  بآالف

 السعودية 

      التكلفة: 

 2.059.880 - 66.487 169.474 1.823.919 م 2020يناير  1في 

 2.078.167 - 1.313.762 119.926 644.479 إضافات خالل السنة * 

 ( 1.312.378) - ( 1.312.378) - - لى مخزونإ تحويالت 

 ( 713.611) - - ( 130.119) ( 583.492) خالل السنة  استبعادات

 8 - - - 8 جنبية أفروق ترجمة عمالت 

 2.112.066 - 67.871 159.281 1.884.914 م2020ديسمبر  31في 

      االستهالك المتراكم:

 612.125 - - 80.085 532.040 م 2020يناير  1في 

 349.178 - - 103.540 245.638 استهالك محمل للسنة 

 ( 309.189) - - ( 87.241) ( 221.948) استبعادات خالل السنة 

 2 - - - 2 جنبية أفروق ترجمة عمالت 

 652.116 - - 96.384 555.732 م2020ديسمبر  31في 

      صافي القيمة الدفترية: 

 1.459.950 - 67.871 62.897 1.329.182 م2020ديسمبر  31في 

 

 القياس على أساس القيمة 

      العادلة:    

 29.975 29.975 - - - م2020يناير  1في 

 336.274 336.274 - - - إضافات خالل السنة 

 ( 336.993) ( 336.993) - - - لى مخزونإ تحويالت 

ناتجة من التغيرات   خسائر

  افي القيمة العادلة ناقصً 

 ( 6.936) ( 6.936) - - - تكلفة البيع 

 4 4 - - - جنبية أفروق ترجمة عمالت 

 22.324 22.324 - - - م2020ديسمبر  31في 

      القيمة الدفترية 

 22.324 22.324 - - - م2020ديسمبر  31في 

 

تصنيف الموجودات  

      الحيوية:

      م2020ديسمبر  31في 

 موجودات حيوية مصنفة 

 1.392.079 - - 62.897 1.329.182 كموجودات غير متداولة    

 موجودات حيوية مصنفة 

 90.195 22.324 67.871 - - كموجودات متداولة    

 1.329.182 62.897 67.871 22.324 1.482.274 

 

 .مليون لاير سعودي 644.4حيوية بمبلغ الموجودات الزيادة في قيمة تتضمن اإلضافات  * 
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 أمهات الصيصان  األبقار قطيع  

 منتجات الدواجن 

 اإلجمالي  المحاصيل  األخرى

 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 الرياالت  بآالف

 السعودية 

      التكلفة: 

 2.018.397 - 65.273 131.328 1.821.796 م 2019يناير  1في 

 2.046.031 - 1.290.551 125.359 630.121 ضافات خالل السنة * إ

 ( 1.289.337) - ( 1.289.337) - - لى مخزونإ تحويالت 

 ( 715.238) - - ( 87.213) ( 628.025) استبعادات خالل السنة 

 27 - - - 27 جنبية أفروق ترجمة عمالت 

 2.059.880 - 66.487 169.474 1.823.919 م2019ديسمبر  31في 

      االستهالك المتراكم:

 586.558 - - 54.630 531.928 م 2019يناير  1في 

 384.123 - - 111.193 272.930 استهالك محمل للسنة 

 ( 358.563) - - ( 85.738) ( 272.825) استبعادات خالل السنة 

 7 - - - 7 جنبية أفروق ترجمة عمالت 

 612.125 - - 80.085 532.040 م2019ديسمبر  31في 

      صافي القيمة الدفترية: 

 1.447.755 - 66.487 89.389 1.291.879 م 2019ديسمبر  31في 

 

 القياس على أساس

      القيمة العادلة:   

 33.166 33.166 - - - م2019يناير  1في 

 55.066 55.066 - - - إضافات خالل السنة 

 ( 62.298) ( 62.298) - - - تحويالت الى مخزون

ن التغيرات  عمكاسب ناتجة 

  افي القيمة العادلة ناقصً 

 4.030 4.030 - - - تكلفة البيع 

 11 11 - - - جنبية أفروق ترجمة عمالت 

 29.975 29.975 - - - م2019ديسمبر  31في 

      الدفترية القيمة 

 29.975 29.975 - - - م2019ديسمبر  31في 

 

 تصنيف 

      الحيوية:  الموجودات   

      م2019ديسمبر  31في 

 موجودات حيوية مصنفة 

 1.381.268 - - 89.389 1.291.879 كموجودات غير متداولة    

 موجودات حيوية مصنفة 

 96.462 29.975 66.487 - - كموجودات متداولة    

 1.291.879 89.389 66.487 29.975 1.477.730 

 

 مليون لاير سعودي. 629.8حيوية بمبلغ الموجودات ال زيادة في قيمة تتضمن اإلضافات * 

 

 يتمثل قطيع األبقار في األبقار المحتفظ بها إلنتاج الحليب. 

 

 تفقيسه ليصبح دجاج الحم )منتجات الدجاج األخرى(.يتم االحتفاظ بأمهات الصيصان بغرض الحصول على البيض الذي يتم 

 

 يتم االحتفاظ بالمحاصيل بغرض تقديمها كعلف للحيوانات وتستهلك داخلياً.
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 إدارة المخاطر الزراعية 

 

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالية المتعلقة بأنشطتها الزراعية: 

 

 الطويل  ى األعالف على المدالفشل في تأمين إنتاج  (أ

 

واللوائح المحلية. قامت المراعي    لألنظمةخارج المملكة العربية السعودية وفقاً    /  تم تحويل إنتاج األعالف بطريقة استراتيجية الى الخارج

الخاص  رومانيا و  التوريد في  سلسلةبتطوير شبكة واسعة من   العلف  إنتاج  الشمالية والجنوبية، والتي تغطي  ، لضمان اإلمداد بهاأمريكا 

كذلك تمتلك مزارع المملكة العربية السعودية مخزون كبير من األعالف لضمان عدم وجود أية   .المستمر لألعالف لقطيعها من أبقار األلبان

 إضطرابات في توريد األعالف. 

 

 نطاق واسع بسبب المرض / تفشي األوبئة خسارة الموجودات الحيوية على  (ب

 

وكذلك يوجد برنامج   قوية لألمن الحيوي، حيث تتواجد الحيوانات في مواقع متعددة للحد من المخاطر ومكافحة األمراضإجراءات  يوجد  

داخل القطاع الحيواني ن  وللحيوانات الواردة. يوجد مجموعة من األطباء البيطريإلى جانب الفحص والحجر الصحي    لقاحات معمول به

 لضمان عدم حدوث خسائر على نطاق واسع. 

 

 االضطراب التشغيلي الشديد )الحريق والفيضان وما إلى ذلك(  (ج

 

الفعالة  تم مراجعة خطة إستمرارية األعمال يضطرابات التشغيلية لتقليل الخسائر والحفاظ على اإلستمرارية. إلل لإلستجابةالمراعي مستعدة 

تي  بصورة دورية وجعلها مرنة مع الطبيعة المتغيرة لإلضطرابات التشغيلية. يتم إجراء تقييم المخاطر باستمرار لتحديد األحداث المحتملة ال

. يتم تشييد المباني الزراعية عرايمكن أن تسبب اضطرابات هامة. يتم تجنب خطر تعطل األعمال بسبب الفيضانات من خالل تصميم المز

 ي مناطق ال تتعرض لفيضانات مفاجئة ومرتفعة أيضاً فوق مستوى سطح األرض.ف
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 استثمارات  - 12

 

 - :تاليستثمارات المن اال ضتت

 

 مكان التأسيس النشاط الرئيسي  الطبيعة  

 ديسمبر  31

 م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

 ديسمبر  31

 م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

    ٪ % 

 آالف الرياالت 

 السعودية 

 آالف الرياالت 

 السعودية 

        مشترك  زميلة ومشروع ةستثمارات في شرك ا

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

 شركة زميلة (1- 12إيضاح ) ماريا فوندومونتي أس.إيه

زراعة وتشغيل وبيع  

 87.825 89.419 - % 49 رومانيا  األعالف  إمدادات

      89.623 88.029 

        

        ( 3- 12و  2-12)إيضاح  حقوق ملكية في أدواتاستثمار 

 145.684 129.734 %2.1 %1.1    السعودية )"زين"(شركة االتصاالت المتنقلة 

 

ستثمار القابضة ذ.م.م، مقابل مبلغ نقدي قدره % من أسهم ماريا فوندومنتي أس.أيه من خالل شركتها التابعة شركة المراعي لال49( حصلت المجموعة على  م2019أكتوبر    22هـ. )1441صفر    23في   12-1

ستحواذ عليها إلى الجهود المستمرة للمجموعة لزيادة ترشيد وتكامل وسيضيف اال  زراعة األعالفأس.أيه الرئيسية على    ركز عمليات ماريا فوندومنتيتمليون يورو(. ت  21مليون لاير سعودي )  87.8

 اه الحركة في االستثمار: يبين الجدول أدن وتعزيز إمدادات األعالف.

 

 م 2019  م 2020 

 رياالت لبآالف ا ماريا فوندومونتي أس.إيه

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

    

 -  87.825 الرصيد اإلفتتاحي 

 87.825  - ( 1-12)إيضاح  السنةاستحواذ خالل 

 -  1.405 السنة حصة من نتائج 

 -  189 ق ترجمة عمالت وفر

 87.825  89.419 الختامي الرصيد 
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 )تتمة(  استثمارات - 12

 

مليار لاير سعودي   5.8شركة زين على تخفيض رأس المال من    ام( وافق مساهمو  2020أكتوبر    8هـ )  1442صفر    21في   12-2

مليون سهم لتعويض خسائرها المتراكمة.   448.7مليون إلى    583.7مليار لاير سعودي وبالتالي خفض عدد األسهم من    4.5إلى  

صدار حقوق  إمليار لاير سعودي من خالل  9.0مليار لاير سعودي إلى   4.5بعد تخفيض رأس المال، زادت زين رأسمالها من 

وقامت ببيعها مما    حقوقهامليار لاير سعودي. لم تمارس شركة المراعي    4.5بقيمة إجمالية قدرها  ها االضافية  اكتتاب في أسهم

 .(30)راجع إيضاح  ةد الربح أو الخسارة الموح قائمةلاير سعودي معترف به في   15.3أدى إلى تحقيق ربح قدره 

 

مليون( سهم في زين بالقيمة العادلة   12.4: م2019ديسمبر  31مليون ) 9.5حقوق الملكية البالغ  أدوات تم قياس االستثمار في 12-3

 مليون  16.0بناًء على سعر السوق المتاح في السوق المالية السعودية )تداول(. نتج عن التقييم العادل خسارة غير محققة قدرها  

:  2019ديسمبر   31والتي تم عرضها ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة )  م2020ديسمبر    31لاير سعودي للسنة المنتهية في  

 مليون لاير سعودي(. 43.1ربح غير محقق بقيمة 

 

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

 

 تجميع األعمال  - 13

 

 ذ.م.م – شركة مصنع األوائل للصناعات الغذائية

 

م( على شركة مصنع األوائل للصناعات الغذائية  2019مايو    27هـ )1440رمضان    22استحوذت المجموعة في    خالل السنة الماضية، 

الغذائية المحدودة، منذ ذلك التاريخ. ساهمت   السيطرة فعلياً على شركة مصنع األوائل للصناعات  المحدودة، حيث حصلت الشركة على 

مليون لاير سعودي للمجموعة للفترة من    10.6  بقيمة  رةخسامليون لاير سعودي وصافي    65.7األعمال المستحوذ عليها بإيرادات بقيمة  

الموحدة للسنة    خسائركان األثر على اإليرادات والستحواذ في بداية السنة لتم اال   قد  م. إذا كان2019ديسمبر    31م إلى  2019مايو    27

