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  المراعي شرآة إدارة مجلس تقرير

  

  إلى مساهمينا الكرام

ى مدى األعوام                المراعيبحمد اهللا وتوفيقه ، تواصل       ى آخر عل رغم من       و .مسيرتها من نجاح إل ى ال رات عل في   التغي
ا خالل        لشرآة تحقيق نتائج   فقد استطاعت ا   ،خالل العام تكاليف مدخالت اإلنتاج     ا وأرباحه ام  متميزة في نمو إيراداته  الع

  .م2008

دخل         5,029.9 مبيعات قياسية بلغت      في هذا العام   لشرآةلحقق  توقد   ال   910.3 مليون ريال، آما بلغ صافي ال ون ري  ملي
سابقة         % 36.4و  % 33.4بزيادة   ة ال سنة المالي ام ال ة مع أرق ذه ا  . على التوالي مقارن ائج  وتعزى ه شرآة   لنت لخطط ال
ا             الرامية إلى    الخمسية ا وتنوعه ى جودته اء   ، تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها والمحافظة عل اه    والوف ا تج بإلتزاماته

  .عمالئها ومورديها

  -  عام النمو2008

امي في األسواق        استمرت الشرآة في النمو مستفيدًة من        ا     الطلب المتن ة عمالئه ة ل    ب وثق ا التجاري ار تكون   عالمته  الخي
د   . المفضل للمستهلكين   شرآة   وق ة أصناف            تحقق لل يًا شمل آاف وًا قياس ال نمت منتجات       .منتجات ال نم ى سبيل المث  فعل

سبة  ة بن ان الطازج سبة %25.2األلب ل بن ة األج ات الطويل سبة % 59.5، والمنتج ه بن صائر الفواآ % 42.4، وع
سبة  دة بن ان والزب س% 38.7واألجب ابز بن ات المخ الرغم %. 39.6بة ومنتج رأتوب ي ط رات الت ن التغي عار م ي أس  ف
ا       المواد الخام ومدخالت اإلن    ة بعملياته اج والخدمات المتعلق شرآة جهود       ، ت ذلت ال د ب رة   ًافق ل  لل آبي ا  تقلي ى  من آثاره  عل

  . المستهلكين

تج والموزع ل       ،)إحدى شرآات المراعي     (بدأت شرآة المخابز الغربية   ومن جهة أخرى فقد      مجموعة واسعة     وهي المن
ات تحت االسم التجاري  وزات والمعجن وزين( من المخب ي) ل ي خطةف ا ل  تبن ع منتجاته يتوزي اون ف  دول مجلس التع

  . الخليجيةالدول الكويت وسوف تتبعها بقية حيث تحقق ذلك في ،الخليجي

سبة       بشكل ملحوظ حيث    إجمالي مبيعات المراعي   في زيادة    المخابز ساهمت منتجات    م2008  عام وفي % 10.2 بلغت ن
ًا أن   الكليةمن المبيعات  ات      ترمي  المستقبلية الخطط ، علم وزات والمعجن واع المخب ادة أن ة وزي إدخال منتجات   و ، لتنمي

سية   واق الرئي ى األس دة إل ى   .جدي ا إل ارة هن در اإلش ستقبليدورال وتج شروع ل  الم ة "م ة الحديث صناعات الغذائي  "ال
  .منتجاتنا في هذا القطاع بإذن اهللاؤدي إلى نمو ي سالذي المنطقة الوسطى في  المزمع إقامتهالمصنع الجديدو

شرآة     شبكة التوزيع األثر الكبير في       والتطوير في آان للتوسع   و ع في ال راهن    . زيادة واطراد عمليات البي وفي الوقت ال
اون الخليجي   في دول مجلس التوالمنتشرةمرآزُا  97 البالغ عددها   توزيعال مراآزنقوم بإدارة وتشغيل     ذا   . ع ة ه ولمقابل

اط               ى نق التوسع ولضمان بقاء منتجاتنا طازجة تم زيادة أسطول سيارات التوزيع وإضافة أعدادًا جديدة من الثالجات عل
  .بيع التجزئة في آافة األسواق

ا              سنة أعلنت المراعي عزمه ا     وخالل النصف الثاني من ال سعودية        توسيع نطاق عمله ة ال ة العربي ودول   خارج المملك
 معروفة في   األردنية، وهي شرآة إنتاج ألبان وعصائر     " طيبة  " من شرآة   % 75 االستحواذ على    بأآمالالخليج وذلك   

سبة  ستحواذ لإل  آخر ، آما قامت الشرآة بتقديم عرض المملكة األردنية الهاشمية ى ن " بيتي  " من شرآة   %  100 عل
ة  جمهورية مصر  في   معروفة وهي شرآة إنتاج ألبان وعصائر     د         .  العربي ك فق شرآة   فضًال عن ذل ا  أعلنت ال  عن رغبته

  ". هادآو " على شرآة حائل للتنمية الزراعية  لالستحواذ تقدمت بعرضبتوسيع نشاطها حيث 
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مشارآة شرآة المراعي     أقر مجلس اإلدارة القرارات واالتفاقيات وعقود القروض والتسهيالت والتعهدات الخاصة ب           آما
ن   ( فـي شرآة االتصاالت المتنقلة      ين                     ) زي ة ب ة المبرم ى وجه الخصوص االتفاقي سعودية ، وعل ة ال ة العربي في المملك

شرآاء المؤسسين   شرآة المراعي وشرآة مدى لالتصاالت الخاصة     ، بترتيب التمويل لشرآة زين السعودية نيابة عن ال
ام األسا يس والنظ ود التأس ى عق ة عل ى الموافق افة ال ة باإلض صاالت المتنقل شرآة االت ي ل ن(س دى ) زي رآة م وش

ة رهن حصص شرآة                        لالتصاالت ، واتفاقية االقتراض المبرمة بين شرآة المراعي وشرآة مدى لالتصاالت  ، واتفاقي
المراعي في شرآة مدى لالتصاالت لصالح البنك السعودي الفرنسي ، واتفاقية رهن حصص شرآة المراعي في شرآة         

  .السعودية لصالح البنك السعودي الفرنسي ) زين ( نقلة االتصاالت المت

جدوى  ال ات ويتم حاليًا إجراء دراس ،األطفالًا للدخول في مجال حليب وأغذية  الشرآة خطط  ن لدى إ ف وباإلضافة إلى ذلك  
  .النوعي المتميزلهذا المشروع 

شرآة   وتود إدارة الشرآة أن تؤآد للمساهمين التزامها وحرصها على اإلستمرار في       عمليات التطوير في آافة مرافق ال
 تقديم  وذلك من خالل   جديدة وأسواق  واعدة إستثمارية والبحث عن فرص     مستحدثةو إبتكار منتجات جديدة     والعمل على 
ة ع مجموع ات  أوس ن المنتج ةم دمات  الغذائي الء ل والخ ستهلكين والعم ضاعف  ل ، لم شرآة وي ادة ال ق ري وق يحق  حق

ساهمين كالم تث  وذل اخباإلس ل للمن اون الخليجي مار األمث ة ودول مجلس التع ي المملك د ف صادي الواع ي ،  االقت ًال ف أم
  .استمرار مسيرة النجاح

  

ى موظفي              الغ عددهم    اه ويسرنا أن ننتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر إلى إدارة الشرآة التنفيذية وإل دعمهم   11,998  الب  ل
     .المتواصل وإخالصهم والتزامهم بأهداف التطوير
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  2008لمحة عن نمو المبيعات في 

ا    م  2008في عام    اح                 5,029.9بلغت مبيعاتن غ صافي األرب ا بل ال سعودي، آم ون ري ال سعودي       910.3ملي ون ري  ملي
  .على التوالي مقارنة بالعام السابق% 36.4و % 33.4بزيادة 

ويعزى هذا النجاح إلى . مع العام السابقمقارنة مبيعاتنا  عامًا مميزًا في تاريخ المراعي حيث نمت   م2008  ويمثل العام 
ة التي      المنتجاتالتجارية ولجودة  ) المراعي  ( عالمة  ب ثقة المستهلكين  سويقية والتوزيعي ، فضًال عن االستراتيجيات الت
  .تتبناها الشرآة

   :ويبين الجدول التالي مبيعاتنا حسب نوع المنتج

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2007 2008
25.2% البان طازجة        2,474.6        1,977.1
59.5% البان طويلة األجل           495.7           310.7
42.4% العصائر           484.5           340.3
38.7% أجبان وزبدة        1,028.2           741.5
39.6% المخابز           514.8           368.8

2.4% أخرى             32.1             31.4

33.4% إجمالي المبيعات        5,029.9        3,769.8

المبيعات حسب فئة المنتجات 
(بماليين الرياالت)

السنة المنتهية في 31 ديسمبر
التغير %

المبيعات ونسبة الدخل قبل المصاريف البنكية والزآاة 
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المبيعات حسب نوع المنتج  

49.3%
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  :لطازجةاأللبان ا

ي صيرة ه ات ق صالحية المنتج ازج  ال ي الط ام المحل ب الخ ن الحلي صنوعة م ادي  آ،  الم ب والزب ازج والحلي اللبن الط
ان المحالة الطازجة األخرى            ه و القشطة الطازجة وبعض منتجات األلب رة شهدت    .الطبيعي والزبادي بالفواآ وألول م

سية     )تريم ( ائية سمي  إنتاج لبن  خاص بالحمية الغذم2008المنطقة في سنة   ستهدف بصورة رئي دعم ي ، وهو منتج م
ة       أيضًاتمو. رشاقتهمالمحافظة على ب قطاع المستهلكين المهتمين  دة لمنتجات القشطة واللبن وات جدي  تغيير تصاميم عب

  .و الكسترد

 مليون ريال سعودي 2,474.6 من منتجات األلبان الطازجة والتي تشكل الفئة األآبر من المنتجات نامبيعاتت وقد بلغ
  .عن العام السابق% 25.2أي بزيادة مقدارها 

  

  :طويلة األجل األلبان

ل   هي   ة الصالحية   والحليب المكثف   الصالحية الحليب طوي م . والقشطة طويل د ت وات   م2008 خالل عام   وق إضافة عب
وز  ( اللبن  تم إطالق الحليب الخالي من سكر    وأيضًا. جديدة تالئم شريحة المستهلكين المستهدفة     د ) الآت ا  وق ى  أطلقن  عل

نهم     ، العادي  هضم الحليب   في يجدون صعوبة وهو حليب يناسب األشخاص الذين      ) الآتوفري   (  المنتج اسم  هذا ا يمك مم
  .صعوبة في عملية هضمهالتمتع بجودة حليب المراعي دون  من

ا مبيعاتت  وقد بلغ  ة األجل            ن ان الطويل ال س      495.7 من منتجات األلب ون ري ادة    ملي ام   % 59.5  في عودي أي بزي عن الع
  . السابق

  

  :العصائر

وًا    هذا العام شهد   ،م2007 العصائر في     قطاع هشهد الكبير الذي    إستمرارًا للنمو  ات      نم م إضافة       ،في حجم المبيع  حيث ت
ا    تصاميم العبوات وأحجامها     في الذي أدخلناه    التطويرضافًة إلى   باإل نكهات جديدة من العصائر    ت شريحة   إستجابة لرغب
  .آبيرة من عمالئنا الكرام

  .عن العام السابق% 42.4 زيادة تعادل بنسبة مليون ريال سعودي 484.5 العصائر  منتجات مننا مبيعاتتوقد بلغ

  

  :األجبان و الزبدة

ا مبيعاتتبلغ نن دة  منتجات م ان و الزب ال سعودي، 1,028.2 األجب ون ري سبة ملي ادل بن ادة تع ام % 38.7 زي عن الع
  .بقالسا

اليف               حيث   ادة تك ر ملحوظ في زي شهد هذا القطاع جملة من التطورات آان أبرزها النمو المتواصل لهذا القطاع مع تغي
وقد صاحب ذلك تطوير وتحديث لهذه المنتجات       . وقد سعت الشرآة للتقليل من آثارها على المستهلكين       ، مدخالت اإلنتاج 

  .سواقمما مكنها من تحقيق ميزة تنافسية في جميع األ
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  :منتجات المخابز

ى مجموعة واسعة من                         ا عل شمل منتجاته ة بالكامل للمراعي وت شرآات المملوآ ة إحدى ال تعتبر شرآة المخابز الغربي
وبفضل سياسة النمو والعناية بجودة المنتجات       ). لوزين(المخبوزات والمعجنات التي يتم تسويقها تحت اإلسم التجاري         

سوقية في األسواق المستهدفة            فقد شهد هذا القطاع زيادة م      ام        ، لحوظة في حجم المبيعات وحصتها ال ذا الع ا شهد ه آم
  .إدخال اصناف جديدة ومتنوعة من المعجنات وشرائح الكيك والمعمول وغيرها

  

  . عن العام السابق% 39.6 بنسبة زيادة قدرهامليون ريال   514.8 من منتجات المخابز ناوقد بلغت مبيعات
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  :تكــالــيف الــتشـغـيل

ادل  ة تع ادة ملحوظ شغيل بزي اليف الت سمت تك ي % 38.9ات وه
سلع   عار ال ادة أس س زي دماتتعك ب    والخ ى تقل افة إل ًا، إض  عالمي

ة،   الت األجنبي عار صرف العم ضًال عن أس اليفف م التك ادة حج  زي
  % 19.0بنسبة 

  

    

د  ام فق هد ع ة 2008ش رات ملحوظ لع  تغيي عار س ي أس ف
د ا واد التغليف وق ك األعالف وم ا في ذل ة بم واد األولي لم

 بشكل مباشر  ساهم تدني سعر صرف الريال مقابل اليورو        
 االسواقعلى ارتفاع تكاليف أسعار المواد المستوردة من        

ة . ةاألوروبي ة البالغ ة الحكومي د ساهمت اإلعان اليف  17.6وق ي تك ادة ف الي الزي ويض جزء من إجم ال بتع ون ري  ملي
  .شغيل آما هو موضح في الجدول أعالهالت

  

اج األخرى                     ولقد سعت شرآة المراعي بإستحداث طرق مبتكرة للتقليل من الزيادة في تكاليف مواد الخام ومدخالت اإلنت
  . وذلك من خالل البحث عن مصادر بديلة وزيادة آفاءة وفاعلية أساليب اإلنتاج والتوزيع

  

  :االستهالك واإلطفاء

  السعوديةآأصول ثابتة بموجب سياستنا المحاسبية المتماشية مع المعايير المحاسبية األبقار وتقييمه يتم تصنيف قطيع
  .المتعارف عليها بهذا الخصوص حسبما هي موضحة في قوائمنا المالية

  

نتاج  مليون ريال بسبب االستثمارات المستمرة في المزارع ومرافق اإل63.4وقد زاد استهالك األصول الثابتة بنحو 
  .والتوزيع

  

  

  

  

  

2007 2008

   1,601.9      2,225.1 تكلفة مواد مباشرة

     674.6         805.8 تكلفة مبيعات أخرى

     570.1         750.9 مصاريف بيع وتوزيع

     142.5         187.1 مصاريف عامة وإدارية

   2,989.1      3,968.9 غيل  اليف التش إجمالي تك

االت  ) ن الري غيل (بماليي تكلفة التش
ي  31 ديسمبر  ة ف السنة المنتهي

2008-2003 اج  الزيادة في مدخالت اإلنت

الزيادة  التوضيح 

34% - 28% تكلفة األعالف لكل لتر

164% - 102% األجبان والزبدة

158% - 147% مواد التغليف

33% اليورو مقابل الريال
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  :المبالغ المدفوعة إلى الجهات الحكومية

م   ات    ت ة للجه دفعات التالي سديد ال م ت سنة ت الل ال خ
  الحكومية المبينة في الجدول

  

  

  

  :الدخل الصافي

سبة        . م2008 مليون ريال في     910.3 مليون ريال إلى      667.3زاد الدخل الصافي من      دخل بالن سبة صافي ال  وارتفعت ن
  % .18.1إلى % 17.7للمبيعات من 

  

  :التدفقات النقدية

  

  

  

  

  

  

ا      لتنتج العمليات التشغيلية للمراعي تدفقات نقدية قوية جدًا تستخدم في األساس           ى قاعدة األصول وتنميته لمحافظة عل
  . في توزيع األرباح للمساهمينوأيضًا ،تسديد الديونفي و

2007 2008
         55.6          68.2 الرسوم الجمرآية
         14.0          19.9 الزآاة
         17.4          18.7 المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية
         14.2          21.8 تكاليف التأشيرات واإلقامة
          6.3           7.6 أخرى

       107.5        136.2 ة  إجمالي الدفعات إلى المؤسسات الحكومي

االت  ) ن الري الدفعات إلى المؤسسات الحكومية  (بماليي
ي  31 ديسمبر  ة ف السنة المنتهي

السيولة الواردة من النشــاطات 
التشغيلية  2004-  2008
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ات  % من المبيع 2007 ات  % من المبيع 2008

42.5%    1,601.9 44.2%    2,225.1 تكلفة مواد مباشرة

15.8%      594.8 14.8%      746.7 تكلفة رواتب الموظفين

9.4%      356.0 9.1%      459.0 مصاريف تشغيلية

5.1%      190.6 4.9%      247.3 مصاريف تسويق

0.5%        18.1 0.4%        20.9 تأمين

6.0%      227.7 5.4%      269.9 اإلستهالك واإلطفاء

79.3%    2,989.1 78.8%    3,968.9 غيل  اليف التش إجمالي تك

اق    : ة اإلنف ة وحسب طبيع ويمكن آذلك عرض هذه التكاليف بصورة مختلف

ن  غيل   (بماليي اليف التش تك
الرياالت )

ي  31 ديسمبر  ة ف السنة المنتهي

2007 2008
     740.3    1,016.1 السيولة النقدية الواردة من النشاطات التشغيلية

 (1,488.2)  (1,572.1) السيولة النقدية المستخدمة في النشاطات اإلستثمارية
     817.8      664.6 السيولة النقدية الواردة من / (المستخدمة في) النشاطات التمويلية
       69.9      108.6 الزيادة / النقص في النقد
       68.0      138.0 رصيد النقد في بداية اول السنة

     137.9      246.6 ة السنة    رصيد النقد في نهاي

االت  ) ن الري ة (بماليي السيولة النقدي
ي  ٣١  ة ف السنة المنتهي

ديسمبر 
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شرآةتحرص و تثما ال ي االس تمرار ف ى االس ن   عل تمكن م ستمرة لن صورة م تيفاءر ب دةإس سوق المتزاي ات ال .  احتياج
  .لمحافظة على مرآز الريادة في األسواق لوسوف تستمر مستويات االستثمار العالية لمواجهة النمو المرتقب في الطلب

  

  

  

  

  

  

  

ادة مستويات المخزون                 ى زي اج إل ام ومدخالت اإلنت واد الخ ك    ولقد ساهمت الزيادة في أسعار الم الي أدى ذل ا وبالت منه
داره                 رأس المال العامل     بشكل مباشر إلرتفاع الطلب على    و ا مق ال العامل م ر في رأس الم   313.2 حيث بلغ صافي التغي

  . االستثمارات المتواصلة في المزارع ومرافق اإلنتاج والتوزيعهذا فيعكس نيو .مليون ريال

  

  

  

  

  

  

  

  :أرباح األسهم

ع   م2008 مارس  27رآة في اجتماعها المنعقد في  وافقت الجمعية العامة للش    ى توزي اح األ عل ام   رب  م2007 الخاصة بع
  . ريال لكل سهم2.5 بواقع  وذلك مليون ريال سعودي272.5  وقدره مبلغ المستحقينعلى المساهمين

ا في شهر مارس      رر إنعقاده ة للمساهمين المق ة العام د أوصى مجلس اإلدارة للجمعي ا2009وق ع أرب ام م بتوزي ح الع
  . مليون ريال381.5 ريال سعودي لكل سهم بأجمالي قدره 3.5م بواقع 2008

  

  

  

2007 2008
     667.3      910.3 صافي الدخل
     227.7      269.9 اإلستهالك واإلطفاء
       94.9      125.5 رسوم بنكية
       19.5        23.1 التغير في مكافأة نهاية الخدمة

         0.5          0.5 حقوق األقلية في صافي الربح

    (269.5)     (313.2) صافي التغيرات في رأس المال العامل
     740.3    1,016.1 غيلية   ة التش صافي السيولة النقدي

االت  ) ن الري غيلية   (بماليي اطات التش ن النش السيولة النقدية م
ي  31  ة ف السنة المنتهي

ديسمبر 

2007 2008
 (1,099.2)  (1,655.6) مصاريف رأس مالية
       73.6        83.5 عوائد بيع أصول ثابتة
    (471.1) إستثمارات   -          

         0.9 مشتقات أصول مالية   -          

         7.6 صافي النقد من عمليات اإلستحواذ على شرآات تابعة   -          

  (1,488.2)   (1,572.1) تثمارية   ة اإلس صافي السيولة النقدي

االت  ) ن الري ة اإلستثمارية    (بماليي السيولة النقدي
ي  31  ة ف السنة المنتهي

ديسمبر 
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إن الحاجة مستمرة                          ى النمو والتوسع في األسواق المستهدفة ف ة إل وإنسجامًا مع إستراتيجية شرآة المراعي الرامي
تثمار ة اإلس ي عملي تمرار ف ارات وسيا ، لإلس ين خي ب المفاضلة ب د يتطل ذي ق ار  وال اح وإختي ع األرب ة لتوزي سات بديل

  .األنسب لتحقيق مصلحة الشرآة ومساهميها على حد سواء

  . من أرباح الشرآة%30 التقل عن أرباح أسهم بنسبة توزيعالمراعي تستهدف شرآة  فإن ولذا

  

  :الزآاة

ه                       ال العامل حسبما تتطلب ساب رأس الم اة    يتم استقطاع الزآاة من صافي الدخل أو على أساس احت ة مصلحة الزآ أنظم
اريخ             . والدخل ى ت اة حت ا من زآ سمبر  31وقد سددت الشرآة ما توجب عليه سديد     م2007 دي ى شهادات ت  وحصلت عل

   .م2006 و سنة م2005وقد تلقت الشرآة التقييم النهائي سنة . الزآاة بالنسبة لألعوام التي سبقت

  

  :القروض

ثمارية الكبرى من مؤسسات تمويلية حكومية متمثلة في صندوق التنمية      على التمويل الالزم لبرامجنا االست     تم الحصول 
ة               دة أو عمول ة      . الصناعية السعودي والبنك الزراعي العربي السعودي ، وهو تمويل بدون فائ صندوق التنمي سبة ل وبالن

ذه القروض من صندوق            . السعودي تتضمن تكاليف التمويل تقييم مبدئي وتكاليف متابعة مستمرة         ة له إن التكلفة الفعلي
سعودي أق     ة وال        لالتنمية الصناعية ال وك التجاري ر من القروض المقدمة من البن دالت     ت بكثي ات مع خضع لمخاطر تقلب

  .العمولة

شرآة                  ى شرآات أخرى، استطاعت ال شرآة واستحواذها عل ضاً ونظرًا للحاجة إلى مزيد من األموال لتمويل توسع ال   أي
، متوافقة مع الشريعة اإلسالمية  مليون ريال سعودي من تسهيالت قروض تجارية 1,700.0ن مبلغ إضافي مقداره     تأمي

ى استحقاق سداد          327.7 وآذلك مبلغًا إضافيا مقداره    سعودي عل صناعية ال راوح  مليون ريال من صندوق التنمية ال يت
  . خمس سنواتإلى ثالث من

  . أساس معدل رسم ثابتيتم علىمن هذه القروض % 50سبة  الرسوم على ناحتسابأن ونشير إلى 

  

2008 2007
    (270.2)     (199.4) توزيعات أرباح مدفوعة
         0.5         (0.4) توزيعات نقدية لمالك الحقوق األقلية

القروض من مؤسسات مالية حكومية
      (62.5)       (48.2) المردودات
       67.0      140.5 المتحصالت

القروض من بنوك إسالمية (مرابحة)
    (119.9)       (61.5) المردودات
   1,167.7    1,096.8 المتحصالت

صافي الحرآة في القروض البنكية التجارية
    (125.5)       (94.9) رسوم بنكية
        (5.5)       (15.1) رسوم مؤجلة

       14.0 حقوق األقلية بأسهم شرآة المخابز الحديثة   -          

     664.6      817.8 ة     اطات التمويلي ة للنش صافي السيولة النقدي

ن  ة    (بماليي اطات التمويلي السيولة النقدية المستخدمة في النش
الرياالت )

ي  31  ة ف السنة المنتهي
ديسمبر 
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ة        م2008 ديسمبر   31في   سهيالت القروض التجاري ال سعودي      1,729.8  بلغت ت ون ري ة        ملي  وقروض صندوق التنمي
صناعية  ال سعودي581.4ال ون ري الث  ملي ر من ث دتها أآث سحب وم ى اآلن ومتاحة لل ستخدم حت م ت روض ل ، وهي ق
نوات د زادت ال. س ن وق ة م وم البنكي ى  94.9رس عودي إل ال س ون ري ذه  125.5 ملي زى ه عودي ، وتع ال س ون ري  ملي

  . عن العام السابقالزيادة إلى زيادة مستوى القروض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

التسهيالت والمستخدم منها  

1,830.4

2,807.8

785.7

1,617.5
1,500.5

15.3

531.5 510.8
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1,000
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2,000
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التسـهيالت  المستخدم من التســهيالت
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  :دارة ومكافآت األعضاءاجتماعات مجلس اإل

  .  تميز معظمها بحضور جميع األعضاء إجتماعاتسبعةعقد المجلس خالل العام 

  :الجدول أدناه التفاصيل المتعلقة بأعضاء المجلسويوضح 

  

  

  

  

  

 في الجمعية التراآمي مجلس اإلدارة يتم عن طريق التصويت أعضاءتنص أنظمة الشرآة على أن تعيين : توضيح
  . للمساهمينالعامة

سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير
( رئيس مجلس اإلدارة )

7 غير مستقل ة  شرآة أسمنت اليمام
شرآة الدرع العربي للتأمين 

د.سامي بن محسن باروم 
مجموعة صافوال

ة  شرآة اسمنت العربي
عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا 

6 غير مستقل ( العضو المنتدب  )
الشرآة السعودية لألسماك 

المهندس/ ناصر بن محمد المطوع
شرآة الدرع العربي للتأمين 

سمو األمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
(زين) شرآة االتصاالت المتنقلة السعودية

د.ماجد بن عبداهللا القصبي
ر   شرآة البحر األحم

ابراهيم بن محمد العيسى 
البنك السعودي الفرنسي 

7 غير مستقل مجموعة صافوال
شرآة أسمنت ينبع 
طيبة لإلستثمارات 

ران  موسى بن عمران العم
البنك السعودي الفرنسي 

7 غير مستقل مجموعة صافوال
ة  أسمنت العربي

6  مستقل

محمد بن عبدالرحمن الدامر

6 غير مستقل

5مستقل

7 غير مستقل

6 مستقل

عدد الحضورمستقل / غير مستقلأسماء األعضاء والشرآات المساهمة   

عدد االسهم  عدد االسهم 
في  31/12/2008 في  31/12/2007

30.275% سمو االمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير                          33,000,000                         -                             33,000,000
0.780% عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا                               939,828                 (89,828)                                  850,000
0.917% سمو االمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير                            1,000,000                         -                               1,000,000
0.001% محمد بن عبدالرحمن الدامر                                   1,000                         -                                      1,000
0.132% ناصر بن محمد المطوع                               149,330                   (6,000)                                  143,330
0.001% ماجد بن عبداهللا القصبي                                   1,210                         -                                      1,210
0.001% ابراهيم بن محمد العيسى                                   1,000                         -                                      1,000
1.062% موسى بن عمران العمران                               901,000                 256,563                               1,157,563
0.000% سامي بن محسن باروم                                      140                         -                                         140

33.169%                     36,154,243                  35,993,508 المجموع

نةاالسم الالتغيرات خالل الس نسبة التملك من رأس الم
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  :التعامالت مع األطراف ذوي العالقة

عامالت الهامة مع الجهات أو األطراف ذات العالقة وذلك آان لدى المجموعة األرصدة والم، خالل دورة أعمالها العادية
  :م2007 ديسمبر 31م و 2008 ديسمبر 31خالل السنتين المنتهيتين في 

  

  

  

  

  

شملو كي ة  ذل الكي األسهم العادي م م دمات وه ة للخ شرآة العربي أمين وال ي للت درع العرب  مجموعة صافوال وشرآة ال
ع األعالف المدارة من قبل الشرآة ومنتجع نوفا للفروسية والتي يمتلك مالكوها باإلضافة إلى مزار، )أراسكو(الزراعية 

  . المراعيحصة من أسهم شرآة

  :التقارير القطاعية

يتضمن نشاط وأعمال المجموعة تصنيع وبيع منتجات األلبان وعصائر الفواآه ومنتجات األلبان وغير األلبان ومنتجات 
تثمارية شطة االس ابز واألن ي  وفي. المخ ين ف سنتين المنتهيت ارة لل ة المخت ات المالي ي المعلوم ا يل سمبر 31م  م2008 دي

  : على أساس قطاعات اإلنتاجم2007و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ات    (155.1)     31.4 مبيع يون مساهمون رئيس
مشتريات    186.0    (46.4) يون مساهمون رئيس

ات   (113.3)     17.9 مبيع يون مساهمون رئيس
مشتريات    183.6    (37.3) يون مساهمون رئيس

الرصيد في  
31 ديسمبر 

2008

2007

االت  ) ن الري امالت األطراف ذوي العالقة (بماليي المبلغ طبيعة المع

المجموع
األنشطة  
تثمارية اإلس

ات   منتج
المخابز 

ان،  منتجات األلب
عصائر فواآه  
رى  ومنتجات أخ

االت   ن الري بماليي

2008
ات           4,515.1     514.8        -   5,029.9 المبيع

اة             1,116.4     158.4        -   1,274.8 ل والزآ اليف التموي الدخل قبل االستهالآات وتك

االستهالك             (169.3)      (44.5)        -    (213.8)
اة              947.1     113.9        -   1,061.0 ل والزآ الدخل قبل تكاليف التموي
ة            (107.1)        (4.8)      (13.6)    (125.5) رسوم بنكي
الزآاة              (21.8)        (2.9)      (24.7)
حقوق األقلية                 (0.6)        -        -        (0.6)

صافي الدخل              817.6     106.2      (13.6)     910.3
غيلية           4,993.6     966.2     480.2   6,440.0 متوسط صافي األصول التش
مجموع األصول          6,556.3   1,135.7     489.3   8,181.3

مجموع اإللتزامات          (3,904.2)    (158.1)    (487.5)  (4,549.8)
16.5% -        11.8% 19.0% غيلية   العائد على األصول التش
18.0% -        27.3% 19.0% هرة  دون الش العائد على األصول التشغيلية ب

الماليين)             100.0         9.0        -     109.0 عدد األسهم (ب
عودي                8.18     11.80         -       8.35 ربح السهم  (بالريال الس
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ى أساس                     ة مصنفة عل ي بعض المعلومات المالي ا يل ي، وفيم يج العرب تترآز معظم أنظمة وأصول الشرآة في دول الخل
  م2007 و م2008سمبر لسنة  دي31القطاعات الجغرافية آما هي في 

  

  :الشرآات التابعة

  

  

  

2007 2008 2007 2008
5029.37 6332.8 2653.2 3453.6 عودية المملكة العربية الس

دول مجلس التعاون         1,510.6 1,087.9              88.8      66.2
دول أخرى             65.8      28.7               -        -

 5,095.5          6,421.6  3,769.8         5,029.9 المجموع

ات المبيع
االت   ن الري بماليي

ة  األصول غير المتداول

2008 2007

ر.س 500,000            500 100% 100% شرآة متاجرة  عودية المملكة العربية الس الشرآة العالمية لخدمات المخابز المحدودة 

د.ب 100,000         1,000 100% 100% ات  شرآة مبيع رين  مملكة البح دودة شرآة المراعي البحرين المح

د.ب 250,000         2,500 100% شرآة قابضة      - رين  مملكة البح .شرآة المراعي القابضة ذ .م.م

-             -                         100% 100% غير عاملة  جيرسي   شرآة مارآلي هولدنجز المحدودة 

ر.ع 150000      150,000 90% 90% ات  شرآة مبيع سلطنة عمان  ويق ش .م.م. ارة والتس شرآة الكواآب العربية للتج

ر.س 35,000,000        35,000 60% شرآة مخابز      - عودية المملكة العربية الس دودة الشرآة الحديثة لصناعة األطعمة المح

دودة      100,000ر.س 100%100,000,000 عوديةشرآة المخابز الغربية المح %100شرآة مخابز المملكة العربية الس

عدد الحصصرأس مال المساهمة أ اسم الشرآة رأوجه النشاط بلد المنش ملكية المستفيد المباش

2007
3,769.8   -        368.8 ات           3,401.0 المبيع

1,008.4   -        
115.8

اة                892.6 ل والزآ اليف التموي الدخل قبل االستهالآات وتك

االستهالك             (193.3)      (34.4)        -    (227.7)
780.7     -        81.4 اة              699.3 ل والزآ الدخل قبل تكاليف التموي
ة              (87.5)        (4.6)        (2.8)      (94.9) رسوم بنكي
الزآاة              (16.0)        (2.0)        -      (18.0)
حقوق األقلية                 (0.5)        -        -        (0.5)

667.3     (2.8)        74.8 صافي الدخل              595.3
4,847.2   235.6 832.5 غيلية           3,779.1 متوسط صافي األصول التش
6,335.8   471.1 958.2 مجموع األصول          4,906.5

مجموع اإللتزامات          (2,637.9)    (173.1)    (471.1)  (3,282.1)
16.1% -        9.8% 18.5% غيلية   العائد على األصول التش
18.2% 0.0% 28.7% 18.5% هرة  دون الش العائد على األصول التشغيلية ب
109.0     -        9.0 الماليين)             100.0 عدد األسهم (ب
6.12       -         8.31 عودي                5.95 ربح السهم  (بالريال الس
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  :التوسع الجغرافي والسوقي

ي  سمبر 16ف راء دورة مفاوضات م2008 دي م إج ة  ت وير صناعة األغذي تثمار لتط ة لالس ي شرآة طيب شرآاء ف ع ال  م
شرآة      من% 75في األردن لالستحواذ على     ) طيبة( ذه ال ع االت        .  الحصص في ه ع إنجاز وتوقي ة ومن المتوق ة  فاقي   الثاني

  .م2009خالل شهر يناير 

شرآة   % 100 قامت المراعي بإصدار وتوقيع مذآرة تفاهم لالستحواذ على        م2008في األول من ديسمبر     و من أسهم ال
  .م2009ومن المتوقع إتمام االستحواذ في الربع األول من . في مصر) بيتي( العالمية للمشاريع الزراعية والصناعية 

  

ة        م2008 نوفمبر   5في  و ادآو (  تقدم مجلس إدارة المراعي بعرض إلى شرآة حائل للتنمية الزراعي ى   ) ه لالستحواذ عل
ادآو  في ا مقابل إصدار أسهم جديدة     اسهم هذه الشرآة  من  % 100 ا   ،لمراعي بنسبة سهم واحد لكل ستة أسهم في ه بم

ادآ          خمسة يعادل عدد  د  .و ماليين سهم جديد تصدره المراعي إلى المساهمين في ه ة    وق ادآو   إ مجلس     وردت إجاب دارة ه
يم عرض    ون يقومم بأنه باإلفادةم2008 نوفمبر 15على العرض في    انونيين لتقي  حاليًا باستشارة الخبراء الماليين والق

ي رفين   . المراع ين الط ة ب ع إتفاقي ون بتوقي ائي مره اق النه ى أن اإلتف شير إل ع  ،ون ة م ة ذات موافق ات الحكومي الهيئ
     . في آل من المراعي وهادآوالمساهمينار الصفقة من قبل وإقر، العالقة

  

  :إدارة المخاطر

ة        ة           ت و. احتماالت المخاطرة قائمة في آل العمليات التجاري شغيلية بصورة واعي ا الت د تم إدارة المخاطر في أعمالن  بتجدي
دير العواقب ووضع الخطط المناسبة لتجنب المخاطر                   ا حال       وتقييم احتمالية حدوث المخاطر وتق ة والحتوائه  المحتمل

  .حدوثها

وتحرص اإلدارة على معالجة المخاطر حسب         . ويتم تصنيف المخاطر بصورة عامة إلى مخاطر تشغيلية ومخاطر مالية         
  .األنشطة التشغيلية والمالية مع تحديد مسؤوليات إدارة المخاطر داخل آل وحدة

اطر ت     إدارة المخ ة ب راءات خاص ات وإج شرآة سياس تهج ال ضبط   وتن ة وال شطتها للمراقب ة ألن ة الدوري شمل المراجع
ات                   شغيلية في عملي ال ال الحصر، المخاطر الت ى سبيل المث ك عل ا في ذل لمستوى مقبول على جميع فئات المخاطر، بم

  .الشرآة التسويقية واإلنتاجية، والمخاطر المالية في عمليات تقلب العمالت والقروض

  

  :حوآمة الشرآات

ايير اإلدارة    تلتزم الشرآة بأ   شفافية  فضل مع ا في               وال شرآات، بم ة ال ا في حوآم ارف عليه ك   المتع وفير المعلومات      ذل  ت
شرآة    زم ال ا تلت ة، آم سوق المالي ة ال ة هيئ ددة حسب أنظم ات المح ي األوق ستثمرين ف ساهمين والم ى الم األساسية إل

  .بضوابط حوآمة الشرآات الصادرة من هيئة السوق المالية

وم مجلس إدا شرآة ويق ل ورة ال ة مث ه الفرعي اطر(لجان ة والمخ ة المراجع دعم)لجن ائل ب ات وس ةال  ومتطلب يحوآم   ف
ستمر  شكل م وة وب شرآة بق ديث ،ال ة وتح تم مراجع د وي ة ال قواع ة  حوآم ا لخدم ضمن مالئمته ا ي ستمرة بم صورة م ب

  .أغراضها وإلستيفاء المستجدات النظامية
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  :لجنة المراجعة والمخاطر

شرآات      الشرآة التزام    مراقبة اجعة والمخاطر بدور هام في    تقوم لجنة المر   ة ال ة        .  بقواعد حوآم ة من ثالث ألف اللجن وتت
ى مجلس     تقوم اللجنة برفع توصياتها   و . بالشرآة  يتمتعون بالخبرة الالزمة وهم من غير الموظفين التنفيذيين        أعضاء  إل

  .حسب المتبعدارة اإل

  :وأعضاء اللجنة هم

 رئيسًاهون ، إبراهيم حسن المد. د  •

 عضوًا، نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير/  األمير  •

 عضوًا، هشام أحمد محمد طاشكندي/ االستاذ  •

شطة     آما  وتقوم اللجنة بمراجعة دقيقة لألمور المتعلقة بالمخاطر المالية والحوآمة في الشرآة،             مراجعي  تقوم برقابة أن
  . ومالئمتها مع المعايير العالمية والمحلية السائدةحسابات الشرآة الخارجية للتحقق من سالمتها

  

  :لجنة المكافآت والترشيحات

ة  شكيل لجن م ت آت والترشيحات(ت ال)المكاف سوق الم ة ال ات هيئ رار   حسب متطلب اد و،مجلس اإلدارةلبموجب ق  إعتم
  . لوائح العمل الخاصة بهاةالجمعية العام

  :تتألف الجمعية من األعضاء التالية أسماؤهم

 رئيسًا، سلطان بن محمد بن سعود الكبير/ ألميرسمو ا •

 عضوًا، عبد الرحمن بن عبد العزيز المهنا/ االستاذ •

 عضوًا، موسى بن عمران محمد العمران/ االستاذ •

 عضوًا، عبد الرحمن عبد المحسن الفضلي/ االستاذ •

ضًا إ  ، وتقوم اللجنة بتقييم ومراجعة صالحيات وتعويضات آبار التنفيذيين        آت أخرى،       ستحقاقاتهم من   وأي  رواتب ومكاف
  .التكاليفووضع الضوابط الالزمة لتلك 

درة أعضاء مجلس اإلدارة     التأآدالغرض من إنشاء اللجنة هو      و امهم   من ق شرآة     و من أداء مه ى أمور ال اإلشراف عل
  . يقومون بهالمساهمين، وأن تعويضات آبار التنفيذيين واإلدارة العليا مناسبة للدور الذي الشرآة ولصالح

ال    6.4 هذا العام مبلغًا وقدره    وأعضاء المجلس في      والعضو المنتدب  وقد بلغت مكافآت رئيس مجلس اإلدارة      ون ري .  ملي
شرآة الى  م2008 والتعويضات المدفوعة في سنة الرواتبآما أن  د آبار المدراء التنفيذيين في ال ون   10.1 بلغت  ق  ملي
  .ريال
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  :اجتماع الجمعية العامة

  .وم مجلس اإلدارة بإبالغ المساهمين عن موعد انعقاد الجمعية العامة في حينهسيق

  

  :إقرار

بسجالت محاسبية مناسبة مع الوثائق المرتبطة بها وال توجد أي  نقر بأن الضوابط الداخلية تعمل بفعالية ويتم االحتفاظ       
  .مخاطر أو معوقات تؤثر على قدرة الشرآة على مواصلة أعمالها

  

  مجلس اإلدارة                                                                               

   م2009 يناير 18                                                                             
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  :المؤشرات المالية الرئيسية

 

2004 2005 2006 2007 2008

غيلي األداء التش

ات     5,030     3,770     2,757     2,146     1,885 إجمالي المبيع
ات    (3,031)    (2,276)    (1,682)    (1,299)    (1,127) تكلفة المبيع

الي      1,999     1,494     1,075        847        758 الربح اإلجم
ع        (751)       (570)      (423)      (322)      (276) ع والتوزي مصاريف البي
ة       (187)       (143)      (117)        (93)        (86)  المصاريف اإلدارية والعمومي
ة          (126)         (95)        (56)        (36)        (17) وم البنكي ل والرس تكلفة التموي
الدخل قبل الزآاة         935        686        479        396        379

الزآاة         (24)         (18)        (14)        (10)          (9)
حقوق األقلية            (1)           (1)          (0)        -        -

        370         386         465         667         910 صافي الدخل 

المرآز المالي
صافي رأس المال العامل        877        561        249        168        143

ة     5,343     4,041     3,046     2,396     1,909 األصول الثابت
- - - أصول غير ملموسة  - الشهرة        549        549
- -         - اإلستثمار         489        471

غيلية       7,258     5,622     3,295     2,564     2,052 صافي األصول التش

صافي القروض      3,499     2,463     1,315     1,069        706
مكافأة نهاية الخدمة         128        105          82          66          53

حقوق المساهمين      3,617     3,054     1,898     1,429     1,293
حقوق األقلية           14            -            -            -            -

إجمالي األصول      7,258     5,622     3,295     2,564     2,052

ة التدفقات النقدي
ن النشاطات التشغيلية   1,016      740        630        537        518 السيولة النقدية م
اطات    اإلستثمارية     1,572     1,488        824        614        450 السيولة النقدية المستخدمة في النش
األرباح الموزعة         270        199         -        250        300

ية المؤشرات الرئيس
19.6% 18.0% 16.9% 17.7% 18.1% ات العائد على المبيع
29.4% 28.4% 27.9% 23.6% 27.3% العائد على حقوق  المساهمين
20.9% 18.7% 18.3% 16.1% 16.5% العائد على  صافي األصول التشغيلية
54.7% 74.8% 69.3% 80.6% 96.7% وق  المساهمين نسبة القروض إلى حق

159.1% 118.6% 141.2% 166.1% 161.6% داول نسبة الت
7.5% 13.8% 28.5% 75.7% 33.4% ات معدل نمو المبيع

67.5% - 42.9% 40.5% 41.9% اح الموزعة  * نسبة األرب
100 100 100 109 109 الماليين ) االسهم المصدرة ( ب

ال        8.35       6.12       4.65       3.86       3.70 هم  – بالري ربحية الس

- - -            -            382 ة التوزيعات المقترح

ي  31 ديسمبر  ة ف السنة المنتهي
االت  ) ن الري ة الرئيسية   (بماليي المؤشرات المالي



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  شركة المراعي
  )مساهمة سعودية  شركة( 

  الموحدةالقوائم المالية 
  وتقرير مراجعي الحسابات

  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة 



  
  

  شركة المراعي
  شركة مساهمة سعودية

  
  

  الفهـرس
  

  صفحة  
      
    

  ١    مراجعي الحسابات تقرير 
    

  ٢   ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١موحدة كما في قائمة المركز المالي ال
    

  ٣   ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١في لسنة المنتهية لقائمة الدخل الموحدة 
    

  ٤   ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 
    

     الموحدة للسنة المنتهية في  الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 
  ٥   ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١
    

  ٢٦-٦   حول القوائم المالية الموحدة إيضاحات
    
    
  
  
  
  
  





-  ٢  -  
  شركة المراعي

  ) شركة مساهمة سعودية(
  الموحدةئمة المركز المالي قا

    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١في كما 
    

  
السع  ضاح إي   

   ٢٠٠٨  
  بآالف الرياالت
  السعوديــــة   وديــــة

٢٠٠٧  
  بآالف الرياالت

              
          الموجودات

          
          الموجودات المتداولة 

  ١٣٧,٩٧٥  ٢٤٦,٥٨٥    ٤  نقدية وشبة نقدية 
  ٩٣٨  ٦,٦٤٨    ٢١  أدوات مالية مشتقة

  ٣٦٧,٨١٠  ٤٠٩,٧٧٧    ٥  مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
٧٢٣   ٧٣٣,٥٧٣  ,١,٠٩٦    ٦  بضاعة              

٧٣٣   ١,٢٤٠,٢٩٦  ,١,٧٥٩      إجمالي الموجودات المتداولة              
          الموجودات غير المتداولة

  ٤٧١,٠٧٤  ٤٨٩,٣٣٧    ٧  استثمارات وموجودات مالية 
  ٤,٠٤١,١٣٢  ٥,٣٤٣,٣٠٨    ٨  ممتلكات وآالت ومعدات 
  ٥٤٨,٦٣٦  ٥٤٨,٦٣٦    ٩  هرة  ش–موجودات غير ملموسة 

٢٧٠   ٣٤,٦٩٢  ,٤٠      مصاريف مؤجلة               
إ  جمالي الموجودات غير المتداولة

  
  
  

  ٥٥١
   

٥,٠٩٥,٥٣٤  ,٦,٤٢١  
       

٢٨٤   ٦,٣٣٥,٨٣٠  ,٨,١٨١      إجمالي الموجودات               
        المطلوبات وحقوق الملكية 

  
  
        

          مطلوبات المتداولةال
  ١٨٢,٣٤٨  ٥١١,١٦٥    ١٠  قروض قصيرة األجل 

  ٥٧٥,٣٣٧  ٦٦٩,٥٥٨    ١١  دائنون ومبالغ مستحقة الدفع 
٠٧٢   ١٠,٠٣٣  ,١٠٨    ٢١  أدوات مالية مشتقة               
٧٩٥   ٧٦٧,٧١٨  ,١,٢٨٨      المتداولة إجمالي المطلوبات              

          
          مطلوبات غير المتداولةال

  ٢,٤٠٩,٤٢٨  ٣,١٣٢,٩٥٦    ١٠  قروض طويلة األجل 
٠٤١   ١٠٤,٩٠٣  ,١٢٨      نهاية الخدمة للموظفين  مكافأة               

٩٩٧   ٢,٥١٤,٣٣١  ,٣,٢٦٠      المتداولة إجمالي المطلوبات غير              
          وق المساهمينحق

  ١,٠٩٠,٠٠٠  ١,٠٩٠,٠٠٠    ١٢  رأس المال 
  ٦١٢,٠٠٠  ٦١٢,٠٠٠      عالوة إصدار

  ٣٢٥,٦٦٣  ٤١٦,٦٨٩      إحتياطي نظامي 
  )٩,٠٩٥(  )٨٣,١٦١(      احتياطيات أخرى 

٦١٤   ١,٠٣٤,٨٧٨  ,١,٥٨١      أرباح مبقاة               
  ٣,٠٥٣,٤٤٦  ٣,٦١٧,١٤٢      إجمالي حقوق المساهمين

              
  ٣٣٥  ١٤,٣٥٠      حقوق األقلية

              
  ٦,٣٣٥,٨٣٠  ٨,١٨١,٢٨٤      إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

              

  
  
  .الموحدةالقوائم المالية من هذه ال يتجزأ كل اإليضاحات المرفقة جزءاً تش



-  ٣  -  
  شركة المراعي

  ) شركة مساهمة سعودية(
  الموحدة ئمة الدخل قا
   ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١  في لسنة المنتهيةل
  
  

                
                            ٢٠٠٧        ٢٠٠٨  
  بآالف الرياالت    بآالف الرياالت                  
  السعوديـــة    السعوديـــة     إيضاح              
                              

    ٣,٧٦٩,٨٣٣    ٥,٠٢٩,٩٠٤    ١٣          المبيعات
  )٢,٢٧٦,٤٩٥  (  )٣,٠٣٠,٩٤٧ (  ١٤          تكلفة المبيعات 

                              
  ١,٤٩٣,٣٣٨    ١,٩٩٨,٩٥٧               إجمالي الربح

  
  )٥٧٠,١٤٩  (  )٧٥٠,٨٧٨ (  ١٥          مصاريف بيع وتوزيع 

  )١٤٢,٤٥١  (  )١٨٧,١٠٨ (  ١٦          عمومية وإدارية مصاريف 
                              

             ،قبل المصاريف البنكيةالدخل 
  ٧٨٠,٧٣٨    ١,٠٦٠,٩٧١               وحقوق األقلية، والزكاة

  
  )٩٤,٨٦٠  (  )١٢٥,٤٨٩ (            مصاريف بنكية 

                              

  ٦٨٥,٨٧٨    ٩٣٥,٤٨٢            العمليات الرئيسية والمستمرة منالدخل 
  

  )١٨,٠٧٩  (  )٢٤,٦٦٢ (  ١٧            الزكاة 
                              

  ٦٦٧,٧٩٩    ٩١٠,٨٢٠               الدخل قبل حقوق األقلية
  )٥٣٠  (  )٥٥٨ (             حقوق األقلية

                              
  

  ٦٦٧,٢٦٩    ٩١٠,٢٦٢              صافي دخل السنة 
                          

  ١٨           )بالريال السعودي (ربح السهم
                ٦,٢٩      ٨٥,٨               المستمرةوالرئيسية المتعلق بالدخل من العمليات 

  
     ٦,١٢      ٨,٣٥                السنةالمتعلق بصافي دخل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .الموحدةالقوائم المالية كل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه تش



-  ٤  -  
  شركة المراعي

  ) شركة مساهمة سعودية(
  الموحدة ئمة التدفقات النقدية  قا

    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١منتهية في  الللسنة
  

                   ٢٠٠٧        ٢٠٠٨  
  بآالف الرياالت     تبآالف الرياال        
  السعوديــــة     السعوديــــة    إيضاح            
                          

