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 صفحـة 
 ١ مراجعي الحساباتتقرير 

 
 كما فيقائمة المركز المالي الموحدة 

 ٢ م٢٠٠٢م، ٢٠٠٣م، ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١
 

 للسنوات المنتهية فيقائمة الدخل الموحدة 
 ٣ م٢٠٠٢م، ٢٠٠٣م، ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١
 

 للسنوات المنتهية فية قائمة التدفقات النقدية الموحد
  ٤ م٢٠٠٢م، ٢٠٠٣م، ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١

 
 للسنوات المنتهية فيالموحدة  في حقوق الشركاء قائمة التغيرات

 ٥ م٢٠٠٢م، ٢٠٠٣م، ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١
 

 ٢٠ - ٦  حول القوائم المالية إيضاحات
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 رمين تقرير مراجعي الحسابات للسادة الشركاء       المحت
 شركة المراعي المحدودة

 
 شركة ذات مسؤولية محدودة – المرفقة لشركة المراعي المحدودة ة الموحد المركز الماليقائمةلقد راجعنا 

   التدفقات النقديةوقائمة الموحدة  الدخلقائمة م وكال من ٢٠٠٢م ، ٢٠٠٣م ، ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ كما في –
م ، ٢٠٠٣م ، ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١للسنوات المنتهية في   الموحدةكاءفي حقوق الشر التغيراتقائمة و الموحدة
طبقا لنص المادة  إدارة الشركة أعدتها جزءا من القوائم المالية التي المعتبرة المرفقة اإليضاحاتو   م٢٠٠٢
حولها  رأينا ونبدي من نظام الشركات والتي قدمت لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها ، ١٧٥

 . المراجعة التي قمنا بها والى ما حصلنا عليه من معلومات ضرورية ألداء مراجعتنا أعمالستنادا الى ا
 

لقد تمت مراجعتنا لهذه القوائم وفقا لقواعد المراجعة المتعارف عليها والتي تتطلب بأن يكون الهدف من 
ناعة بأن القوائم موضوع المراجعة تخطيطنا وتنفيذنا ألعمال المراجعة هو التوصل الى درجة مقبولة من الق

 المراجعة على الفحص االختباري للمستندات المؤيدة للمبالغ أعمال جوهرية وتشتمل أخطاءتتضمن أية  ال
 المحاسبية المتبعة وللتقديرات الهامة لألصولوالمعلومات الواردة ضمن القوائم المالية كما تشتمل على تقويم 

 أعمال هذه القوائم وتقويما عاما لطريقة عرضها وفي اعتقادنا ان إعداد  االدارة فيإليهاالتي استندت 
 . رأينا على هذه القوائم إبداء في إليهالمراجعة التي قمنا بها تشكل أساسـا معقوال نستند 

 
 تظهر بعدالة ومن كافة النواحي الجوهرية المركز المالي إليها المشار الموحدة المالية وبرأينا ان القوائم

 وتدفقاتها النقدية أعمالهام ونتائج ٢٠٠٢م ، ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ركة المراعي المحدودة كما في لش
 للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية واإلفصاحللسنوات المنتهية بتلك التواريخ في ضوء العرض 

 كما ٣ رقم إيضاح في إليهاالمشار  المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وللمبادئووفقا 
 وعرض القوائم المالية بإعداد تتفق مع متطلبات نظام الشركات وعقد تأسيس الشركة فيما يتعلق أنها

 .ومطابقة للسجالت المحاسبية الممسوكة على الحاسب اآللي طبقا لنظام الدفاتر التجارية 
 

 الدار لتدقيق الحسابات                                                                      
 عبد اهللا البصري وشركاه 

 
 عبد اهللا بن محمد البصري                                                                      

 )١٧١ ترخيص رقم –محاسب قانوني (  
 هـ١٤٢٥ ذوالحجة ٧الرياض في 

 م٢٠٠٥ ينايــر ١٨الموافـــق 
 



٢ -صفحة                                               شرآة المراعي المحدودة                                                        

 
 م٢٠٠٢م، ٢٠٠٣م، ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١كما في الموحدة ة المركز المالي قائم

 

 م٢٠٠٢ م٢٠٠٣  م٢٠٠٤ إيضاح 

   
آالف الرياالت 

  السعودية
آالف الرياالت 

 السعودية
آالف الرياالت 

 السعودية

       االصول المتداولة

 ٤٧,٩٩٩  ٤٨,٧٦٢  ٦٠,٩٥٤  )٤( نقد في الصندوق ولدى البنوك 

 ١٦٧,٦٣٩  ١٧٨,٩٤٨  ١٨٦,٥٩٤  )٥( ة ومدفوعات مقدمةذمم مدين

 ١٤١,٤٥٤  ١٩٣,١٣٧  ٢٤٣,٢٣٩  )٦( بضاعــــة

 ٣٥٧,٠٩٢  ٤٢٠,٨٤٧  ٤٩٠,٧٨٧   مجموع االصول المتداولة

       الخصوم المتداولة

 ٢٠٧,٠٥٨ ٢٢٤,١٠٠  ٢٨٦,٤٧١  )٧( ذمم دائنة ومستحقات

 ٧٦,٧٠٦ ٢٦,٩٣٦  ٢٢,٠٧٤  )٨( قروض قصيرة األجل 

 ٢٨٣,٧٦٤ ٢٥١,٠٣٦  ٣٠٨,٥٤٥   مجموع الخصوم المتداولة

 ٧٣,٣٢٨ ١٦٩,٨١١  ١٨٢,٢٤٢   رأس المال العامل

       االصول غير المتداولة 

 ٤٠,٩١٤ ٢٢,٥٨٧  ---   )٩(  شهـــــرة

صافي القيمة الدفترية لألصول 
 ١,٢٤٣,٢١٧ ١,٥٦٣,٨١٦  ١,٩٠٩,١٨٥  )١٠( الثابتة

 ١,٢٨٤,١٣١ ١,٥٨٦,٤٠٣  ١,٩٠٩,١٨٥   االصول غير المتداولة مجموع 

       الخصوم غير المتداولة 

 ١٦٠,٢٢٠ ٤٧٩,٤٢٤  ٧٤٥,٣٥٠  )٨( قروض طويلة األجل

 ٦٣,١٨٢ ٥٤,٤٣٥  ٥٣,٤٢٠   مخصص مكافأة ترك الخدمة

 ٢٢٣,٤٠٢ ٥٣٣,٨٥٩  ٧٩٨,٧٧٠   مجموع الخصوم غير المتداولة

 ١,١٣٤,٠٥٧ ١,٢٢٢,٣٥٥  ١,٢٩٢,٦٥٧   صافـي األصـول 

        حقوق الشركـــاء

 ٢٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠  ٧٥٠,٠٠٠  )١١( رأس المــــال 

 ١٠٠,٠٠٠ ١٣٦,٨٣٠  ١٧٣,٨٦٠  )١٢( احتياطي نظامــي 

 ٨٣٤,٠٥٧ ٥٨٥,٥٢٥  ٣٦٨,٧٩٧   أربـاح مبقــاة 

 ١,١٣٤,٠٥٧ ١,٢٢٢,٣٥٥  ١,٢٩٢,٦٥٧   مجموع حقوق الشركاء 
 

 »يتجزأ من القوائم المالية   المرفقة تعتبر جزءا الاإليضاحات ان «
 



٣ -صفحة                                               شرآة المراعي المحدودة                                                        

 
 م٢٠٠٢م، ٢٠٠٣م، ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١للسنوات المنتهية في الموحدة قائمة الدخل 

 