 على التوالي.  مليون لاير سعودي 14.4 مبلغمليون لاير سعودي و 117.6مبلغ  بم 2019ديسمبر  31المنتهية في 
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 )تتمة(  تجميع األعمال - 13

 

 )تتمة( ذ.م.م – شركة مصنع األوائل للصناعات الغذائية

 

 كما يلي:  كانتستحواذ إن الموجودات والمطلوبات التي تم اإلعتراف بها نتيجة عملية اال

 

 القيمة العادلة  

 ستحواذ عند اال

 بآالف الرياالت  

 السعودية 

  المستحوذ عليها: الموجودات 

  

  متداولة الموجودات غير ال

 30.510 ممتلكات وآالت ومعدات 

 26.196 حق استخدام األصول 

 56.706 

  متداولة الموجودات ال

 1.568 نقد وما في حكمه

ً  اريفذمم مدينة تجارية ومص  77.096 مدينة أخرى  وذمم مدفوعة مقدما

 26.091 مخزون

 104.755 

 161.461 الموجودات إجمالي 

  

  المطلوبات المتحملة: 

  متداولة المطلوبات غير ال

 21.880 عقود اإليجار التزامات 

 5.684 مزايا نهاية الخدمة للموظفين

 27.564 

  متداولة المطلوبات ال

 3.837 عقود اإليجار التزامات 

 11.443 وذمم دائنة أخرى ذمم دائنة تجارية 

 15.280 

 42.844 إجمالي المطلوبات 

  

 118.617 إجمالي الموجودات القابلة للتحديد 

 118.617 إجمالي تكلفة االستحواذ 

  

  : التدفق النقدي الصادر عند االستحواذ

  

 1.568 صافي النقد المستحوذ عليه من الشركة التابعة 

 ( 99.161) نقد مدفوع 

 ( 97.593) صافي التدفق النقدي الصادر

 

مليون لاير سعودي وتم تسوية الباقي مقابل مبالغ    118.6مليون لاير سعودي نقدا من إجمالي عوض الشراء البالغ    99.1تم سداد مبلغ  

 ستحواذ. مستحقة لشركة مصنع األوائل للصناعات الغذائية المحدودة قبل اال
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 مخزون  - 14

 

 

 ديسمبر  31

  م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

 

 الرياالت بآالف 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

    

 3.439.823  3.830.933 مواد خام

 454.660  542.838 بضاعة تامة الصنع 

 544.761  588.549 قطع غيار 

 150.835  167.788 بضاعة قيد التصنيع 

 4.590.079  5.130.108 إجمالي المخزون 

 ( 392.074)  ( 424.744) ( 1-14مخصص مخزون بطيء الحركة )إيضاح 

 4.198.005  4.705.364 اإلجمالي 

 

 الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة: 14-1

 

 م 2019  م 2020 

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 ة يالسعود

    

 408.693  392.074 الرصيد اإلفتتاحي 

 ( 13.803)  61.570 خالل السنة  (عكسمخصص / )

 ( 2.816)  ( 28.900) شطب خالل السنة 

 392.074  424.744 الرصيد الختامي 

 

و 14-2 وعمره  المخزون  طبيعة  إلى  الحركة  بطيء  المخزون  مخصص  على   فترة يستند  المرتكزة  المبيعات  وتوقعات  صالحيته 

 االتجاهات السابقة والعوامل النوعية األخرى.

 

 مدينة أخرىمدفوعة مقدماً وذمم و مصاريف ذمم مدينة تجارية  - 15

 

 

 ديسمبر  31

  م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

    

 1.066.329  1.204.743 أطراف أخرى  -مدينون تجاريون 

 154.300  186.860 (36أطراف ذات عالقة )إيضاح  -مدينون تجاريون 

 1.391.603  1.220.629 

 ( 91.510)  ( 115.387) ( 2-38 نخفاض في المدينون التجاريون )إيضاحيخصم: مخصص اال

 1.129.119  1.276.216 صافي المدينون التجاريون 

 413.946  393.393 مدفوعة مقدماً مصاريف 

 195.424  159.486 منح حكومية

 130.406  107.246 مدينون آخرون

 1.936.341  1.868.895 
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 )تتمة(  ذمم مدينة تجارية ومصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى  - 15

 

 أعمار المدينون التجاريون: 
 

 

 ديسمبر  31

  م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

    

 1.032.123  1.185.506 حتى شهرين

 89.218  83.242 من شهرين إلى ثالثة أشهر 

 99.288  122.855 أكثر من ثالثة أشهر

 1.391.603  1.220.629 

 

 نخفاض في المدينون التجاريون: الحركة في مخصص اال 15-1
 
 م 2019  م 2020 

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

    

 57.333  91.510 في بداية السنة 

 34.177  23.877 (3-15 )ايضاح لسنةا مكون خالل

 91.510  115.387 في نهاية السنة 

 

 بالتكلفة المطفأة. تم تصنيف المدينون التجاريون المفصح عنهم أعاله كموجودات مالية ويتم قياسها  15-2

 

العام )  مليون  1.1  يتضمن 15-3 مليون لاير سعودي(. يتم    2.1:  م2019لاير سعودي من الذمم المدينة التجارية المشطوبة خالل 

شطب الذمم المدينة التجارية في حالة عدم وجود توقعات معقولة بالتحصيل. تشمل المؤشرات التي تشير إلى عدم وجود توقع  

 سداد مدفوعات تعاقدية.وعدم  في خطة سداد مع المجموعة تفاقمعقول للتحصيل من بين أمور أخرى ، فشل المدين في اال

 

 ألجل ودائع  - 16

 

 

 ديسمبر  31

  م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

    

 590.038  - ودائع ألجل 

 -  590.038 

 

 % مع أجل استحقاق أقل من عام واحد. 2.5 م2019لسنة  )مرابحة( يبلغ متوسط سعر الفائدة على الودائع ألجل 61-1

 

 نقد وأرصدة لدى البنك  - 17

 

 

 ديسمبر  31

  م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

    

 494.241  469.428 حسابات جارية  –نقد لدى البنك 

 23.271  5.808 (1-17)إيضاح  ودائع –نقد لدى البنك 

 40.041  28.274 نقد في الصندوق 

 503.510  557.553 

 

    بمتوسط استحقاق شهرين.سنوياً ( %1.7م: 2019) %0.45 م2020خالل  البنكية الودائعبلغ متوسط العائد على  17-1
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 رأس المال  - 18

 

  1.000مكون من  (مليون لاير سعودي  10.000م: 2019مليون لاير سعودي )  10.000م 2020ديسمبر  31بلغ رأس مال الشركة في 

 لاير سعودي لكل سهم.  10مدفوع بالكامل وأسهم مصدرة بقيمة مليون( سهم   1.000م: 2019مليون )

 

 برنامج خيارات الموظفين في أسهم الشركة  - 19

 

)الخيار( المتالك األسهم )أسهم مقيدة "أسهم خزينة"( وحوافز محسوبة على  الشركة بعض موظفيها )الموظفون المؤهلون( خيار  منحت  

منح الخيار على تحقيق األداء المستهدف المقرر   عتمدأساس األداء، مما ينتج عنه توافق أكثر بين مصالح المساهمين وهؤالء الموظفين. ي

ممارسة الخيار على أسهم    شترط. ويء في الخدمة للموضف المؤهلسهم( باإلضافة إلى الفترة االزمة للبقاال)مثل ربحية    من قبل الشركة

 )تداول(.  ةالسعودي الماليةالشركة التي يستمر إدراجها في سوق 

 

 في حالة عدم منح األسهم المقيدة للموظفين المؤهلين خالل الفترة المالية التي خصصت لها، فإنه يتم ترحيلها للفترة المالية الالحقة. 

 

 زيادة رأس المال أو تجزئة األسهم أو توزيعات أرباح )على شكل أسهم(، يتم تعديل عدد األسهم المقيدة وسعر تنفيذ الخيار بالتبعية.في حالة  

 

 المصدرة.  المنحتم تعديل عدد خيارات األسهم وسعر المنح للفترة السابقة بأثر رجعي وذلك إلظهار أثر األسهم 

 

م(. ولن يزيد عدد األسهم  2016هـ )الموافق أبريل  1437م في جمادى الثانية  2016  لسنة  ي أسهم الشركةتم منح برنامج خيارات الموظفين ف

 سهم.  2.933.333عن 

 

عن  عدد األسهم م(. ولن يزيد 2017هـ )الموافق فبراير 1439م في محرم 2017 لسنة تم منح برنامج خيارات الموظفين في أسهم الشركة

 سهم. 4.125.000

 

برنامج   منح  الشركةتم  أسهم  في  الموظفين  محرم    م2018  لسنة  خيارات  )سبتمبر  1440في  عنم(.  2018هـ  األسهم  عدد  يزيد  لن   و 

 .سهم 4.000.000

 

عن    م(. و لن يزيد عدد األسهم2019  أغسطسهـ )1440  ذوالحجة م في  2019  لسنة  فين في أسهم الشركةتم منح برنامج خيارات الموظ

 .سهم 4.500.000

 

الشركة أسهم  في  الموظفين  خيارات  برنامج  منح  في2020  لسنة  تم  )1441  رجب  م  األسهم2020  مارسهـ  عدد  يزيد  لن  و  عن   م(. 

 سهم. 4.100.000

 

 يظهر الجدول أدناه عدد خيارات األسهم والتغيرات عليها خالل السنة: 

 

 

 ديسمبر  31

  م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

    

 9.993.968  10.838.058 في بداية السنة 

 4.300.000  4.033.000 خالل السنة  تم منحهاخيارات 

 ( 2.160.988)  ( 2.125.989) خيارات تمت تسويتها خالل السنة 

 ( 1.294.922)  ( 1.482.000) خيارات مسحوبة خالل السنة 

 10.838.058  11.263.069 في نهاية السنة  
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 )تتمة(  خيارات الموظفين في أسهم الشركةبرنامج  - 19

 

ر تم تقدير القيمة العادلة للخيار في تاريخ المنح باستخدام طريقة تسعير )بالك شولز ميرتون(، مع األخذ بعين االعتبار شروط وأحكام خيا

 . منح األسهم

 

 

برنامج  

خيارات  

الموظفين في  

أسهم الشركة  

 م 2016

برنامج  

خيارات  

الموظفين في  

أسهم الشركة  

 م 2017

برنامج  

خيارات  

الموظفين في  

أسهم الشركة  

 م 2018

برنامج  

خيارات  

الموظفين في  

أسهم الشركة  

 م 2019

برنامج  

خيارات  

الموظفين في  

أسهم الشركة  

 م 2020

      المدخالت على النموذج: 

 %1.7 %1.5 %1.4 %1.8 %2.2 نسبة عائد السهم )%(  

 %23.1 %22.9 %19.1 %15.0 %33.2 نسبة التغير المتوقع )%(  

 %2.1 %3.0 %3.0 %5.0 %5.0 معدل الفائدة الخالي من المخاطر )%(  

 العمر التعاقدي لخيارات األسهم   

 2.9 2.5 2.4 3.0 2.8 )بالسنوات(    

 سعر السهم في تاريخ المنح   

 37.0 51.9 49.2 55.6 52.5 )لاير سعودي(   

 سعر ممارسة الخيار في تاريخ المنح   

 50.0 55.0 55.0 46.0 45.0 )لاير سعودي(   

      

 2.1 6.7 4.1 13.9 15.7 القيمة العادلة للخيار

 سعر ممارسة الخيار )بالريال السعودي(

 50.0 55.0 55.0 46.0 36.0 بعد تجزئة السهم    

 2.1 1.6 0.4 - - )بالسنوات(ي المتبق يالعمر التعاقد

السهم خالل   لسعرالمتوسط المرجح 

 51.3 52.6 53.2 58.8 44.4 لسنة ا

 

سة  تم تحديد العمر المتوقع لخيارات األسهم على أساس البيانات التاريخية والتوقعات الحالية، وال تعتبر بالضرورة مؤشراً على طرق الممار

فترة الخيارات يعتبر مؤشراً على التوجهات    تماثلالتي يمكن أن تحدث. يعكس التغير المتوقع االفتراض بأن التغير التاريخي على مدى فترة  

 لمستقبلية وال يمثل بالضرورة النتيجة الفعلية أيضاً. ا

 

 : سنةخالل ال  ستبعدةالم / ستحوذ عليهايوضح الجدول التالي حركة أسهم الخزينة الم

 

 أسهم خزينة 

 ديسمبر  31

  م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

 بآالف الرياالت  

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

    

 593.567  770.740 في بداية السنة 

 314.930  250.461 مستحوذ عليها خالل السنة 

 ( 137.757)  ( 114.607) استبعاد عند ممارسة الخيارات 

 770.740  906.594 في نهاية السنة 

 

 خرىأ حتياطيات ا - 20

 

 ديسمبر  31 

  م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

 بآالف الرياالت  

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

    

 ( 3.754)  ( 46.160) حتياطي التحوط ا

 565.658  565.245 حتياطي ترجمة عمالت ا

 ( 111.317)  ( 75.214) أخرى 

 450.587  443.871 صافي الرصيد المدين 
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 حقوق الملكية غير المسيطرة  - 21
 

ملخصاً   يلي  المالية  بإجمالي  فيما  هامةلالمعلومات  مسيطرة  غير  ملكية  حقوق  لها  والتي  للمجموعة  التابعة  تمثل  (1)إيضاح    لشركات   .