  :النشاطات التشغيلية
  ٦٦٧,٢٦٩    ٩١٠,٢٦٢       السنة دخلصافي   

  
  :التعديالت لـ  
  ٣١٥,٥٢٨    ٣٧٨,٩٦٨    ١٩     ممتلكات وآالت ومعداتاستهالك  
  )١١٤,٨١٠ (  )١٦٥,١٤٢ (  ١٩  صافي الزيادة في قيمة األبقار   
  ٢٦,٩٦٦    ٥٦,٠٨٦    ١٩  خسارة بيع ممتلكات وآالت ومعدات   
  ٩٤,٨٦٠    ١٢٥,٤٨٩      مصاريف بنكية   
  ١٩,٥٠٩    ٢٣,١٣٨      التغير في مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   
  ٥٣٠    ٥٥٨      الموحدةة  األقلية في صافي دخل الشركة التابعشركاءحصة   

  
  : التغيرات في  
  )١٣١,٦٩٨ (  )٤١,٩٦٧ (    ن والمصاريف المدفوعة مقدماًالمدينو    
  )٢٧٩,٦٤٦ (  )٣٦٣,١٥٠ (    بضاعة  ال    
  ١٤١,٨٠١    ٩١,٨٩٤      مستحقة الدفعالن والمصاريف والدائن    
                          
  ٧٤٠,٣٠٩    ١,٠١٦,١٣٦        النقدية من النشاطات التشغيليةالتدفقات    
                          

  
  :النشاطات اإلستثمارية

  )١,٠٩٩,١٩٦ (  )١,٦٥٥,٦١٩ (  ٨  إضافات للممتلكات واآلالت والمعدات   
  ٧٣,٥٥٦    ٨٣,٥٣١    ١٩  متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات   
  )٤٧١,٠٧٤ (  -    ٧  شراء استثمارات وموجودات مالية  
  ٩٣١    -       إستبعاد أدوات مالية مشتقة/ شراء  
  ٧,٥٨٠    -      ء شركات تابعة، بعد خصم النقدية المشتراة شرا  
                          
  )١,٤٨٨,٢٠٣ (  )١,٥٧٢,٠٨٨ (      النشاطات اإلستثماريةالمستخدمة في النقدية التدفقات  
                          

  :النشاطات التمويلية
  ١,١٢٧,٥٩٦    ١,٠٥٢,٣٤٥      الزيادة في القروض   
  )١٩٩,٣٩٦ (  )٢٧٠,١٧٣ (    توزيعات أرباح مدفوعة   
  )٣٨٧ (  )٥٤٣ (     األقلية شركاءتوزيعات أرباح إلى   
  )٩٤,٨٦٠ (  )١٢٥,٤٨٩ (    مصاريف بنكية   
  )١٥,١١٠ (  )٥,٥٧٨ (     التغير في المصاريف المؤجلة  
  -        ١٤,٠٠٠       األقلية في الشركة الحديثة لصناعة األطعمةشركاء حصة  
                          
  ٨١٧,٨٤٣     ٦٦٤,٥٦٢        التمويلية النشاطاتمن النقدية التدفقات  
                          

  
  ٦٩,٩٤٩    ١٠٨,٦١٠      في النقدية وشبه النقدية الزيادة 

  ٦٨,٠٢٦    ١٣٧,٩٧٥        يناير١   النقدية وشبه النقدية في 
                          

  ١٣٧,٩٧٥    ٢٤٦,٥٨٥    ٤   ديسمبر ٣١في  النقدية وشبه النقدية
                          

  
  

   .الموحدةالقوائم المالية  جزءاً ال يتجزأ من هذه كل اإليضاحات المرفقةتش



- ٥ -  
  شركة المراعي

  ) شركة مساهمة سعودية(
  ئمة التغيرات في حقوق المساهمين  الموحدة قا

    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ المنتهية في للسنة
  

            ما يتعلق بمساهمي الشركة األم             
                  االحتياطيات    االحتياطي              
  اإلجمالي    األقلية حقوق     اإلجمالــي    المبقاة األرباح     األخرى    النظامي    اإلصدار عالوة     المالرأس       
  بآالف الرياالت    بآالف الرياالت    بآالف الرياالت    بآالف الرياالت    بآالف الرياالت    بآالف الرياالت    بآالف الرياالت    بآالف الرياالت      
  السعوديــة    السعوديــة    السعوديــة    السعوديــة    السعوديــة    ديــةالسعو    السعوديــة    السعوديــة      
                                                    

  
  ١,٨٩٨,٢٢٣    ١٩٢   ١,٨٩٨,٠٣١    ٦٣٤,٣٣٦    ٤,٧٥٩    ٢٥٨,٩٣٦    -         ١,٠٠٠,٠٠٠     ٢٠٠٧  يناير١الرصيد في 
  ٦٦٧,٧٩٩    ٥٣٠   ٦٦٧,٢٦٩    ٦٦٧,٢٦٩    -        -         -         -         السنةصافي دخل 

  -        -      -         )٦٦,٧٢٧  (  -        ٦٦,٧٢٧    -         -         مبقاة الرباح تحويالت من األ
  ٧٠٢,٠٠٠    -      ٧٠٢,٠٠٠    -        -        -         ٦١٢,٠٠٠    ٩٠,٠٠٠    أسهم مصدرة 

    )٣٨٧ (  )٣٨٧(  -         -        -        -         -         -        توزيعات أرباح إلى شركاء األقلية
  )٢٠٠,٠٠٠ (  -      )٢٠٠,٠٠٠  (  )٢٠٠,٠٠٠  (  -        -          -         -         مصادق عليها رباحأتوزيعات 

  التغير في تغطية مخاطرصافي 
  )١٣,٨٥٤ (  -       )١٣,٨٥٤  (  -         )١٣,٨٥٤  (  -        -         -           التدفقات النقدية 

                                                    
  ٣,٠٥٣,٧٨١    ٣٣٥   ٣,٠٥٣,٤٤٦    ١,٠٣٤,٨٧٨    )٩,٠٩٥  (  ٣٢٥,٦٦٣    ٦١٢,٠٠٠    ١,٠٩٠,٠٠٠    ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١الرصيد في 

  
  ٩١٠,٨٢٠    ٥٥٨   ٩١٠,٢٦٢    ٩١٠,٢٦٢    -    -    -    -    السنةصافي دخل 

  -    -   -    )٩١,٠٢٦  (  -    ٩١,٠٢٦    -    -    مبقاة الرباح تحويالت من األ
  ١٨,٢٦٣    -   ١٨,٢٦٣    -    ١٨,٢٦٣    -    -    -    ماليةالستثمارات ربح اإلصافي 

  )٥٤٣(  )٥٤٣(  -    -    -    -    -    -   توزيعات أرباح إلى شركاء األقلية
  )٢٧٢,٥٠٠ (  -   )٢٧٢,٥٠٠  (  )٢٧٢,٥٠٠  (  -    -    -    -    مصادق عليهاتوزيعات أرباح 

  صافي التغير في تغطية مخاطر
  )٩٢,٣٢٩ (  -   )٩٢,٣٢٩  (  -    )٩٢,٣٢٩  (  -    -    -      التدفقات النقدية 

   األقلية في الشركة شركاءحصة 
  ١٤,٠٠٠    ١٤,٠٠٠   -    -    -    -    -    -      الحديثة لصناعة األطعمة 

                                                    

  ٣,٦٣١,٤٩٢    ١٤,٣٥٠   ٣,٦١٧,١٤٢    ١,٥٨١,٦١٤    )٨٣,١٦١  (  ٤١٦,٦٨٩    ٦١٢,٠٠٠    ١,٠٩٠,٠٠٠    ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١الرصيد في 
                                                    

  

  . الموحدةالقوائم المالية  من هذه كل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأتش



- ٦ -   
  شركة المراعي

  ) شركة مساهمة سعودية(
   الموحدة القوائم المالية ضاحات حول إي
   
  
    ونشاطاتها  والشركات التابعة لهانبذة عن الشركة  - ١

). ٢٠٠٥غسطس  أ٨الموافق (هـ ١٤٢٦ رجب ٢، شركة مساهمة سعودية تم تحويلها بتاريخ )الشركة(شركة المراعي   

 وال تزال ،)١٩٩١ يوليو ١الموافق (هـ ١٤١١ ذي الحجة ١٩وقد بدأت الشركة عملياتها التجارية، في األصل، بتاريخ 

  .١٠١٠٠٨٤٢٢٣تعمل بموجب السجل التجاري رقم 
  

ية في منطقة الشرق من الشركات الرئيسية في إنتاج المواد الغذائية االستهالك) المجموعة(تعد الشركة والشركات التابعة لها   

  . ل مركز الصدارة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي المجاورةحتتاألوسط، و
  

 باستخدام تصنيع المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدةو ،الفاكههاأللبان وعصائر يتم إنتاج 

 التصنيع داخل المملكة العربية السعودية مرافق كما يتم توزيع المنتجات االستهالكية من ."المراعي"العالمة التجارية 

  . واإلمارات العربية المتحدة من خالل أسطول التوزيع إلى مراكز التوزيع المحلية
    
بز الغربية المحدودة،  من قبل شركة المخاوذلك، "لوزين" باستخدام العالمة التجارية المتاجرة بهاإن منتجات المخابز يتم   

، وهما شركتين ذات مسئولية محدودة مسجلتين في المملكة العربية السعودية  المحدودةوالشركة العالمية لخدمات المخابز

  . ويقع مركزهما الرئيسي في جدة

ويتم تشغيلها قبل المجموعة من ) عمانسلطنة البحرين ومملكة ما عدا (يتم إدارة جميع مراكز التوزيع في منطقة الخليج 

  :خالل اتفاقيات مبرمة مع الموزعين التاليين

  .شركة الخرافي إخوان لمنتجات األلبان المحدودة  :  ويـتــــــــالك  

  .شركة خالد للمواد الغذائية والتجارة  : رــــــــقطــ  

  .مؤسسة بستان الخليج  :اإلمارات العربية المتحدة  
  

 – شركة المراعي البحرين /وهي تابعة ات البحرين وسلطنة عمان من خالل شركتباشر الشركة نشاطها في كل من مملكة  

 على ، شركة ذات مسؤولية محدودة– وشركة الكواكب العربية للتجارة والتسويق ،)شركة الشخص الواحد. (و.ش.ش

  .التوالي
  

  : هو كاآلتي للمجموعةن المركز الرئيسي اوإن عن  

  ٧ مخرج رقم -الطريق الدائري الشمالي  

  حي األزدهار  

  ٨٥٢٤ص ب     

  ١١٤٩٢الرياض    

  المملكة العربية السعودية   
  

 تضامنية لتصنيع وتوزيع  اتفاقية إلنشاء شركة،٢٠٠٧أبرمت شركة المخابز الغربية المحدودة، خالل الربع الثاني من عام   
  قدره مبدئيبرأسمال الشركة التضامنية  هذهوقد تأسست".  أيام٧" باستخدام العالمة التجارية مخابزمجموعة من منتجات ال

شيبيتا سعودي لشركة % ٢٥لشركة المخابز الغربية المحدودة، و % ٦٠بنسبة  مليون ريال سعودي، وستكون مملوكة ٣٥
 االنتهاء من تموقد . لشركة العليان المالية% ١٥ و )تيا أس أيه تابعة مملوكة بالكامل لـ فيفارشركة(ليمتد ) قبرص(أرابيا 

  ". الشركة الحديثة لصناعة األطعمة" وتحمل اسم ،)٢٠٠٨ أبريل ٩الموافق (هـ ١٤٢٩ ربيع األول ٢جيل الشركة بتاريخ تس
  

     



- ٧ -   
  شركة المراعي

  ) شركة مساهمة سعودية(
   تتمة    -الموحدة القوائم المالية ضاحات حول إي
   

  
  تمة  ت- والشركات التابعة لها ونشاطاتها نبذة عن الشركة   - ١

خالل ) مشغل شبكة الهاتف النقال الثالثة في المملكة العربية السعودية(عملية االكتتاب العام في شركة زين بنجاح لقد تمت   
من خالل االكتتاب، تم تخفيض حصة و). ٢٠٠٨ فبراير ١٨ إلى ٩الموافق (هـ ١٤٢٩ صفر ١١ حتى ٢الفترة من 

بتاريخ ) تداول(دأ تداول أسهم هذه الشركة في سوق األسهم السعودية وقد ب%. ٢,٥إلى % ٥من المجموعة في شركة زين 
  ). ٢٠٠٨ مارس ٢٢الموافق (هـ ١٤٢٩ ربيع األول ١٤

ة المراعي القابضة كشر" تم تأسيس شركة تابعة جديدة باسم ،)٢٠٠٨ نوفمبر ٢٧الموافق (هـ ١٤٢٩ ذي القعدة ٢٩بتاريخ 

  .واذ خارج المملكة العربية السعوديةكشركة قابضة للقيام بعمليات االستح." م.م.ش

 ذي الحجة ١٨اتفاقية بتاريخ . م.م.شركة المراعي القابضة ش/ لقد أبرمت شركة المراعي، من خالل شركتها التابعة

من شركة طيبة لالستثمار والصناعات الغذائية المتطورة % ٧٥ لالستحواذ على) ٢٠٠٨ ديسمبر ١٦الموافق (هـ ١٤٢٩

ل أسهم المنشأة م الصفقة على اعتبار أن قيمة كاتوقد تم.  مملوكة للمساهمين المؤسسينالمتبقيةسهم وستبقى األ) طيبة(

  . ٢٠٠٩ ويتوقع إتمام الصفقة خالل شهر يناير ،) مليون ريال سعودي٤٧٤(دينار أردني مليون  ٨٩ كانت

لإلستحواذ على كامل الشركة العالمية ، مذكرة تفاهم غير ملزمة ٢٠٠٨لقد وقعت المجموعة، خالل الربع الثالث من عام 

  .٢٠٠٩ويتوقع إتمام عمليات اإلستحواذ خالل الربع األول من عام .  في مصر"بيتي "للمشاريع الصناعية الزراعية

 قدمت شركة المراعي عرضاً رسمياً إلى مجلس إدارة شركة ،)٢٠٠٨ نوفمبر ٥ الموافق(هـ ١٤٢٩ ذي القعدة ٧ وبتاريخ  

صدارها من قبل شركة ر للشركة مقابل أسهم جديدة سيتم إ كامل رأس المال المصدلشراء) هادكو(زراعية حائل للتنمية ال

إصدار خمسة ذلك يعادل و. أسهم شركة هادكومن أسهم شركة المراعي لكل ستة جديد من المراعي وذلك بواقع سهم واحد 

وقد تمت الموافقة على العرض المقترح من قبل . شركة المراعي إلى مساهمي شركة هادكوماليين سهم جديد من أسهم 

مجلس اإلدارة ويخضع العرض النهائي للدراسة الشاملة والموافقات المطلوبة من قبل هيئة السوق المالية، وموافقة 

  .المساهمين في كل من شركة المراعي وشركة هادكو

  : التابعةفيما يلي بياناً بتفاصيل الشركات   
رة وغير نسبة الملكية المباش      

  المباشــــرة

  

  الحصص  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  النشاط  بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة

  المصدره  رأس المال          
                            

المملكة العربية   شركة المخابز الغربية المحدودة 
  السعودية 

  مليون١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  شركة مخابز

  ريال سعودي

١٠٠,٠٠٠  

المملكة العربية  المحدودة  الشركة العالمية لخدمات المخابز 
  السعودية 

 ٥٠٠,٠٠٠  %١٠٠  %١٠٠  شركة تجارية

  ريال سعودي

٥٠٠  

 ١٠٠,٠٠٠  %١٠٠  %١٠٠  شركة مبيعات  مملكة البحرين  .و.ش.شركة المراعي البحرين ش

  دينار بحريني

١,٠٠٠  

 ٢٥٠,٠٠٠  -  %١٠٠  شركة قابضة  مملكة البحرين  .م.م. شالقابضةشركة المراعي 

  دينار بحريني

٢,٥٠٠  

  شركة ماركلي القابضة المحدودة 
  

راكدة وعديمة   جيرسي
  النشاط

١٠٠  %١٠٠%  -  -  

 ١٥٠,٠٠٠  %٩٠  %٩٠  شركة مبيعات   سلطنة عمان  شركة الكواكب العربية للتجارة والتسويق

  ريال عماني

١٥٠,٠٠٠  

المملكة العربية   الشركة الحديثة لصناعة األطعمة
  السعودية 

ون  ملي٣٥  -  %٦٠  شركة مخابز

  ريال سعودي

٣٥,٠٠٠  



-  ٨  -  
  شركة المراعي

  ) شركة مساهمة سعودية(
   تتمة    -ضاحات حول القوائم المالية الموحدة إي
  
  
  العرف المحاسبي وأسس إعداد وتوحيد وعرض القوائم المالية الموحدة     - ٢

فيما عدا األدوات المالية  (أ التكلفة التاريخيةوفقاً لمبدتم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ االستحقاق و  )أ 
، وطبقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية )المشتقة واالستثمارات حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة

  . للمحاسبين القانونيين

  . تمسك الشركة سجالتها المحاسبية باللغة العربية  )ب

إن أية . قام المقارنة للفترة السابقة، عند الضرورة، لتتمشى مع تبويب الفترة الحاليةأعيد تصنيف أو تعديل بعض أر  )ج 
  . تعديالت يتم إجراؤها تعتبر غير جوهرية بالنسبة للقوائم المالية الموحدة

لتابعة والشركات ا) الشركة(تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال شركة المراعي   )د 
الشركة التابعة هي تلك التي تمتلك فيها الشركة، بصورة مباشرة أو . أعاله) ١(المذكورة في اإليضاح ) المجموعة(لها 

من رأس المال الذي يحق لصاحبه التصويت وتمارس عليها % ٥٠غير مباشرة، استثماراً طويل األجل يزيد عن 
 من تاريخ سيطرة الشركة على الشركة التابعة ولحين التوقف عن يتم توحيد الشركة التابعة اعتباراً. سيطرة عملية

تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس القوائم المالية للشركة والقوائم المالية المدققة . ممارسة مثل هذه السيطرة
تمثل . شركات المجموعةللشركات التابعة، بعد تعديلها وذلك بحذف كافة األرصدة والمعامالت الهامة المتداخلة بين 

 األقلية الحصة في الربح أو الخسارة وصافي الموجودات غير المملوكة من قبل المجموعة، ويتم إظهارها حصة شركاء
  .  في قائمة المركز المالي الموحدةالملكيةكبند مستقل في قائمة الدخل الموحدة وضمن حقوق 

  . مالية الموحدة ألقرب ألف ريال سعودييتم تقريب المبالغ الظاهرة في هذه القوائم ال  )هـ
  
  
  السياسات المحاسبية الهامة   - ٣

  استخدام التقديرات   )أ  
، اسـتخدام    في المملكـة العربيـة الـسعودية       ، طبقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها     الموحدةالقوائم المالية   يقتضي إعداد   

  بعـض  ، واإلفـصاح عـن    المـسجلة موجودات والمطلوبـات     ال أرصدة بعض تؤثر على   قد  التقديرات واالفتراضات التي    
، ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها للفتـرة        قائمة المركز المالي  المطلوبات المحتملة كما في تاريخ      الموجودات و 
ـ             . المعروضة إن النتـائج   وبالرغم من إعداد هذه التقديرات واالفتراضات وفقاً لمعرفة اإلدارة لألحداث والعمليات الجارية، ف

  . الفعلية يمكن أن تختلف عن هذه التقديرات
  

  إثبات اإليرادات   )ب 
يتم إثبات اإليرادات عند تسليم المنتجات للعمالء مـن قبـل           .  على أساس البيع أو اإلرجاع     ، بشكل رئيسي  ،المنتجاتيتم بيع   

يـتم  . منتهية الصالحية  إعادة المنتجات    احتمالمع   إنتقال المنافع والمخاطر المتعلقة بها،       عند، وذلك   هاالمجموعة أو موزعي  
  .  المرتجعات الفعلية المعروفةبشأنإجراء تعديالت 

  
  النقدية وشبة النقدية    )ج 

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، تتكون النقدية وشبة النقدية من األرصدة لدى البنوك والنقد فـي الـصندوق                   
   .بلة للتحويل إلى مبالغ نقدية معروفة، وفترة استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل عند شرائها القاوالودائع قصيرة األجل

  
  المدينون    )د 

كافـة   ل تكـوين مخـصص   يتم  . مخصص الديون المشكوك في تحصيلها    تظهر الذمم المدينة بالمبلغ األصلي للفاتورة ناقصا        
  . تشطب الديون المعدومة عند تكبدها. عن ثالثة أشهرزيد عندما يعتبر تحصيلها مشكوكاً فيه أو مستحقه لمدة تلديون ا
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  تقويم البضاعة    )هـ 

وبشكل عام، تحدد التكلفة على أساس المتوسط المرجح، وتشتمل         . هما أقل تظهر البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أي       
وبالنسبة للمنتجات المصنعة، تشتمل التكلفة على كافة المصاريف المباشرة وفقاً لمستوى النشاط            . على تكاليف النقل والمناولة   

مـن  مالئمة  إلضافية حتى اإلكمال، وحصه     يتكون صافي القيمة البيعية من السعر التقديري ناقصاً تكاليف اإلنتاج ا          . العادي
  .  متقادمة أو بطيئة الحركة أو تالفةبضاعةيجنب مخصص، عند الضرورة، لقاء أية . مصاريف البيع والتوزيع

  
  الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع  )و 

تلمة سواءاً قدمت أم لـم تقـدم بهـا          يتم إثبات اإللتزامات لقاء المبالغ المستحقة الدفع مستقبالً عن البضاعة أو الخدمات المس              
  .فواتير من قبل الموردين

  
   الشهرة  -الموجودات غير الملموسة   )ز 

تمثل الشهرة الفرق بين تكلفة األعمال المشتراة وحصة المجموعة في صـافي القيمـة العادلـة للموجـودات والمطلوبـات               
اجعة الشهرة الناتجة عن عمليات الشراء مره واحدة في السنة          يتم مر . وااللتزامات المحتملة للشركة المشتراة بتاريخ الشراء     

  .  أو أكثر وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى إمكانية إنخفاض قيمتها الدفترية
  
  الممتلكات واآلالت والمعدات     )ح

 الحلوب في منطقة الخليج     د سوق نشط لألبقار   ال يوج .  ناقصاً االستهالك المتراكم   ةتظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلف    
كممتلكات وآالت ومعدات، وتدرج في الحسابات       عليه، يتم اعتبار األبقار الحلوب       .قياس القيمة العادلة   هالعربي يتم من خالل   

ية بألبقار بتكلفة التر  تحدد تكلفة صغار ا    . ناقصاً االستهالك المتراكم   اإلنتاج األولي ية حتى تاريخ    بتكلفة التر  وأبتكلفة الشراء،   
  .عمارها المعنيةوفقاً أل

وذلك علـى أسـاس العمـر       % ٢٥إلى  % ١٠ لقيمة المتبقية المقدرة لها بنسب تتراوح ما بين       اإلى  تستهلك األبقار الحلوب    
الت تستهلك الممتلكات واآلالت والمعدات األخرى بطريقة القسط الثابـت باسـتخدام المعـد            . اإلنتاجي المستمر المتوقع لها   

  : السنوية التالية
  

  %١٠  إلى  % ٣            المباني 
  %٣٣  إلى  % ٥        اآلالت والمكائن والمعدات 

  %٢٥  إلى   % ١٥          السيارات 
  األراضي ال تستهلك

  
يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحـداث أو                 

 وزيـادة القيمـة الدفتريـة       الدليلوفي حالة وجود مثل هذا      . سترداد قيمتها الدفترية  ظروف إلى عدم إمكانية ا    ات في ال  التغير
 يتم إثبـات خـسائر    .  الموجودات إلى القيمة القابلة لالسترداد لها      عن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد، عندئذ تخفض      لألصل  

  . لدخل الموحدةاإلنخفاض في القيمة كمصروف في قائمة ا
  

لألصـل إلـى     عندئذ يتم زيادة القيمة الدفترية       ،فيما عدا الشهرة، فإنه إذا ما تم الحقاً عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة             
القيمة المعدلة القابلة لالسترداد على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان مـن المفتـرض                     

 يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفـاض        . قيمة األصل في الفترات السابقة     في فيما لو لم يتم إثبات خسارة اإلنخفاض         تحديدها
  .  مباشرةًفي قيمة األصل كإيرادات في قائمة الدخل الموحدة
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  تحويل العمالت األجنبية  )ط 

يتم تحويل وقيد المعامالت بالعمالت األجنبية للفترة المالية لرياالت سعودية بأسعار التحويل الثابتة التي يتم تحديدها دوريـاً                  
وبتاريخ قائمة المركز المالي، يتم     . الت مغطاة إلظهار متوسط األسعار السائدة في السوق أو األسعار اآلجلة إذا كانت المعام           

تحويل الموجودات والمطلوبات المسجلة بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة فـي ذلـك التـاريخ أو                  
 حسبما هـو  تقيد فروقات التحويل الناتجة عن ذلك إلى قائمة الدخل الموحدة،    / تحمل  . بأسعار الشراء اآلجلة إذا كانت مغطاة     

  . مالئم
و . ش.ششـركة المراعـي البحـرين       /  العمالت الرئيسية للعمليات الخارجية وهي     العمانييعتبر الدينار البحريني والريال     

. ، علـى التـوالي    ، وشركة الكواكب العربية للتجارة والتسويق     .م.م.، وشركة المراعي القابضة ش    )الواحدشركة الشخص   (
، تحول موجودات ومطلوبات الشركات التابعة هذه إلى العملة التي يـتم بهـا عـرض                 الموحدة يةوبتاريخ إعداد القوائم المال   

بسعر التحويل السائد بتاريخ قائمة المركز المالي، وتحـول قـوائم           ) أي الريال السعودي  (القوائم المالية لمجموعة المراعي     
  . خالل السنةويلالتحالدخل لهذه الشركات التابعة بإستخدام المتوسط المرجح ألسعار 