 م٢٠٠٢  م٢٠٠٣  م٢٠٠٤ إيضاح 

   
آالف الرياالت 

 السعودية
 

آالف الرياالت 
 السعودية

 
آالف الرياالت 

 السعودية

 ١,٦٠٠,٧٦٠  ١,٧٥٣,٩٣٩  ١,٨٨٥,١١٢  )١٣( ت مبيعـــــاال

 )٩١٣,٤٤٦( )١,٠١٨,٥٧٦(  )١,١٢٦,٥٨٨(  )١٥( تكلفة المبيعــات

 ٦٨٧,٣١٤  ٧٣٥,٣٦٣  ٧٥٨,٥٢٤   مجمل الربــح 

 )٢٣٤,٩٢١(  )٢٥٧,٧٠١(  )٢٧٥,٦١٢(  )١٦( مصاريف بيع وتوزيع 

 )٨١,٥٣٥(  )٨٠,٧٦٠(  )٨٦,٢٩٤(  )١٧( مصاريف إدارية وعمومية

 المصاريفصافي الدخل قبل 
 ٣٧٠,٨٥٨  ٣٩٦,٩٠٢  ٣٩٦,٦١٨   البنكية والزكاة 

 )٩,١١٦(  )١٨,٨٠٩(  )١٦,٨٧٢(   مصاريف بنكية 

 ٣٦١,٧٤٢  ٣٧٨,٠٩٣  ٣٧٩,٧٤٦   صافي الدخل قبل الزكاة 

 )٩,٦٦٠(  )٩,٧٩٥(  )٩,٤٤٤(  )١٨( زكــــاة 

 ٣٥٢,٠٨٢  ٣٦٨,٢٩٨  ٣٧٠,٣٠٢   صافي الدخــل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 »ان اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءا ال يتجزأ من القوائم المالية « 



٤ -صفحة                                               شرآة المراعي المحدودة                                                        

 
 م٢٠٠٢م، ٢٠٠٣م، ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١للسنوات المنتهية في قائمة التدفقات النقدية الموحدة 

 

 م٢٠٠٢  م٢٠٠٣  م٢٠٠٤  إيضاح 

   
آالف الرياالت 

  السعودية
آالف الرياالت 

 السعودية
رياالت آالف ال 

 السعودية

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 ٣٥٢,٠٨٢  ٣٦٨,٢٩٨  ٣٧٠,٣٠٢   صافي الدخـــل 

 ١١٣,٤١٠  ١٣١,١٠١  ١٢٦,٩٢٣  )١٩( إستهالكات وإطفاء

 ٩,١١٦  ١٨,٨٠٩  ١٦,٨٧٢   مصاريف بنكية

 ٩,٦٣٩  )٨,٧٤٧(  )١,٠١٥(   مخصص مكافأة ترك الخدمة 

لنقدية قبل التغيرات في رأس التدفقات ا
 ٤٨٤,٢٤٧  ٥٠٩,٤٦١  ٥١٣,٠٨٢   المال العامــل

        : التغير في 

 )١٤,٨٩٨(  )١١,٣٠٩(  )٧,٦٤٦(   الذمم المدينة والمدفوعات المقدمة

 ٢٧,٣٦٧  )٥١,٦٨٣(  )٥٠,١٠٢(   البضاعـــة

 ٤,١١٦  ١٧,٠٤٢  ٦٢,٣٧١   الذمم الدائنة والمستحقات 

المستخدمة ( النقدية الواردة من التدفقات
 ١٦,٥٨٥  )٤٥,٩٥٠(  ٤,٦٢٣   رأس المال العامل ) في

التدفقات النقدية الواردة من األنشطة 
 التشغيلية 

  ٥٠٠,٨٣٢  ٤٦٣,٥١١  ٥١٧,٧٠٥ 

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 )٢٥٣,٤١٢(  )٤٦٧,٧٣٧(  )٤٩٣,٦٠٥(   اضافات اصول ثابتة 

 ٣٧,٥٨٧  ٣٤,٣٦٤  ٤٣,٩٠٠   عوائد بيع اصول ثابتة

التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة 
 )٢١٥,٨٢٥(  )٤٣٣,٣٧٣(  )٤٤٩,٧٠٥(   االستثمارية

        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 )٨٧٣(  ٢٦٩,٤٣٤  ٢٦١,٠٦٤    في القروض )النقص (الزيادة

 )٢٥٧,٤٢٥(  )٢٨٠,٠٠٠(  )٣٠٠,٠٠٠(    خالل العامتوزيعات أرباح مدفوعة

 )٩,١١٦(  )١٨,٨٠٩(  )١٦,٨٧٢(   مصاريف بنكيـة

التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة 
 )٢٦٧,٤١٤(  )٢٩,٣٧٥(  )٥٥,٨٠٨(   التمويلية

 ١٧,٥٩٣  ٧٦٣  ١٢,١٩٢   الزيادة في النقد في الصندوق والبنوك

 ٣٠,٤٠٦  ٤٧,٩٩٩  ٤٨,٧٦٢  لبنوك أول السنة رصيد النقد في الصندوق وا

رصيد النقد في الصندوق والبنوك آخر 
 ٤٧,٩٩٩  ٤٨,٧٦٢  ٦٠,٩٥٤   السنة 

 
 »ان اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءا ال يتجزأ من القوائم المالية « 



٥ -صفحة                                               شرآة المراعي المحدودة                                                        

 
م، ٢٠٠٣م، ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١للسنوات المنتهية في قائمة التغيرات في حقوق الشركاء الموحدة 

  م٢٠٠٢
 

 م٢٠٠٢  م٢٠٠٣  م٢٠٠٤ 

آالف الرياالت  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

     رأس المـــال

 ٢٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠  ٥٠٠,٠٠٠  يناير ١الرصيد كما في 

 --  ٣٠٠,٠٠٠  ٢٥٠,٠٠٠ المحول من األرباح المبقاة

 ٢٠٠,٠٠٠  ٥٠٠,٠٠٠  ٧٥٠,٠٠٠   ديسمبر٣١في الرصيد كما 

     االحتياطي النظامي 

 ١٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠  ١٣٦,٨٣٠   يناير١الرصيد في 

 --  ٣٦,٨٣٠  ٣٧,٠٣٠ المحول من األرباح المبقاة 

 ١٠٠,٠٠٠  ١٣٦,٨٣٠  ١٧٣,٨٦٠   ديسمبر٣١في الرصيد كما 

      األرباح المبقـــاة 

 ٧٣١,٩٧٥ ٨٣٤,٠٥٧  ٥٨٥,٥٢٥  يناير ١الرصيد في 

 ٣٥٢,٠٨٢ ٣٦٨,٢٩٨  ٣٧٠,٣٠٢  صافي الدخـــل

 -- )٣٠٠,٠٠٠(  )٢٥٠,٠٠٠( المحول الى رأس المال

 -- )٣٦,٨٣٠(  )٣٧,٠٣٠( المحول الى االحتياطي النظامي

 )٢٥٠,٠٠٠( )٢٨٠,٠٠٠(  )٣٠٠,٠٠٠( األربـاح الموزعــة

 ٨٣٤,٠٥٧ ٥٨٥,٥٢٥  ٣٦٨,٧٩٧  ديسمبر٣١في الرصيد كما 

       
    

 
 
 
 
 
 
 

 »ان اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءا ال يتجزأ من القوائم المالية « 



٦ -صفحة                                               شرآة المراعي المحدودة                                                        

 
  الموحدة حول القوائم الماليةإيضاحات

 
 نبــذة مختصـرة - ١

 ١٠١٠٠٨٤٢٢٣حصلت شركة المراعي المحدودة على السجل التجاري الرئيسي رقم  
 .م١/٧/١٩٩١هـ الموافق ١٩/١٢/١٤١١بتاريخ 

 المواد الغذائية االستهالكية في منطقة إنتاجن الشركات الرئيسية في  تعد الشركة م
في الشرق األوسط ومن الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج 

ئية في المملكة تصنيع المواد الغذاوالحليب ومشتقاته هذا المجال حيث تقوم بإنتاج 
 داخل المملكة من خالل تصنيعها أماكن من امنتجاتهيتم توزيع العربية السعودية، و

  .المختلفةالتوزيع و  البيع التوزيع الى مراكزأسطول
 

من خالل اتفاقيات ) ما عدا البحرين (  جميع مراكز التوزيع في منطقة الخليج إدارةيتم 
 :ة مع الموزعين التاليينمبرم