 المعلومات المختصرة أدناه المبالغ قبل االستبعادات بين المجموعة. 
 

 

 ديسمبر  31

  م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

    

 2.110.043  1.782.382 المتداولة الموجودات غير 

 745.113  671.106 الموجودات المتداولة 

    

 524.129  580.692 المطلوبات غير المتداولة 

 700.358  630.433 المطلوبات المتداولة 

    

 1.647.085  1.242.363 حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة 

 605.771  546.771 حقوق الملكية غير المسيطرة 

    

 2.462.539  2.545.783 اإليرادات 

 ( 2.467.397)  ( 2.627.113) اريف مص

 ( 4.858)  ( 81.330) لسنة اخسارة 

    

    العائدة إلى:  / الربح صافي )الخسارة(

 6.042  ( 32.525) مساهمي الشركة 

 ( 10.181)  ( 48.805) حقوق الملكية غير المسيطرة 

    

    الشامل العائد إلى:  / الدخل )الخسارة(إجمالي 

 94.792  ( 21.174) مساهمي الشركة 

 27.230  ( 42.371) حقوق الملكية غير المسيطرة 

    

 122.022  ( 63.545) الشامل للسنة  / الدخل )الخسارة( إجمالي

 

 وتسهيالت  قروض - 22
 

  إيضاح  

 ديسمبر  31

  م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

   

 الرياالت بآالف 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

      

 5.119.508  4.416.610  1-22 تسهيالت بنكية إسالمية )مرابحة( 

 2.665.478  2.421.231  2-22 صندوق التنمية الصناعي السعودي 

 363.296  358.541  3-22 غير خليجية   –تسهيالت بنكية مقدمة لشركات تابعة 

 276.099  272.714  4-22 المؤسسة المالية الدولية 

 159.173  142.828  5-22 صندوق التنمية الزراعية 

   7.611.924  8.583.554 

 2.408.180  1.608.575  6-22 صكوك 

 1.891.986  1.894.469  6-22 صكوك دولية 

   11.114.968  12.883.720 

      

 51.419  55.436   قروض قصيرة األجل 

 1.934.974  970.577   جزء متداول من قروض طويلة االجل 

 1.986.393  1.026.013   متداولة المطلوبات ال -قروض  

 10.897.327  10.088.955   متداولة ال مطلوبات غير ال –قروض 

   11.114.968  12.883.720 
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 )تتمة(  قروض وتسهيالت - 22

 

التسهيالت البنكية اإلسالمية )مرابحة( مضمونة بسندات ألمر صادرة بواسطة المجموعة. تستحق التسهيالت البنكية )مرابحة(  22-1

المجموعة   لم تدخل،  م2020ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  هي في الغالب ذات طبيعة متجددة.  وخالل فترة أقل من عامين  

بلغت التسهيالت    ، م2020ديسمبر    31كما في    مليون لاير سعودي(  1.850م:  2019) في تسهيالت مصرفية إسالمية جديدة  

 5.435.0 لفترة استحقاق أساسية تمتد ألكثر من خمس سنواتستخدام ابحة( غير المستخدمة والمتاحة لالالبنكية اإلسالمية )مر

 لاير سعودي(.  مليون 7.445.1م: 2019)مليون لاير سعودي 

 

القرض  قيمة بما يعادل  أرض وأصول ثابتة أخرىلسعودي مضمونة برهن ا مجموعة من صندوق التنمية الصناعيتسهيالت ال 22-2

التنمي  لم يكن  ، م2020ديسمبر    31. كما في  القائم المجموعة تسهيالت من صندوق  ومتاحة  أ ة الصناعي غير مستخدمة  لدى 

. تخضع الموجودات المحتفظ بها كضمانات لقيود االستبعاد حتى يتم تسوية  مليون لاير سعودي(  66.8م   2019)ستخدام  لال

 على االستبعاد.  السعودي صندوق التنمية الصناعيالقرض أو موافقة  

 

ً هذه التسهيالت البنكية    تمثل 22-3 بعمالت   مصرفية أجنبية  اتمؤسسمن  غير الخليجية  حصلت عليها الشركات التابعة الخارجية    قروضا

 ممنوحة بضمان تجاري من قبل وهي    .والبيزو األرجنتيني  الدوالر األمريكي والجنيه المصري والدينار األردني  تشمل  أجنبية

مع   يتناسب  بما  االم  الشركة  التس.  حصصهممساهمي  لال بلغت  والمتاحة  المستخدمة  غير  في  هيالت  كما   ديسمبر  31ستخدام 

 لاير سعودي(.  مليون 461.7م: 2019لاير سعودي ) مليون 451.9 ما يعادل مبلغم 2020

 

  عضو في مجموعة البنك الدولي  –الدولية )مؤسسة التمويل الدولية    لماليةمؤسسة االإن التسهيالت البنكية الممنوحة من قبل   22-4

 31كما في  .  مضمونة بسندات ألمر صادرة بواسطة المجموعة  بالدوالر األمريكي،   (والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

لاير سعودي مليون    656.7  مبلغ   من قبل المجموعة  ستخدام لال  ة متاحالو  ةغير مستخدمال  ت تسهيالال  بلغت م،  2020ديسمبر  

 (.مليون لاير سعودي 656.7: م2019)

 

المجموعة   ليس لدىبما يعادل قيمة القرض القائم.    وأصول ثابتة أخرى  أرضبرهن    مضمونالزراعية    قرض صندوق التنمية 22-5

في    ستخداملالمتاحة  وأالزراعية غير مستخدمة    التنميةمقدمة من صندوق  تسهيالت   ال  م:  2019)  م2020  ديسمبر  31كما 

صندوق التنمية الزراعية القرض أو موافقة    سداد. تخضع الموجودات المحتفظ بها كضمانات لقيود االستبعاد حتى يتم  (شيء

 على االستبعاد.

 

من    -المجموعة األولى    -م( بإصدار اإلصدار األول  2012مارس    7هـ )الموافق  1433ربيع الثاني    14قامت الشركة بتاريخ   22-6

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

ئدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية )سايبور( زائداً هامشاً محدداً سلفاً  ويحمل اإلصدار معدل عائد وفقاً للمعدالت السا 

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

 م(.  2019مارس  7هـ )الموافق 1440

 

من الصكوك بقيمة   الثانيم( بإصدار اإلصدار  2013  مارس  31هـ )الموافق  1434  لىجمادى االو  19قامت الشركة بتاريخ  

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

زائداً هامشاً محدداً سلفاً يستحق السداد الحقاً في   عائد وفقاً للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية )سايبور(

بتاريخ ا   مارس  31هـ )الموافق  1441  شعبان  7في    ستحقاقهانهاية كل نصف سنة. تستحق الصكوك السداد بالقيمة اإلسمية 

 م(. 2020

 

 1.600.0م( بإصدار اإلصدار الثالث من الصكوك بقيمة  2015سبتمبر    16هـ )الموافق  1436ذو الحجة    3قامت الشركة بتاريخ  

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

ستحق السداد الحقاً في نهاية  وفقاً للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية )سايبور( زائداً هامشاً محدداً سلفاً ي 

 م(. 2022سبتمبر    16هـ )الموافق  1444صفر    20في    ستحقاقهاكل نصف سنة. تستحق الصكوك السداد بالقيمة اإلسمية بتاريخ ا

 

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

المضاربة وحصة حامليها في معامالت المرابحة، وكذلك أية مبالغ مستحقة لحساب الصكوك واالحتياطي   حامليها في معامالت

 الذي احتفظت به الشركة من حساب الصكوك.

 

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

دوالر أمريكي لسندات اوروبية متوسطة    مليون  2.000.0مليون دوالر أمريكي من اجمالي    500.0قيمة  من الصكوك الدولية  ب

سنويا يستحق السداد الحقا كل   %4.3مليون دوالر أمريكي لكل منها. تدر الصكوك الدولية عائدا بلغ    0.2سمية  ااألجل بقيمة  

 5هـ ) الموافق  1445شعبان    24  في  الصكوك الدولية بقيمتها اإلسمية  في تاريخ إستحقاقها  سنة. سوف يتم  إسترداد  فنص 

 . (م2024مارس 

 

وتقوم اإلدارة بمراقبة  تفاوض.  الإن اإلخالل بهذه التعهدات في المستقبل قد يؤدي الى إعادة  .  معينة  تشتمل القروض على تعهدات 22-7

لضمان االزمة دارة تقوم باتخاذ االجراءات  ه في المستقبل، فإن اإلخالل متوقع حدوثفي حال وجود إو  التعهدات بصورة شهرية

 خالل بأي من هذه التعهدات. لم يكن لدى الشركة أي إم، 2020خالل سنة  االلتزام.
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 لموظفين مزايا نهاية الخدمة ل - 23

 

 

 ديسمبر  31

  م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

    

 699.325  826.399 الرصيد اإلفتتاحي 

 5.684  - ستحواذ على الشركة التابعة عند اال

    قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 

 91.371  95.224 تكلفة الخدمة الحالية    

 26.528  23.861 تكلفة الفائدة   

    قائمة الدخل الشامل الموحدة 

 65.770  25.459 خسائر إكتوارية   

    الحركة في النقد: 

 ( 62.279)  ( 61.590) مزايا مدفوعة  

 826.399  909.353 الرصيد الختامي 

 

 

  

 ديسمبر  31

  م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

  الحساسية في إلتزام المزايا المحددة 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

     

 798.124  876.679 % 1نقص بنسبة  معدل التضخم في الرواتب 

 826.399  909.353 أساس  

 860.338  946.646 % 1زيادة بنسبة  

     

 888.119  978.865 % 1نقص بنسبة  معدل الخصم 

 826.399  909.353 أساس  

 774.670  849.585 % 1زيادة بنسبة  

 

ن  تستند تحليالت الحساسية المذكورة اعاله علي التغير في االفتراضات في حين أن جميع االفتراضات االخرى ثابتة. من الناحية العملية، فإ

هذا غير وارد الحدوث وقد تكون بعض التغيرات في بعض االفتراضات مرتبطة مع بعضها البعض، وعند حساب حساسية مزايا نهاية  

كتواري جوهري فإنه يتم تطبيق نفس الطريقة )القيمة الحالية لمزايا نهاية الخدمة للموظفين محسوبة على أساس  إفتراض  الخدمة للموظفين إل

ز المالي  طريقة  تكلفة الوحدة اإلئتمانية المقدرة في نهاية فترة التقرير( عند حساب مزايا نهاية الخدمة للموظفين المعترف بها في قائمة المرك

 الموحدة. 