  
  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   )ي 

تستحق مكافأة نهاية الخدمة كمبلغ مقطوع لكافة الموظفين العاملين وفقاً لنظام العمل والعمال السعودي عنـد انتهـاء عقـود                
. خ قائمة المركـز المـالي     يتم احتساب االلتزام بالقيمة الحالية للمزايا التي يستحقها الموظف عند تركه العمل بتاري            . خدماتهم

تحسب مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة على أساس آخر رواتب وبدالت للموظفين وسنوات خدماتهم المتراكمة طبقاً لألحكـام                 
  . قوانين العمل والعمال في دول مجلس التعاون الخليجي المعنيهالمنصوص عليها في 

  
  دارية  مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإل   )ك

تشتمل مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تعتبر بشكل                
يتم التوزيع بين تكلفة    . معايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية       ل من تكلفة المبيعات طبقاً      اًخاص جزء 

 تقـوم المجموعـة     . مماثلة وفق أسس البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية، عند الضرورة        المبيعات، ومصاريف   
  . ل المدفوعات المتعلقة باالتفاقيات طويلة األجل المبرمة مع العمالء والموزعين على مصاريف البيع والتوزيعيبتحم

  
  أتعاب اإلدارة     )ل

  . لى المصاريف العمومية واإلدارية عاألعالفتقيد المجموعة أتعاب إدارة مزارع 
  

  الزكاة     )م
يجنب مخصص للزكاة في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس الربوط الزكوية التي تصدرها مصلحة الزكاة والـدخل                  

ترة التي يـتم     التسويات الناتجة عن الربوط الزكوية النهائية خالل الف        يتم معالجة . طبقاً لألنظمة الزكوية والضريبية السعودية    
  .  فيها إصدار مثل هذه الربوط

  
  اإليجارات التشغيلية      )ن

  . تحمل اإليجارات المتعلقة بعقود اإليجارات التشغيلية على قائمة الدخل الموحدة على مدى فترات عقود اإليجار
  

  االستثمارات في األوراق المالية    )س 
قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة، وتدرج األربـاح والخـسائر           تقاس وتسجل االستثمارات في األوراق المالية في        

 الـربح أو    يتم إثبات  االستثمارات أو إنخفاض قيمتها،      استبعادوعند  . غير المحققة الناجمة عن ذلك ضمن حقوق المساهمين       
وفي حال عدم وجود سوق لتـداول       .  في قائمة الدخل الموحدة    – المدرجة سابقاً ضمن حقوق المساهمين     –الخسارة المتراكمة   

  . هذه االستثمارات، فإن التكلفة تعتبر أفضل طريقة مالئمة وموضوعية وموثوق بها لقياس القيمة العادلة لهذه األوراق المالية
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  األدوات المالية المشتقة وتغطية المخاطر    )ع 
تبرم عقود الصرف األجنبي اآلجلة المبرمة لتغطية مخاطر التغيرات في أسعار الصرف عند القيام بالـشراء والمـصاريف                  

  .األخرى للمجموعة

  . عار العمولة على قروض المجموعةتبرم اتفاقيات مقايضات أسعار العموالت لتغطية مخاطر التغيرات في أس

  . تبرم العقود اآلجلة لشراء البضاعة لتغطية المخاطر الناجمة عن التغيرات في أسعار البضاعة المستخدمة من قبل المجموعة

تعتبـر كافـة    . ، ويتم تقويمها بصورة مستمرة    %١٢٥إلى  % ٨٠يتوقع بأن تكون كافة عمليات التغطية فعالة وذلك ما بين           

 ويتم إثبات األرباح والخسائر بالقيمة السوقية وتقيد كأدوات مالية مشتقة في            ، التغطية كتغطية مخاطر التدفقات النقدية     عمليات

وعند استحقاق أو انتهـاء سـريان       . قائمة المركز المالي الموحدة وترحل إلى االحتياطيات األخرى ضمن حقوق المساهمين          

ح أو الخسائر ذات العالقة المدرجة ضمن االحتياطيات األخرى إلى قائمة الدخل            ، يعاد تصنيف األربا    المخاطر أدوات تغطية 

  . الموحدة، أو الموجودات المعنية المشتراة الخاضعة لتغطية المخاطر

  .المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالميةالمشتقة  المالية سياسة المجموعة في إستخدام األدوات تكمن

  
    االحتياطي النظامي   )ف

من صافي دخـل الـسنة إلـى        % ١٠ونظام الشركات السعودي، يجب على الشركة أن تحول         للشركة  قاً للنظام األساسي    طب

 إن االحتيـاطي النظـامي غيـر قابـل للتوزيـع          . االحتياطي النظامي حتى يبلغ مجموع هذا االحتياطي نصف رأس المال         

  .للمساهمين

  
  المعلومات القطاعية    )ص 

بتقـديم  / أو يقوم ببيـع   ) قطاع أعمال (بتقديم منتجات أو خدمات معينة      / ي من المجموعة يقوم ببيع      يعتبر القطاع جزء أساس   

 وتختلف أرباحه وخسائره عن أربـاح وخـسائر القطاعـات           ،)قطاع جغرافي (منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية معينة        

  .األخرى

  
  النقدية وشبه النقدية   - ٤

  
          ٢٠٠٨  

  بآالف الــرياالت
  ـةالسعوديـــ

      ٢٠٠٧  
  بآالف الــرياالت

  ـةالسعوديــــ
            

  ١٠٨,٦١٧  ١٩١,٢٧٢    نقد لدى البنك 
  ٢٩,٣٥٨  ٥٥,٣١٣    نقد في الصندوق

            
  ١٣٧,٩٧٥  ٢٤٦,٥٨٥    اإلجمالي 

            



-  ١٢  -  
  شركة المراعي

  ) شركة مساهمة سعودية(
       تتمة-ضاحات حول القوائم المالية الموحدة إي
   
  
  المدينون والمصاريف المدفوعة مقدماً   - ٥

          ٢٠٠٨  
  بآالف الــرياالت

  ـةالسعوديـــ

      ٢٠٠٧  
  بآالف الــرياالت

  ــةالسعوديـــ
            

  ٢٤٨,٩٥٨  ٣٠٩,٤٢٢    أطراف ثالثة  :  مدينون تجاريون
  ١٧,٨٥٦  ٣١,٣٥٧    جهات ذات عالقة  :  

            
    ٢٦٦,٨١٤  ٣٤٠,٧٧٩  

  )٧,٤٤٢(  )١١,٧٢٦(     مخصص اإلنخفاض في الذمم المدينة التجارية :ناقصاً 
  )٧,٠٥٥(  )١٠,٠٣٩(    مخصص المبيعات المرتجعة : ناقصاً 

            
  ٢٥٢,٣١٧  ٣١٩,٠١٤    صافي المدينين  

            
  ١١٥,٤٩٣  ٩٠,٧٦٣    مصاريف مدفوعة مقدماً 

            
  ٣٦٧,٨١٠  ٤٠٩,٧٧٧    اإلجمالي 

            
  

تأخر سدادها لمدة تزيد عن ثالثة فة الذمم المدينة التجارية التي ي تكوين مخصص لكاعلى المجموعة سةتقوم سيا  )أ  
 والتي إنخفضت  لمده تزيد عن ثالثة أشهر، بلغت الذمم المدينة التجارية المستحقة٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ وفي .أشهر

مخصص اإلنخفاض في حركة الوقد كانت ). ريال سعوديمليون  ٧,٤ : ٢٠٠٧( ريال سعودي  مليون١١,٧قيمتها 
  : لذمم المدينة التجارية غير هامة في ا
          ٢٠٠٨  

  بآالف الــرياالت
  ـةالسعوديـــ

      ٢٠٠٧  
  بآالف الــرياالت

  ــةالسعوديـــ
            

        المدينون التجاريون
  ٢٥٩,٣٧٢  ٣٢٩,٠٥٣     أشهر  ٣لغاية 

  ٧,٤٤٢  ١١,٧٢٦     أشهر ٣أكثر من 
            

  ٢٦٦,٨١٤  ٣٤٠,٧٧٩    اإلجمالي 
            

  
 وأنه ليس من سياسة المجموعة .بناءاً على الخبرة السابقة، يتوقع تحصيل كافة الذمم المدينة  التي لم تنخفض قيمتها  )ب 

  .الحصول على ضمانات لقاء الذمم المدينة
  
  البضاعة    - ٦

  
          ٢٠٠٨  

  بآالف الــرياالت
  ـةـالسعوديــ

      ٢٠٠٧  
  بآالف الــرياالت

  ــةالسعوديـــ
            

  ٥٥٦,٧٧٠  ٨٣٩,٦٨٨    مواد خام  
  ١٢٢,٤١٩  ١٦٣,٠٧٧    بضاعة تامة الصنع 

  ٣٥,٨٨٤  ٥٧,٤٩٧    قطع غيار 
  ١٨,٥٠٠  ٣٦,٤٦١    بضاعة قيد التصنيع 

            
  ٧٣٣,٥٧٣  ١,٠٩٦,٧٢٣    اإلجمالي 

            
  



-  ١٣  -  
  شركة المراعي

  ) اهمة سعوديةشركة مس(
إي
   

   تتمة    -ضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  
  اإلستثمارات والموجودات المالية     - ٧

  
          ٢٠٠٨  

  بآالف الــرياالت
  ةالسعوديــــ

      ٢٠٠٧  
  بآالف الــرياالت

  ـةالسعوديــــ
            

  ٣٥٤,٤٨٧  ٣٧٢,٧٥٠      إستثمارات أسهم في شركة زين 
  ١٠٩,٥٨٧  ١٠٩,٥٨٧    زين إلى شركة همينقرض من المسا

  ٧,٠٠٠  ٧,٠٠٠    %١٠ –ة جنات لإلستثمار الزراعي كشر
            

  ٤٧١,٠٧٤  ٤٨٩,٣٣٧    اإلجمالي 
            
  

 ريال سعودي للسهم تقاس ١٠ مليون سهم بقيمة أسمية قدرها ٣٥إن استثمارات األسهم في شركة زين البالغ عددها 
 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ بتاريخ )تداول (ألسهم السعوديةاس األسعار المتداولة لألسهم في سوق بالقيمة العادلة وذلك على أسا

 إدراجها مليون ريال سعودي، وتم ١٨,٣وقد نتج عن ذلك أرباحاً غير محققة قدرها .  ريال سعودي للسهم١٠,٦٥والبالغة 
 بيع أسهمها ة ال يجوز للمجموع،سين وبصفتها أحد المساهمين المؤس.في االحتياطيات األخرى ضمن حقوق المساهمين

 تم إظهار اإلستثمارات في شركة جنات لإلستثمار الزراعي ،)رحظالفترة  (٢٠٠٨ مارس ٢٢ سنوات اعتباراً من ٣لمدة 
  .بالتكلفة

  
  



-  ١٤  -  
  شركة المراعي

  ) شركة مساهمة سعودية(
   تتمة    -ضاحات حول القوائم المالية الموحدة إي
  
  
   واآلالت والمعدات الممتلكات  - ٨

األراضي   
  والمباني

اآلالت والمكائن 
  والمعدات

األعمال   صغار األبقار  األبقار الحلوب  السيارات 
الرأسمالية تحت 

  التنفيذ

  اليــاإلجم
   ٢٠٠٨  

  الي   ــاإلجم
   ٢٠٠٧  

بآالف الرياالت   
  السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

االت بآالف الري
  السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  
                  :التكلفة 

  ٤,٣٥١,٧٨٦  ٥,٧٣٨,٥٩١  ٨٠٥,٤٥٩  ١٨١,٥٢٣  ٤٢٩,٧٦٠  ٥٣٦,٥٦٩  ٢,٣٥٣,٥٣٥  ١,٤٣١,٧٤٥  في بداية السنة 
  ٣١٨,٦٥٥  -      -  -  -  -  -  -  شراء شركات تابعة  
  ١,٠٩٩,١٩٦  ١,٦٥٥,٦١٩  ١,١٥٧,١٧٤  ٨٨,٤٤٧  ٣٣,٦٥٥  ١٣,٦٤٢  ١٧٩,٦٥٩  ١٨٣,٠٤٢  إضافات خالل لسنة 
  ١٦٥,٨٠٧  ٢٧١,٥٨٩  -  ٢٧١,٥٨٩  -  -  -  -  الزيادة في األبقار

  -      -  )٨٢٣,٤٨٣(  )١٨٠,٨٥٦(  ١٨٠,٨٥٦  ١٢٦,٨٠١  ٤٦٤,٤٢٦  ٢٣٢,٢٥٦  تحويالت خالل السنة 
  )١٩٦,٨٥٣(  )٢٧٩,٥٨٨(  -  )٥٨,٣٠٣(  )١٢٥,٤٥٤(  )٦٧,٨٢٦(  )٢٦,٣٩٣(  )١,٦١٢(  اإلستبعادات خالل السنة 

  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  
  ٥,٧٣٨,٥٩١  ٧,٣٨٦,٢١١  ١,١٣٩,١٥٠  ٣٠٢,٤٠٠  ٥١٨,٨١٧  ٦٠٩,١٨٦  ٢,٩٧١,٢٢٧  ١,٨٤٥,٤٣١  في نهاية السنة 

  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  
                  : اإلستهالك المتراكم 

  ١,٣٠٥,٩٧٦  ١,٦٩٧,٤٥٩  -      -      ١٢٣,٠٤٦  ٢٦٨,٤٤٨  ١,٠١٩,٣٧٩  ٢٨٦,٥٨٦  في بداية السنة 
  ١٢١,٢٨٩  -      -  -  -  -  -  -  شراء شركات تابعة 

  ٣٦٦,٥٢٥  ٤٨٥,٤١٥  -  -  ١٠٦,٤٤٧  ٧٨,٩٣٨  ٢٤٢,٢٩٢  ٥٧,٧٣٨  للسنة
  )٩٦,٣٣١(  )١٣٩,٩٧١(  -  -  )٤٧,٠١١(  )٦٥,٤٦٤(  )٢٥,٨٩٦(  )١,٦٠٠(  اإلستبعادات خالل السنة 

  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  
  ١,٦٩٧,٤٥٩  ٢,٠٤٢,٩٠٣  -  -  ١٨٢,٤٨٢  ٢٨١,٩٢٢  ١,٢٣٥,٧٧٥  ٣٤٢,٧٢٤  في نهاية السنة 

  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  
                  :صافي القيمة الدفترية 

    ٥,٣٤٣,٣٠٨  ١,١٣٩,١٥٠  ٣٠٢,٤٠٠  ٣٣٦,٣٣٥  ٣٢٧,٢٦٤  ١,٧٣٥,٤٥٢  ١,٥٠٢,٧٠٧   ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١في 
  ========  ========  ========  ========  ========  ========  ========    

  ٤,٠٤١,١٣٢    ٨٠٥,٤٥٩  ١٨١,٥٢٣  ٣٠٦,٧١٤  ٢٦٨,١٢١  ١,٣٣٤,١٥٦  ١,١٤٥,١٥٩  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١في 
  ========  ========  ========  ========  ========  ========    ========  

      



-  ١٥  -  
  شركة المراعي

  ) شركة مساهمة سعودية(
  تتمة     -ضاحات حول القوائم المالية الموحدة إي
  
  
   الشهرة–إختبار اإلنخفاض في الموجودات غير الملموسة   - ٩

شركات (شركة المخابز الغربية المحدودة، والشركة العالمية لخدمات المخابز المحدودة شراء الشهرة الناتجة عن إخضاع تم   

  .المجموعةاألعمال في  قطاعات  قطاعاً منوتمثل هذه الشركات .، الختبار االنخفاض في القيمة٢٠٠٧خالل عام  ،)تابعة

 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ مليون ريال سعودي كما في ٥٤٨,٦ الشركات التابعة المخصصة إلىبلغت القيمة الدفترية للشهرة   

  .) مليون ريال سعودي٥٤٨,٦: ٢٠٠٧(

كل وحدة مدرة للنقدية مع ار الموجودات للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك بمقارنة القيمة الدفترية المتبقية لبيتم إخت  

التدفقات تم تحديدها على أساس المعلومات المستخدمة في إحتساب القيمة الحالية التي تستخدم يالقيمة القابلة لإلسترداد والتي 

يبلغ معدل الخصم المستخدم في .  العليا لمدة خمس سنواتمعتمدة من اإلدارةتوقعات مالية  على النقدية المتوقعة المبنيه

ربحية ال في نهاية فترة التوقعات بإستخدام معدل مكرر المتبقيةتم إحتساب القيمة  %.١٢ساب التدفقات النقدية المتوقعة إحت

  .في فترة التوقعاتواذ مضروباً في صافي ربح السنة ح اإلستخكما في تاري

  اإلفتراضات األساسية المستخدمة في حساب القيمة الحالية  

تها بشأن نمو المبيعات وهامش الربح على األداء السابق وتوقعاتها بشأن التطورات التي تحدث في إستندت اإلدارة في توقعا  

إستندت التقديرات المتعلقة بالتضخم في .  المتعلقة بالقطاعالمحددةتعكس معدالت الخصم توقعات اإلدارة للمخاطر . السوق

 للعربية السعودية وحركة أسعار المواد األولية الفعلية خالأسعار المواد األولية على المعلومات المنشورة في المملكة ا

  .إستندت معدالت النمو على معدالت الصناعة. ة األسعار المستقبليةكالفترة السابقة والتي تم إستخدامها كمؤشرات على حر

 المستخدمة تكلفة المبيعات في نمو المبيعات والتضخممعدل راً كبير باإلفتراضات المتعلقة  بيتأثر إحتساب القيمة الحالية تأث  

  .في إستنباط التدفقات النقدية لما بعد الموازنة

  الحساسية تجاه التغيرات في اإلفتراضات  

 القيمة الحالية، تعتقد اإلدارة بعدم وجود تغيرات محتملة معقولة في أي من اإلفتراضات األساسية أعاله بتقديرفيما يتعلق   

وفيما يلي نتائج اإلفتراضات . ن القيمة القابلة لإلسترداد لهاة الدفترية للوحدة بشكل جوهري عيميمكن أن تؤدي إلى زيادة الق

  -:األساسية

المبيعاتأ  بنمو المتعلقة     )  اإلفتراضات

      

%. ١٦، وتم تقدير هذا النمو في فترة التوقعات بمعدل سنوي مركب قدره ٢٠٠٨في عام % ٤٠عدل النمو الحالي يبلغ م  

 فإن القيمة الحالية ستعادل القيمة ،%١١اإلفتراضات األخرى كما هي، وإنخفاض نسبة هذا النمو إلى وفي حالة بقاء 

  .الدفترية الحالية

أسعار)   ب في المبيعاتالتضخم   تكلفة

وفي حالة بقاء %. ٣٩ وتم تقديرها خالل فترة التوقعات بمعدل قدره ،٢٠٠٨في عام % ٤٠تمثل تكلفة المبيعات الحالية   

، فإن القيمة الحالية ستعادل القيمة الدفترية %٥٢فة االفتراضات األخرى كما هي وبدون تعديل، وزيادة هذه النسبة إلى كا

  .الحالية



-  ١٦  -  
  شركة المراعي

  ) شركة مساهمة سعودية(
   تتمة    -ضاحات حول القوائم المالية الموحدة إي
   
  

  قروض ألجل  ال  -  ١٠
          ٢٠٠٨  

  رياالتبآالف الــ
  ــةالسعوديــ

      ٢٠٠٧  
  بآالف الــرياالت

  ـــــةالسعودي
            

  ٢,٠٣٠,٨٥٨  ٣,٠٧٨,٧٩٦    )مرابحة(تسهيالت بنكية إسالمية 
  ٥٤٤,٢٨٠  ٥٥٤,٨٩٠    صندوق التنمية الصناعية السعودي
  ١٦,٦٣٨  ١٠,٤٣٥    البنك الزراعي العربي السعودي 

            
  ٢,٥٩١,٧٧٦  ٣,٦٤٤,١٢١    اإلجمالي 

            
  

  .مرهونة بسندات إذنية صادرة من المجموعة) مرابحة(ض بموجب التسهيالت البنكية اإلسالمية وإن القر)    أ 
  

  : السعودي مضمونة على النحو التالي ةإن القروض من صندوق التنمية الصناعي  )ب 
  
 ريال  مليون٤٥٣,٩ : ٢٠٠٧( ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١كما في ريال سعودي مليون  ٥٥٤,٩لقروض البالغة ا  - ١

  .محددةمضمونة برهن موجودات ) سعودي
 ديسمبر ٣١من الشركة بشأن السنتين المنتهيتين في أي ضمان فيما يتعلق بالقروض غير المضمونة، لم يقدم   - ٢

  .٢٠٠٨ و ٢٠٠٧
  .إن القروض المقدمة من البنك الزراعي العربي السعودي مضمونة بضمان بنكي  - ٣

  
   : المطلوبات الماليةتواريخ إستحقاق  )ج 

     تسهيالت متاحة في  
   ديسمبر ٣١  

  بآالف الــرياالت
  السعوديـــــة

      ٢٠٠٨  
  بآالف الــرياالت

  ــةالسعوديـــ

      ٢٠٠٧  
  بآالف الــرياالت

  ـةالسعوديــــ
              

  ١٨٢,٣٤٨  ٥١١,١٦٥  ٥٣١,٥٠٩  أقل من سنة   
  ٨٧١,٩٣٢  ١,٦١٧,١٤٨  ١,٨٣٠,٣٦٩  سنة إلى سنتين  من 
  ١,٤٠٩,٠٥٠  ١,٥٠٠,٤٨٨  ٢,٨٠٧,٨٢١  سنتين إلى خمس سنوات  من 

  ١٢٨,٤٤٦  ١٥,٣٢٠  ٧٨٥,٦٦٧  أكثر من خمس سنوات 
              

  ٢,٥٩١,٧٧٦  ٣,٦٤٤,١٢١  ٥,٩٥٥,٣٦٦  اإلجمالي 
              

  
  .تها بطبيع، التي تقل فترة إستحقاقها عن سنتين، متجددة)مرابحة(تعتبر التسهيالت البنكية اإلسالمية 

 ، مليون ريال سعودي١,٧٠٠ قدرها ةي إضاف تجاريةقروض، على تسهيالت ٢٠٠٨حصلت المجموعة، خالل عام 
  .وتستحق ما بين ثالث إلى خمس سنوات

 مليون ريال ١,٧٢٩,٨غير المستخدمة والمتاحة للسحب البنكية اإلسالمية ، بلغت التسهيالت ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١في 
  .سعودي

كان لدى المجموعة تسهيالت غير مستخدمة مقدمة من صندوق التنمية الصناعية السعودي قابلة ، ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١في 
 مليون ٣٢١: ٢٠٠٧ (، وتستحق بشكل أساسي بعد أكثر من خمس سنوات مليون ريال سعودي٥٨١,٤ بمبلغ للسحب

  .)ريال سعودي



-  ١٧  -  
  شركة المراعي

  ) شركة مساهمة سعودية(
   تتمة    -مالية الموحدة ضاحات حول القوائم الإي
   

  
  الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع     -  ١١

          ٢٠٠٨  
  بآالف الــرياالت

  ـــةالسعوديــ

      ٢٠٠٧  
  بآالف الــرياالت

  ــةـالسعوديــ
            

  ٣٢٤,٤٨٧  ٣٥٠,٠٩٨    أطراف ثالثه  - دائنون تجاريون
  ٣٧,٣٠٩  ٤٦,٣٦٠    )   ٢٤إيضاح (جهات ذات عالقة   -  
  ١٩٥,٥١٣  ٢٥٠,٣١٨    دائنون آخرون 

  ١٨,٠٢٨  ٢٢,٧٨٢    )١٧إيضاح (مخصص الزكاة 
            

  ٥٧٥,٣٣٧  ٦٦٩,٥٥٨    اإلجمالي 
            

  
  رأس المال   -  ١٢
  

 ١٠٩تكون من ، ويريال سعودي مليون ١,٠٩٠، ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ و ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ كما في  رأس مال الشركةبلغ
  . ريال سعودي١٠قيمة كل سهم  ،امل بالكمدفوع ومصدرمليون سهم 

  
  المعلومات القطاعية   -  ١٣
  

 الفاكهه صناعة واإلتجار بمنتجات األلبان وعصائر من ثالثة قطاعات تشتمل على النشاط الرئيسي للمجموعة يتكون
، "لوزين"ة التجارية العالموصناعة واإلتجار بمنتجات المخابز التي تحمل  ،"المراعي "العالمة التجاريةتحمل واألغذية التي 

 المنتهيتين وللسنتين ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١فيما يلي بياناً بالمعلومات المالية المختارة كما في . والنشاطات االستثمارية
  :في هذين التاريخين لكل قطاع من قطاعات األعمال

  
األلبان وعصائر   

 واألغذية كههافال
  المتعلقة بها

بآالف الــرياالت
  ـةـــالسعودي

  
  

  منتجات المخابز
بآالف الــرياالت

  ــــةالسعودي

  
النشاطات 
  االستثمارية

بآالف الــرياالت
  ــــةالسعودي

  
  

  اإلجمالي 
بآالف الــرياالت

  ــــةالسعودي
                  
          :٢٠٠٨ ديسمبر ٣١

  ٥,٠٢٩,٩٠٤  -  ٥١٤,٨٠٧  ٤,٥١٥,٠٩٧  المبيعات 
  )٣٧٨,٩٦٨(  -  )٤٤,٨٤٩(  )٣٣٤,١١٩(  استهالك ممتلكات وآالت ومعدات 

  ٩١٠,٨٢٠  )١٣,٥٦٠(  ١٠٦,٣٦١  ٨١٨,٠١٩  الدخل قبل حقوق األقلية 
  ٨,١٨١,٢٨٤  ٤٨٩,٣٣٧  ١,١٣٥,٦٧٧  ٦,٥٥٦,٢٧٠  إجمالي الموجودات 
  )٤,٥٤٩,٧٩٢(  )٤٨٧,٤٦٠(  )١٥٨,١٣٢(  )٣,٩٠٤,٢٠٠(  إجمالي المطلوبات 