 
 .دة المحدواأللبان الخريف لمنتجات إخوانشركة  :  تــــالكوي 
 .شركة خالد للمواد الغذائية والتجارة : ـر ــــقطـ 
 .مؤسسة بستان الخليج :  العربيةاإلمارات 
 .وكالة الشرق األقصى :  ـانــعمــ 

 
 شركة ذات –م قامت الشركة بتأسيس شركة المراعي البحرين ٢٠٠٤ يناير ١بتاريخ  

يخ كانت الشركة للشركة وقبل هذا التار% ١٠٠مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 
 نشاطها في دولة البحرين من خالل اتفاقية مبرمة مع مؤسسة الجودر تمارس

 .ةـاريجالت
 

 : يقع المركز الرئيسي للشركة في
 ار حي االزده- ٧ مخرج –الطريق الدائري الشمالي 

 ١١٤٩٢ الرياض ٨٥٢٤ صندوق بريد
  المملكة العربية السعودية–الرياض 

 
 وعرض القوائم الماليةوتوحيد  إعدادسس  وأالعرف المحاسبي - ٢
 

 االسـتحقاق   أسـاس  وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية على        الموحدة  القوائم المالية  إعداديتم   ) أ
ـ      المحاسبية   المعاييروبما يتمشى مع     ة الـسعودية للمحاسـبين     الـصادرة عـن الهيئ

 .القانونيين
اآللـي فـي المملكـة العربيـة        تمسك الشركة حساباتها باللغة العربية على الحاسب         )ب

 .السعودية
 . الحاليةسنةال مع تصنيفات لتتالءم المقارنة بعض أرقامتم اعادة تصنيف   )ج
 والتزاماتهـا بمـا فيهـا       وأصولها الشركة   أنشطةجميع  الموحدة  تظهر القوائم المالية     )د 

 . لها وكافة الوحدات االقتصادية التابعةالمدارة نيابة عنهاالمتعلقة بالمراكز 
 ريـال سـعودي     ألفالى اقرب   الموحدة  تم تقريب االرقام الظاهرة في القوائم المالية          )ه

 .صحيح
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 السياسات المحاسبية الهامة المتبعة  - ٣

 استخدام التقديرات  )أ 
 المحاسبية المتعارف عليها استخدام للمبادئ وفقا  الموحدة القوائم الماليةإعداديتطلب  

 عن االصول واإلفصاح تؤثر علي مبالغ االصول وااللتزامات تقديرات وافتراضات
 اإليراداتوكذلك مبالغ الموحدة وااللتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية 

 ما أفضل وبالرغم من ان هذه التقديرات مبنية على سنةوالمصروفات خالل تلك ال
 فانه من الممكن ان تختلف  والظروف الحاليةاألحداث من معلومات عن لإلدارةتوفر 

 .النتائج الفعلية في النهاية عن هذه التقديرات
 

  رادـاإليق ـتحقي )ب
 ، ويتم تحقيق اإلرجاعاو النهائي  البيع أساسيتم بيع المنتجات بشكل رئيسي على  

 المنتجات غير المباعة ، إرجاع عند تسليم المنتجات الى المستهلكين مع احتمال اإليراد
 يتم إضافية الى تعديالت إضافة التعديالت الخاصة باالرجاعات الفعلية اءإجرويتم 

 . حسب الظروف وطبقا للخبرة العملية بهذا الخصوصإجراءها
 
 النقد وما يعادله ) ج

 ضمن بند أشهر ثالثة تقل عن والتي لها تواريخ استحقـاق اآلجلةتظهر الودائع  
 .في البنوكالنقد 

 
 الذمم المدينة )د 

 بعد خصم استدراك الديون المشكوك في تحصيلها الصافيج الذمم المدينة بالمبلغ تدر 
 استدراك الديون المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك شك بإمكانية إثباتويتم 

 .تحصيــل الذمة
 
 تقويم البضاعة ) ه

، ويتم تحديد  أقلأيهما القابلة للتحقيق صافي القيمة أويتم تقويم البضاعة بالتكلفة الفعلية  
 ويتم تحديد .التكلفة على أساس المتوسط المرجح متضمنة مصاريف النقل والتحميل

تكلفة البضاعة المصنعة على أساس كافة التكاليف المباشرة طبقا لمستوى اإلنتاج 
للمنتجات النهائية  التقديريمن سعر البيع  القابلة للتحقيقالعادي ، وتتكون صافي القيمة 

اليف إضافية ليصبح اإلنتاج جاهزا ومعدا للبيع وكذلك مصاريف البيع ناقصا أية تك
 .والتوزيع الالزمة

ويتم أخذ المخصصات الالزمة للبضاعة المتقادمة أو بطيئة الحركة أو التالفة ان كان  
 .ذلك ضروريا

 
 الشهـــرة  )و 

دلة لصافي تمثل الشهرة قيمة الفرق بين سعر شراء منشأة ومجموع القيم السوقية العا 
الموحد  في قائمة المركز المالي وإثباتهاأصولها بتاريخ الشراء ويتم رسملة هذه الشهرة 

 في قائمة الدخل بأقساط متساوية على مدى سنوات المنافع المتوقعة منها على وإطفاءها
 وإجراء سنة ويتم التحقق من استمرارية هذه المنافع سنويا ٢٠أن ال تزيد عن 

 .هازمة في قيمتها لمواجهة أي انخفاض دائم فيالتعديالت الال
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 ةـول الثابتـاألص )ز 
 

يتم اعتبار القطيع تثبت االصول الثابتة بالتكلفة مطروحا منها مجمع االستهالك و *
لعدم وجود سوق مفتوح   بحسابات الشركةويتم معاملته معاملتها ثابتة أصوال

الله قياس القيمة العادلة لهذا من خللقطيع في دول مجلس التعاون الخليجي يتم 
 بتكلفة الشراء أو تكلفة التربية حتى يصل الى مرحلة إثباتهالقطيع حيث يتم 

 . مطروحا منها مجمـــع االستهالك الخاصة بهاألولى اإلنتاج
 
 .ألعمارهايتم تحديد تكلفة المواليد الجديدة بتكلفة التربية وفقا  *
 
اعتمادا على % ٢٥ – ١٠نسب تتراوح ما بين  الحلوب ببقاراألم استهالك ــيت *

 . المتوقعةاإلنتاجية أعمارها
  

تتبع الشركة طريقة القسط الثابت في استهالك أصولها الثابتة األخرى حسب  *
 :النسب المئوية السنوية التالية 

 %١٠ – ٣ مبانـــــي 
 %٣٣ – ٥ آالت ومعـدات 
 %٢٥ – ١٥ سيـــــارات 
 ضي ال يتم استهالك األرا 

 
 تحويل العمالت األجنبية )ح

 خالل السنة المالية إلى الريال السعودي أجنبيةيتم تحويل المعامالت التي تتم بعمالت  
 حسب أسعار صرف ثابتة يتم تعديلها دوريا لتتوافق مع متوسط أسعار الصرف السائدة 

لة ان في السوق، أو طبقا ألسعار الشراء كما وردت في عقود شراء العمالت اآلج 
 في نهاية األجنبية األصول والخصوم التي تحتفظ بها الشركة بالعمالت أماوجدت ، 

 السنة فيتم تحويلها إلى الريال السعودي حسب سعر الصرف بتاريخ القوائم المالية
 ان وجدت ويتم معالجة الفرق سواء اآلجلة أو طبقا ألسعار عقود الشراء الموحدة

 والخسائر األرباح إثباتكما يتم  . الموحدةقائمة الدخلبالربح او الخسارة ضمن بنود 
  عند حدوثها في قائمة الدخلأجنبيةفي األدوات المالية المستخدمة لتغطية عمالت 

 .الموحدة
 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة )ط 
وفقا  مخصص مكافأة نهاية الخدمة كمبلغ إجمالي لجميع الموظفين العاملين إثباتيتم  

والعمال في المملكة العربية السعودية وذلك عن فترة خدماتهم المتجمعة  العمل لنظام
بموجب عقود العمل الخاصة بهم ويتم احتساب المبلغ المستحق على أساس القيمة 