 

 افتراض دراسة احصائية للموظفين

 

 بيانات العضوية )موظفي دول مجلس التعاون الخليجي( 

 

 

 ديسمبر  31

  م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

    

 37.447  36.869 عدد الموظفين 

 35  34 متوسط أعمار الموظفين )بالسنوات( 

 6  6 سنوات الخبرات السابقة متوسط عدد 

    

    سنوات.  7.1لتزامات المزايا المحدد هي االمتوسط المرجح لفترة 
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 )تمة(  مزايا نهاية الخدمة للموظفين - 23
 

 معدل نمو المرتبات  نسبة الخصم  مجمل الدولة 

 

 ديسمبر  31

  م 2020

 ديسمبر  31

  م 2019

 ديسمبر  31

  م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

        

 %2.9  %1.7  %2.9  %1.7 المملكة العربية السعودية 

 %2.7  %1.5  %2.7  %1.5 دولة االمارات العربية المتحدة 

 %4.7  %4.9  %4.7  %4.9 ع مانسلطنة 

 %2.4  %1.4  %2.4  %1.4 الكويت دولة 

 %4.1  %3.6  %4.1  %3.6 البحرين مملكة 

 

 التعرض للمخاطر: 

 

 المجموعة لعدد من المخاطر، وأهمها مبين أدناه: تتعرض 

 

 إن أغلبية مكافآت مزايا نهاية الخدمة ترتبط بالتضخم وزيادة التضخم سيؤدي إلى زيادة المطلوبات.  :مخاطر التضخم

 

 الخطة.نخفاض في عائدات سندات الشركات من شانه أن يزيد من مطلوبات اإن أي  :مخاطر التغير في عوائد السندات
 

  أقل من سنة  الستحقاق تحليل ا

 بين سنة

  إلى سنتين 

 بين سنتين إلى

  خمس سنوات

 أكثر من 

 المجموع  خمس سنوات

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

          م 2020ديسمبر  31

 1.046.267  475.143  323.009  132.228  115.887 لتزامات المنافع المحددة ا

          م 2019ديسمبر  31

 1.017.360  462.597  305.681  142.326  106.756 لتزامات المنافع المحددة ا

 

 ضرائب مؤجلة  - 24
 

 ا: قامت المجموعة باالعتراف بهفيما يلي أهم الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة التي 
 

 مؤجلة  موجودات ضريبية 24-1
 

 

 ديسمبر  31

  م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

 

 رياالت لبآالف ا

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

    

 11.488  40.836 الرصيد اإلفتتاحي 

 27.614  ( 5.815) لسنة ا  زيادة خالل / )نقص(

 1.734  496 فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 40.836  35.517 الرصيد الختامي 

 

بتوفر أرباح    . تعتقد اإلدارةومصر  بالخسائر الضريبية غير المستغلة لشركاتها التابعة في األرجنتينالمؤجلة  الموجودات الضريبية  تتعلق  

 لالستفادة من الموجودات الضريبية المؤجلة.  ضريبية مستقبلية

 

 المؤجلة المطلوبات الضريبية  24-2
 

 

 ديسمبر  31

  م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

    

 37.967  103.328 الرصيد اإلفتتاحي 

 50.232  ( 1.514) لسنة ا  زيادة خالل /)نقص( 

 15.129  325 فروق ترجمة عمالت أجنبية 

 103.328  102.139 الرصيد الختامي 
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 )تتمة(  ضرائب مؤجلة - 24

 

 )تتمة(  مطلوبات ضريبية مؤجلة 24-2
 

مليون لاير سعودي بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة الناتجة عن الممتلكات واآلالت    102.1تتعلق المطلوبات الضريبية المؤجلة البالغة  

مليون لاير سعودي، والتي تمت في فترة   68.1لألرض بقيمة مليون لاير سعودي ناتجة عن تعديل القيمة العادلة  23.8والمعدات، وتشمل 

دمج األعمال مع الشركات التابعة في األرجنتين. وتعد هذه الفروقات هي الفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية لألرض ألغراض التقارير 

 المالية والقيمة المقدرة لها لألغراض الضريبية.

 

 زكاة وضريبة دخل  - 25

 

 

 ديسمبر  31

  م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

    

 363.488  371.993 (1-25مخصص الزكاة )إيضاح 

 31.578  26.311 (2-25مخصص ضريبة الدخل )إيضاح 

 398.304  395.066 

 

 مخصص الزكاة  25-1
 

طبقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة    أعلى، أيهما  الوعاء الزكويالزكاة على أساس صافي الدخل المعدل أو  نفقات  تحسب  

متضمنا شركة  لشركة المراعي   لى أساس طريقة صافي الدخل المعدلالحالية ع  السنةالزكاة في  مخصص    تم إحتساب  .العربية السعودية

 على الوعاء الزكوي.الغذائية المحدودة بناء  عة الموادصنالالزكاة للشركة الحديثة مخصص تم إحتساب   بينماحائل للتنمية الزراعية 

 

 

 ديسمبر  31

  م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

    

 302.911  363.488 الرصيد اإلفتتاحي 

 71.426  72.042 محمل للسنة  

 ( 10.849)  ( 63.537) مدفوعات 

 363.488  371.993 الرصيد الختامي 

 

المو الزكوية  السنوات حتى عام  قدمت الشركة اقراراتها  لذلك.  م2019حدة عن جميع  التزاماتها الزكوية وفقاً  الربوط    وتسوية  تم إغالق 

السنوات حتى   السنوات حتى    م2014الزكوية لجميع  الزكاة والضرائب لجميع  المراعي وربط  الحديثة لصناعة  ل  م2013لشركة  لشركة 

السنوات   تلك  تعتقد اإلدارة أن مخصص الزكاة والضرائب المحتفظ به مقابل.  المواد الغذائية لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل على التوالي

 ت. الربط لتلك السنوا  التزاماتسيكون كافياً لتسوية 

 

تم االتفاق مع   .وتسوية التزاماتها الزكوية وفقاً لذلك م2008قدمت شركة حائل للتنمية الزراعية إقراراتها الزكوية عن جميع السنوات حتى  

عتبارا  . إما زال قيد المراجعة من قبل الهيئة  م2008اإلقرار الزكوي لسنة  م بينما  2007الهيئة عن الربوط الزكوية لجميع السنوات حتى  

ألنه يتم إدراج نتائج أنشطتها في اإلقرار  للتنمية الزراعية تقديم إقرار زكوي منفصل  م فصاعداً، ال يتعين على شركة حائل  2009  سنةمن  

 الزكوي الموحد للمجموعة. 

 

 مخصص ضريبة الدخل  25-2
 

 

 ديسمبر  31

  م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

    

 13.153  31.578 الرصيد اإلفتتاحي 

 26.853  15.959 محمل للسنة  

 ( 8.428)  ( 21.226) مدفوعات 

 31.578  26.311 الرصيد الختامي 
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 )تتمة( زكاة وضريبة دخل  - 25

 

 )تتمة( مخصص ضريبة الدخل  25-2
 

. بينما وفقاً لذلك  م وسددت االلتزامات الضريبية2019السنوات حتى عام  بية عن جميع  قدمت الشركات األجنبية التابعة إقراراتها الضري

يه جميع االقرارات الضريبية التي تم تقديمها، لم يتم إصدار الربط النهائي لها لبعض السنوات. آخر إقرار ضريبي لم يتم الربط النهائي عل

 م.2018م، بينما كان اخر ربط نهائي لعام 2010كان لعام 

 

 وذمم دائنة أخرىذمم دائنة تجارية   - 26

 

 تعتبر اإلدارة أن القيمة الدفترية للدائنين التجاريين تقارب قيمتها العادلة. 

 

 

 ديسمبر  31

  م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

 

 رياالت لبآالف ا

  السعودية 

 رياالت لبآالف ا

 السعودية 

    

 1.325.733  1.190.935 أطراف أخرى  -دائنون تجاريون 

 77.809  6.420 (36أطراف ذات عالقة )إيضاح  -دائنون تجاريون 

 1.142.964  1.389.787 ( 1-26 )إيضاح مصاريف مستحقة

 472.654  427.692 آخرون دائنون 

 3.014.834  3.019.160 

 

مليون   203.7م:  2019)مليون لاير سعودي    171.7تتضمن المصاريف المستحقة مستحقات مقابل خصومات المبيعات بمبلغ   26-1

مليون لاير سعودي( ومستحقات مقابل   123.2م:  2019مليون لاير سعودي )  133.8لاير سعودي( والتزام اجازات بمبلغ  

 يتضمن الدائنون اآلخرون .مليون لاير سعودي(  50.0م:  2019مليون لاير سعودي )  46.1مرتجعات المبيعات المتوقعة بمبلغ  

 .على جزء غير معترف به من المنح الحكومية متعلقة بالمخزون المحتفظ به بتاريخ التقرير

 

 اإليرادات تكلفة  - 27

 

 م 2019  م 2020 

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

    

 5.227.346  5.961.349 تكاليف مواد مستهلكة 

 ( 427.815)  ( 428.722) إعانات حكومية  

 1.651.694  1.727.900 تكاليف موظفين  

 1.356.103  1.350.058 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات 

 506.700  560.420 إصالح وصيانة 

 384.123  349.178 استهالك موجودات حيوية 

 325.948  324.956 هاتف وكهرباء 

 140.382  141.277 لقاحات وأدوية 

 33.505  33.002 استهالك حق استخدام األصول 

 16.195  27.981 إطفاء تراخيص برامج 

ً  إطفاء  12.644  20.759 (  8و  2-2طويلة األجل )إيضاح  مصاريف مدفوعة مقدما

 387.563  397.719 مصاريف أخرى

    يخصم: 

 ( 629.785)  ( 644.437) (11)إيضاح الزيادة في موجودات حيوية 

 9.821.440  8.984.603 
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 توزيع مصاريف بيع و - 28

 

 م 2019  م 2020 

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 ة يدالسعو

    

 1.448.184  1.545.099 تكاليف موظفين 

 326.996  332.613 مصاريف تسويق 

 252.683  230.531 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات 

 152.440  155.419 إصالح وصيانة 

 55.263  64.772 استخدام األصول استهالك حق 

 24.137  23.152 هاتف وكهرباء  

 8.495  5.252 إطفاء تراخيص برامج 

 108.130  133.641 مصاريف أخرى 

 2.490.479  2.376.328 

 

 إدارية ية وعموممصاريف  - 29

 

 م 2019  م 2020 

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 ة يدالسعو

    

 241.753  244.632 تكاليف موظفين 

 64.456  77.175 تأمين

 31.829  23.808 إصالح وصيانة 

 25.248  23.448 إطفاء تراخيص برامج 

 17.196  19.819 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات 

 13.020  10.731 استهالك حق استخدام األصول 

 4.012  3.080 هاتف وكهرباء 

 2.759  17.097 مصاريف أخرى

 419.790  400.273 

 

 ، صافي صاريف أخرى م - 30

 

 م 2019  م 2020 

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 ة يدالسعو

    