          
          :٢٠٠٧ ديسمبر ٣١

  ٣,٧٦٩,٨٣٣  -      ٣٦٨,٧٩٥  ٣,٤٠١,٠٣٨  المبيعات 
  )٣١٥,٥٢٨(  -      )٣٥,٩٤٦(  )٢٧٩,٥٨٢(  استهالك ممتلكات وآالت ومعدات 

  ٦٦٧,٧٩٩  )٢,٨٢٦(  ٧٤,٧٩٨  ٥٩٥,٨٢٧  الدخل قبل حقوق األقلية 
  ٦,٣٣٥,٨٣٠  ٤٧١,٠٧٤  ٩٥٨,٢٦٨  ٤,٩٠٦,٤٨٨  إجمالي الموجودات 
  )٣,٢٨٢,٠٤٩(  )٤٧٣,٩٠٠(  )١٧٣,٠٥٢(  )٢,٦٣٥,٠٩٧(  إجمالي المطلوبات 

  



-  ١٨  -  
  شركة المراعي

  ) شركة مساهمة سعودية(
   تتمة    -ضاحات حول القوائم المالية الموحدة إي
   

  
   تتمة  –المعلومات القطاعية   -  ١٣

فيما يلي . تتركز النشاطات الرئيسية والموجودات التشغيلية للمجموعة، بشكل أساسي، في دول مجلس التعاون الخليجي 
 المنتهيتين في هذين التاريخين لكل قطاع وللسنتين، ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١مالية المختارة كما في بياناً بالمعلومات ال

  : من القطاعات الجغرافية
      

  المبيعات
الموجودات غير 

  ـــةالمتداولـ
  بآالف الــرياالت    

  ـــةالسعوديـ
  بآالف الــرياالت

  ـــةالسعوديـ
            

٢٠٠٨        
  ٦,٣٣٢,٧٧٢  ٣,٤٥٣,٥٥٨     ودية المملكة العربية السع

  ٨٨,٧٧٩  ١,٥١٠,٥٥٢    األخرىدول مجلس التعاون الخليجي 
  -  ٦٥,٧٩٤    دول أخرى 

            
  ٦,٤٢١,٥٥١  ٥,٠٢٩,٩٠٤    اإلجمالي

            
  

٢٠٠٧        
  ٥,٠٢٩,٣٦٧  ٢,٦٥٣,١٧٠     المملكة العربية السعودية 

  ٦٦,١٦٧  ١,٠٨٧,٩٣٥    األخرىدول مجلس التعاون الخليجي 
  -      ٢٨,٧٢٨    دول أخرى 

            
  ٥,٠٩٥,٥٣٤  ٣,٧٦٩,٨٣٣    اإلجمالي

              
  : فيما يلي تحليالً بالمبيعات حسب المنتج

      
    ٢٠٠٨  

  بآالف الـرياالت
  السعوديــــة

  
    ٢٠٠٧  

  ـرياالتبآالف ال
  ــــةالسعودي

            

  ١,٩٧٧,١١٧  ٢,٤٧٤,٥٨٦    ألبان طازجة
  ٣١٠,٧٠٤  ٤٩٥,٧١٠    ألبان طويلة األجل

  ٣٤٠,٢٧٤  ٤٨٤,٤٥٥    عصائر فاكهة
  ٧٤١,٥٨١  ١,٠٢٨,٢٠٦    أجبان وزبده
  ٣٦٨,٧٩٥  ٥١٤,٨٠٧    زبمنتجات مخا

  ٣١,٣٦٢  ٣٢,١٤٠    أخرى
            

  ٣,٧٦٩,٨٣٣  ٥,٠٢٩,٩٠٤    اإلجمالي
            
        



-  ١٩  -  
  شركة المراعي

  ) شركة مساهمة سعودية(
   تتمة    -ة ضاحات حول القوائم المالية الموحدإي
   

  
  تكلفة المبيعات   -  ١٤

  
  

     ٢٠٠٨  
  بآالف الــرياالت
  السعوديــــة

   ٢٠٠٧  
  بآالف الــرياالت

  ـــةالسعوديــ
            

  ١,٦٠١,٨٩٥  ٢,٢٢٥,٠٧٥    تكاليف مواد مباشرة 
  ٢٤٤,٠٧٦  ٢٩٧,٦٢٢    تكاليف موظفين 

  ٢٨٧,٠٨٦  ٣٩٦,٩٨٤    إستهالك   
  )١٦٥,٨٠٧(  )٢٧١,٥٨٩(    زيادة في األبقار

  ٣٧,٥٤٣  ٥٧,١٧٩    خسائر إستبعاد األبقار
  ٢٧١,٧٠٢  ٣٢٥,٦٧٦    مصاريف أخرى 

            
  ٢,٢٧٦,٤٩٥  ٣,٠٣٠,٩٤٧    اإلجمالي 

            

  
  مصاريف البيع والتوزيع   -  ١٥

  
  

     ٢٠٠٨  
  بآالف الــرياالت
  السعوديـــــة

   ٢٠٠٧  
  بآالف الــرياالت

  ــةالسعوديـــ
            

  ٢٤٩,٦٨٠  ٣٢٧,٩٥١    ينتكاليف موظف
  ١٩٠,٦٠٣  ٢٤٧,٣١٩    مصاريف تسويق 

  ٧٠,٩٢٤  ٧٨,٩٨٢    إستهالك   
  ٥٨,٩٤٢  ٩٦,٦٢٦    مصاريف أخرى 

            
  ٥٧٠,١٤٩  ٧٥٠,٨٧٨    اإلجمالي 

            

  
  المصاريف العمومية واإلدارية    -  ١٦

  
  

     ٢٠٠٨  
  بآالف الــرياالت

  ـــةالسعوديــ

   ٢٠٠٧  
  بآالف الــرياالت

  ــةسعوديـــال
            

  ١٠١,٠٦٧  ١٢١,١٠٩    تكاليف موظفين
  ١٨,٠٧٠  ٢٠,٩٣٦    تأمين  

  ٨,٥١٥  ٩,٤٤٩    إستهالك   
  )١٠,٥٧٧(  )١,٠٩٣(    معدات آالت وممتلكات و استبعادربح 

  ٢٥,٣٧٦  ٣٦,٧٠٧    مصاريف أخرى 
            

  ١٤٢,٤٥١  ١٨٧,١٠٨    اإلجمالي 
            



-  ٢٠  -  
  شركة المراعي

  ) اهمة سعوديةشركة مس(
   تتمة    -ضاحات حول القوائم المالية الموحدة إي
  
  
  الزكاة     -  ١٧

 .، أيهما أكبروعاء الزكاة أو  المعدلطبقاً لنظام جباية الزكاة السعودي، تحسب الزكاة على أساس صافي الدخل  )أ 
  -:وكما يليالمعدل  تم إحتساب الزكاة المحملة على أساس صافي الدخل ،وخالل السنة الحالية

  
  
  

     ٢٠٠٨  
  بآالف الــرياالت
  السعوديـــــة

   ٢٠٠٧  
  بآالف الــرياالت

  ــــةالسعوديـ
            

  ٦٨٥,٨٧٨  ٩٣٥,٤٨٢    الدخل من العمليات الرئيسية والمستمرة 
        :  المصاريف المستبعدة 

  ٢٦,٨٢٢  ٢٣,١٣٨    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   
  ١٠,٤٦٠  ١٠,٩٤٦     أخرى اتمخصص  

            
  ٧٢٣,١٦٠  ٩٦٩,٥٦٦    ألغراض الزكوية  لصافي الدخل 

            

        
  ١٨,٠٧٩  ٢٤,٢٣٩    %٢,٥الزكاة المحملة بواقع 

  -      ٤٢٣    تسوية تتعلق بمخصص سنة سابقة
            

  ١٨,٠٧٩  ٢٤,٦٦٢    المحملة على قائمة الدخل الموحدة   
            

  
   الزكاة اتمخصص)  ب 
  

  ١٢,٧٠١  ١٨,٠٢٨     يناير ١الرصيد في 
     ربية للمخابز المحدودة غ بالشركة الة الزكاة المتعلقاتتحويل مخصص

  ١,٢٥٠  -  ٢٠٠٧ يناير ١  والشركة العالمية لخدمات المخابز كما في 
  ١٨,٠٧٩  ٢٤,٦٦٢    المحمل على قائمة الدخل الموحدة 

  )١٤,٠٠٢(  )١٩,٩٠٨(    الزكاة المدفوعة 
            

  ١٨,٠٢٨  ٢٢,٧٨٢     ديسمبر    ٣١الرصيد في 
            

تمت .  وسددت االلتزامات الزكوية وفقاً لذلك٢٠٠٧قدمت الشركة إقراراتها الزكوية عن جميع السنوات حتى عام   )ج 

ال يزال . ٢٠٠٦الموافقة على الربوط الزكوية التي أجرتها مصلحة الزكاة والدخل عن جميع السنوات حتى عام 

  .  قيد المراجعة من قبل مصلحة الزكاة والدخل٢٠٠٧م اإلقرار الزكوي لعا
  

  ربح السهم  -  ١٨
  

 والبالغة  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ و ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١تم احتساب ربح السهم على أساس إجمالي عدد األسهم المصدرة كما في 
  .  مليون سهم١٠٩



-  ٢١  -  
  شركة المراعي

  ) شركة مساهمة سعودية(
إي
   

   تتمة    -ية الموحدة ضاحات حول القوائم المال

  
     استهالك واستبعاد الموجودات  -  ١٩

  
  

     ٢٠٠٨  
  بآالف الــرياالت
  السعوديــــة

   ٢٠٠٧  
  بآالف الــرياالت

  ـــةالسعوديــ
            
        االستهالك) أ 

        األبقار 

  ٥٠,٩٩٧  ١٠٦,٤٤٧    إستهالك األبقار الحلوب   
  )١٦٥,٨٠٧(  )٢٧١,٥٨٩(    الزيادة في األبقار  

            
  )١١٤,٨١٠(  )١٦٥,١٤٢(    صافي الزيادة في األبقار   

            

        الموجودات الثابتة

  ٣١٥,٥٢٨  ٣٧٨,٩٦٨    إستهالك 
            

  ٢٠٠,٧١٨  ٢١٣,٨٢٦    إجمالي اإلستهالك    
            

  
        خسارة إستبعاد الموجودات ) ربح() ب

        األبقار

  )٥٦,٩٤٢(  )٧٩,٥٦٧(    متحصالت من إستبعاد األبقار 
  ٦١,٧٩٢  ٧٨,٤٤٣    صافي القيمة الدفترية لألبقار الحلوب المستبعدة

  ٣٢,٦٩٣  ٥٨,٣٠٣    صافي القيمة الدفترية لصغار األبقار المستبعدة   
            

  ٣٧,٥٤٣  ٥٧,١٧٩    خسارة إستبعاد األبقار 
            

        الموجودات الثابتة
  )١٦,٦١٤(  )٣,٩٦٤(    تمعداممتلكات وآالت ومتحصالت من إستبعاد 

  ٦,٠٣٧  ٢,٨٧١    صافي القيمة الدفترية للموجودات المستبعدة 
            

  )١٠,٥٧٧(  )١,٠٩٣(    أرباح إستبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات     
            

  ٢٦,٩٦٦  ٥٦,٠٨٦          جمالياإل
            
  
  

  األهداف والسياسات المتعلقة بإدارة المخاطر المالية  -  ٢٠
ل األدوات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحدة على النقدية وشبه النقدية، والمدينين التجاريين، والمدينين تشتم  

 والسلف، والقروض البنكية قصيرة  والقروض،ةتقة، واإلستثمارات في األوراق الماليشاآلخرين، واألدوات المالية الم
  . طويلة األجلدفع، والمطلوبات األخرى، والقروض ال والدائنين، والمصاريف المستحقة،األجل

  التومخاطر أسعار العم  
. وتمثل المخاطر المتعلقة بآثار التقلبات في أسعار العموالت السائدة بالسوق على المركز المالي للمجموعة والتدفقات النقدية  

 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ ريال سعودي كما في  مليون٣,٠٧٨,٨البالغ قدرها ) مرابحة(تحمل التسهيالت البنكية اإلسالمية 
  . أعباء مالية وفقاً لمعدالت العمولة السائدة في السوق) مليون ريال سعودي٢,٠٣٠,٩: ٢٠٠٧(



-  ٢٢  -  
  شركة المراعي

  ) شركة مساهمة سعودية(
   تتمة    -ضاحات حول القوائم المالية الموحدة إي

  
  

   تتمة- اطر المالية األهداف والسياسات المتعلقة بإدارة المخ  -  ٢٠

الهدف من ذلك هو  سياسة المجموعة بشأن إدارة األعباء المالية في الحصول على قروض بعمولة ثابتة ومتغيرة تتمثل  
يعكس الجدول أدناه مدى تأثر الدخل بالتغيرات المحتملة . من القروض بعمولة ثابتة% ٦٠إلى % ٥٠الحفاظ على أن تكون 

   . كافة البنود القابلة للتغيير األخرى التي بقيت ثابتةت، وكذلكالمعقولة في أسعار العموال

  .اليوجد لمخاطر أسعار العموالت أي أثر على حقوق الملكية بالشركة  

       
  النقص في / الزيادة  

   في نقاط األساس
  األثر على دخل 

  السنة 
بآالف الرياالت   أسعارالعموالت  

  ةـــالسعودي
  ـــــــــ  ـــــــــ  

٠٨٢٠      
  ٩,٢٣٦  ٣٠+   ريال سعودي

  )٩,٢٣٦(  ٣٠ -  ريال سعودي 
      

٢٠٠٧      
  ٦,٠٩٣  ٣٠+   ريال سعودي

  )٦,٠٩٣(  ٣٠ -  ريال سعودي 

  

  مخاطر العمالت األجنبية  
مجموعة ال قامت .وتمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي

األخرى أما المعامالت بالعمالت األجنبية . ريال السعودي والدوالر األمريكي والجنيه اإلسترليني واليورومعامالت بالب
  .فكانت غير جوهرية

   -:فيما يلي بياناً باتفاقيات الشراء اآلجلة للعمالت األجنبية القائمة 
  
  
  

     ٢٠٠٨  
  بآالف الرياالت
  السعوديـــة

   ٢٠٠٧  
  بآالف الرياالت

  ـةالسعوديــ
            

  ٥٣٢,٦٣٢  ٦٦٩,٨١٩    يورو
  ٦٠,٩١١  ٩٤,٨٠٠    جنيه إسترليني
  ٧,٩٧١  ٣٧,٤٢٨    أخـــرى

            
  ٦٠١,٥١٤  ٨٠٢,٠٤٧    اإلجمالي 

            

تعتقد اإلدارة بأن مخاطر الصرف .  الهامةتستخدم المجموعة عقود الصرف األجنبي اآلجلة لتقليل مخاطر الصرف األجنبي  
شتريات البضاعة والمصاريف الرأسمالية كانت مدارة بصورة مالئمة وذلك بإبرام إتفاقيات آجلة لشراء األجنبي المتعلقة بم
/ وتكمن سياسة المجموعة في إبرام عقود آجلة وذلك حسب المخاطر الناجمة عن خطط الشركة. العمالت األجنبية

  .نية صادرة من المجموعةإن إتفاقيات الشراء اآلجلة مضمونة بسندات إذ. اإللتزامات مع الموردين
  



-  ٢٣  -  
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   تتمة   -  األهداف والسياسات المتعلقة بإدارة المخاطر المالية  -  ٢٠

   تتمة –مخاطر العمالت األجنبية 

سعر صرف الريال السعودي مقابل العمالت  المعقولة في المحتملةلتغيرات ل التحليل أدناه األثر على الدخل نتيجةيعكس 

لقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات اعلى  -بما في ذلك كافة البنود القابلة للتغيير األخرى التي بقيت ثابتة  - المعنية 

  : بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة الخاضعة لمخاطر العمالتةالمالي
  النقص في / دةالزيا  

  في سعر صرف اليورو 
  

  األثر على دخل السنة 
  بآالف الرياالت السعودية  إلى الريال السعودي  
  ــــــــــــ  ـــــــــــ  

٢٠٠٨      
   +٨,٦٠٢  %١٠  
  - ٨,٦٠٢(  %١٠(  
      

٢٠٠٧      
   +٥,٠٣٥  %١٠  
  - ٥,٠٣٥(  %١٠(  
  

  مخاطر اإلئتمان   

تقوم المجموعة بالحد . فاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة ماليةوتمثل عدم مقدرة طرف ما على الو

وتتمثل سياسة المجموعة في . من مخاطر اإلئتمان وذلك بالتعامل فقط مع جهات أخرى موثوقة وذات مصداقية عالية

تستحق الذمم . ت التحقق من اإلئتمان إلى إجراءاعلى أساس البيع باألجلإخضاع كافة العمالء الذين يودون التعامل معها 

.  التجارية واألخرى بشكل رئيسي من عمالء وجهات ذات عالقة محلية، ويتم إظهارها بالقيمة البيعية المقدرة لهاالمدينة

تقوم المجموعة بالحد من مخاطر اإلئتمان وذلك بوضع حدود إئتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة بصورة 

تشكل نسبة . عرض المجموعة لمخاطر الديون المعدومة غير جوهريةينة، وكانت نتائج تد يتم مراقبة األرصدة الم.مستمرة

  %).٢٢ : ٢٠٠٧ (٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ تقريباً من الذمم المدينة القائمة كما في ٢٥أكبر خمس عمالء 

وعة والتي تتكون من النقدية وشبه النقدية، مخاطر اإلئتمان الناجمة عن الموجودات المالية األخرى للمجموفيما يتعلق ب

نشأ مخاطر اإلئتمان نتيجة إلخفاق الطرف المقابل وبمخاطر يعادل ، والقروض والسلف، تواإلستثمارات في األوراق المالية

يف  وعالمية ذات تصنتودع النقدية واألرصدة لدى البنوك لدى بنوك محلية. حدها األقصى القيمة الدفترية لهذه األدوات

  .لتدفقات النقديةمخاطر الكافة األدوات المشتقة جزءاً من التغطية الفعالة تعتبر . إئتماني جيد

   السيولةمخاطر 

ويمكن أن تنتج . ة الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير األموال للوفاء باإللتزامات المتعلقة باألدوات الماليوتمثل

مخاطر إدارة تتم .  القيمة العادلة لهاقاربيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ ين عدم المقدرة على بمخاطر السيولة ع

 لضمان توفر األموال الالزمة والتسهيالت البنكية للوفاء باإللتزامات المستقبلية منتظمةالسيولة وذلك بمراقبتها بصورة 

على أساس البيع  عند تسليم البضاعة أو تنص شروط المبيعات الخاصة بالمجموعة بأن يتم سداد المبالغ نقداً. للشركة

 تسدد الذمم الدائنة التجارية .) يوما٢١ً: ٢٠٠٧( يوماً ٢٢، ٢٠٠٨يبلغ متوسط عدد أيام المبيعات القائمة خالل عام . باألجل

  .) يوما٥١ً: ٢٠٠٧( يوماً ٤٦، ٢٠٠٨ لعام القائمة وبلغ متوسط عدد أيام الذمم الدائنة على أساس الشراء باألجل
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     األدوات المالية     -  ٢١

  القيمة العادلة   

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك بشروط   
 وحيث أنه يتم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فإنه يمكن أن تنتج .تعامل عادل

 إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها. فروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة
  .الدفترية

  

   تغطية المخاطر  

ريال مليون  ١٠٠إتفاقيات لمقايضة أسعار العموالت بمبالغ إسمية قدرها  ٨، كان لدى المجموعة ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١في    
 ثالثة إتفاقيات لمقايضة أسعار العموالت ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ مليون دوالر أمريكي، بينما كان لديها في ٢١٠ و يسعود

  .كي مليون دوالر أمري٥٣,٣ مليون ريال سعودي و ٣٠٠بمبالغ إسمية قدرها 

 أشهر وفقاً لمعدالت العمولة ٦ المجموعة عمولة بسعر عائم لمدة تستلموبموجب إتفاقيات مقايضة أسعار العموالت هذه،   
بالدوالر األمريكي وفقاً لمعدالت العمولة السائدة بين  أشهر ٣لمدة ووك في المملكة العربية السعودية السائدة بين البن
وفقاً لمعدالت العمولة السائدة بين بالدوالر األمريكي  أشهر ٣ أو عائم لمدة ر ثابت وتدفع عمولة بسع،البنوك في لندن
تستخدم هذه المقايضات لتغطية المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار  .ويخضع ذلك لشروط معينة. البنوك في لندن

  . العموالت على القروض اإلسالمية للمجموعة

مختلفة تم تخصيصها لتغطية المخاطر المتعلقة لدى المجموعة عقود صرف آجلة ، كان ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١وفي   
  .بالمشتريات والمصاريف األخرى بالعديد من العمالت األجنبية

إن .  كافة األدوات المالية المشتقة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية، وتظهر في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلةتستخدم  
 نإ. لتدفقات النقدية هي مقابل معامالت ذات إلتزامات مؤكدة أو معامالت يتوقع حدوثها بشكل كبيرتغطية مخاطر ا

 ١٤المعامالت المغطاة المتوقع حدوثها بشكل كبير المسجلة بالعمالت األجنبية يتوقع حدوثها بتواريخ مختلفة خالل الـ 
  .شهر القادمة

ات فعالية عالية، وبلغ صافي الخسارة المتعلقة بتغطية مخاطر التدفقات  ذ٢٠٠٨تعتبر كافة عمليات تغطية المخاطر لعام   
 صافي :٢٠٠٧( مليون ريال سعودي ١٠١,٤النقدية خالل السنة والمدرجة في اإلحتياطيات األخرى ضمن حقوق الملكية 

 مليون ريال ١٤,٧وخالل السنة، بلغ صافي الربح المسجل في قائمة الدخل ).  مليون ريال سعودي٩,١ خسارة قدرها
  ). مليون ريال سعودي٤,٨: ٢٠٠٧(سعودي 

  
  

     التعهدات واإللتزامات المحتملة     -  ٢٢
  

 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ مليون ريال سعودي كما في ٣٣٠بلغت اإللتزامات المحتملة بموجب اإلعتمادات المستندية   )أ   

  ). مليون ريال سعودي٧٣,٢: ٢٠٠٧(

 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ مليون ريال سعودي كما في ٦١,١جب خطابات الضمان بلغت اإللتزامات المحتملة بمو  )ب 

  ). مليون ريال سعودي١٣,٤: ٢٠٠٧(

 تتعلق بمشاريع ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ مليون ريال سعودي كما في ٧٠٢,٥ غة بمبليلدى الشركة إلتزامات رأسمال  )ج  

 الرأسمالية بمرافق إنتاج جديدة تتعلق معظم اإللتزامات).  مليون ريال سعودي٦٤٧,٤: ٢٠٠٧ (تحت التنفيذ

  . وأنظمة المعلومات،وتطوير مراكز المبيعات، وأسطول التوزيع، والثالجات
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      تتمة –التعهدات واإللتزامات المحتملة    - ٢٢

  -:تزامات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية على النحو التالي تنتهي اإلل   )د
  

  
  

     ٢٠٠٨  
  بآالف الرياالت
  السعوديـــة

   ٢٠٠٧  
  بآالف الرياالت
  السعوديـــة

            
  ٤٥,٩٥٨  ٥٠,٧٢٣    خالل سنة واحدة 

  ٥٦,٨٣١  ٤٨,٢٨٨     من سنتين إلى خمس سنوات 
  ١٠٠,٣٨٣  ٩٦,٢٦٨    أكثر من خمس سنوات 

            
  ٢٠٣,١٧٢  ١٩٥,٢٧٩    اإلجمالي 

            

  
  

     مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة    - ٢٣
  

 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   مليون ريال سعودي٦,٤بلغت المكافأة المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة   
  ).  مليون ريال سعودي٢,١: ٢٠٠٧(

  
  

  المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها    - ٢٤
  

 مع الجهات  الهامة التالية المذكورة أدناهالمعامالتو األرصدةالل دورة أعمالها العادية، كان لدى المجموعة خ  
   -: ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١السنتين المنتهيتين في ذات العالقة الرئيسية خالل 

  
    الرصـــيد                 
    ديسمبر ٣١في     المبلــــغ            
  بآالف الرياالت    بآالف الرياالت        المعاملةطبيعة  العالقةلجهة ذات ا  
  السعوديــة    السعوديــة            
                        
  ٢٠٠٨  
  ٣١,٣٥٧    )١٥٥,١٤١ (  مبيعات   ونمالك/  رئيسيون نمساهمو  
  )٤٦,٣٦٠  (  ١٨٥,٩٨٦    مبيعات  ونمالك/  رئيسيون نمساهمو  

  
  ٢٠٠٧  
  ١٧,٨٥٦    )١١٣,٢٩٨ (  مبيعات   ونمالك/  رئيسيون نمساهمو  
  )٣٧,٣٠٩  (  ١٨٣,٥٥٧    مشتريات   ونمالك/  رئيسيون نمساهمو  

  

يتضمن المساهمون الرئيسيون المشار إليهم أعاله مجموعة صافوال، وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، ومطاحن   

كما . الشركةوالذين هم أيضاً يعتبرون مساهمون رئيسيون ب) أراسكو(شركة العربية للخدمات الزراعية لالغالل التابعة 

  .يتضمن أيضاً مزارع األعالف ومجموع نوفا للفروسية والمملوكة لمساهمين رئيسيين بالشركة

  . أسعار وشروط سداد هذه المعامالت وفق شروط التعامل مع األطراف األخرىتتم  
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   المدفوعة المصادق عليها و توزيعات األرباح  -  ٢٥
  

ت الجمعية العمومية العادية على توزيع أرباح قدرها  صادق،)٢٠٠٨ مارس ٢٤الموافق (هـ ١٤٢٩ ربيع األول ١٦بتاريخ 

 ربيع ١في ، وتم دفعها ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في )  ريال سعودي للسهم٢,٥بواقع ( مليون ريال سعودي ٢٧٢,٥

  ). ٢٠٠٨ أبريل ٧الموافق (هـ ١٤٢٩الثاني 
  

   هاتوزيعالمقترح األرباح   -  ٢٦
  

المصادقة   على الجمعية العمومية العاديةإقترح مجلس اإلدارة، )٢٠٠٩ يناير ١٨الموافق (هـ ١٤٣٠ محرم ٢١ بتاريخ

 ريال ٣,٥بواقع  (٢٠٠٨يسمبر  د٣١ة المنتهية في ــعودي للسنــ مليون ريال س٣٨١,٥توزيع أرباح قدرها على 

  .)سعودي للسهم
  

   األحداث الالحقة   -  ٢٧
  

لى المركز المالي  أية أحداث هامة بعد تاريخ قائمة المركز المالي يمكن أن يكون لها أثر جوهري عوقوعتعتقد اإلدارة بعدم 

  . في هذه القوائم المالية الموحدةمبينال للمجموعة
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Almarai Company Board of Directors Report 
 
 
Almarai has weathered the storm of increased commodity prices and the credit crunch to deliver industry 
leading sales and net income growth in 2008.  
  