 في تاريخ قائمة المركز المالي عملهالحالية لالمتيازات المكتسبة للموظف فيما لو ترك 
نتهاء خدمات الموظفين على أساس رواتبهم ويتم دفع المبالغ المستحقة عند االموحد 

 . المملكة العربية السعوديةألنظمةوبدالتهم األخيرة وعدد سنوات خدماتهم طبقا 
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 العمومية  اإلدارية ووالمصاريف مصاريف البيع والتوزيع )ي 

التكاليف المباشرة بيع والتوزيع والمصاريف اإلدارية والعمومية تتضمن مصاريف ال 
 المحاسبية المتعارف عليها ، للمبادئتكلفة مبيعات طبقا تعتبر  التي الشرة غير المباو

 ويتم توزيع المصاريف بين تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف
تحميل المبالغ ويتم . العمومية عندما يكون ذلك ضروريا طبقا ألسس متماثلة و اإلدارية

مع الزبائن والموزعين على مصاريف البيع عقود طويلة األجل لالمدفوعة طبقا ل
 .والتوزيع

 
  إدارة أتعـاب )ك 

من من قبل الشركة  مزارع القمح المدارة  إدارة الناتجة عناإليرادات وخصم إثباتيتم  
 . والعموميةاإلداريةالمصاريف 

 
 ــاةالزكــــ ) ل

واعد فريضة الزكاة  وقألحكام طبقا  الموحدةيتم تكوين مخصص الزكاة بالقوائم المالية 
والضريبة في المملكة العربية السعودية ويتم معالجة التسويات الناتجة عن الربط 

 .النهائي في السنة التي يتم فيها الربط
 

  التشغيلية اإليجارات )م 
 اإليجار خالل فترة عقود  الموحدة التشغيلية على قائمة الدخلاإليجاراتيتم تحميل  

 .التشغيلية
 

 البنوك  في الصندوق ولدىالنقد - ٤
 

 م٢٠٠٢  م٢٠٠٣  م٢٠٠٤ 

آالف الرياالت  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

 ٣٢,٦٠٥  ٤٠,٦٦٠  ٤٦,١٠٩ نقد لدى البنوك

 ١٥,٣٩٤  ٨,١٠٢  ١٤,٨٤٥ نقد في الصناديق

 ٤٧,٩٩٩  ٤٨,٧٦٢  ٦٠,٩٥٤ 

 
 قدمةالذمم المدينة والمدفوعات الم - ٥
 

   
 م٢٠٠٢  م٢٠٠٣  م٢٠٠٤ 

آالف الرياالت  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

 ١٢٦,٦٢٩  ١٣٤,٣٧٧  ١٢٤,٨٦٣ صافي ذمم مدينة

 ٤١,٠١٠  ٤٤,٥٧١  ٦١,٧٣١ مدفوعات مقدمة

 ١٦٧,٦٣٩  ١٧٨,٩٤٨  ١٨٦,٥٩٤ 
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 البضاعـــــــة - ٦
 

 م٢٠٠٢  م٢٠٠٣  م٢٠٠٤ 

آالف الرياالت  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

 ١٠٢,٨٨٤  ١٤٦,١٢٧  ١٧٦,٣٨٢ مواد خــام

 ٢,٢٨٤  ١,٤٣٧  ١,٨٨٠ بضاعة تحت التصنيع
 ٣٦,٢٨٦  ٤٥,٥٧٣  ٦٤,٩٧٧ بضاعة تامة الصنع

 ١٤١,٤٥٤  ١٩٣,١٣٧  ٢٤٣,٢٣٩ 

 
 الذمم الدائنة والمستحقات - ٧

 
 م٢٠٠٢  م٢٠٠٣  م٢٠٠٤ 

آالف الرياالت  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

 ٨٤,٥٨٧  ٩٩,٦٨٧  ١٧٠,٢٣٨ ذمـم دائنـة
 ١١٢,٩٤٧  ١١٤,٥٥١  ١٠٦,٥٥٢ مصاريف مستحقة
 ٩,٥٢٤  ٩,٨٦٢  ٩,٦٨١ مخصص الزكاة

 ٢٠٧,٠٥٨  ٢٢٤,١٠٠  ٢٨٦,٤٧١ 
 

 القــــــروض - ٨
 

 م٢٠٠٢  م٢٠٠٣  م٢٠٠٤ 

آالف الرياالت  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

 ٧٠,٧٨٠  ٧٧,٥٢٠  ٢٢٠,٣٥٠ صندوق التنمية الصناعية السعودي

 ١٥,٦٠٧  ١٣,٨٤٠  ١٢,٠٧٤ البنك الزراعي العربي السعودي

 ١٥٠,٥٣٩  ٤١٥,٠٠٠  ٥٣٥,٠٠٠ بنــوك تجاريــة

 ٢٣٦,٩٢٦  ٥٠٦,٣٦٠  ٧٦٧,٤٢٤ 

 
تم الحصول على قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي مقابل ضمانات متعددة  ) أ

 :مقدمة من الشركاء كل بنسبة حصته في رأس المال باإلضافة الى
 ٣١في  مليون ريال سعودي ٢٠٤,٥ مقابل القرض البالغ محددةأصول رهن  )١

 ٦٥,٧م، ٢٠٠٣ ديسمبر٣١ مليون ريال سعودي في ٧١,٥، م٢٠٠٤ديسمبر 
 .م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١مليون ريال سعودي في 

 
 ديسمبر ٣١في  مليون ريال سعودي ١٥,٩ضمان بنكي مقابل القرض البالغ  )٢

 مليون ريال ٥,١م، ٢٠٠٣ديسمبر ٣١في  مليون ريال سعودي ٦،  م٢٠٠٤
 .م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١سعودي في 



١١ -صفحة                                               شرآة المراعي المحدودة                                                        

  
 .ودي مقابل ضمان بنكيتم الحصول على قرض من البنك الزراعي العربي السع )ب 
موجب سندات ألمر أما فيما يتعلق بالقروض من البنوك التجارية فهي مضمونة ب ) ج

 .صادرة من الشركة
  :استحقاق القروض )د 
 

 م٢٠٠٢  م٢٠٠٣  م٢٠٠٤ 

آالف الرياالت  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

 ٧٦,٧٠٦  ٢٦,٩٣٦  ٢٢,٠٧٤ اقل من سنة
 ٧٣,٥٣٣  ٢٥٠,٧١٤  ٢٢٨,٥٠٠ من سنة الى سنتين

 ٨٦,٦٨٧  ٢١٤,٧١٠  ٤٧٨,٢٢٠ من سنتين الى خمس سنوات
 --  ١٤,٠٠٠  ٣٨,٦٣٠ أكثر من خمس سنوات

 ٢٣٦,٩٢٦  ٥٠٦,٣٦٠  ٧٦٧,٤٢٤ 
 

 الشـــهرة - ٩
 

 م٢٠٠٢  م٢٠٠٣  م٢٠٠٤ 

آالف الرياالت  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

ف الرياالت آال 
 السعودية

      التكلفـــــة

 ١٠٣,٢٧٦  ١٠٣,٢٧٦  ١٠٣,٢٧٦  يناير ١في 

 --  --  -- إضافات

 --  --  -- استبعادات

 ١٠٣,٢٧٦  ١٠٣,٢٧٦  ١٠٣,٢٧٦  ديسمبر٣١في 

      مجمع اإلطفاء

 ٤٤,١٧٧  ٦٢,٣٦٢  ٨٠,٦٨٩  يناير١في 

 ١٨,١٨٥  ١٨,٣٢٧  ٢٢,٥٨٧ إضافات

 --  --  -- استبعادات

 ٦٢,٣٦٢  ٨٠,٦٨٩  ١٠٣,٢٧٦  ديسمبر٣١في 

 صافي القيمة الدفترية في
 ٤٠,٩١٤  ٢٢,٥٨٧  ---  ديسمبر٣١

 
إثبات  مليون ريال سعودي، كما تم       ١٠,٣ بمعدل سنوي    الثالث سنوات تم إطفاء الشهرة خالل     