 127.886  170.077 ( 1-30حيوية )إيضاح  موجوداتخسارة من استبعاد 

 ( 4.655)  ( 26.607) استبعاد ممتلكات وآالت ومعداتمكاسب 

 ( 34.161)  ( 24.258) بأسعار الصرف مكاسب التغير 

 ( 9.322)  ( 18.792) مكاسب استبعاد حق استخدام أصولصافي 

 -  ( 15.279) ( 2-12)إيضاح  لكيةمحقوق  أدوات اسهم لالستثمار في حقوق اصدار مكاسب

 -  ( 5.570) تسوية مطالبة التأمين  من صافي ربح

 ( 300)  ( 180) حقوق ملكية   في أدواتتوزيعات أرباح من استثمار 

 9.224  - ( 2-30نخفاض في قيمة موجودات )إيضاح ا

 -  ( 963) دخل آخر

 78.428  88.672 
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 )تتمة(  يمصاريف أخرى، صاف - 30

 

 راجع اإليضاح)تقريباً    اإلنتاجي المقدر بأربع دورات حلبيتم استهالك كل بقرة داخل قطيع أبقار األلبان على مدى متوسط العمر   30-1

أبقار األلبان، يتم إعدام أو بيع نسبة كبيرة من القطيع كل عام بناًء على تقييم    من أجل الحفاظ على حجم وصحة قطيع(.  5-12

باألبقار التي تتماشى مع مستويات إنتاجية محددة  من قبل اإلدارة إلنتاجية وتربية وكفاءة كل رأس في القطيع، ويتم االحتفاظ فقط  

انه ليس من الممكن التنبؤ مسبقًا بأي رأس من القطيع الذي سيتم إعدامه مبكًرا أو متأخًرا، وبالتالي يتم تطبيق متوسط  .  مسبقًا

اإلنتاجية المنخفضة في    ع ذاتغالبًا ما يتم بيع أبقار القطي.  تقريبا لقطيع أبقار األلبان  دورات حلب  مكون من أربع  عمر إنتاجي

إن رؤوس .  داخل القطيع  هذا الرأس  سوق ثانوي حيث تكون القيمة المستلمة لكل رأس في القطيع غير مرتبطة عموًما بعمر

دورات حلب، عادةً تكون تكلفتها القابلة لإلهالك أعلى من القيمة   األبقار ضمن قطيع األبقار التي يتم إعدامها أو بيعها قبل أربع

تعتقد اإلدارة أن هذه الخسارة الناتجة عن اإلستبعاد تعوض  .  اإلستبعاد بشكل عام  المتبقية المتوقعة وبالتالي ستنشأ خسارة عند

  مازالت على قيد الحياة بعد متوسط  ستهالك الذي لم يتم قيده لدى رؤوس األبقار األخرى ضمن قطيع األبقار والتيجزئيًا عن اال

لذلك فإن الربح للسنة أو صافي القيمة الدفترية لقطيع أبقار األلبان كما تم إدراجه في قائمة المركز    ووفقًا  دورات حلب.  أربع

 . بشكل جوهري  غيرهالمالي لم يتم ت

 

بلغت  م2019  خالل سنة 30-2 المعطلة بصافي قيمة دفترية  الموجودات  بتحديد مجموعة من  بيتي  مليون لاير   9.2، قامت شركة 

 .سعودي والتي تم إعتبارها منخفضة القيمة خالل السنة

 

 ، صافي تكلفة تمويل - 31

 

 م 2019  م 2020 

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 ة يدالسعو

    

 586.492  464.408 تمويل فوائد وتكاليف 

 20.045  18.002 عقود اإليجار فوائد على التزامات 

 ( 21.443)  ( 8.677) دخل فوائد على اإليداعات األخرى 

 ( 3.055)  18.507 التغير بأسعار الصرف  / )مكاسب( خسائر

 ( 23.998)  ( 4.246) رسملة فوائد 

 ( 7.302)  7.887 تسوية أداة مقايضة معدل الفائدة  خسارة / )ربح(صافي 

 495.881  550.739 

 

 ربحية السهم  - 32

 

 ربحية السهم األساسية والمخفضة على المعلومات التالية:  إحتسابيعتمد 

 

 م 2019  م 2020 

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 ة يدالسعو

    

 1.811.753  1.984.361 للمساهمين في الشركة لسنة العائد ا ربح

    

    

    

    )باآلالف( عدد األسهم

 987.625  980.708 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض ربحية السهم األساسية 

 12.375  19.292 التي تم إعادة شرائها  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

 1.000.000  1.000.000 لعدد األسهم العادية ألغراض ربحية السهم المخفضة المتوسط المرجح 

    

 على ربح السنة العائد إلى المساهمين  ربحية السهم بناءً 

    ( بالريال السعودي ) في الشركة   

 1.83  2.02 األساسية    -

 1.81  1.98 المخفضة   -

 

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

 ضمن برنامج خيارات الموظفين في أسهم شركة المراعي.
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 المعلومات القطاعية  - 33

 

التجارية   العالمات  باستخدام  الفاكهة  األلبان وعصائر  منتجات  وبيع  تشتمل على صناعة  من قطاعات  للمجموعة  الرئيسي  النشاط  يتكون 

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

عالف  نشطة القطاعية األخرى منتجات األ. تشمل األو "البشاير"دايز"، باإلضافة إلى منتجات الدواجن باستخدام العالمة التجارية "اليوم"

ديسمبر   31و    م2020ديسمبر    31. فيما يلي بياناً بالمعلومات المالية المختارة كما في  ت الغذاءوخدما  والمحاصيل الزراعية وأغذية األطفال

 لكل قطاع من قطاعات األعمال:م 2019

 

 إنتاج الحليب ومعالجة وتوزيع منتجات األلبان وعصائر الفاكهة  منتجات األلبان والعصائر 

 صناعة وتوزيع منتجات المخابز  منتجات المخابز 

 صناعة وتوزيع منتجات الدواجن  منتجات الدواجن 

 المحاصيل الزراعية وأغذية األطفال  أنشطة أخرى 

 

 

 اإلجمالي  األنشطة األخرى منتجات الدواجن  منتجات المخابز  األلبان والعصائر  

 م2020ديسمبر  31

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

      

 15.979.675 993.169 2.292.779 1.711.952 10.981.775 اإليرادات 

 15.356.948 428.537 2.292.779 1.711.952 10.923.680 مبيعات األطراف األخرى 

 ( 2.135.531) ( 165.315) ( 374.869) ( 208.738) ( 1.386.609) طفاء ااستهالك و

 زميلة شركة  نتائج  في  الحصة

 1.405 1.405 - - - ومشروع مشترك   

 العائد  الربح / )الخسارة(

 1.984.361 ( 58.215) 342.858 226.252 1.473.466 إلى المساهمين في الشركة    

 1.935.556 ( 58.215) 344.033 237.012 1.412.726 الربح / )الخسارة( 

 32.344.306 3.015.038 5.473.469 2.139.323 21.716.476 الموجودات إجمالي 

 16.110.627 670.523 802.328 430.518 14.207.258 إجمالي المطلوبات 

      

      

 اإلجمالي  األنشطة األخرى منتجات الدواجن  منتجات المخابز  األلبان والعصائر  

 م  2019ديسمبر  31

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

      

 15.164.152 1.013.210 2.124.593 1.749.297 10.277.052 اإليرادات 

 14.351.277 267.400 2.124.593 1.749.297 10.209.987 مبيعات األطراف األخرى 

 ( 2.174.475) ( 146.270) ( 399.064) ( 250.959) ( 1.378.182) استهالك واطفاء 

 الربح/)الخسارة( العائد 

 1.811.753 ( 114.905) 263.690 235.698 1.427.270 إلى المساهمين في الشركة   

 1.801.572 ( 114.539) 263.295 250.840 1.401.976 الربح / )الخسارة( 

 نخفاض في القيمة ا

 ( 9.224) - - - ( 9.224) خالل السنة    

 33.148.042 3.351.733 5.239.310 2.229.028 22.327.971 إجمالي الموجودات 

 17.888.922 762.335 1.000.988 457.357 15.668.242 إجمالي المطلوبات 

 

المنتجات في نقطة زمنية محددة    ىستهالكية. يتم انتقال السيطرة علاالمنتجات  ال  من خالل بيعتنتج ايرادات المجموعة من العقود مع العمالء  

 ويتم بيعها مباشرة للعمالء. 

 

 المركزبوظيفة الخزينة المركزية ، التي تدير    مرتبطةألنها  وذلك  على مستوى القطاع،    ومصاريف الضريبة  ال يتم تحليل تكلفة التمويل

 النقدي على مستوى المجموعة. 

 

هذه األصول بناًء على عمليات   وتحليل  . يتم تخصيصالموحدة  المالية  القوائميتم قياس موجودات القطاع بنفس الطريقة التي يتم بها قياس  

بناًء على موقعها الجغرافي، وبالتالي لم يتم اإلفصاح عن إجمالي األصول على  ال تقوم إدارة المجموعة بتحليل إجمالي األصول    .القطاع

 الموحدة.  المالية قوائمال  هذه مستوى الدولة في
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 )تتمة( المعلومات القطاعية - 33

 

 اإلجمالي  األنشطة األخرى  الدواجن  المخابز  األلبان والعصائر 

 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 الرياالت بآالف 

 السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

      م 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 10.285.861 148.666 1.955.644 1.399.108 6.782.443 المملكة العربية السعودية  

 3.198.210 21.688 249.572 300.260 2.626.690 األخرى   دول مجلس التعاون الخليجي

 1.872.877 258.183 87.563 12.584 1.514.547 دول أخرى  

 15.356.948 428.537 2.292.779 1.711.952 10.923.680 اإلجمالي 

      

      

 اإلجمالي  األنشطة األخرى  الدواجن  المخابز  األلبان والعصائر 

 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 الرياالت بآالف 

 السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

      م 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 9.737.264 160.554 1.875.567 1.435.593 6.265.550 المملكة العربية السعودية

 3.164.334 ( 91) 199.331 304.092 2.661.002 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

 1.449.679 106.937 49.695 9.612 1.283.435 دول أخرى  

 14.351.277 267.400 2.124.593 1.749.297 10.209.987 اإلجمالي 

 

 معلومات التدفق النقدي - 34

 

 نقد وما في حكمه  34-1

 

 

 ديسمبر  31

  م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 ة يدالسعو

    

 494.241  469.428 الحسابات الجارية  –نقد لدى البنك 

 23.271  5.808 ودائع  –نقد لدى البنك 

 40.041  28.274 نقد في الصندوق 

 557.553  503.510 نقد وأرصدة لدى البنك 

 ( 219.118)  ( 137.512) ( 2-43 إيضاح (سحب على المكشوف

 338.435  365.998 اإلجمالي 

 

 253.0بمبلغ    )مصر و االردن(  الشركة الدوليه لأللبان والعصائر المحدودهمثل ترتيب تسهيالت السحب على المكشوف في  ت 34-2

بلغ متوسط معدل تسهيالت السحب على المكشوف خالل  .  المساهمينمقدم من    تجاريمليون لاير سعودي، مضمون بضمان  

 . .(% 6.5% و 13.5 :م2019) % سنويًا لمصر واألردن على التوالي 6.5و % 9.8 م2020عام 

 

 ستثمارية والتمويلية غير النقديةاألنشطة اال 34-3

 

 . (7 رقم إيضاح. )قيد التنفيذ أعمال رأسماليةإلى ممتلكات واآلت ومعدات من  تحويل  -

 .)7 رقم إيضاح. )قيد التنفيذ أعمال رأسماليةقتراض كجزء من رسملة تكلفة اإل  -

 .(9 رقم إيضاح. )حيازة حق استخدام األصول  -

 . (10 رقم إيضاح. )قيد التنفيذ أعمال رأسماليةغير ملموسة من  موجوداتتحويل إلى   -

 . (7 رقم إيضاح) .االنتقال من مزرعة غير ناضجة إلى مزرعة ناضجة  -

 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة  - 35

 

:  م2019م ) 2020ديسمبر    31لاير سعودي كما في    مليون  171.1  المستندية بلغت االلتزامات المحتملة بموجب االعتمادات   35-1

 لاير سعودي(. مليون 199.7
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 )تتمة(  التعهدات وااللتزامات المحتملة - 35

 

 990.8: م2019م )2020ديسمبر  31لاير سعودي كما في  مليار 1.03 االلتزامات المحتملة بموجب خطابات الضمانبلغت  35-2

 مليون لاير سعودي(. 