The Company achieved record sales of SAR 5,029.9 million and a net income of SAR 910.3 million, a 
significant increase of 33.4% and 36.4%, respectively over the previous year’s figures. These results bear 
testament to Almarai’s brand strength, innovation and execution. 
 
2008: A Year of Growth 
 
Under the Almarai brand, we continue to grow as the preferred choice of the consumer of all ages. We 
achieved significant growth in turnover across all our product categories: Fresh Dairy grew by 25.2%, Long-
Life Dairy by 59.5%, Fruit Juice by 42.4%, Cheese & Butter by 38.7% and Bakery by 39.6%. Having 
absorbed direct material cost increases for a number of years the company was obliged to pass on some of 
these cost increases to the consumer. This growth has come from a combination of consumer knowledge, 
superior product and excellence in execution across all aspects of the business.  
 
Our subsidiary, Western Bakeries, the leading producer and distributor for a wide variety of baked food 
products under the brand name L’Usine, commenced roll out of sales to the rest of the GCC, first of all in 
Kuwait with the remainder of the GCC to follow in 2009. In 2008, the bakery products’ contribution was 
significant, forming 10.2% of turnover. Going forward, expansion of this product range through new 
products, the joint venture Modern Food Industries and the new factory in the Central Region will give 
further impetus for growth.  
 
The ambitious expansion of our distribution network has been a major contributor to our growth. We now 
operate 97 sales depots throughout the GCC. To service this growth, the number of distribution vehicles has 
increased. In addition, to ensure that fresh products are maintained in a chilled environment, additional 
fridges were placed in retail outlets.  
 
During the second half of the year, Almarai announced its intention to grow the business geographically 
through the acquisition of 75% of the Teeba Investment for Development Food Processing Company 
(Teeba), a dairy and juice company in Jordan and a proposal to acquire 100% of the International Company 
for Agro Industrial Projects (Beyti), a dairy and juice company in Egypt. Plans were announced to grow our 
new product lines with the offer to acquire Hail Agricultural Development Company (HADCO). In addition, a 
full scale feasibility study to enter into the infant formula market is underway. 
 
In order to expand and diversify investments , the Board of Directors has ratified a number of decisions, 
agreements, loan and facilities agreements ,commitments and specially those concerning Almarai Company’s 
participation in Zain Telecommunication Company and the agreement between Almarai Company and 
Almada Telecommunications company for financing Almarai Company’s share in Zain .Moreover, the Board 
has approved the memoranda of association and by-laws of Zain  and Almada companies and ratified the 
loan agreement between Almarai Company and Almada company, the mortgage agreement of Almarai 
shares in Almada in favor of Saudi French bank, and the mortgaging of Almarai shares in Zain company in 
favor of Saudi French bank. 
 
We reiterate our commitment to continue to develop new products and seek new business opportunities by 
offering a wider range of improved products and services to our customers and consumers with the 
objective of increasing stakeholder value. The favourable and productive economic environment in Saudi 
Arabia and the rest of GCC and the visionary initiatives undertaken will ensure that, despite the world 
economic crisis, we continue to excel on the path to progress and can look forward to even more successful 
years ahead.  
 
We take this opportunity to thank our Management Team and our 11,998 employees for their continued 
support, dedication and commitment to the development of the Company.  
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Detailed Review of 2008 
 
 
Our sales and net income for 2008 amounted to SAR 5,029.9 million and SAR 910.3 million, which 
represents an increase of 33.4% and 36.4% respectively on the previous year.  
 
Year 2008 was another excellent year in the history of Almarai. The year on year growth is mainly attributed 
to the strength of the Almarai brand, the quality of our products, the initiatives launched and improved 
marketing and distribution strategies.  
 
A breakdown of our sales-by-product can be seen in the table below: 
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Sales by Product Group

49.3%

9.9%

9.6%

20.4%

10.2%

0.6%

Fresh Dairy

Long-Life Dairy

Fruit Juice

Cheese & Butter

Bakery

Other Sales

2008 2007 % change

Fresh Dairy 2,474.6  1,977.1  25.2%

Long-Life Dairy 495.7     310.7     59.5%

Fruit Juice 484.5     340.3     42.4%

Cheese & Butter 1,028.2  741.5     38.7%

Bakery 514.8     368.8     39.6%

Other Sales 32.1       31.4       2.5%

Total Sales 5,029.9 3,769.8 33.4%

Sales by Product 
Group (SAR Million)

Year ended 31 December
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Fresh Dairy 
The flagship product group, fresh dairy includes short-life products made with locally produced fresh raw 
milk. The range includes fresh laban, milk, natural and fruit yoghurts, cream, and dairy desserts. 2008 saw 
the regions first diet oriented laban, “Trim”, a fortified product mainly targeting the health and weight 
conscious. Ghiste, labneh and custard products underwent new packaging designs. 
 
Sales for our fresh dairy products, the largest product category, amounted to SAR 2,474.6 million, which 
represents an increase of 25.2% on the prior year.  
 
We continue to be the market leader in this product group in the GCC. 
 
 
Long-life Dairy 
Long-life dairy made from locally produced raw milk, includes UHT milk and cream, evaporated milk and 
sterilized cream. Flavoured UHT Milk for children underwent a packaging change to a more convenient 
150ml pack. The long life offering was expanded by the introduction of the 500ml pack size for plain milk. In 
addition, the regions first lactose free milk was launched, to help the lactose intolerant consumers enjoy 
Almarai quality milk without any complications.  
 
Sales for Long-life dairy amounted to SAR 495.7 million, which represents an increase of 59.5% on the prior 
year.  

 
Fruit Juice 
Following on from the revitalisation of the product range in 2007, fruit juice products have continued their 
phenomenal growth with exciting new flavours (Guava and Lemon), improved recipes and fresh packaging, 
giving us a competitive advantage and increasing our market share across the GCC.  
 
Sales for Fruit Juice amounted to SAR 484.5 million, which represents an increase of 42.4% on the prior 
year.  

 
Cheese and Butter  
Although a portion of the dairy commodity cost increases were passed on to the consumer, sales of Cheese 
and Butter remained strong. As part of our continuous product improvement programme, a number of the 
products have been updated with improved recipes and packaging to increase our competitive advantage. 
 
Sales for Cheese and Butter amounted to SAR 1,028.2 million, which represents an increase of 38.7% on the 
prior year.  
 
 
Bakery Products 
This relatively young product group for the Almarai food basket, has shown significant growth as a result of 
new packaging, flavours and products. During 2008, waffles, slices, pound cakes and toffee flavoured cup 
cakes were launched. 
 
Sales for Bakery Products amounted to SAR 514.8 million, which represents an increase of 39.6% on the 
prior year.  
 



Board Report 2008 

5 

OPERATING COSTS 
 
The Direct Material Costs increase of 
38.9% reflects the increase in world 
commodity prices and the fluctuation 
of foreign currencies, as well as the 
volume increase of 19.0%.  
 
 
 
 
 
 

Increases in world commodity prices for all raw 
materials has adversely affected Almarai in 2008. The 
direct government subsidies of SAR 17.6 million was a 
small compensation for the explosion of the input 
costs seen in 2008. The increase in dairy commodity 
prices is a reflection of increased world demand, 
compounded by insufficient supply and low inventory 
levels. Packaging cost increases were primarily driven 
by high petrochemical prices. In addition, the 
weakening of the Saudi Riyal against the Euro had a 
further negative impact on imported goods. The 
adjacent tables detail the dramatic increase in some of 

these costs.  
 
In keeping with our policy of offering value to consumers we try to avoid passing on cost increases 
whenever possible and to reduce their impact by alternative sourcing or by other methods. However the 
scale of cost increases in 2007 and 2008 were such that these had to be partially passed on to the consumer 
in most product categories. Although these costs have eased towards the end of 2008 the effect on our cost 
structure will not be seen until mid 2009.  
 
 
Depreciation and Amortisation 
Net livestock appreciation represents the growth in our dairy herd, which is capitalised as a fixed asset in 
accordance with our accounting policy for livestock which is in line with International Accounting Standards. 
Our accounting policy is outlined in our Financial Statements. 
 
The depreciation of property plant and equipment increased by SAR 63.4 million, due to the ongoing 
investment in our farming, production and distribution facilities. 
 

2008 % of Sales 2007 % of Sales
Direct Material Costs           2,225.1 44.2%           1,601.9 42.5% 
Employee Costs             746.7 14.8%             594.8 15.8% 
Operating Overheads             459.0 9.1%             356.0 9.4% 
Marketing Expenses             247.3 4.9%             190.6 5.1% 
Insurance               20.9 0.4%               18.1 0.5% 
Depreciation & Amortisation             269.9 5.4%             227.7 6.0% 
Total Operating Costs          3,968.9 78.8%          2,989.1 79.3% 

Operating Costs
(SAR Million)

Year ended 31 December 

Operating Costs may also be viewed by the nature of the expenditure incurred:

 

2008 2007

Direct Material Costs           2,225.1           1,601.9 

Other Cost of Sales              805.8              674.6 

Selling & Distribution Expenses              750.9              570.1 

General & Administration Expenses              187.1              142.5 

Total Operating Costs          3,968.9          2,989.1 

Operating Costs (SAR Million) Year ended 31 December

Increase in Input cost from 2003 to 2008

Description Increase

Feed Costs per litre 28% to 34%

Cheese & Butter 102% to 164% 

Resin LDPE / HDPE 147% to 158%

EURO versus SAR 33%
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Cash Flows from Operating Activities 
2004 - 2008
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PAYMENTS TO GOVERNMENT 
AGENCIES 
 
During the year the following payments 
were made to Government Agencies:  
 
 
 
 
 
 
 
 
NET INCOME 
 
Net income increased from SAR 667.3 million in 2007 to SAR 910.3 million in 2008. Net income as a 
percentage of sales increased from 17.7% to 18.1%.  
 
 
 
CASH FLOWS 
 

2008 2007

From Operating Activities         1,016.1           740.3 

Used in Investing Activities        (1,572.1)        (1,488.2)

From Financing Activities            664.6           817.8 

Increase/(Decrease) in Cash            108.6             69.9 

Cash at beginning of period            138.0             68.0 

Cash at end of period            246.6           137.9 

Cash Flow Statement
(SAR Million)

Year ended 31 December

 
 
 
Our business generates strong operating cash flows, which are primarily utilised in maintaining and 
developing the asset base, servicing debt and paying Shareholder dividends. 
 
We continue to invest heavily in order to be able to serve future market demand. The level of investment 
required will continue to remain high to enable us to meet this growth in demand for our products and to 
continue to be the market leader in the industry. 
 

2008 2007

Net Income            910.3            667.3 

Depreciation & Amortisation            269.9            227.6 

Bank Charges            125.5              94.9 

Change in Employees’ Termination Benefits              23.1              19.5 

Share of Minority Interest in Net Income of a Consolidated Subsidiary               0.5               0.5 

Net Changes in Working Capital           (313.2)           (269.5)

Net Operating Cash Flows        1,016.1            740.3 

Cash Flows from Operating Activities (SAR Million)
Year ended 31 December

 

2008 2007

Customs duty              68.2              55.6 
Zakat              19.9              14.0 
G.O.S.I.              18.7              17.4 
Ministry Costs              21.8              14.2 
Others                7.6                6.3 

Total Payments           136.2           107.5 

Payments to Government 
Agencies (SAR Million)

Year ended 31 December 
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The increase in world commodity prices together with high stock cover requirement have had a negative 
impact on our inventory levels and consequent additional working capital of SAR 313.2 million. 
 
The high level of capital expenditure in 2008 reflects the ongoing investment in our farming, production and 
distribution facilities. 
 

2008 2007

Capital Expenditure        (1,655.6)        (1,099.2)
Proceeds from disposals              83.5              73.6 
Acquisitions of Investments                 -             (471.1)
Acquisitions/Disposals of Derivative Financial Assets                 -                 0.9 
Acquistions/Disposals of subsidiaries, Net of Cash Acquired                 -                 7.6 

Net Investing Cash Flows      (1,572.1)      (1,488.2)

Investing Cash Flows
(SAR Million)

Year ended 31 December

 
 
 
 
DIVIDENDS 
 
For 2007, the General Assembly approved, on 27 March 2008, the distribution of a dividend of SAR 2.50 per 
share amounting to SAR 272.5 million. 
 
For 2008 the Board of Directors is proposing the distribution of a dividend of SAR 3.50 per share amounting 
to SAR 381.5 million. 
 

2008 2007

Dividends Paid           (270.2)           (199.4)
Distribution to Minority Interest              (0.5)              (0.4)
Borrowing from state financial Institutions
Repayments            (62.5)            (48.2)
Receipts              67.0            140.5 
Borrowings from Islamic banking facilities 
(Murabaha) 
Repayments           (119.9)            (61.5)

Receipts         1,167.7         1,096.8 

Net Movement in Commercial Borrowings
Bank Charges           (125.5)            (94.9)
Deffered Charges              (5.5)            (15.1)
Minority Interest share in Modern Food Industries              14.0                 -   

Net Financing Cash Flows            664.6            817.8 

Cash Flows used in Financing Activities
(SAR Million)

Year ended 31 December

 
 

In the next few years our high level of investment may limit our ability to pay a high dividend to our 
Shareholders. Going forward, we will consider alternative dividend policy options, which are in the best 
interest of the Company and its Shareholders. 
 
As long as our investment level will remain high, Almarai will target a dividend pay out ratio of 30% to 40%. 
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ZAKAT 
 
Zakat is charged at the higher of net adjusted income or Zakat base as required by the Saudi Arabian Zakat 
Regulations. In the current year, the Zakat charge is based on the net income method. 
 
The Company has filed its Zakat returns for all the years up to 2007 and settled its Zakat liabilities 
accordingly. The Zakat assessments have been agreed with the Department of Zakat and Income Tax 
(DZIT) for all the years up to 2006 while the 2007 Zakat return is still under review by the Department of 
Zakat and Income Tax (DZIT). 
 
 
 
BORROWINGS 
 
We have obtained financing in respect of our major investment programs from Government financial 
institutions in Saudi Arabia, namely the Saudi Industrial Development Fund (SIDF) and the Saudi Arabian 
Agricultural Bank (SAAB). This financing is not commission-bearing and, in the case of SIDF, carries an initial 
evaluation cost and ongoing follow-up costs. The effective cost of borrowings from SIDF is typically lower 
than borrowings from commercial banks and is not subject to commission rate risk. 
 
Recognising the need for further finance to fund organic growth and acquisitions, the company secured an 
additional SAR 1,700.0 million of commercial loan (Murabaha) facilities and an additional SAR 327.7 million 
of SIDF facilities with a maturity of between three to five years.  
 
The commission rate of more than 50% of these borrowings is on a fixed rate basis.  
 
As at 31st December 2008, SAR 1,729.8 million and SAR 581.4 million of commercial loan facilities and SIDF 
facilities respectively were unutilised and available for drawdown. Bank charges increased from SAR 94.9 
million to SAR 125.5 million mainly due to the increased level of borrowings. 
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BOARD MEETINGS 
 
During the year we held seven board meetings the majority of which were fully attended. 
 

Directors Name and other Public Company Directorships 
Independent or 

Not 
Independent 

No of 
attendance 

HH Prince Sultan bin Mohammed bin Saud Al Kabeer 
(Chairman of the Board of Almarai) 
Yamama Cement Company, Arabian Shield Insurance Company 

Not Independent 7 

Dr Sami Mohsen Baroom 
The Savola Group and Arabian Cement Company 

Not Independent 7 

Abdulrahman bin Abdulaziz Al Muhanna 
(Managing Director of Almarai) 
Saudi Fisheries Company 

Not Independent 6 

Mohammed Al Damer Independent 6 

Engr. Nasser Al Muttawa 
Arabian Shield Insurance Company 

Independent 5 

HH Prince Naif bin Sultan bin Mohammed bin Saud Al Kabeer 
Zain KSA 

Not Independent 6 

Dr. Majed M. Al Gassabi 
Red Sea Company 

Independent 6 

Ibrahim M. Alissa 
Banque Saudi Fransi, The Savola Group, Taibah for Investments, 
Yanbu Cement Company 

Not Independent 7 

Mosa Omran Al Omran 
The Savola Group, Arabia Cement, Banque Saudi Fransi 

Not Independent 7 

 
No of Shares 

held at
No of Shares 

held at
12/31/2007 12.31.2008

HH Prince Sultan bin Mohammed bin Saud Al 
Kabeer

33,000,000    -              33,000,000    30.275%

Abdulrahman bin Abdulaziz Al Muhanna 939,828        (89,828)        850,000        0.780%

HH Prince Naif bin Sultan bin Mohammed bin 
Saud Al Kabeer

1,000,000      -              1,000,000      0.917%

Mohammed Abdulrahman Al Damer 1,000            -              1,000            0.001%

Nasser Mohammed Al Muttawa 149,330        (6,000)         143,330        0.132%

Dr. Majed Abdullah Al Gassabi 1,210            -              1,210            0.001%

Ibrahim Mohammed Al Issa 1,000            -              1,000            0.001%

Mosa Omran Mohammed Al Omran 901,000        256,563       1,157,563      1.062%

Sami Muhsin Ahmed Baroom 140              -              140              0.000%

Total   35,993,508   36,154,243 33.169%

Movement in the shareholdings of the 
Board of Directors

% of issued 
share 

capital

Changes 
during the 

year

 
The Company’s By-Laws stipulate that the appointment of Board members is by a majority vote at the 
General Assembly Meeting. 
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RELATED PARTY TRANSACTIONS 
 
During the normal course of its operations, the Group had the following significant transactions with related 
parties during the year ended 31 December 2008 and 31 December 2007 along with their balances:  
 

Related Party Relationship 
(SAR million) 

Nature of 
Transaction Amount Balance at 

31 December 

2008 
Common Shareholders / Owners Sales (155.1) 31.4 
Common Shareholders / Owners Purchases 186.0 (46.4) 

 
2007 
Common Shareholders / Owners Sales (113.3) 17.9 
Common Shareholders / Owners Purchases 183.6 (37.3) 

 
The Common Shareholders / Owners noted above include the Savola Group, Arabian Shield Insurance 
Company and ARASCO Feed Mills whose major shareholders are also major shareholders of the Company. 
Also included are Managed Arable Farms and Nofa Equestrian Resort whose owners are major shareholders 
of the company. 
 
Pricing and terms of payment for these transactions are at arms length. 
 
 
 
SEGMENTAL REPORTING 
 
The Group's principal business activities involve manufacturing and trading of dairy products, fruit juices, 
dairy and non-dairy foods, bakery products and investing activities. Selected financial information for the 
years ended 31 December 2008 and 2007, categorised by segments, are as follows: 
 

SAR Million
Dairy, Fruit 

Juices & 
Related Food

Bakery 
Products

Investing 
Activities

Almarai 
Consolidated

2008
Sales 4,515.1       514.8          -              5,029.9        
Earnings before Depreciation, Amortisation, 
Bank Charges and Zakat

1,116.4         158.4            -               1,274.8         

Depreciation and Amortisation (169.3)         (44.5)          -              (213.8)          
Earnings before Bank Charges and Zakat 947.1          113.9          -              1,061.0        
Bank Charges (107.1)           (4.8)              (13.6)            (125.5)           
Zakat (21.8)          (2.9)            (24.7)           
Minority Interest (0.6)            -             -              (0.6)             
Net income 817.6            106.2            (13.6)            910.3            
Average NOA Net Operating Assets 4,993.6       966.2          480.2           6,440.0        
Total Assets 6,556.3       1,135.7       489.3           8,181.3        
Total Liabilities (3,904.2)        (158.1)           (487.5)           (4,549.8)        
RONOA Return on Net Operating Assets 19.0% 11.8% -              16.5%
RONOA without goodwill 19.0% 27.3% 0.0% 18.0%
Number of shares (in million) 100.0            9.0               -               109.0            
Earnings per share in SAR 8.18             11.80            -               8.35              
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SAR Million
Dairy, Fruit 

Juices & 
Related Food

Bakery 
Products

Investing 
Activities

Almarai 
Consolidated

 
2007
Sales 3,401.0         368.8            -               3,769.8         
Earnings before Depreciation, Amortisation, 
Bank Charges and Zakat

892.6            115.8            -               1,008.4         

Depreciation and Amortisation (193.3)           (34.4)            -               (227.7)           
Earnings before Bank Charges and Zakat 699.3          81.4           -              780.7           
Bank Charges (87.5)          (4.6)            (2.8)             (94.9)           
Zakat (16.0)          (2.0)            -              (18.0)           
Minority Interest (0.5)              -               -               (0.5)              
Net income 595.3          74.8           (2.8)             667.3           
Average NOA Net Operating Assets 3,779.1       832.5          235.6           4,847.2        
Total Assets 4,906.5         958.2            471.1            6,335.8         
Total Liabilities (2,637.9)      (173.1)         (471.1)          (3,282.1)       
RONOA Return on Net Operating Assets 18.5% 9.8% -              16.1%
RONOA without goodwill 18.5% 28.7% 0.0% 18.2%
Number of shares (in million) 100.0          9.0             -              109.0           
Earnings per share in SAR 5.95             8.31             -               6.12              
 
The business activities and operating assets of the Group are mainly concentrated in the GCC countries, and 
selected financial information as at 31 December 2008 and 2007, categorised by these geographic segments 
are as follows: 
 

2008 2007 2008 2007
Saudi Arabia 3,453.6         2,653.2         6,332.8         5,029.3         
Other GCC Countries 1,510.5         1,087.9         88.8             66.2             
Other Countries 65.8             28.7             -               -               

Total          5,029.9          3,769.8          6,421.6          5,095.5 

Sales Non-Current Assets
SAR Million

 
 
 
 
SUBSIDIARIES 
 

Direct and Beneficial 
Ownership Interest Name of 

Subsidiary 
Country of 

Incorporation 
Business 
Activity 2008 2007 

Share 
Capital 

No of 
Shares 
Issued 

Western Bakeries 
Company Ltd. 

Saudi Arabia Bakery 
Company 

100% 100% SAR 
100,000,000 

100,000 

International 
Baking Services 
Company Ltd. 

Saudi Arabia Trading 
Company 

100% 100% SAR  
500,000 

500

Almarai Company 
Bahrain S.P.C. 

Bahrain Sales 
Company 

100% 100% BHD  
100,000 

1,000 

Almarai Holding 
Company W.L.L. 

Bahrain Holding 
Company 

100% - BHD  
250,000 

2,500 

Markley Holdings 
Ltd. 

Jersey Dormant 100% 100% - -

Arabian Planets 
for Trade and 
Marketing L.L.C. 

Oman Sales 
Company 

90% 90% OMR 
150,000 

150,000 

Modern Food 
Industries Co. 

Saudi Arabia Bakery 
Company 

60% - SAR 
35,000,000 

35,000 
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GEOGRAPHIC AND MARKET EXPANSION 
 
Almarai Company, through its subsidiary Almarai Holding Company W.L.L., entered into a definitive 
agreement on 16 December 2008 to acquire 75% of Teeba Investment for Developed Food Processing 
Company PSC (“Teeba”). The remaining shares will be retained by the founding shareholders. The 
transaction was based on an enterprise value of JOD 89.0 million (SAR 474.0 million) for 100% of the shares 
and is expected to close in January 2009.  
 
In the third quarter of 2008, the Group signed non binding Memorandum of Understanding for the 
acquisition of 100% of International Company for Agro Industrial Projects (Beyti) in Egypt. The acquisition is 
expected to be completed in the first quarter of 2009. 
 
On November 5, 2008 Almarai submitted a formal offer to the Board of Directors of Hail Agriculture 
Development Company (“HADCO”) to acquire 100% of the outstanding share capital of HADCO in exchange 
for new shares to be issued by Almarai in the ratio of one new Almarai share for every six HADCO shares. 
This equates to the issue of five million new Almarai shares to HADCO shareholders. The proposed offer has 
been approved by the Board of Directors, however the final offer is subject to due diligence and approvals 
required by the Capital Market Authority and the approval of the shareholders of both Almarai and HADCO. 
 
 
 
RISK MANAGEMENT 
 
Risk taking is an integral part of doing business. Risks are managed in our operational processes where risks 
are identified, probability of occurrence assessed and potential consequences estimated. Actions are then 
taken to reduce or mitigate the risk exposures and limit potential unfavourable consequences. 
 
We broadly categorise risks into operational risks and financial risks. Our approach to risk management 
leverages the scale and diversity of our business activities and balances central co-ordination with well - 
defined risk management responsibilities within each operational unit. 
 