ي عـام    مليـون ريـال سـعود      ١٢,٣دائم في قيمتها بلغ     الالنخفاض  ا لمواجهةإطفاء إضافي   
 .م٢٠٠٢ مليون ريال سعودي عام ٧,٩م، ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي عام ٨م، ٢٠٠٤
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  الثابتةلألصولصافي القيمة الدفترية  -١٠
 

أعمال رأسمالية  المواليد الجديدة األبقــار الحلوب تااريـــس ـعدات ومـآالت  ومبانـيأراضي 
 ـوعالمجمــ ذالتنفيتحت 

آالف الرياالت السعوديةآالف الرياالت السعوديةآالف الرياالت السعوديةآالف الرياالت السعوديةآالف الرياالت السعوديةآالف الرياالت السعوديةياالت السعوديةآالف الر التكلفـــــــــة

 ١,٨٧٢,٦٥٩ ١٧٦,٢٥٢ ٦٢,٥٤٥ ١٦٨,٥٠٣ ٢٠٣,١٥٧ ٧٦٥,٦٣٥ ٤٩٦,٥٦٧ م٢٠٠٢ يناير ١في 

 ٢٥٣,٤١٢ ٢٠٣,٧٦٧ --   --   ٢٣,٩٩٩ ٢٥,٦٤٦ --   م٢٠٠٢ خالل عام اإلضافات

 ٧٠,١٦٠ --   ٧٠,١٦٠ --   --    --    --   م٢٠٠٢ خالل عام تقويم القطيع

 --   )١٩١,٦١٤( )٥٧,٦٤٥( ٥٧,٦٤٥ --   ٧٣,٨٩٠ ١١٧,٧٢٤ م٢٠٠٢تحويالت خالل عام 

 )١٠٣,٨٢٦( --    )١٠,٣٤٠( )٥٢,٦٤١( )٢٠,٠٢٤( )١١,٥٢٣( )٩,٢٩٨( م٢٠٠٢  عاماستبعادات خالل

 ٢,٠٩٢,٤٠٥ ١٨٨,٤٠٥ ٦٤,٧٢٠ ١٧٣,٥٠٧ ٢٠٧,١٣٢ ٨٥٣,٦٤٨ ٦٠٤,٩٩٣ م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

 ٤٦٧,٧٣٧ ٣٦٤,٧٩٩ ١٧,٥٤٩ --   ٦٣,٣٠٤ ٢٢,٠٨٥ --    م٢٠٠٣ خالل عام اإلضافات

 ٧٧,٨٢٧ --   ٧٧,٨٢٧ --   --   -- --    م٢٠٠٣ خالل عام تقويم القطيع

 --   )٢٠٠,٤٨٩( )٧٥,٤٨٨( ٧٥,٤٨٨ --   ١٣١,٣٧٥ ٦٩,١١٤ م٢٠٠٣ل عام تحويالت خال

 )١٠٧,٢٩٠( --   )١١,٢٦١( )٥١,٢٣٧( )٣٣,٣١٩( )١١,٤٢٢( )٥١( م٢٠٠٣  عاماستبعادات خالل

 ٢,٥٣٠,٦٧٩ ٣٥٢,٧١٥ ٧٣,٣٤٧ ١٩٧,٧٥٨ ٢٣٧,١١٧ ٩٩٥,٦٨٦ ٦٧٤,٠٥٦ م٢٠٠٣ ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

 ٤٩٣,٦٠٥ ٤٣٢,٤٠٦ ٢,٧٥٤ ٢,٢٨٣ ٤٧,٩٢٧ ٨,٢٣٥ ---   م٢٠٠٤عام  خالل اإلضافات

 ٨٤,٨٦٥ ---  ٨٤,٨٦٥ ---  ---  ---  ---  م٢٠٠٤تقويم القطيع خالل عام 

 ---  )٢٣٦,٣٩٩( )٧٠,٠١٤( ٧٠,٠١٤ ---  ١٥٩,٢٢١ ٧٧,١٧٨ م٢٠٠٤عام خالل تحويالت 

 )١١١,٣١٩( ---  )١١,٨٩٣( )٥٦,٨٤٨( )٢٦,٦٨٢( )١٥,٨٦٠( )٣٦( م٢٠٠٤عام خالل استبعادات 

 ٢,٩٩٧,٨٣٠ ٥٤٨,٧٢٢ ٧٩,٠٥٩ ٢١٣,٢٠٧ ٢٥٨,٣٦٢ ١,١٤٧,٢٨٢ ٧٥١,١٩٨ م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١كما في الرصيد 
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أعمال رأسمالية  المواليد الجديدة األبقــار الحلوب اراتيـســ ـعداتآالت ومـ أراضي ومبانـي 
 ـوعالمجمــ ذتحت التنفي

آالف الرياالت السعوديةآالف الرياالت السعوديةآالف الرياالت السعوديةآالف الرياالت السعوديةآالف الرياالت السعوديةآالف الرياالت السعودية سعوديةآالف الرياالت ال مجمع االستهالك

 ٧٥٠,٠٤٢ -- -- ٥٠,١٩٨ ١١٧,١٢٩ ٤٣٩,٧٥٩ ١٤٢,٩٥٦ م٢٠٠٢ يناير ١في 

 )٥٧,٨٧٣( -- -- )١٨,٣٩٥( )١٩,٧٦٧( )١٠,٧٢٩( )٨,٩٨٢( م٢٠٠٢  عاماستبعادات خالل

 ١٥٧,٠١٩ -- -- ٢٠,٨١٦ ٣٠,٤١٠ ٨٧,٢٦٩ ١٨,٥٢٤ م٢٠٠٢  عامالمحمل خالل

 ٨٤٩,١٨٨ -- -- ٥٢,٦١٩ ١٢٧,٧٧٢ ٥١٦,٢٩٩ ١٥٢,٤٩٨ م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

 )٦١,٨٠٠( -- -- )١٨,٣٧٢( )٣٢,٣٥٥( )١١,٠٢٢( )٥١( م٢٠٠٣استبعادات خالل 

 ١٧٩,٤٧٥ -- -- ٢٢,٧٠٢ ٣٣,٥٠٣ ١٠٠,٦٨٦ ٢٢,٥٨٤ م٢٠٠٣  عامالمحمل خالل

 ٩٦٦,٨٦٣ -- -- ٥٦,٩٤٩ ١٢٨,٩٢٠ ٦٠٥,٩٦٣ ١٧٥,٠٣١ م٢٠٠٣ ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

 )٦٠,٣٠١( -- -- )٢٠,٤٠٠( )٢٦,٠٩٧( )١٣,٧٩١( )١٣( م٢٠٠٤  عاماستبعادات خالل

 ١٨٢,٠٨٣ -- -- ٢٦,٠٣٣ ٣٥,٠٥٢ ٩٣,٠٢٤ ٢٧,٩٧٤ م٢٠٠٤  عامالمحمل خالل

 ١,٠٨٨,٦٤٥ -- -- ٦٢,٥٨٢ ١٣٧,٨٧٥ ٦٨٥,١٩٦ ٢٠٢,٩٩٢ م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

        صافي القيمة الدفترية

 ١,٩٠٩,١٨٥ ٥٤٨,٧٢٢ ٧٩,٠٥٩ ١٥٠,٦٢٥ ١٢٠,٤٨٧ ٤٦٢,٠٨٦ ٥٤٨,٢٠٦ ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١في 

 ١,٥٦٣,٨١٦ ٣٥٢,٧١٥ ٧٣,٣٤٧ ١٤٠,٨٠٩ ١٠٨,١٩٧ ٣٨٩,٧٢٣ ٤٩٩,٠٢٥ م٢٠٠٣ ديسمبر ٣١في 

 ١,٢٤٣,٢١٧ ١٨٨,٤٠٥ ٦٤,٧٢٠ ١٢٠,٨٨٨ ٧٩,٣٦٠ ٣٣٧,٣٤٩ ٤٥٢,٤٩٥ م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١في 