 

 

 ديسمبر  31

  م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 ة يدالسعو

    

 398.723  887.846 خالل سنة واحدة  

 424.618  26.895 من سنتين إلى خمس سنوات   

 167.446  118.298 بعد خمس سنوات  

 990.787  1.033.039 اإلجمالي  

 

م تتعلق بمشاريع تحت التنفيذ  2020ديسمبر    31لاير سعودي كما في  مليون    716.9 لتزامات رأسمالية بمبلغ  ا  المجموعةلدى   35-3

مراكز المبيعات، الحالية ونتاج  بتطوير مرافق االمليون لاير سعودي(. تتعلق معظم االلتزامات الرأسمالية    699.4م:  2019)

 وأسطول التوزيع، والثالجات، وأجهزة أنظمة المعلومات. 

 

 لألمور المتعلقة بالزكاة.  1-25إيضاح أنظر إلى  35-4

 

 ذات العالقة   المعامالت مع األطراف - 36

 

ذات العالقة الرئيسية خالل السنة المنتهية في    األطرافالمعامالت الهامة التالية مع  خالل السياق االعتيادي ألعمالها  كان لدى المجموعة  

 م وأرصدتها:2020ديسمبر  31

 

 الرصيد   مبلغ المعامالت  

 طبيعة المعامالت 

 ديسمبر  31

  م 2020

 ديسمبر  31

  م 2019

 ديسمبر  31

  م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

  ة يدالسعو

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 ة يدالسعو

        مبيعات إلى: 

 153.423  185.685  740.279  730.416 شركة بندة للتجزئة  

 -  -  9.239  7.947 شركة عافية الدولية 

 877  1.175  5.991  3.799 ة هرفي للخدمات الغذائي

 742.162  755.509  186.860  154.300 
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 )تتمة(  المعامالت مع األطراف ذات العالقة - 36

 

 الرصيد   مبلغ المعامالت  

 طبيعة المعامالت 

 ديسمبر  31

  م 2020

 ديسمبر  31

  م 2019

 ديسمبر  31

  م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 الرياالت بآالف 

  ة يدالسعو

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 ة يدالسعو

        مشتريات من: 

 ( 4.112)  ( 3.296)  63.489  38.373 الشركة المتحدة للسكر 

 ( 66)  ( 16)  504  38 شركة النافورة للتموين الغذائي 

 الشركة العربية للخدمات الزراعية 

 ( 2.507)  -  11.118  - )أراسكو(    

 ( 897)  ( 1.048)  2.957  70.680 ماريا فوندومونتي أس.إيه 

 109.091  78.068  (4.360 )  (7.582 ) 

        خدمات من:  

 ( 70.152)  ( 2.060)  136.517  153.791 شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 

 عبدالرحمن عبدالعزيز المهنا 

 -  -  173  - أرض( )ايجار   

 -  -  -  17.075 االتصاالت السعودية شركة 

 شركة االتصاالت المتنقلة السعودية 

 -  -  3.965  4.901 )زين(    

 مؤسسة الجزيرة للصحافة 

 ( 75)  -  184  - والنشر  والطباعة   

 175.767  140.839  (2.060 )  (70.227 ) 

 ( 77.809)  ( 6.420)  218.907  284.858 اجمالي فرعي 

        

        : رسوم التمويل

 ( 4.204)  ( 1.660)  18.213  8.969 البنك السعودي البريطاني 

 ( 1.456)  ( 615)  5.908  3.207 البنك السعودي الفرنسي 

 -  -  21  - شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني 

 ( 3.677)  ( 1.229)  16.150  7.286 ي البنك األهلى التجار

 19.462  40.292  (3.504 )  (9.337 ) 

        

        :تمويل بنكي

 ( 1.321.146)  ( 1.274.062)  52.214  34.482 البنك السعودي البريطاني 

 -  -  3.660  3.456 البنك السعودي الفرنسي 

 ( 235.714)  -  9.962  4.291 ي البنك األهلى التجار

 ( 775.000)  ( 800.000)  29.936  19.707 مجموعة سامبا المالية 

 61.936  95.772  (2.074.062 )  (2.331.860 ) 
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 )تتمة(  المعامالت مع األطراف ذات العالقة - 36

 

. غير الشركات التابعة والزميلة، تشتمل  ذات العالقةتتم أسعار وشروط سداد هذه المعامالت وفق شروط التعامل مع األطراف   36-1

 على ما يلي:  األطراف ذات العالقة

 

 العـالقة  اسم المنشأة 

  

 دارة مشتركة إ شركة بندة للتجزئة 

 دارة مشتركة إ شركة عافية الدولية 

 دارة مشتركة إ ة هرفي للخدمات الغذائي

 دارة مشتركة إ الشركة المتحدة للسكر 

 دارة مشتركة إ شركة النافورة للتموين الغذائي 

 إدارة مشتركة  التعاوني شركة الدرع العربي للتأمين 

 دارة مشتركة إ تصاالت السعودية شركة اال

 دارة مشتركة إ )زين( تصاالت المتنقلة السعوديةشركة اال

 إدارة مشتركة  البنك السعودي البريطاني 

 إدارة مشتركة  البنك السعودي الفرنسي 

 إدارة مشتركة  البنك األهلى التجارى 

 مشتركة إدارة  مجموعة سامبا المالية 

 شركة زميلة ماريا فوندومونتي أس.إيه 

 

. العموميةأعضاء مجلس اإلدارة أية تعويضات مقابل دورهم في إدارة الشركة ما لم يتم إعتمادها بواسطة الجمعية    يتم منحال   36-2

مكافأة ثابتة    ينالتنفيذي  ؤساءالروي منح  أعضاء مجلس اإلدارة بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واجتماعات لجان المجلس.  ي منح  

اإلدارة العليا بما فيهم المدير التنفيذي ومدير الشئون  من    أعلى خمسة موظفين  يستلمالمباشرة.    مومسئولياته  ملمهام إدارتهنتيجة  

ألعضاء    دفعهاالتي تم  الجدول التالي تفاصيل التعويضات والمكافآت  يعرض  وفقاً لعقد التوظيف الموقع معهم.    مكافآتالمالية  

 التنفيذيين وموظفي اإلدارة العليا: غير  مجلس اإلدارة

 

 

أعضاء مجلس  

اإلدارة غير  

التنفيذيين/ 

 المستقلين

 موظفي 

 اإلجمالي  اإلدارة العليا

أعضاء مجلس  

اإلدارة غير  

التنفيذيين/ 

 المستقلين

 موظفي 

 اإلجمالي  اإلدارة العليا

 م 2019ديسمبر  31 م 2020ديسمبر  31 

 بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية 

       

 9.432 8.832 600 10.104 9.604 500 رواتب وتعويضات

 3.142 950 2.192 4.536 2.631 1.905 بدالت

 31.214 31.214 - 12.351 12.351 - ودورية حوافز سنوية 

 8.043 8.043 - 4.000 4.000 - مزايا نهاية الخدمة  

 1.215 1.215 - 779 779 - السهمعلى أساس   الدفعمعامالت 

 1.404 1.404 - 510 510 - فوائد عينية 

 2.086 286 1.800 4.019 2.219 1.800 فوائد أخرى 

 56.536 51.944 4.592 36.299 32.094 4.205 اإلجمالي 

 

 األدوات المالية المشتقة  - 37

 

للتدفقات النقدية لتغطية تقلبات  أدوات تحوط  المشتقات المالية التي تم تخصيصها كم، كان لدى المجموعة العديد من  2020ديسمبر    31في  

وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار السلع التي تخضع جميعها لتقلبات األسعار في السوق.    العمالتالناشئة عن أسعار  التدفقات النقدية  

ً طبق  لسياسة المجموعة ال تستخدم المشتقات المالية ألغراض التداول والمضاربة. ا

 

ديسمبر  31في لاير سعودي. مليون   1.775.0 مقايضة أسعار عموالت بمبالغ قدرها ودعق 7المجموعة  ابرمتم، 2020ديسمبر  31في 

 . لاير سعوديمليون  2.930.9عقد مقايضة أسعار عموالت بمبالغ قدرها  15م، كان لدى المجموعة 2019

 

العمولة )سايبور( أو )اليبور(، وفي المقابل  الت، تستلم المجموعة عمولة بسعر عائم وفقاً لمعدالت  ووبموجب عقود مقايضة أسعار هذه العم 

تدفع عمولة بسعر ثابت وفقا لشروط معينة. تستخدم هذه المقايضات لتغطية المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار عموالت القروض 

 اإلسالمية للمجموعة.

 

لتغطية التزامات الشركة الحالية من العمالت األجنبية  دخلت المجموعة في استراتيجيات تحوط من خالل استخدام مشتقات مالية متنوعة  

 والمعامالت المستقبلية المحتمل حدوثها بشكل كبير. 
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 )تتمة(  األدوات المالية المشتقة - 37

 

واريخ  دخلت المجموعة بعمليات تحوط لتقلبات أنواع معينة من السلع باستخدام مشتقات السلع المالية. هذه المشتقات صممت لتتوافق مع الت

 المتوقعة لشراء تلك السلع. كما أنه ال يوجد فرق بين مؤشر السلع األساسي ومؤشر التحوط. 

 

 دفقات النقدية ذات فعالية عالية. تظهر جميع المشتقات المالية في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة. تعتبر كافة تحوطات الت

 

 الجدول التالي تفاصيل المبالغ اإلسمية والفترات المتبقية القائمة في تاريخ التقرير: يعرض

 

 القيمة الدفترية ألداة التحوط  القيمة اإلسمية ألدوات التحوط  

 م2020ديسمبر  31

 متداول 

  ترياالالف بآال

 ة سعوديال

 غير متداول 

  ترياالالف بآال

 ة سعوديال

 الموجودات 

  ترياالالف بآال

 ة سعوديال

 المطلوبات 

  ترياالالف بآال

 ة سعوديال

     

 6.348 4.391 936.713 2.604.727 عقود صرف آجلة 

 696 73 - 1.775.000 فائدة المقايضات معدل 

 984 49.725 - 188.164 عقود سلع 

 4.567.891 936.713 54.189 8.028 

     

     

 الدفترية ألداة التحوط القيمة  القيمة اإلسمية ألدوات التحوط  

 م2019ديسمبر  31

 متداول 

 ألف لاير سعودي

 غير متداول 

 ألف لاير سعودي

 الموجودات 

 ألف لاير سعودي

 المطلوبات 

 ألف لاير سعودي

     

 3.480 2.600 697.965 1.778.306 عقود صرف آجلة 

 2.629 633 1.775.000 1.155.901 فائدة المقايضات معدل 

 4.613 11.243 - 467.045 عقود سلع 

 3.401.252 2.472.965 14.476 10.722 

 

 األدوات المالية  - 38

 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية  38-1

 

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

هي شركة عاملة مستمرة حيث ال يوجد أي نية أو شرط للحد مادياً من    المجموعةضمن تعريف القيمة العادلة يوجد افتراض أن  .  القياس

 . سلبيةحجم عملياتها أو إجراء معاملة بشروط  

 

مدرجة في السوق النشطة إذا كانت األسعار المدرجة متوفرة بصورة سهلة ومنتظمة من تاجر صرف عمالت أجنبية، أو تعتبر األداة المالية  

فعلية ومنتظمة على    ة وأن هذه األسعار تمثل معامالت سوقية حدثت بصوردمات تسعير أو هيئة تنظيمية وسيط، أو مجموعة صناعة، أو خ

 أساس تجاري.