Risk Management tools such as reviews, policies, procedures and reports are in place on all major categories 
of risk including, but not limited to, overall business risk in the company’s operations, treasury risk (including 
currency and borrowing risks), procurement, insurance and litigation. 
 
Further details on financial risk management can be seen in note 20 of the Consolidated Financial 
Statements. 
 
 
 
CORPORATE GOVERNANCE 
 
Almarai is dedicated to maintaining the highest standards of quality and performance in all of its activities. 
This applies equally to the area of Corporate Governance, where the company is committed to best practice 
principles in all of its dealings. The Company has a comprehensive Corporate Governance policy setting out 
rules for directors and officers to adhere to, in order to protect and further the interests of the company and 
its stakeholders. The Board of Directors, with the assistance of sub-committees like the Audit & Risk 
Committee, continually support strong corporate governance practices and regularly review the company’s 
governance and control practices. 
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Audit and Risk Committee 
The Audit & Risk committee is a vital part of Almarai’s commitment to strong corporate governance. The 
committee is comprised of three experienced non-executives and reports to the Almarai Board of Directors.  
 
The committee members are: 

a) Dr. Ibrahim Al Madhoun, Chairman 
b) HH Prince Naif bin Sultan Al Kabeer 
c) Hesham Tashkandi 

 
The committee maintains a close oversight of financial, governance and risk related matters in the company, 
and monitors audit activities in order to gain sufficient comfort in the adequacy of internal control systems, 
the safeguards over the assets of the company and the integrity of the company's financial statements. 
 
 
Nomination and Remuneration Committee 
In accordance with Capital Market Authority (CMA) requirements, Almarai has constituted a Nomination & 
Remuneration Committee, in line with the recommendations of the Board of Directors and the approval of 
the General Assembly. 
 
The committee members are: 

a) HH Prince Sultan bin Mohammed bin Saud Al Kabeer, Chairman 
b) Abdulrahman bin Abdulaziz Al Muhanna 
c) Mosa Omran Mohammed Al-Omran 
d) Abdulrahman Al Fadley 

 
The Nomination & Remuneration Committee looks at the appointment, composition, capacity and 
remuneration of the Board of Directors and the senior management of the company. The purpose of the 
committee is to ensure that the directors of the company are able to oversee the affairs of the company in 
the interests of all shareholders and that the remuneration paid to directors and senior management is 
appropriate for the roles performed. 
 
The remuneration of the Chairman and members of the Board members in 2008 was SAR 6.4 million. The 
remuneration paid to the top executives in 2008 was SAR 10.1 million. 
 
 
 
GENERAL ASSEMBLY MEETING 
 
The Board of Directors will advise the Shareholders of the date of the General Assembly Meeting in due 
course.  
 
 
 
CERTIFICATION 
 
We certify that the internal controls are working effectively, that appropriate accounting records and related 
documents are maintained and that there are no going concern issues. 
 
 
 
 
 
Board of Directors 
18th January 2009 



Key Financial Highlights 
 

2008 2007 2006 2005 2004

Operational Performance
Total sales 5,030       3,770       2,757       2,146       1,885       
Cost of sales (3,031)      (2,276)      (1,682)      (1,299)      (1,127)      
Gross profit 1,999       1,494       1,075       847          758          
Selling and distribution expenses (751)        (570)        (423)        (322)        (276)        
General and administration expenses (187)        (143)        (117)        (93)          (86)          
Financing cost and bank charges (125)        (95)          (56)          (36)          (17)          
Income before zakat 935          686          479          396          379          
Zakat (25)          (18)          (14)          (10)          (9)            
Minority Interest (1)            (1)            (0)            -          -          
Net income 910          667          465          386          370          

Balance Sheet
Net operating working capital 877          561          249          168          143          
Property,Plant and Equipment 5,343       4,041       3,046       2,396       1,909       
Intangible Assets - Goodwill 549          549          -          -          -          
Investment and Financial Assets 489          471          -          -          -          
Net Operating Assets 7,258       5,622       3,295       2,564       2,052       

Net debt 3,499       2,463       1,315       1,069       706          
Employee termination benefits 128          105          82           66           53           
Shareholders’ equity 3,617       3,054       1,898       1,429       1,293       
Minority Interest 14           0             -          -          -          
Net Capital Employed 7,258       5,622       3,295       2,564       2,052       

Cash Flow
Cash Flow from Operating Activities 1,016       740          630          537          518          
Cash Flow used in Investing activities 1,572       1,488       824          614          450          
Dividend paid 270          199          -          250          300          

Key Indicators
Return on sales 18.1% 17.7% 16.9% 18.0% 19.6%
Return on equity 27.3% 23.6% 27.9% 28.4% 29.4%
Return on Net Operating Assets 16.5% 16.1% 18.3% 18.7% 20.9%
Net debt to equity ratio 96.7% 80.7% 69.3% 74.8% 54.7%
Current ratio 136.5% 161.6% 141.2% 118.6% 159.1%
Revenue growth rate 33.4% 36.7% 28.5% 13.8% 7.5%
Dividends payout ratio* 41.9% 40.5% 42.9% -          67.5%
Shares Issued (in millions) 109          109          100          100          100          
Earnings per Share (SAR) 8.35         6.12         4.65         3.86         3.70         
Dividend proposed 382          -          -          -          -          

Key Financial Highlights
(SAR Million)

Year ended 31 December

*Calculated on previous year’s net income and for 2008 based on the dividend proposed. 
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ALMARAI COMPANY 
A SAUDI JOINT STOCK COMPANY 

 
CONSOLIDATED BALANCE SHEET 

AS AT 31 DECEMBER 2008 
 

Notes 2008 2007
SAR '000 SAR '000

ASSETS
Current Assets
Cash and Cash Equivalents 4 246,585          137,975          
Derivative Financial Instruments 21 6,648              938                 
Receivables and Prepayments 5 409,777          367,810          
Inventories 6 1,096,723       733,573          
Total Current Assets 1,759,733       1,240,296       

Non Current Assets
Investments and Financial Assets 7 489,337          471,074          
Property, Plant and Equipment 8 5,343,308       4,041,132       
Intangible Assets - Goodwill 9 548,636          548,636          
Deferred Charges 40,270            34,692            
Total Non Current Assets 6,421,551       5,095,534       

TOTAL ASSETS 8,181,284       6,335,830       

LIABILITIES AND EQUITY
Current Liabilities
Short Term Loans 10 511,165          182,348          
Payables and Accruals 11 669,558          575,337          
Derivative Financial Instruments 21 108,072          10,033            
Total Current Liabilities 1,288,795       767,718          

Non Current Liabilities
Long Term Loans 10 3,132,956       2,409,428       
Employees' Termination Benefits 128,041          104,903          
Total Non Current Liabilities 3,260,997       2,514,331       

Shareholders' Equity
Share Capital 12 1,090,000       1,090,000       
Share Premium 612,000          612,000          
Statutory Reserve 416,689          325,663          
Other Reserves (83,161)          (9,095)            
Retained Earnings 1,581,614       1,034,878       
Total Shareholders' Equity 3,617,142       3,053,446       
Minority Interest 14,350           335                

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 8,181,284       6,335,830        
 

THE ACCOMPANYING NOTES FORM AN INTEGRAL PART OF THESE CONSOLIDATED FINANCIAL 
STATEMENTS 
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ALMARAI COMPANY 
A SAUDI JOINT STOCK COMPANY 

 
CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME 

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2008  
 

Notes 2008 2007

SAR '000 SAR '000

Sales 13 5,029,904  3,769,833  

Cost of Sales 14 (3,030,947) (2,276,495) 

Gross Profit 1,998,957  1,493,338  

Selling and Distribution Expenses 15 (750,878)    (570,149)    

General and Administration Expenses 16 (187,108)    (142,451)    

Income before Bank Charges, Zakat 
and Minority Interest 1,060,971  780,738     

Bank Charges (125,489)    (94,860)      

Income from Main and Continuing 
Operations 935,482     685,878     

Zakat 17 (24,662)      (18,079)      

Income before Minority Interest 910,820     667,799     

Minority Interest (558)           (530)           

Net Income for the Year 910,262     667,269     

Earnings per Share (SAR) 18

Attributable to Income from Main and 
Continuing Operations 8.58 6.29

Attributable to Net Income for the Year 8.35 6.12
 

 
 
 

THE ACCOMPANYING NOTES FORM AN INTEGRAL PART OF THESE CONSOLIDATED FINANCIAL 
STATEMENTS 
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ALMARAI COMPANY 
A SAUDI JOINT STOCK COMPANY  

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS 
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2008 

Notes 2008 2007
SAR '000 SAR '000

OPERATING ACTIVITIES
Net Income for the Year 910,262          667,269          
Adjustments for:
   Depreciation of Property, Plant and Equipment 19 378,968          315,528          
   Net Livestock Appreciation 19 (165,142)        (114,810)        
   Loss on Disposal of Property, Plant and Equipment 19 56,086            26,966            
   Bank Charges 125,489          94,860            
   Change in Employees' Termination Benefits 23,138            19,509            
   Share of Minority Interest in Net Income of
   Consolidated Subsidiary 558                 530                 

Changes in:
    Receivables and Prepayments (41,967)          (131,698)        
    Inventories (363,150)        (279,646)        
    Payables and Accruals 91,894            141,801          
Cash Flows from Operating Activities 1,016,136       740,309          

INVESTING ACTIVITIES
Additions to Property, Plant and Equipment 8 (1,655,619)     (1,099,196)     
Proceeds from the Sale of Property, Plant and Equipment 19 83,531            73,556            
Acquisition of Investments and Financial Assets 7 -                 (471,074)        
Acquisition / Disposal of Derivative Financial Assets -                 931                 
Acquisition of Subsidiaries, Net of Cash Acquired -                 7,580              
Cash Flows used in Investing Activities (1,572,088)     (1,488,203)     

FINANCING ACTIVITIES
Increase in Loans 1,052,345       1,127,596       
Dividends Paid (270,173)        (199,396)        
Distribution to Minority Interests (543)               (387)               
Bank Charges (125,489)        (94,860)          
Change in Deferred Charges (5,578)            (15,110)          
Minority Interest Share in Modern Food Industries 14,000            -                 
Cash Flows from Financing Activities 664,562          817,843          

Increase in Cash and Cash Equivalents 108,610          69,949            

Cash and Cash Equivalents at 1 January 137,975          68,026            

Cash and Cash Equivalents at 31 December 4 246,585          137,975          

 
THE ACCOMPANYING NOTES FORM AN INTEGRAL PART OF THESE CONSOLIDATED FINANCIAL 

STATEMENTS 
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ALMARAI COMPANY 
A SAUDI JOINT STOCK COMPANY 

 
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY 

FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2008 
 

Attributable to equity holders of the parent
Share 
Capital

Share 
Premium

Statutory 
Reserve

Other 
Reserves

Retained 
Earnings Total Minority 

Interest Total

SAR '000 SAR '000 SAR '000 SAR '000 SAR '000 SAR '000 SAR '000 SAR '000

Balance at 1 
January 2007 1,000,000   -            258,936    4,759       634,336     1,898,031  192        1,898,223   

Net Income for the 
Year -             -            -           -           667,269     667,269     530        667,799      

Transfers from 
Retained Earnings -             -            66,727      -           (66,727)      -             -         -             

Shares Issued 90,000        612,000    -           -           -             702,000     -         702,000      
Distribution to 
Minority Interests -             -            -           -           -             -             (387)       (387)           

Dividends Approved -             -            -           -           (200,000)    (200,000)    -         (200,000)    
Net Movement on 
Cash Flow Hedges

-             -            -           (13,854)    -             (13,854)      -         (13,854)      

Balance at 31 
December 2007 1,090,000   612,000    325,663    (9,095)      1,034,878  3,053,446  335        3,053,781   

Net Income for the 
Year -             -            -           -           910,262     910,262     558        910,820      

Transfers from 
Retained Earnings

-             -            91,026      -           (91,026)      -             -         -             

Net Gain on Financial 
Investments

-             -            -           18,263     -             18,263       -         18,263        

Distribution to 
Minority Interests

-             -            -           -           -             -             (543)       (543)           

Dividends Approved -             -            -           -           (272,500)    (272,500)    -         (272,500)    
Net Movement on 
Cash Flow Hedges -             -            -           (92,329)    -             (92,329)      -         (92,329)      

Minority Interest 
Share in Modern 
Food Industries

-             -            -           -           -             -             14,000   14,000        

Balance at 31 
December 2008 1,090,000   612,000    416,689    (83,161)    1,581,614  3,617,142  14,350   3,631,492   

 
THE ACCOMPANYING NOTES FORM AN INTEGRAL PART OF THESE CONSOLIDATED FINANCIAL 

STATEMENTS 
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ALMARAI COMPANY 
A SAUDI JOINT STOCK COMPANY 

 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

 
 
 
1. THE COMPANY, ITS SUBSIDIARIES AND ITS BUSINESS DESCRIPTION 

 
Almarai Company (the “Company”) is a Saudi Joint Stock Company, which was converted on 2 Rajab 
1426 A.H. (8 August 2005). The Company initially commenced trading on 19 Dl’ Hijjah 1411 A.H. (1 July 
1991) and operates under Commercial Registration No. 1010084223.  
 
The Company and its subsidiaries (together, “the Group”) are a major integrated consumer food group 
in the Middle East with leadership positions in Saudi Arabia and the neighbouring Gulf Cooperative 
Council (GCC) countries.  
 
The dairy, fruit juices and related food business is operated under the Almarai brand name.  All raw milk 
production and related processing along with dairy food manufacturing activities are undertaken in 
Saudi Arabia and United Arab Emirates (UAE). Final consumer products are distributed from the 
manufacturing facilities in Saudi Arabia and UAE to local distribution centres by the Group’s long haul 
distribution fleet.  
 
The bakery products are traded by Western Bakeries Company Limited and International Baking 
Services Company Limited under the brand name L’Usine. These are two Limited Liability companies 
registered in Saudi Arabia and based in Jeddah.   
 
The distribution centres in the GCC countries (except for Bahrain and Oman) are managed by the 
Group and operate within Distributor Agency Agreements as follows: 

 
Kuwait - Al Kharafi Brothers Dairy Products Company Limited 
Qatar - Khalid for Foodstuff and Trading Company 
United Arab Emirates - Bustan Al Khaleej Establishment 

 
The Company operates in Bahrain and Oman through subsidiaries, Almarai Company Bahrain S.P.C 
and Arabian Planets for Trade and Marketing L.L.C. respectively. 
 
The Group’s Head Office is located at the following address:  
 Exit 7, North Circle Road 
 Al Izdihar District 
 P.O. Box 8524  
 Riyadh 11492 
 Saudi Arabia 
 

In the second quarter of 2007 Western Bakeries Company Limited entered into a joint venture to 
manufacture and distribute a range of bakery products under the “7 Days” brand. The joint venture 
company is formed with an initial share capital of SAR 35 million, 60% Western Bakeries Company 
Limited, 25% Chipita Saudi Arabia (Cyprus) Limited (a fully owned subsidiary of Vivartia SA) and 15% 
Olayan Financing Company.  The company registration was finalized in 2 Rabia I 1429 A.H. (9 April 
2008) under the name of Modern Food Industries Company. 

 
The IPO for Zain, the operator of Saudi Arabia’s third mobile phone network, successfully took place 
from 2 to 11 Safar 1429 A.H. (9 to 18 February 2008). Through the IPO the Group’s participating interest 
in Zain has been reduced from 5.0% to 2.5%. The shares started trading on the Saudi Arabian Stock 
Exchange (Tadawul) on 14 Rabia I 1429 A.H. (22 March 2008). 
 
On 29 Thul-Quada 1429 A.H. (27 November 2008) a new subsidiary, Almarai Holding Company W.L.L. 
was incorporated as a holding company for acquisitions outside Saudi Arabia. 
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ALMARAI COMPANY 
A SAUDI JOINT STOCK COMPANY 

 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

 
 
 
Almarai Company, through its subsidiary Almarai Holding Company W.L.L., has entered into a definitive 
agreement on 18 Thul-Hujja 1429 A.H. (16 December 2008) to acquire 75% of Teeba Investment for 
Developed Food Processing Company PSC (“Teeba”). The remaining shares will be retained by the 
founding shareholders. The transaction was based on an enterprise value of JOD 89 million (SAR 474 
million) for 100% of the shares and is expected to close in January 2009.  
 
In the third quarter of 2008, the Group signed a non binding Memorandum of Understanding regarding 
the acquisition of 100% of International Company for Agro Industrial Projects (Beyti) in Egypt. The 
acquisition is expected to be completed in the first quarter of 2009. 
 
On 7 Thul-Quada 1429 A.H. (5 November 2008) Almarai submitted a formal offer to the Board of 
Directors of Hail Agriculture Development Company (“HADCO”) to acquire 100% of the outstanding 
share capital of HADCO in exchange for new shares to be issued by Almarai in the ratio of one new 
Almarai share for every six HADCO shares. This equates to the issue of five million new Almarai shares 
to HADCO shareholders. The proposed offer has been approved by the Board of Directors, however the 
final offer is subject to due diligence, approvals required by the Capital Market Authority and the approval 
of the shareholders of both Almarai and HADCO. 
 
Details of the subsidiary companies are as follows: 
 

2008 2007 Capital Issued

Western Bakeries 
Company Limited Saudi Arabia Bakery 

Company 100% 100% SAR       
100,000,000 100,000

International 
Baking Services 
Company Limited

Saudi Arabia Trading 
Company 100% 100% SAR 

500,000 500

Almarai Company 
Bahrain S.P.C. Bahrain Sales 

Company 100% 100% BHD 
100,000 1,000

Almarai Holding 
Company W.L.L. Bahrain Holding 

Company 100% - BHD 
250,000 2,500

Markley Holdings 
Limited Jersey Dormant 100% 100% - -

Arabian Planets 
for Trade and 

Marketing L.L.C.
Oman Sales 

Company 90% 90% OMR 
150,000 150,000

Modern Food 
Industries Saudi Arabia Bakery 

Company 60% - SAR         
35,000,000 35,000

Shares
Direct and Beneficial 
Ownership InterestName of 

Subsidiary
Country of 

Incorporation
Business 
Activity
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ALMARAI COMPANY 
A SAUDI JOINT STOCK COMPANY 

 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

 
 
2. BASIS OF ACCOUNTING, PREPARATION, CONSOLIDATION & PRESENTATION OF 

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
 

(a) The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis under the historical 
cost convention (except for derivative financial instruments and investments that have been 
measured at fair value) and in compliance with the accounting standards issued by the Saudi 
Organisation for Certified Public Accountants (SOCPA). 

(b) The statutory records are maintained in Arabic. 
(c) When necessary, prior period comparatives have been regrouped or adjusted on a basis consistent 

with current period classification. Any adjustments are considered immaterial in the context of these 
consolidated financial statements. 

(d) These consolidated financial statements include assets, liabilities and the results of the operations 
of Almarai Company (the company) and its subsidiaries (the Group) as set out in note (1) above.  A 
subsidiary company is that in which the Company has, directly or indirectly, long term investment 
comprising an interest of more than 50% in the voting capital or over which it exerts practical 
control. A subsidiary company is consolidated from the date on which the Company obtains control 
until the date that control ceases. The consolidated financial statements are prepared on the basis 
of the individual financial statements of the company and the audited financial statements of its 
subsidiaries, as adjusted by the elimination of all significant inter group balances and transactions.  
Minority interests represent the portion of profit or loss and net assets not controlled by the Group 
and are presented separately in the consolidated statement of income and within equity in the 
consolidated balance sheet. 

(e) The figures in these consolidated financial statements are rounded to the nearest thousand. 
 
 

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
 

A. Use of Estimates 
 

The preparation of consolidated financial statements, in conformity with accounting standards 
generally accepted in the Saudi Arabia, requires the use of estimates and assumptions. Such 
estimates and assumptions may affect the balances reported for certain assets and liabilities as well 
as the disclosure of certain contingent assets and liabilities as at the balance sheet date. Any 
estimates or assumptions affecting assets and liabilities may also affect the reported revenues and 
expenses for the same reporting period. Although these estimates are based on management’s 
best knowledge of current events and actions, actual results ultimately may differ from those 
estimates. 

 
 

B. Revenue Recognition 
 

Products are sold principally on a sale or return basis. Revenue is recognised on delivery of 
products to customers by the Group or its distributors, at which time risk and reward passes, subject 
to the physical return of expired products. Adjustment is made in respect of known actual returns.  

 
 

C. Cash and Cash Equivalents 
 

For the purposes of the consolidated statement of cash flows, cash and cash equivalents consists 
of cash at bank, cash on hand, and short-term deposits that are readily convertible into known 
amounts of cash and have a maturity of three months or less when purchased. 
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ALMARAI COMPANY 
A SAUDI JOINT STOCK COMPANY 

 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

 
 
D. Accounts Receivable 
 

Accounts receivable are carried at the original invoiced amount less any provision made for doubtful 
debts. Provision is made for all debts for which the collection is considered doubtful or more than 
three months due. Bad debts are written off as incurred. 

 
 

E. Inventory Valuation 
 

Inventory is stated at the lower of cost and net realisable value. In general, cost is determined on a 
weighted average basis and includes transport and handling costs. In the case of manufactured 
products, cost includes all direct expenditure based on the normal level of activity. Net realisable 
value comprises estimated price less further production costs to completion and appropriate selling 
and distribution costs. Provision is made, where necessary, for obsolete, slow moving and defective 
stocks. 
 
 

F. Accounts payable and accruals 
 
Liabilities are recognised for amounts to be paid in the future for goods or services received, 
whether billed by the supplier or not. 

 
 
G. Intangibles-Goodwill 
 

Goodwill represents the difference between the cost of businesses acquired and the Group’s share 
in the net fair value of the acquiree’s assets liabilities and contingent liabilities at the date of 
acquisition. Goodwill arising on acquisitions is reviewed for impairment annually or more frequently 
if events or changes in circumstances indicate that the carrying value may be impaired. 

 
 
H. Property, Plant and Equipment 
 

Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation. There is no open 
market for dairy livestock in the GCC against which to measure fair value. Accordingly, dairy 
livestock are treated as property, plant and equipment and included in the accounts at their cost of 
purchase or at the cost of rearing to the point of first calving, less accumulated depreciation. The 
cost of dairy young stock is determined by the cost of rearing to their respective age.  
 
Cows in the dairy herd are depreciated to their estimated residual value, at rates between 10% - 
25%, based on their expected continuing useful life. Other property, plant and equipment are 
depreciated on a straight line basis at the following annual rates: 
 

Buildings         3% - 10% 
Plant, Machinery & Equipment       5% - 33% 
Motor Vehicles            15% - 25% 
Land is not depreciated 

 
The carrying values of property, plant and equipment are reviewed for impairment when events or 
changes in circumstances indicate the carrying value may not be recoverable. If any such indication 
exists and where the carrying values exceed the estimated recoverable amount, the assets are 
written down to their recoverable amount. Impairment losses are expensed in the cconsolidated 
statement of income. 
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ALMARAI COMPANY 
A SAUDI JOINT STOCK COMPANY 

 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

 
 
 
Except for goodwill, where an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the 
asset is increased to the revised estimate of its recoverable amount, so that the increased carrying 
amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment 
loss been recognized for the asset in prior periods. A reversal of an impairment loss is recognized 
as income immediately in the consolidated statement of income. 
 
 

I. Conversion of Foreign Currency Transactions 
 

During the financial period foreign currency transactions are converted and booked in Saudi Riyals 
at standard exchange rates which are periodically set to reflect average market rates or forward 
rates if the transactions were so covered. At the balance sheet date, assets and liabilities 
denominated in foreign currencies are converted into Saudi Riyals at the exchange rates ruling on 
such date or at the forward purchase rates if so covered. Any resulting exchange variances are 
charged or credited to the consolidated statement of income as appropriate.  
 
The functional currencies of foreign operations, Almarai Company Bahrain S.P.C, Almarai Holding 
Company W.L.L. and Arabian Planets for Trade and Marketing L.L.C are the Bahrain Dinar and 
Omani Riyal respectively. As at the reporting date, the assets and liabilities of these subsidiaries are 
translated into the presentation currency of Almarai Group (the SAR) at the rate of exchange ruling 
at the balance sheet date and their income statements are translated at the weighted average 
exchange rates for the year. 
 
 

J. Employees’ Termination Benefits 
 

Employees’ termination benefits are payable as a lump sum to all employees employed under the 
terms and conditions of the respective GCC Labour and Workman Laws on termination of their 
employment contracts. The liability is calculated as the current value of the vested benefits to which 
the employee is entitled, should the employee leave at the balance sheet date. Termination 
payments are based on the employees’ final salaries and allowances and their cumulative years of 
service, in compliance with the conditions stated in the laws of the respective GCC countries. 
 
 

K. Selling, Distribution, General & Administration Expenses 
 

Selling, Distribution, General & Administration Expenses include direct and indirect costs not 
specifically part of Cost of Sales as required under accounting standards generally accepted in 
Saudi Arabia. Allocations between Cost of Sales and Selling, Distribution, General and 
Administration Expenses, when required, are made on a consistent basis. The Group charges 
payments in respect of long term agreements with customers and distributors to Selling and 
Distribution Expenses. 
 
 

L. Management Fees 
 

The Group credits fees charged in respect of the management of Arable Farms to General and 
Administration Expenses. 
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ALMARAI COMPANY 
A SAUDI JOINT STOCK COMPANY 

 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

 
 

 
M. Zakat 
 

Zakat is provided for in the consolidated balance sheet on the basis of an estimated Zakat 
assessment carried out in accordance with Saudi Department of Zakat and Income Tax (DZIT) 
regulations. Adjustments arising from final Zakat assessments are recorded in the period in which 
such assessments are made.  
 