 ١,١٢٢,٦١٧ ١٧٦,٢٥٢ ٦٢,٥٤٥ ١١٨,٣٠٥ ٨٦,٠٢٨ ٣٢٥,٨٧٦ ٣٥٣,٦١١ م٢٠٠٢ يناير ١في 

١٣ -صفحة 
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 رأس المــال - ١١

 ٧٥مقسم الى م، ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١كما في  مليون ريال سعودي ٧٥٠بلغ رأس مال الشركة 
 ٥٠٠، كما بلغ رأس مالها  ريال سعودي١٠مليون حصة مدفوعة بالكامل قيمة كل منها 

 حصة مدفوعة ٥٠٠,٠٠٠ مقسم الى م٢٠٠٣ ديسمبر ٣١في مليون ريال سعودي كما 
 مليون ريال سعودي ٢٠٠، كما بلغ رأس المال  ريال سعودي١,٠٠٠بالكامل قيمة كل منها 

ل قيمة كل منها  حصة مدفوعة بالكام٢٠٠,٠٠٠م مقسم الى ٢٠٠٢ ديسمبر ٣١كما في 
 . ريال سعودي١,٠٠٠

 
 م٢٠٠٢  م٢٠٠٣  م٢٠٠٤ 

آالف الرياالت  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

 سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود
 ١٠٨,٣٠٢  ٢٧٠,٧٥٠  ٣٩٨,٦٢٥ الكبير

 ٨٠,٦٦٠  ٢٠١,٦٥٠  ٣٠٢,٤٧٥ مجموعـــة صافوال
 ٧,٦٤٢  ١٩,١٠٠  ٢٨,٦٥٠ السيد عبدالعزيز إبراهيم المهنا 

 ٣,٣٩٦  ٨,٥٠٠  ١٢,٧٥٠ السيد عبدالرحمن عبد العزيز المهنا 
 سمو األميرة جوهرة بنت سعد بن

 عبدالعزيز
٧,٥٠٠  --  -- 

 ٢٠٠,٠٠٠  ٥٠٠,٠٠٠  ٧٥٠,٠٠٠ 
 

ريال سعودي تم تمويلها مليون ٣٠٠ زيادة رأس مال الشركة بمبلغ تمتم ٢٠٠٣خالل عام 
 . وتم استكمال االجراءات النظامية الخاصة بذلكمن األرباح المبقاة

 
 :م تمت األحداث التالية٢٠٠٤وخالل 

 تبعا لـذلك  للشركة وتعديل عقد تأسيسها      دخول شريك جديد خامس       على  الشركاء وافق -
 حصة من   ٥,٠٠٠ بالتنازل عن حيث قام سمو األمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير           

ـ   سمو األميرة جوهرة بنت سـعد      للشريك الجديد الحصص المملوكة له في الشركة       ن ب
 .عبدالعزيز

 
تم تمويل هذه   و مليون ريال سعودي،     ٢٥٠شركة بمبلغ    زيادة رأس مال ال    قرر الشركاء  -

 .الزيادة من األرباح المبقاة وتم استكمال االجراءات النظامية الخاصة بذلك
 
 ريال سعودي بـدال مـن       ١٠لتصبح  ة بتعديل قيمة الحصة في رأس مالها        كقامت الشر   -

 ٧٥ مليون ريال سعودي مقسم الى       ٧٥٠البالغ  مال  ال ريال سعودي ليصبح رأس      ١٠٠٠
 .وتم استكمال االجراءات النظامية الخاصة بذلكمليون حصة مدفوعة بالكامل 

   
  االحتياطي النظامي –١٢

 كل عام وتحويله الى فيمن صافي الدخل % ١٠تم تجنيب  للشركة ياألساسيوفقا للنظام 
، من رأس المال% ٥٠ عندما يصل الى  االحتياطيهذا تجنيب إيقافنظامي ويتم الحتياطي الا

 . غير قابل للتوزيع  النظاميعلما بأن االحتياطي
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  المبيعـــــــات –١٣

 
 ٣ ٠٤ م٢٠ 

آال
الس

آ
الس

 م٢٠٠٢ م٢٠٠

ف الرياالت  
 عودية

 
ياالت ف الر

 عودية
ال 

ا
الف الرياالت 

 لسعودية
آ

     اتـا للمنتجـطبق

٩٧
١٧  

٢٠  

٥٩  

٢ ٥٢ 

٣ ٦٧ 

١٢

 
 ٢١,٠٥٩,٧٧٩  ١,١٣١,٣٠  ١,١٩٠,٨ ألبان طازجــة

 ٠٩٩,٩٣٢ ١٣٢,٩٦ ١٧٥,٢ طويلة األجل ألبان
 ٦١١٨,٣٧٧ ١٣٢,٥٧ ١٣٧,٩ عصائر فواكــه
 ٦٣١٢,١٩٩ ٣٥٠,٤١ ٣٦٩,٥ أجبان وزبــدة

 -- ١,١٧ ٥,٣ منتجات غير األلبان
 ١٠,٤٧٣ ٥,٥١ ٦,١ أخــــــرى

 ٩١,٦٠٠,٧٦٠  ١,٧٥٣,٩٣  ١,٨٨٥,١ 
      طبقا للمناطق الجغرافية
داخل المملكة العربية 

٨٣  ١,٢٨٥,٨ السعودية

 ٩ دول أخــرى

 ١,٦٠٠,٧٦٠  ١,٧٥٣,٩٣٩  ١,٨٨٥,١١٢ 

٣١,١٠٥,٤١٠  ١,٢١٧,٤٣ 

٦٤٩٥,٣٥٠ ٥٣٦,٥٠  ٥٩٩,٢٢ 

 
١٤- 

 االسـتهالكية   األغذية وبيع   إنتاجمجال       
 .الشركة  عن ذلك ليس في مصلحةاإلفصاحفقط وان 

 تكلفة المبيعـــــات –
 

  

ت  آال  آال   آ

 ـات العمـلقطاع
 والمناطق الجغرافية في    اإلنتاجعلى أساس قطاعات    مبيعات  الاإلفصاح عن تحليل    ب  االكتفاء تم 

 عن صافي الـدخل     اإلفصاحارة فإن   دقا لمرئيات مجلس اال   فالسابق حيث انه وو   ) ١٣ (إيضاح
إضافة معلومات ذات قيمـة     وصافي االصول لكل قطاع حسب التحليل المذكور ال يؤدي الى           

 لكون نشاط الشركة في  الموحدة  القوائم المالية  رئلقا

 
١٥

 م٢٠٠٤

ف الرياالت

 م٢٠٠٣

ف الرياالت

 م٢٠٠٢ 

الف الرياال
 السعودية السعودية السعودية

 ةواد مباشرتكلفـة م

 ت
)  

 طيع
 مصاريف أخرى

 ٩١٣,٤٤٦  ١,٠١٨,٥٧٦  ١,١٢٦,٥٨٨ 

٦٠٨,١٣٨  ٦٧٥,٦٧٧  ٧٥٢,١٤١ 
 ١٠٥,٢٠٣  ١١٧,٠٢٠  ١٣٧,٩١٦ رواتب وملحقاتها

 ١٤٧,٧٧٠  ١٦٤,٩١٧  ١٧١,٣٢٥استهالكات واطفاءا
)٧٠,١٦٠( )٧٧,٨٢٧(  )٨٤,٨٦٥ تقويــــم القطيع

 ١٨,٣٥٨  ٢٠,٩٥٧  ١٧,٤٧٥خسائر استبعاد ق
١٠٤,١٣٧  ١١٧,٨٣٢  ١٣٢,٥٩٦ 



١٦ -صفحة                                               شرآة المراعي المحدودة                                                        

 
 توزيع البيع والمصاريف   –١٦

 
 م٢٠٠٢  م٢٠٠٣  م٢٠٠٤ 

آالف الرياالت  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

 ٨٣,٨٢٤  ٩٨,٠٣٠  ١٠٣,٩٢٢ مصاريف تسويق
 ٩٣,٣٢٩  ١٠٣,٦١٧  ١١٣,١٤٢ رواتب وملحقاتها
 ٢٢,٢٨٨  ٢٥,٠٥٠  ٢٥,٠٧٢ اتاستهالكات واطفاء
 ٣٥,٤٨٠  ٣١,٠٠٤  ٣٣,٤٧٦ مصاريف أخـرى