 

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

 لمستخدمة في طرق التقييم كما يلي:المدخالت ادلة استناداً إلى ا في تسلسل القيمة الع

 

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

 

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

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

 

 قابلة للمالحظة )مدخالت غير قابلة للمالحظة(.السوق ال: مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات 3المستوى 
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بات المالية التي ال تقاس  والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة العادلة. وهي ال تشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلو القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية  يظهر الجدول أدناه  

 بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة. 

 

 دلة القيمة العا   القيمة الدفترية  

 أدوات التحوط  

ستثمار في أدوات  ا

حقوق ملكية بالقيمة  

العادلة من خالل 

 جمالي اإل 3المستوى  2المستوى  1المستوى   اإلجمالي  التكلفة المطفأة  الدخل الشامل اآلخر 

 بآالف الرياالت السعودية  

          م2020ديسمبر  31

          الموجودات المالية 

 54.189 - 54.189 -  54.189 - - 54.189 مشتقة أدوات مالية 

 129.734 - - 129.734  129.734 - 129.734 - حقوق ملكية  ر في أدواتاستثما

 - - - -  1.383.462 1.383.462 - - ذمم مدينة أخرى ذمم مدينة تجارية و

 - - - -  503.510 503.510 - - نقد وأرصدة لدى البنوك 

 54.189 129.734 1.886.972 2.070.895  129.734 54.189 - 183.923 

          

          المطلوبات المالية 

 8.028 - 8.028 -  8.028 - - 8.028 أدوات مالية مشتقة 

 - - - -  11.114.968 11.114.968 - - قروض و تسهيالت 

 - - - -  137.512 137.512 - - سحب على المكشوف 

 - - - -  3.014.834 3.014.834 - - ذمم دائنة أخرى تجارية وذمم دائنة 

 8.028 - 14.267.314 14.275.342  - 8.028 - 8.028 
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 القيمة العادلة   القيمة الدفترية  

 أدوات التحوط  

أدوات  ستثمار في ا

حقوق ملكية بالقيمة  

العادلة من خالل 

 جمالي اإل 3المستوى  2المستوى  1المستوى   جمالي اإل التكلفة المطفأة  الدخل الشامل اآلخر 

 بآالف الرياالت السعودية  

          م2019ديسمبر  31

          الموجودات المالية 

 14.476 - 14.476 -  14.476 - - 14.476 أدوات مالية مشتقة 

 145.684 - - 145.684  145.684 - 145.684 - حقوق ملكية  ر في أدواتاستثما

 - - - -  1.259.525 1.259.525 - - ذمم مدينة أخرى ذمم مدينة تجارية و

 - - - -  557.553 557.553 - - نقد وأرصدة لدى البنوك 

 14.476 145.684 1.817.078 1.977.238  145.684 14.476 - 160.160 

          

          المطلوبات المالية 

 10.722 - 10.722 -  10.722 - - 10.722 أدوات مالية مشتقة 

 - - - -  12.883.720 12.883.720 - - قروض و تسهيالت 

 - - - -  219.118 219.118 - - سحب على المكشوف 

 - - - -  3.019.160 3.019.160 - - ذمم دائنة أخرى ذمم دائنة تجارية و

 10.722 - 16.121.998 16.132.720  - 10.722 - 10.722 

 

على الطرف المقابل    تعتمد المجموعةاستخدام نماذج تقييم معترف بها على نطاق واسع.  يحتوي المستوى الثاني لألدوات المالية المشتقة على العقود اآلجلة ومقايضات أسعار العموالت ومشتقات السلع. تم تقييم هذه المشتقات ب

نطبق ذلك، فإن هذه النماذج تتوقع  قبل األطراف المقابلة استخدام نماذج األسعار القياسية اآلجلة باستخدام احتسابات القيمة الحالية وتقييمات السوق المتوسطة. وحيثما يلتقييم هذه المشتقات. تتضمن أساليب التقييم المطبقة من 

حظة في السوق بما في ذلك منحنيات أسعار الفائدة ونطاق االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية واألسعار اآلجلة التدفقات النقدية المستقبلية وتخصم المبالغ المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام مدخالت قابلة للمال

 والفورية. 
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 إدارة مخاطر األدوات المالية  38-2

 

 االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار السوق ومخاطر إدارة رأس المال. تتعرض أنشطة المجموعة لمخاطر مالية متنوعة مثل مخاطر

 

 مخاطر االئتمان 
 

المجموعة  مالية. تتعرض  اآلخر لخسارة  إلى تكبد الطرف  بالتزاماته مما يؤدي  الوفاء  تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على 

 كما يلي:  وأدوات مالية مشتقة تجارية والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقةلمخاطر االئتمان على أرصدتها البنكية والذمم المدينة ال 

 

 

 ديسمبر  31

  م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 ة يدالسعو

    

 517.512  475.236 نقد لدى البنك  

 590.038  - ودائع ألجل 

 974.819  1.089.356 أخرى أطراف   –ذمم مدينة تجارية 

 154.300  186.860 أطراف ذات عالقة  -ذمم مدينة تجارية 

 14.476  54.189 أدوات مالية مشتقة 

 130.406  107.246 ذمم مدينة اخرى 

 1.912.887  2.381.551 

 

 مخاطر االئتمان.لالقيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد األقصى لتعرض 

 

 على ما يلي: البنكية تقتصر مخاطر االئتمان على الذمم المدينة واألرصدة 

 

 وأعلى. BBB-المحتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني يتراوح من النقدية األرصدة   •

 

المدينة  تظهر   • المبيعات.  االنخفاضمخصص  م  صبالصافي بعد خالذمم  التجارية ومرتجعات  المدينة  الذمم  المجموعة   في قيمة  تقوم 

لقياس خسائر االئتمان المتوقعة والتي تستخدم مخصص الخسارة المتوقعة   9  للمعيار الدولي للتقرير المالي  بتطبيق النسخة المبسطة

أساس   على  المدينة  التجارية  الذمم  تجميع  يتم  المتوقعة  االئتمان  ولقياس خسائر  التجارية.  المدينة  الذمم  لجميع  بالنسبة  الحياة  لمدى 

تعديل يتم  فيها.  استحقت  التي  واأليام  المشتركة  االئتمان  مخاطر  الحالية    خصائص  المعلومات  لتعكس  التاريخية  الخسارة  معدالت 

والمستقبلية على عوامل النشاط االقتصادي الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء لتسوية الذمم المدينة. تحدد المجموعة إجمالي اإلنتاج  

ً ا لتكون أكثر العوامل ارتباطللدول التي تبيع لها بضائعها وخدماته  الفائدةالمحلي ومعدل البطالة ومعدل التضخم ومعدل   على    وبناءً   ا

 ذلك تقوم بتعديل معدالت الخسارة التاريخية على أساس التغيرات المتوقعة على هذه العوامل.   

 

 لألطراف ذات العالقة.مستقر المركز المالي 

 

من األرصدة في دول    %27.9من األرصدة في المملكة العربية السعودية،    %59.8تتكون األرصدة المستحقة للذمم المدينة التجارية من  

تقريباً     %39.8من األرصدة في دول أخرى. يشكل أكبر خمس عمالء    %12.3  مجلس التعاون الخليجي )بخالف المملكة العربية السعودية(

 . م2020ديسمبر  31نة القائمة كما في من الذمم المدي

 

تقوم مخاطر االئتمان المتعلقة بالمبالغ المستحقة من العمالء عن طريقة المراقبة وفقاً للسياسات واإلجراءات المحددة. تقوم المجموعة بإدارة  

القائمة بصورة  مراقبة الذمم المدينة  ولكل عميل  عن طريق وضع حدود ائتمان  من مخاطر االئتمان التي تتعلق بالعمالء  بالحد  المجموعة  

 . مراقبة األرصدة المدينة، كما كانت نتائج تعرض المجموعة لمخاطر الديون المعدومة غير جوهريةيتم . مستمرة

 

 مخاطر السيولة 

 

نتج تمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية. يمكن أن تت

ا عدم  عن  السيولة  لها.  مخاطر  العادلة  القيمة  يقارب  وبمبلغ  بسرعة  ما  مالية  موجودات  بيع  على  التعاقدية لمقدرة  االستحقاقات  يلي  فيما 

 جمالي وغير مخصومة وتتضمن مدفوعات الفائدة المقدرة.إلالمالية. تم عرض المبالغ با السنةللمطلوبات المالية في نهاية 
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 )تتمة(  مخاطر السيولة

 

 م2020ديسمبر  31 

 القيمة الدفترية  

 أقل  عند الطلب أو

 من سنة واحدة 

 سنة  1من 

 سنوات  5 إلى

 أكثر من

 سنوات  5

 بآالف الرياالت السعودية  

     مطلوبات مالية غير مشتقة 

 - - 145.205 137.512 سحب على المكشوف 

 2.595.502 7.897.011 1.067.053 11.114.968 قروض وتسهيالت  

 - - 3.008.414 3.008.414 ذمم دائنة أخرى ذمم دائنة تجارية و

 - - 6.420 6.420 ذمم دائنة تجارية ألطراف ذات عالقة 

 14.267.314 4.227.092 7.897.011 2.595.502 

     

     مطلوبات مالية مشتقة 

 - 3.757 2.591 6.348 عمالت أجنبية آجلة عقود صرف 

 - - 696 696 مقايضات معدالت الفائدة 

 - - 984 984 مشتقات السلع 

 8.028 4.271 3.757 - 

     

     

 م2019ديسمبر  31 

 القيمة الدفترية  

 أقل  عند الطلب أو

 من سنة واحدة 

 سنة  1من 

 سنوات  5إلى 

 أكثر من

 سنوات  5

 الرياالت السعودية بآالف  

     مطلوبات مالية غير مشتقة 

 - - 234.189 219.118 سحب على المكشوف 

 3.433.181 7.899.832 2.066.056 12.883.720 قروض و تسهيالت 

 - - 2.941.351 2.941.351 ذمم دائنة أخرى ذمم دائنة تجارية و

 - - 77.809 77.809 عالقة ذمم دائنة تجارية ألطراف ذات 

 16.121.998 5.319.405 7.899.832 3.433.181 

     مطلوبات مالية مشتقة 

     

 - 290 3.190 3.480 آجلة  عقود صرف عمالت أجنبية

 - 1.266 1.363 2.629 مقايضات معدالت الفائدة 

 - - 4.613 4.613 مشتقات السلع 

 10.722 9.166 1.556 - 

 

األخرى    تتم إدارة مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بصورة منتظمة لضمان توفر األموال الالزمة والتسهيالت البنكية والتسهيالت اإلئتمانية

ى للوفاء بااللتزامات المستقبلية للمجموعة. تنص شروط المبيعات الخاصة بالمجموعة بأن يتم سداد المبالغ نقداً عند تسليم البضاعة أو عل

 أساس البيع باألجل. 