 

N. Operating Leases 
 

Rentals in respect of operating leases are charged to the consolidated statement of income over the 
terms of the leases. 
 
 

O. Investments in Securities 
 
Investments in securities are measured and carried in the consolidated balance sheet at fair value 
with unrealised gains or losses recognised directly in equity.  When the investment is disposed of or 
impaired the cumulative gain or loss previously recorded in equity is recognised in the consolidated 
statement of income.  Where there is no market for the investments cost is taken as the most 
appropriate, objective and reliable measurement of fair value of the securities. 
 

 
P. Derivative Financial Instruments and Hedging 

 
Forward foreign exchange contracts are entered into to hedge exposure to changes in currency 
rates on purchases and other expenditures of the Group. 
 
Commission rate swap agreements are entered into to hedge the exposure to commission rate 
changes of the Group’s borrowings.  
 
Forward purchase commodity contracts are entered into to hedge exposure to changes in price of 
commodities used by the Group. 
 
All hedges are expected to be in the range of 80 – 125% effective and are assessed on an ongoing 
basis. All hedges are treated as cash flow hedges and gains / losses at market valuation are 
recorded as derivative financial instruments in the consolidated balance sheet and taken to other 
reserves in Shareholders’ Equity. When the hedging instrument matures or expires any associated 
gain or loss in Other Reserves is reclassified to the consolidated statement of income, or the 
underlying asset purchased that was subjected to the hedge. 
 
The Group policy is to use financial instruments which are compliant with Shari’a. 
 

Q. Statutory Reserve 
 
In accordance with its Articles of Association and the regulations for Companies in Saudi Arabia, 
the Company is required each year to transfer 10% of its net income to a Statutory Reserve until 
such reserve equals 50% of its share capital. This Statutory Reserve is not available for distribution 
to Shareholders. 
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ALMARAI COMPANY 
A SAUDI JOINT STOCK COMPANY 

 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

 
 
 

R. Segmental Reporting 
 
A segment is a distinguishable component of the group that is engaged either in providing products 
or services (a business segment) or in providing products or services within a particular economic 
environment (a geographic segment), which is subject to risks and rewards that are different from 
those of other segments. 

 
2008 2007

SAR '000 SAR '000
 
4. CASH AND CASH EQUIVALENTS 
 

Cash at Bank 191,272     108,617     
Cash in Hand 55,313       29,358       
Total 246,585     137,975     

 
2008 2007

SAR '000 SAR '000
 
5. RECEIVABLES AND PREPAYMENTS 

 
Trade Accounts Receivable -  Third Parties 309,422     248,958       

-  Related Parties (Refer note 24) 31,357       17,856         
340,779     266,814       

Less: Provision for impairment of trade receivables (11,726)      (7,442)          
Less: Provision for sales returns (10,039)      (7,055)          
Net Accounts Receivable 319,014     252,317       

Prepayments 90,763       115,493       
Total 409,777     367,810      

 
A. The Group’s policy is to provide 100% impairment provision for all trade receivables due over three 

months. As at 31 December 2008, trade receivables more than three months due and impaired 
were SAR 11.7 million (2007: SAR 7.4 million). Movements on the group provision for impairment of 
trade receivables were not significant. 

 
2008 2007

SAR '000 SAR '000
Trade Accounts Receivable
Up to 3 months 329,053  259,372  
More than 3 months 11,726    7,442      
Total 340,779  266,814   

 
  

B. Unimpaired receivables are expected on the basis of past experiences, to be fully recoverable. It is 
not the practice of the group to obtain collateral over receivables. 
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ALMARAI COMPANY 
A SAUDI JOINT STOCK COMPANY 

 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

 
 

2008 2007
SAR '000 SAR '000

 
6. INVENTORIES 

Raw Material 839,688     556,770     
Finished Goods 163,077     122,419     
Spares 57,497       35,884       
Work in Progress 36,461       18,500       
Total 1,096,723  733,573   
 

2008 2007
SAR '000 SAR '000

 
7. INVESTMENTS AND FINANCIAL ASSETS 

 
Zain Equity Investment 372,750     354,487     
Zain Subordinated Funding Shareholders' Loan 109,587     109,587     
Jannat for Agricultural Investment Company - 10% 7,000         7,000         

489,337     471,074     

 
 

 The Zain equity investment of 35 million shares at a par value of SAR 10 per share is measured at fair 
value based on a quoted market price for the shares on the Saudi Arabian Stock Exchange (Tadawul) at 
31 December 2008 of SAR 10.65 per share. This has resulted in an unrealized gain of SAR 18.3 million 
which is shown within other reserves in shareholders’ equity. As a founding shareholder the Group 
cannot sell shares for a period of 3 years commencing on the 22 March 2008 (lock-up period). 
Investment in Jannat for Agricultural Investment Company is stated at cost.  

 
 



 

 

ALMARAI COMPANY 
A SAUDI JOINT STOCK COMPANY 

 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

 
  
8. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT 
 

Land
&

Buildings

Plant, 
Machinery & 
Equipment

Motor 
Vehicles Dairy Herd Young Stock

Capital 
Work-in-
Progress

Total 2008 Total 2007

SAR '000 SAR '000 SAR '000 SAR '000 SAR '000 SAR '000 SAR '000 SAR '000
Cost

At the beginning of the year 1,431,745       2,353,535       536,569          429,760          181,523          805,459          5,738,591    4,351,786   
Acquisition of Subsidiaries -                 -                 -                 -                 -                 -                 -              318,655      
Additions during the year 183,042          179,659          13,642            33,655            88,447            1,157,174       1,655,619    1,099,196   
Livestock Appreciation -                 -                 -                 -                 271,589          -                 271,589       165,807      
Transfers during the year 232,256          464,426          126,801          180,856          (180,856)        (823,483)        -              -              
Disposals during the year (1,612)            (26,393)          (67,826)          (125,454)        (58,303)          -                 (279,588)     (196,853)     
At the end of the year 1,845,431       2,971,227       609,186          518,817          302,400          1,139,150       7,386,211    5,738,591   

Accumulated Depreciation
At the beginning of the year 286,586          1,019,379       268,448          123,046          -                 -                 1,697,459    1,305,976   
Acquisition of Subsidiaries -                 -                 -                 -                 -                 -                 -              121,289      
Charges for the year 57,738            242,292          78,938            106,447          -                 -                 485,415       366,525      
Disposals during the year (1,600)            (25,896)          (65,464)          (47,011)          -                 -                 (139,971)     (96,331)       
At the end of the year 342,724          1,235,775       281,922          182,482          -                 -                 2,042,903    1,697,459   

Net Book Value 
At 31 December 2008 1,502,707       1,735,452       327,264          336,335          302,400          1,139,150       5,343,308    

At 31 December 2007 1,145,159       1,334,156       268,121          306,714          181,523          805,459          4,041,132   
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ALMARAI COMPANY 
A SAUDI JOINT STOCK COMPANY 

 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

 
 
9. IMPAIRMENT TESTING OF INTANGIBLE ASSETS - GOODWILL 
 

Goodwill arising from the acquisition in 2007 of Western Bakeries Limited and International Baking 
Services Limited (“the Subsidiaries”) is subject to impairment testing. These also represent a reporting 
segment.  
 
The carrying amount of goodwill allocated to the Subsidiaries was SAR 548.6 million as at 31 December 
2008 (2007: SAR 548.6 million). 
  
Assets are tested for impairment by comparing the residual carrying amount of each cash-generating unit 
to the recoverable amount which has been determined based on a value in use calculation using cash 
flow projections based on financial forecasts approved by senior management covering a five-year 
period. The discount rate applied to cash flow projections is 12% and the residual value at the end of the 
forecast period has been calculated using the times earning multiple at acquisition multiplied by the net 
profit of the final year in the forecast period. 
  
Key Assumptions Used in Value in Use Calculations 
 
Management determined forecast sales growth and gross margin based on past performance and its 
expectations of market development. The discount rates reflect management’s estimate of the specific 
risks relating to the segment. Estimates for raw material price inflation have been made based on the 
publicly available information in Saudi Arabia and past actual raw material price movements, which have 
been used as an indicator of future price movements. Growth rates are based on the industry averages. 
 
The calculation of value in use is most sensitive to the assumptions on sales growth rate and cost of 
sales inflation used to extrapolate cash flows beyond the budget period. 
 
Sensitivity to Changes in Assumptions 
 
With regard to the assessment of the value in use, management believes that no reasonably possible 
change in any of the above key assumptions would cause the carrying value of the unit to materially 
exceed its recoverable amount. The implications of the key assumptions are discussed below. 
 

(a) Sales Growth Assumption 
 

The current sales growth in 2008 is 40% and in the forecast period has been estimated to be a 
compound annual growth of 16%. All other assumptions kept the same; a reduction of this 
growth rate to 11% would give a value in use equal to the current carrying amount.   

 
(b) Cost of Sales Inflation 
 

The current cost of sales in 2008 is 40% and in the forecast period has been estimated at an 
average of 39%. All other assumptions kept the same; an increase in the rate to an average of 
52% would give a value in use equal to the current carrying amount. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
16 

ALMARAI COMPANY 
A SAUDI JOINT STOCK COMPANY 

 
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

 
 

2008 2007
SAR '000 SAR '000

 
10. TERM LOANS 
 

Islamic Banking Facilities (Murabaha) 3,078,796  2,030,858  
Saudi Industrial Development Fund 554,890     544,280     
Saudi Arabian Agricultural Bank 10,435       16,638       
Total 3,644,121  2,591,776  

A.

B.
(i)

(ii)

C.

The borrowings from Islamic banking facilities (Murabaha) are secured by promissory notes given 
by the Group.

The borrowings from Saudi Arabian Agricultural Bank are secured by a bank payment guarantee.

in respect of borrowings amounting to SAR 554.9 million for 31 December 2008 (2007: SAR 
453.9 million) by a mortgage on specific assets;

The borrowings from the Saudi Industrial Development Fund (SIDF) are secured as follows:

in respect of uncollateralized borrowings, no payment guarantee was given for both the years 
ended 31 December 2007 and 2008.

 
 
 

D. Maturity of Financial Liabilities:

2008 2007
SAR '000 SAR '000 SAR '000

Less than one year 531,509       511,165     182,348     
One to two years 1,830,369    1,617,148  871,932     
Two to five years 2,807,821    1,500,488  1,409,050  
Greater than five years 785,667       15,320       128,446     
Total 5,955,366    3,644,121  2,591,776  

Facilities 
available at 

31 

 
 

The Islamic banking facilities (Murabaha) with a maturity period of less than two years are 
predominantly of a revolving nature. 
 
During 2008 the group secured an additional SAR 1,700.0 million of commercial loan facilities with 
maturities between three to five years.  
 
As at 31 December 2008 SAR 1,729.8 million Islamic Banking Facilities (Murabaha) were unutilized 
and available for drawdown.  
 
As at 31 December 2008 the Group had SAR 581.4 million of unutilized SIDF facilities available for 
draw down with maturities predominantly greater than five years (2007: SAR 321.0 million).  
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2008 2007
SAR '000 SAR '000

 
11. PAYABLES AND ACCRUALS 
 

Trade Accounts Payable -  Third Parties 350,098     324,487     
-  Related Parties (Refer note 24) 46,360       37,309       

Other Payables 250,318     195,513     
Zakat Provision (Refer note 17) 22,782       18,028       
Total 669,558     575,337   

 
 
12. SHARE CAPITAL 

 
The Company’s share capital at 31 December 2008 and 31 December 2007 amounted to SAR 1,090 
million, consisting of 109 million fully paid and issued shares of SAR 10 each. 

 
 
13. SEGMENTAL REPORTING 
 

The Group’s principal business activities are divided into three segments namely manufacturing and 
trading of dairy products, fruit juices and related foods under the Almarai brand, manufacturing and 
trading of bakery products under the L’Usine brand and investing activities. Selected financial 
information as of 31 December 2008 and 2007 and for the years then ended categorized by these 
business segments, are as follows:    

 

Dairy, Fruit 
Juices & 
Related 
Foods

Bakery 
Products

Investing 
Activities Total

-                 -                 SAR '000 SAR '000

31 December 2008
Sales 4,515,097  514,807     -             5,029,904  
Depreciation of Property, Plant and Equipment (334,119)    (44,849)      -             (378,968)    
Income before Minority Interest 818,019     106,361     (13,560)      910,820     
Total Assets 6,556,270  1,135,677  489,337     8,181,284  
Total Liabilities (3,904,200) (158,132)    (487,460)    (4,549,792) 

31 December 2007
Sales 3,401,038  368,795     -             3,769,833  
Depreciation of Property, Plant and Equipment (279,582)    (35,946)      -             (315,528)    
Income before Minority Interest 595,827     74,798       (2,826)        667,799     
Total Assets 4,906,488  958,268     471,074     6,335,830  
Total Liabilities (2,635,097) (173,052)    (473,900)    (3,282,049) 
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The business activities and operating assets of the Group are mainly concentrated in GCC countries, 
and selected financial information as at 31 December 2008 and 2007 and for the years then ended, 
categorized by these geographic segments are as follows:    

Sales
Non-

Current 
Assets

SAR '000 SAR '000

2008
Saudi Arabia 3,453,558  6,332,772  
Other GCC Countries 1,510,552  88,779       
Other Countries 65,794       -             
Total 5,029,904  6,421,551  

2007
Saudi Arabia 2,653,170  5,029,367  
Other GCC Countries 1,087,935  66,167       
Other Countries 28,728       -             
Total 3,769,833  5,095,534   
 
Analysis of sales is given by product group as shown below. 
 

2008 2007

SAR '000 SAR '000

Fresh Dairy 2,474,586  1,977,117  
Long Life Dairy 495,710     310,704     
Fruit Juice 484,455     340,274     
Cheese & Butter 1,028,206  741,581     
Bakery Products 514,807     368,795     
Other 32,140       31,362       
Total 5,029,904  3,769,833  
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2008 2007
SAR '000 SAR '000

 
14. COST OF SALES 
 

Direct Material Costs 2,225,075  1,601,895  
Employee Costs 297,622     244,076     
Depreciation 396,984     287,086     
Livestock Appreciation (271,589)    (165,807)    
Loss on Disposal of Livestock 57,179       37,543       
Other Expenses 325,676     271,702     
Total 3,030,947  2,276,495

 
2008 2007

SAR '000 SAR '000
 
15. SELLING AND DISTRIBUTION EXPENSES 
 

Employee Costs 327,951     249,680     
Marketing Expenses 247,319     190,603     
Depreciation 78,982       70,924       
Other Expenses 96,626       58,942       
Total 750,878     570,149   

 
2008 2007

SAR '000 SAR '000
 
16. GENERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES 

Employee Costs 121,109     101,067     
Insurance 20,936       18,070       
Depreciation 9,449         8,515         
Profit on Disposal of Property, Plant and Equipment (1,093)        (10,577)      
Other Expenses 36,707       25,376       
Total 187,108     142,451     
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17. ZAKAT 
 

A.

2008 2007
SAR '000 SAR '000

Income from Main and Continuing Operations 935,482     685,878     
Disallowed Expenses:

Accrual for Employees' Termination Benefits 23,138       26,822       
Other Provision 10,946       10,460       

Net Income for Zakat Purposes 969,566     723,160   

Zakat Charge @ 2.5% 24,239       18,079       
Adjustment in respect of prior year provision 423            -             
Charged to Consolidated Statement of Income 24,662       18,079     

B. Zakat Provisions
Balance at 1 January 18,028       12,701       

-             1,250         
Charged to Consolidated Statement of Income 24,662       18,079       

(19,908)      (14,002)      
Balance at 31 December 22,782       18,028       

C.

Zakat is charged at the higher of net adjusted income or Zakat base as required by the Saudi
Arabian Zakat Regulations. In the current year, the Zakat charge is based on the net income
method, calculated as follows:

Payments

Transfer of Western Bakeries Company Limited and International 
Baking Services Company Limited Zakat Provision 1 January 2007

The Company has filed its Zakat returns for all the years up to 2007 and settled its Zakat liabilities
accordingly. The Zakat assessments have been agreed with the Department of Zakat and Income
Tax (DZIT) for all the years up to 2006 while the 2007 Zakat return is still under review by the
Department of Zakat and Income Tax (DZIT).

 
 
18. EARNINGS PER SHARE  

 
Earnings per Share are calculated on the total number of issued shares at 31 December 2008 and 31 
December 2007 amounting to 109 million shares. 
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2008 2007
SAR '000 SAR '000

 
19. DEPRECIATION AND DISPOSAL OF ASSETS 
 

A. Depreciation

Livestock
Depreciation of Dairy Herd 106,447     50,997       
Livestock Appreciation (271,589)    (165,807)    
Net Livestock Appreciation (165,142)    (114,810)    

Fixed Assets
Depreciation 378,968     315,528     

Total 213,826     200,718   

B, (Profit)/Loss on the Disposal of Assets

Livestock
Proceeds from Disposal of Livestock (79,567)      (56,942)      
Net Book Value of Dairy Herd Cows Disposed 78,443       61,792       
Net Book Value of Youngstock Disposed 58,303       32,693       
Loss on the Disposal of Livestock 57,179       37,543       

Fixed Assets
Proceeds from the Disposal of Property, Plant and Equipment (3,964)        (16,614)      
Net Book Value of Assets Disposed 2,871         6,037         
Profit on the Disposal of Property, Plant and Equipment (1,093)        (10,577)      

Total 56,086       26,966     
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20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES 
 

Financial instruments carried on the consolidated balance sheet include cash and cash equivalents, 
trade and other accounts receivable, derivative financial instruments, investments in securities, loan 
advances, short term bank borrowings, accounts payable, accrued expenses and other liabilities and 
long term debt. 
     
Commission Rate Risk is the exposure associated with the effect of fluctuations in the prevailing 
commission rates on the Group’s financial position and cash flows. Islamic banking facilities (Murabaha) 
amounting to SAR 3,078.8 million at 31 December 2008 (2007: SAR 2,030.9 million) bear financing 
commission charges at the prevailing market rates. 
 
The Group’s policy is to manage its financing charges using a mix of fixed and variable commission rate 
debts. The policy is to keep between 50% and 60% of its borrowings at fixed commission. The following 
table demonstrates the sensitivity of the income to reasonably possible changes in commission rates, 
with all other variables held constant. There is no impact on the Company’s equity. 
 

 Increase/decrease in 
basis points of 

commission rates 

Effect on income for the year 

SAR’000 

2008   

SAR + 30 9,236 

SAR - 30 (9,236) 

   

2007   

SAR + 30 6,093  

SAR - 30 (6,093) 

 
Foreign Currency Risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes in 
foreign exchange rates. The Group has transactional currency exposure principally in Saudi Riyals, 
United States Dollars, Great British Pounds and Euro. Other transactions in foreign currencies are not 
material. 
 
The outstanding foreign currency forward purchase agreements were as follows: 

2008 2007
SAR '000 SAR '000

 
Euro 669,819     532,632     
Great British Pound 94,800       60,911       
Other 37,428       7,971         
Total 802,047     601,514     

 
The Group uses forward currency contracts to eliminate significant currency exposures. Management 
believe that the currency risk for inventory and capital expenditure purchases is adequately managed 
primarily through entering into foreign currency forward purchase agreements. It is the Group’s policy to 
enter into forward contracts based on the underlying exposure available from the group’s business 
plan/commitment with the suppliers. The forward purchase agreements are secured by promissory notes 
given by the Group.  
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The following analysis calculates the sensitivity of income to reasonably possible movements of the SAR 
currency rate against the respective currencies, with all other variables held constant, on the fair value of 
currency sensitive monetary assets and liabilities as at the reporting date.  
 

 Increase/decrease 
in Euro rate to SAR 

 Effect on income for the year 

SAR’000 

2008 +10%  8,602 

 -10%  (8,602) 

    

2007 +10%  5,035 

 -10%  (5,035) 

 
 
Credit Risk is the risk that one party will fail to discharge an obligation and will cause the other party to 
incur a financial loss. The Group limits its credit risk by trading only with recognized, creditworthy third 
parties. The Group’s policy is that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit 
verification procedures. Trade and other account receivables are mainly due from local customers and 
related parties and are stated at their estimated realizable values. The Group seeks to limit its credit risk 
with respect to customers by setting credit limits for individual customers and by monitoring outstanding 
receivables on an ongoing basis. The receivable balances are monitored with the result that the Group’s 
exposure to bad debts is not significant. The five largest customers account approximately for 25% of 
outstanding accounts receivable at 31 December 2008 (2007:  22%). 
 
With respect to credit risk arising from other financial assets of the Group comprising of cash and cash 
equivalents, investments in securities and loan advances, the Group’s exposure to credit risk arises from 
default of the counterparty, with maximum exposure equal to the carrying amount of these instruments. 
Cash and bank balances are placed with national and international banks with sound credit ratings. All 
derivative financial instruments form part of effective cash flow hedges. 
     
Liquidity Risk is the risk that an enterprise will encounter difficulty in raising funds to meet commitments 
associated with financial instruments. Liquidity risk may result from the inability to sell a financial asset 
quickly at an amount close to its fair value. Liquidity risk is managed by monitoring on a regular basis 
that sufficient funds and bank facilities are available to meet the Company's future commitments. The 
Group’s terms of sales require amounts to be paid either on a cash on delivery or on a terms basis. The 
average days of sales outstanding for 2008 were 22 days (2007: 21 days). Trade payables are typically 
settled on a terms basis, the average payables outstanding for 2008 were 46 days (2007: 51 days). 
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21. FINANCIAL INSTRUMENTS 
 

Fair Value 
  

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled between 
knowledgeable willing parties in an arm's length transaction. As the Group’s consolidated financial 
statements are prepared under the historical cost method, differences can arise between the carrying 
values and the fair value. The fair values of financial instruments are not materially different from their 
carrying values.  
 

          
Hedging Activities 
 
At 31 December 2008 the Group had 8 commission rate swap agreements in place covering total 
notional amounts of SAR 100 million and US$ 210 million.  At 31 December 2007 the Group had three 
commission rate swap agreements in place covering total notional amounts of SAR 300 million and US$ 
53.3 million.  
 
The swaps result in the Group receiving floating 6 month SIBOR/ 3 month US$ LIBOR rates while paying 
fixed rates of commission or floating 3 month US$ LIBOR rates under certain conditions. The swaps are 
being used to hedge the exposure to commission rate changes of the Group’s Islamic borrowings.  
 
At 31 December 2008 and 2007 the Group had various forward foreign exchange contracts that were 
designated as hedges to cover purchases and other expenditures in a variety of foreign currencies. 
 
All derivative financial instruments are being used as cash flow hedges and are carried in the balance 
sheet at fair value.  All cash flow hedges are either against transactions with either firm commitments, or 
forecast transactions that are highly probable. The hedged highly probable forecast transactions 
denominated in foreign currency are expected to occur at various dates during the next 14 months. 
 
All 2008 hedges were considered highly effective and the net loss on cash flow hedges during the year 
recognised in Other Reserves within equity was SAR 101.4 million (2007: net loss of SAR 9.1 million).  
During the year net gains reclassified to the income statement were SAR 14.7 million (2007: SAR 4.8 
million). 

  
 
22. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES 
 

A. The contingent liabilities against letters of credit are SAR 330 million for 31 December 2008 (2007: 
SAR 73.2 million). 

 
B. The contingent liabilities against letters of guarantee are SAR 61.1 million for 31 December 2008 

(2007: SAR 13.4 million). 
 

C. The Company had capital commitments to SAR 702.5 million for 31 December 2008 in respect of 
ongoing projects (2007: SAR 647.4 million). The majority of the capital commitments are for new 
production facilities, sales depot development, distribution fleet, fridges and information technology. 
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D. Commitments under operating leases expire as follows: 

2008 2007
SAR '000 SAR '000

 
Within one year 50,723       45,958       
Two to five years 48,288       56,831       
After five years 96,268       100,383     
Total 195,279     203,172      

 
 
23. DIRECTORS REMUNERATION 
 

The Directors' remuneration paid to the Board of Directors for year ended 31 December 2008 amounted 
to SAR 6.4 million (2007: SAR 2.1 million). 
 
 

24. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES 
 

During the normal course of its operations, the Group had the following significant transactions with 
related parties during the year ended 31 December 2008 and 31 December 2007 along with their 
balances: 

 

Related Party  Nature of 
Transaction  Amount 

Balance   
at 31 

December
SAR '000 SAR '000

2008
Common Shareholders / Owners Sales (155,141)    31,357       
Common Shareholders / Owners Purchases       185,986 (46,360)    

2007
Common Shareholders / Owners Sales (113,298)    17,856       
Common Shareholders / Owners Purchases       183,557 (37,309)     
 
The Common Shareholders / Owners noted above include the Savola Group, Arabian Shield Insurance 
Company and ARASCO Feed Mills whose major shareholders are also major shareholders of the 
Company. Also included are Managed Arable Farms and Nofa Equestrian Resort whose owners are 
major shareholders of the company. 
 
Pricing and terms of payment for these transactions are at arms length. 
 
 

25. DIVIDENDS APPROVED AND PAID 
 

On 16 Rabia I 1429 A.H. (24 March 2008), the General Assembly Meeting approved a dividend of SAR 
272.5 million (SAR 2.5 per share) for the year ended 31 December 2007, which was paid on 1 Rabia II 
1429 A.H. (7 April 2008). 
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26. DIVIDENDS PROPOSED 

 
The Board of Directors, on 21 Muharram 1430 (18 January 2009) proposed for approval at the General 
Assembly Meeting a dividend for the year ended 31 December 2008 of SAR 381.5 million (SAR 3.5 per 
share). 

 
 
27. SUBSEQUENT EVENTS 

 
In the opinion of the Management, there have been no significant subsequent events since the year end 
that would have a material impact on the financial position of the Group as reflected in these 
consolidated financial statements. 