 ٢٣٤,٩٢١  ٢٥٧,٧٠١  ٢٧٥,٦١٢ 
 

 عموميةال وداريةاإلمصاريف ال  –١٧
 

 م٢٠٠٢  م٢٠٠٣  م٢٠٠٤ 

آالف الرياالت  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

 ١٠,٠٥٨  ١١,٢٩٦  ١٢,٠٧٨ تأميــــــــن
 ٦١,٢٦٢  ٥٥,٦٥٨  ٥٩,٥٥٩ رواتب وملحقاتهــا
 ٥,١٤٦  ٧,٨٣٥  ٨,٢٧٣ استهالكات واطفاءات

 )٩,٩٩٢(  )٩,٨٣١(  )١٠,٣٥٧( أرباح استبعاد اصول ثابتة أخرى
 ١٥,٠٦١  ١٥,٨٠٢  ١٦,٧٤١ مصاريف أخـرى

 ٨١,٥٣٥  ٨٠,٧٦٠  ٨٦,٢٩٤ 
 

 الزكـــــــــاة -١٨
يتم احتـساب الزكـاة     ،  ل بها في المملكة العربية السعودية     طبقا ألنظمة الزكاة المعمو    )أ 

وعليه فقد  ،  أكبرو رأس المال العامل المعدل أيهما       على أساس صافي الدخل المعدل أ     
 :طبقا لما يلي و على أساس صافي الدخل المعدل للسنوات الثالث احتساب الزكاةتم 

 م٢٠٠٢  م٢٠٠٣  م٢٠٠٤ 

آالف الرياالت  
 السعودية

الرياالت آالف  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

 ٣٦١,٧٤٢  ٣٧٨,٠٩٣  ٣٧٩,٧٤٦ صافي الدخل قبل الزكاة

 ١٢,٢٨٠  ١٥,٥٥١  )١,٠١٥( تعديالت على صافي الدخل

 ٦,٩١٤  ٧٨٨  ٨,٥١٤ مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 ٣٨٠,٩٣٦  ٣٩٤,٤٣٢  ٣٨٧,٢٤٥ الوعاء الزكــوي

 ٩,٥٢٤  ٩,٨٦٢  ٩,٦٨١ %٢ر٥ الزكاة بواقع

 ١٣٦  )٦٧(  )٢٣٧( فروقات مخصص الزكاة للسنة السابقة

 ٩,٦٦٠  ٩,٧٩٥  ٩,٤٤٤ إجمالي الزكاة المحملة على قائمة الدخل
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 اةــ مخصص الزك )ب 
 م٢٠٠٢  م٢٠٠٣  م٢٠٠٤ 

آالف الرياالت  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

 ٨,٢٧٦  ٩,٥٢٤  ٩,٨٦٢ سنةرصيد أول ال
 ٩,٦٦٠  ٩,٧٩٥  ٩,٤٤٤ المحمل على قائمة الدخل
 )٨,٤١٢(  )٩,٤٥٧(  )٩,٦٢٥( الزكاة المدفوعـــة

 ٩,٥٢٤  ٩,٨٦٢  ٩,٦٨١ سنةرصيد آخر ال
  

ت على الـشهادة    م وحصل ٢٠٠٣ ديسمبر   ٣١سددت الشركة التزاماتها الزكوية حتى       ) ج
م تحت المناقـشة    ٢٠٠٣م ،   ٢٠٠٢عامي  وما زال الربط الزكوي ل     .حتى ذلك التاريخ  

 . مصلحة الزكاة والدخللدى
 

 اءـواإلطف االستهالك  –١٩
  

 م٢٠٠٢  م٢٠٠٣  م٢٠٠٤ 

آالف الرياالت  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

      قطيــع االبقـــار
 ٢٠,٨١٦  ٢٢,٧٠٢  ٢٦,٠٣٣ استهالك األبقار الحلوب

 )٧٠,١٦٠(  )٧٧,٨٢٧(  )٨٤,٨٦٥(  المواليد الجديدةتقويم
 )٤٩,٣٤٤(  )٥٥,١٢٥(  )٥٨,٨٣٢( صافي تقويم القطيع

 ١٣٦,٢٠٣  ١٥٦,٧٧٣  ١٥٦,٠٥٠ استهالك االصول الثابتة
 ١٨,١٨٥  ١٨,٣٢٧  ٢٢,٥٨٧ الشهرةاطفاء 

 ١٨,٣٥٨  ٢٠,٩٥٧  ١٧,٤٧٥ خسائر استبعاد القطيع
 )٩,٩٩٢(  )٩,٨٣١(  )١٠,٣٥٧( ارباح استبعاد االصول الثابتة

 ١١٣,٤١٠  ١٣١,١٠١  ١٢٦,٩٢٣  واالطفاءاالستهالكاجمالي 
      
      ستبعاداالخسائر ) ارباح ( 

      القطيـــع
 )٢٦,٢٢٨(  )٢٣,١٦٩(  )٣٠,٨٦٦( عوائد استبعاد المواليد الجديدة
 صافي القيمة الدفترية لالبقار

 الحلوب المستبعدة
٣٤,٢٤٦  ٣٢,٨٦٥  ٣٦,٤٤٨ 

 صافي القيمة الدفترية للمواليد
 ١٠,٣٤٠  ١١,٢٦١  ١١,٨٩٣ الجديدة المستبعدة

 ١٨,٣٥٨  ٢٠,٩٥٧  ١٧,٤٧٥  استبعاد االصول الثابتةأرباح
      

      االصــول الثابتـة
 )١١,٣٥٩(  )١١,١٩٥(  )١٣,٠٣٤( عوائد استبعاد االصول الثابتة
 صافي القيمة الدفترية لألصول

 ١,٣٦٧  ١,٣٦٤  ٢,٦٧٧ لمستبعدةا

 )٩,٩٩٢(  )٩,٨٣١(  )١٠,٣٥٧(  استبعاد االصول الثابتة)خسائر(



١٨ -صفحة                                               شرآة المراعي المحدودة                                                        

 ة ــاألدوات المالي -٢٠
 والذمم في الصناديق والبنوك النقد  الموحد المالية في قائمة المركز المالياألدواتتتضمن 

الدائنة التجارية األجل والذمم وطويلة المدينة التجارية واألخرى والقروض قصيرة 
 .األخرىوالمصاريف المستحقة وااللتزامات 

 
 مخاطر االئتمان 

 مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة بالتزاماتهوهي عدم مقدره طرف ما على الوفاء 
 النقد بإيداعتقوم الشركة حيث  .وال يوجد مخاطر ائتمانية ذات أهمية تتحملها الشركة. مالية 

وتستحق الذمم المدينة التجارية . عالمية ذات مستوى ائتماني عالي لدى بنوك محلية و
بالقيمة  إثباتها ذات عالقة ويتم وأطراف بشكل رئيسي من عمالء في السوق المحلي واألخرى
 . للتحققالقابلة

 
 مخاطر سعر الفائدة 

ية في هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة الجار
للشركة ولم يكن لدى الشركة الموحدة  والتدفقات النقدية  الموحدالسوق على المركز المالي

، م٢٠٠٢ و م٢٠٠٣ وم٢٠٠٤ ديسمبر ٣١في  المنتهية سنةال تحمل بفوائد خالل  هامةاصول
مليون ريال  ١٥٠,٥، ٤١٥،  ٥٣٥ بلغتعلما بأن االلتزامات القائمة والتي تحمل بفوائد 

 .على التوالي م٢٠٠٢م، ٢٠٠٣م، ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ي كما فسعودي 
 
  يولةـر السـمخاط

 المتعلقة االلتزاماتهي مخاطر عدم قدرة منشأة ما على تأمين السيولة الالزمة لمقابلة 
 مالي بسرعة بمبلغ أصل عدم القدرة على بيع من المالية وقد تنتج هذه المخاطر باألدوات