 

 مخاطر السوق 

 

وأسعار السلع    معدالت العمولةالتذبذب في أداة مالية ما بسبب التغيرات في األسعار السائدة في السوق مثل    مخاطر السوق هي مخاطر

المجموعة أو قيمة ما تمتلكه من أدوات مالية. تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة    دخلمما يؤثر على    وأسعار صرف العمالت األجنبية، 

 مع تعظيم العوائد. ضمن الحدود المقبولة  التعرض لمخاطر السوق والسيطرة عليها

 

 تستخدم المجموعة المشتقات إلدارة مخاطر السوق وتسعى إلى تطبيق محاسبة التحوط لضبط التقلب في األرباح أو الخسائر.
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 أسعار العموالت  مخاطر
 

ها  تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر المتعلقة بآثار التقلبات في أسعار العموالت السائدة بالسوق على المركز المالي للمجموعة وتدفقات

والصكوك البالغ    غير الخليجية  والتسهيالت البنكية األخرى  ، مؤسسة التمويل الدوليةالنقدية. تحمل التسهيالت البنكية اإلسالمية )مرابحة(

( أعباء مالية وفقاً لمعدالت  لاير سعوديمليون    6.325.7م:  2019)  م2020  ديسمبر  31لاير سعودي كما في  مليون    4.692.0  قدرها

 العمولة السائدة في السوق.

 

من    %60إلى    % 50في الحصول على قروض بعمولة ثابتة ومتغيرة على أن تكون    النفقات التمويليةتتمثل سياسة المجموعة بشأن إدارة  

األخرى  القروض بعمولة ثابتة. يعكس الجدول أدناه مدى تأثر الدخل بالتغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العموالت، مع بقاء كافة البنود  

 . بالمجموعةمباشر على حقوق الملكية  القابلة للتغيير ثابتة. ال يوجد لمخاطر أسعار العموالت أي أثر 
 

  

 الزيادة/ النقص في 

 نقاط األساس المتعلقة 

  بأسعار العموالت 

 /السنةاألثر على دخل 

بآالف الرياالت  

 السعودية 

 ( 46.920)  100+  لاير سعودي  م  2020ديسمبر  31

 46.920  100 - لاير سعودي  

 ( 63.257)  100+  لاير سعودي  م  2019ديسمبر  31

 63.257  100 - لاير سعودي  

 

 االساسية  مخاطر أسعار السلع
 

والتي   ، الذرة والسكر والصويا  على سبيل المثال  والتي تشمل  مخاطر أسعار السلع هي المخاطر التي ترتبط بالتغيرات في أسعار بعض السلع

وتدفقاتها النقدية. تنشأ هذه المخاطر في أسعار السلع األساسية من تتعرض لها المجموعة من تأثير غير مرغوب فيه على تكاليف المجموعة  

ات  المشتريات المتوقعة لبعض السلع من المواد الخام التي تستخدمها المجموعة والتي يتم إدارتها وتخفيضها من خالل الدخول في عقود المشتق

 للسلع.

 

ستخدام مشتقات السلع المالية. هذه المشتقات تتوافق مع التواريخ المتوقعة  الع بسدخلت المجموعة في عمليات تحوط لتقلبات أنواع معينة من ال

 لشراء تلك السلع. كما أنه ال يوجد فرق بين مؤشر السلع األساسي ومؤشر التحوط.

 

 14.0رباح بمقدار  من األ   (تنقص)% من شأنها أن تزيد /  5إن حساسية أسعار السلع للتغيرات المحتملة المعقولة في أسعار الفائدة بنسبة  

 مليون لاير سعودي. 

 

 مخاطر العمالت 
 

العمالت عند   تنشأ مخاطرتمثل مخاطر العمالت المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي.  

والموجودات المستقبلية  التجارية  المعامالت  بهما  إدراج  المعترف  يقتصر    والمطلوبات  المجموعة.  عملة  عن  تختلف  عرض تبعمالت 

والدينار الكويتي والجنيه المصري واليورو والجنيه على المعامالت بالبيزو األرجنتيني بشكل أساسي المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية 

بية محدود  تعتقد إدارة المجموعة أن تعرضها لمخاطر العمالت األجناألردني.    البحريني والدينار  والدوالر األمريكي والدينار رليني  اإلست

الدينار البحريني والدينار األردني مرتبط بالدوالر األمريكي. يتم مراقبة التذبذب في أسعار صرف العمالت مقابل البيزو األرجنتيني    حيث أن

الكويتي والجنيه المصري واليورو  والدي المجموعة لمخاطر نار  المتعلقة بتعرض  الكمية  البيانات  تنشأ  والجنيه اإلسترليني بشكل مستمر. 

 األمريكي وهي كما يلي:  رالالعمالت األجنبية عن عمالت ال ترتبط بالدو
 

 م 2020ديسمبر  31

 البيزو 

 اليورو الجنيه المصري  الدينار الكويتي  األرجنتيني 

 الجنيه 

 اإلسترليني 

 اإلجمالي 

 ريال السعودي لبا

 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

       

 100.431 7.616 3.430 65.231 18.006 6.148 نقد لدى البنك 

 6.345 48 95 229 5.967 6 نقد في الصندوق

 115.112 - - 22.377 91.786 949 ذمم مدينة تجارية 

       

 ( 53.370) - - ( 53.370) - - سحب على المكشوف 

 ( 99.747) - - ( 77.287) - ( 22.460) قروض قصيرة األجل

 ( 386.835) - ( 200.062) ( 186.773) - - قروض طويلة األجل 

 ( 282.584) ( 7.141) ( 175.928) ( 88.329) ( 1.549) ( 9.637) ذمم دائنة تجارية 

 صافي المخاطر على 

 ( 600.648) 523 ( 372.465) ( 317.922) 114.210 (24.994) قائمة المركز المالي     
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 )تتمة( إدارة مخاطر األدوات المالية 38-2

 

 )تتمة( العمالت مخاطر

 

 م 2019ديسمبر  31

 البيزو 

 اليورو الجنيه المصري  الدينار الكويتي  األرجنتيني 

 الجنيه 

 اإلسترليني 

 اإلجمالي 

 ريال السعودي لبا

 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

 بآالف الرياالت 

 السعودية 

       

 114.522 4.435 5.673 99.077 4.071 1.266 نقد لدى البنك 

 19.736 51 148 1.258 18.272 7 نقد في الصندوق

 143.400 - - 46.401 96.865 134 ذمم مدينة تجارية 

       

 ( 128.640) - - ( 128.640) - - سحب على المكشوف 

 ( 26.543) - - - - ( 26.543) قصيرة األجلقروض 

 ( 439.404) - ( 208.615) ( 230.789) - - قروض طويلة األجل 

 ( 266.463) ( 17.913) ( 166.457) ( 76.261) ( 2.807) ( 3.025) ذمم دائنة تجارية 

 صافي المخاطر على 

 ( 583.392) (13.427) ( 369.251) ( 288.954) 116.401 (28.161) قائمة المركز المالي     

 

مخاطر بأن  اإلدارة  تعتقد  الهامة.  األجنبي  الصرف  مخاطر  لتقليل  اآلجلة  األجنبي  الصرف  عقود  المجموعة  المتعلقة   تستخدم  العمالت 

بمشتريات المخزون والمصاريف الرأسمالية يتم إدارتها بصورة مالئمة وذلك بإبرام إتفاقيات آجلة لشراء العمالت األجنبية. تكمن سياسة  

جلة  المجموعة في إبرام عقود آجلة وذلك حسب المخاطر الناجمة عن خطط / التزامات المجموعة مع الموردين. إن اتفاقيات الشراء اآل

 مضمونة بسندات إذنية صادرة من المجموعة.

 

كل العمالت   مقابل  %10والجنيه المصري واليورو والجنيه اإلسترليني بمقدار  والدينار الكويتي  )انخفاض( البيزو األرجنتيني    /إن ارتفاع  

 )تنقص( حقوق الملكية بالمبالغ الظاهرة أدناه:  / األخرى سيؤثر على قياس األدوات المالية المدرجة بالعمالت األجنبية كما ستزيد

 

 

 ديسمبر  31

  م 2020

 ديسمبر  31

 م 2019

 

 بآالف الرياالت 

  السعودية 

 بآالف الرياالت 

 ة يدالسعو

    

 ( 2.816)  ( 2.499) البيزو األرجنتيني 

 11.640  11.421 الدينار الكويتي 

 ( 28.895)  ( 31.792) الجنيه المصري 

 ( 36.925)  ( 37.247) اليورو 

 ( 1.343)  52 الجنيه اإلسترليني 

 (60.065 )  (58.339 ) 

 

 إدارة رأس المال 

 

السوق ومواصلة تطور  و  ينوالدائن  ينالمستثمرثقة  تتمثل سياسة مجلس اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال كافي من أجل المحافظة على  

 ومستوى توزيعات األرباح للمساهمين العاديين.   المستخدمرأس المال على نشاطها المستقبلي. يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد 

 

 المجموعة عند إدارة رأس المال إلى ما يلي: تهدف 

 

توفير العوائد للمساهمين والمنافع ألصحاب المصالح بحيث يمكنها االستمرار في    منشأة على االستمرار كمنشأة مستمرةحماية قدرة ال (1

 اآلخرين.

 

 توفير عائد كافي للمساهمين.  (2
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 )اليبور( صالح إل  تحويل 38-3

 

'(، أن  اليبور'( ، التي تنظم سعر الفائدة بين البنوك في لندن )' الهيئة، أعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة )' م2017في يوليو  

 ألسعار الفائدة.  واحد من أكثر السالسل شيوًعا '(اليبور. )' م2021مؤشر الفائدة سيتوقف بعد عام 

 

بشكل كبير على استراتيجية إدارة المخاطر الحالية للمجموعة وربما المحاسبة عن بعض األدوات  لن يؤثر     '(اليبورتوقع توقف سعر )' 

مليون لاير سعودي، والتي تتعرض    396.4الدوالر األمريكي، والتي تبلغ  ب  والمقومةالمالية. لدى المجموعة بعض القروض طويلة األجل  

، الذي أوصت به لجنة األسعار  '(اليبور)' عة معدل التمويل الليلي المضمون، كمعدل مرجعي بدالً من سعر  عتمدت المجموأ.  '(اليبور)' لتأثير  

 المرجعية البديلة المعينة من قبل مجلس االحتياطيات الفيدرالية األمريكية. 

 

 إجراءات التخفيف: 

 

 التي تركز على:وأنشأت المجموعة برنامًجا في جميع مجاالت أعمالها ومناطقها التشغيلية والمناطق الجغرافية 

 

القديمة من خالل تعديل أو استبدال العقود الحالية لتشمل أحكاًما احتياطية    '(اليبورتقييم وتقليل تعرض المجموعة والعمالء لعقود )'  -

 . ةبديل اسعاربمعدالت خالية من المخاطر أو   '(اليبورقوية أو استبدال )' 

 

 تعزيز البنية التحتية والنماذج المالية الحالية للتحضير النتقال سلس إلى معدالت مرجعية بديلة خالية من المخاطر. -

 

 مع تطور معدالت بديلة. اليبورتستمر المجموعة في تطوير وتنفيذ خطط للتخفيف من المخاطر المرتبطة بإيقاف سعر 

 

 توزيعات األرباح المصادق عليها والمدفوعة  - 39

 

  850.0( وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على توزيع أرباح نقدية بقيمة  م2020أبريل    6هـ )1441شعبان    13في  

 13هـ )1441  شعبان  18دفعها في    م والتي تم 2019ديسمبر    31لاير سعودي للسهم الواحد( للسنة المنتهية في    0.85مليون لاير سعودي )

 .(م2020أبريل 

 

 األرباح المقترح توزيعها  - 40

 

لاير سعودي لكل سهم( للسنة المنتهية في    1)  مليون لاير سعودي  1.000  بقيمةأرباح    لتوزيعللجمعية العامة    توصيةمجلس اإلدارة    أقترح

 م. 2020ديسمبر  31

 

 أحداث الحقة  - 41

 

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

 

 اعتماد مجلس اإلدارة  - 42

 

 (. م2021يناير  24هـ )الموافق 1442 اآلخرة ىجماد 11بتاريخ اعتمدت هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة  