 .يقترب من قيمته العادلة 
 –الشركة وبشكل مستمر بالتأكد من توفر السيولة الكافية لسداد االلتزامات المستقبلية وتقوم 
  . )٨ (إيضاحأنظر 
 

  ر العملـــةـمخاط 
 صرف العمالت وان أسعار المالية بسبب التغيرات في األدواتهي مخاطر التغير في قيمة 

 اإلسترليني والجنيه كياألمري هي بالريال السعودي والدوالر األساسيةمعامالت الشركة 
واليورو وتعتقد االدارة ان مخاطر العملة لمشتريات المخزون والمشتريات الرأسمالية يتم 

 بشكل مناسب وكاف من خالل اتفاقيات شراء العمالت األجنبية وان المعامالت إدارتها
 .ةاألخرى بالعمالت األجنبية غير مادي

 :جنبية على النحو التالي  للعمالت األاألجلوبلغت اتفاقيات الشراء 
 م٢٠٠٢  م٢٠٠٣  م٢٠٠٤ 

آالف الرياالت  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

 ١٧٧,٣٣٨  ٣٠٥,٣٢٢  ١٢١,٤٠٠ اليـــورو 
 ١٨٨,٨٧٩  ١٨٨,٨٤٦  ٩٤,٠٥٥ الدوالر األمريكي 
 ١١٥,٩٢٩  ١٠٧,٧٤٦  ٣٦,٨٩٩ الجنيه اإلسترليني 

 ٣٩,٩٧٤  ٢٠,٣٩٤  ٣,٣٠٩  نمركي الدالكرونا ا
 --  ٦,٠٥٠  ١,٦٣٧ أخـــــرى

 ٥٢٢,١٢٠  ٦٢٨,٣٥٨  ٢٥٧,٣٠٠ 
 



١٩ -صفحة                                               شرآة المراعي المحدودة                                                        

  .ان تلك االتفاقيات مضمونة بموجب سندات ألمر صادرة من الشركة
 

  القيمــة العادلــة
 راغبة في ذلك وتتم بنفس أطراف او تسوية التزام بين أصلهي القيمة التي يتم بها تبادل 

 أساس القوائم المالية للشركة على إعداد األخرى وبما انه يتم األطرافروط التعامل مع ش
قد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة فإنه مبدأ التكلفة التاريخية 

تختلف بشكل جوهري عن قيمتها   وااللتزامات اللألصولوتعتقد االدارة ان القيمة العادلة 
 .ية الدفتر

 
 التعهدات واالرتباطات المالية  -٢١

ليون  م٢٥,٣، ١٢٥,٩ ، ٨٥,٧بلغت االرتباطات المالية مقابل اعتمادات مستندية   )أ 
 . على التواليم٢٠٠٢م، ٢٠٠٣م، ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١كما في ريال سعودي 

 
مليون ريال  ٢٦,٧و  ٢١,٨ و ٣٦,٤بلغت االلتزامات الطارئة مقابل خطابات ضمان  )ب 

 . على التواليم٢٠٠٢م، ٢٠٠٣م، ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١كما في عودي س
 
،  ٣٥١,٥ ، ٢٩٢,٢ رأسمالية بلغت إنشاءهناك التزامات على الشركة نظير عقود  ) ج

 م٢٠٠٢م، ٢٠٠٣م، ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١كما في ودي ـمليون ريال سع ٢٢٥,٧٠
دة وتطوير  جديإنتاج مراكز إنشاء تهدف الى، علما بأن هذه العقود على التوالي

 . المعلومات وأنظمة التوزيع والثالجات وأسطولمراكز التوزيع 
 
 : التشغيلية كما يلي اإليجاراتبلغت االرتباطات والتعهدات مقابل  )د 
 
 م٢٠٠٢  م٢٠٠٣  م٢٠٠٤ 

آالف الرياالت  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

 ٢٠,٣٣٤  ٢١,٣٧٨  ١٤,٦٦٣ خــالل سنــــة

 ١٨,٩٦١  ٢٠,٧٣٥  ٢٠,٩٥٢ من سنتين الى خمس سنوات

 ٢٢,٣٩٠  ٢١,٦٦٢  ١٦,١٠٩ أكثر من خمس سنوات

 ٦١,٦٨٥  ٦٣,٧٧٥  ٥١,٧٢٤ 

 
  مجلس االدارةأعضاءمكافأة  -٢٢

 ٣١كمـا فـي      مليون ريال سـعودي    ٤,٤،  ٣,٥ ،   ٤,٤ اإلدارة مجلس   أعضاءبلغت مكافأة   
 . على التواليم٢٠٠٢م، ٢٠٠٣م، ٢٠٠٤ديسمبر 

 
  ذات العالقةاألطراف -٢٣

 ديسمبر ٣١في  المنتهية سنةال ذات عالقة خالل أطرافتمت المعامالت الرئيسية التالية مع 
 :م٢٠٠٢ و م٢٠٠٣ وم٢٠٠٤



٢٠ -صفحة                                               شرآة المراعي المحدودة                                                        

 
 
 م٢٠٠٢  م٢٠٠٣  م٢٠٠٤ 

آالف الرياالت  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

آالف الرياالت  
 السعودية

 ٤٩,٢٤٨  ٥٨,٢٦٣  ٥٦,٣٥٦ اتــــمبيعـ
 ٨٥,٧٨٩  ٩١,٠٧٧  ٩١,٤٨١  ترياتــــمش

المستحق لألطراف ذات صافي 
 العالقة

١٣,٣١١  ١٣,٧٤١  ٢,٣٦١ 

 
 . ذات العالقةواألطراف من الشركاء على أسعار وشروط الدفع لهذه المعامالت الموافقة تمت

 
 األحـداث الالحقـة -٢٤

داث الحقة يمكن ان تكون ذات تأثير مادي على المركز وفقا لرأي اإلدارة ال توجد أية أح
 .المالي الموحد للشركة كما تم اإلفصاح عنه في هذه القوائم المالية الموحدة
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Notes 2004 2003 2002
SAR '000 SAR '000 SAR '000

Current Assets
Cash and Bank Balances 4 60,954           48,762           47,999           
Receivables and Prepayments 5 186,594         178,948         167,639         
Inventories 6 243,239         193,137         141,454         
Total Current Assets 490,787       420,847         357,092       

Current Liabilities
Payables and Accruals 7 286,471         224,100         207,058         
Short Term Loans 8 22,074           26,936           76,706           
Total Current Liabilities 308,545         251,036         283,764         

NET CURRENT ASSETS 182,242         169,811         73,328           

Non Current Assets
Intangible Assets 9 -                 22,587           40,914           
Fixed Assets 10 1,909,185      1,563,816      1,243,217      
Total Non Current Assets 1,909,185      1,586,403      1,284,131      

Non Current Liabilities
Long Term Loans 8 745,350         479,424         160,220         
Employees' Termination Benefits 53,420           54,435           63,182           
Total Non Current Liabilities 798,770         533,859         223,402         

NET ASSETS 1,292,657      1,222,355      1,134,057      

SHAREHOLDER'S EQUITY
Share Capital 11 750,000         500,000         200,000         
Statutory Reserve 12 173,860         136,830         100,000         
Retained Earnings 368,797         585,525         834,057         

TOTAL SHAREHOLDER'S EQUITY 1,292,657      1,222,355      1,134,057      

ALMARAI COMPANY LIMITED
A LIMITED LIABILITY COMPANY

RIYADH - SAUDI ARABIA

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS AS AT 31 DECEMBER 2004, 2003 AND 2002
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Notes 2004 2003 2002
SAR '000 SAR '000 SAR '000

Sales 13 1,885,112      1,753,939      1,600,760      

Cost of Sales 15 (1,126,588)     (1,018,576)     (913,446)        

Gross Profit 758,524         735,363         687,314         

Selling & Distribution Expenses 16 (275,612)        (257,701)        (234,921)        

General & Administration Expenses 17 (86,294)          (80,760)          (81,535)          

Net Income before Bank Charges & Zakat 396,618         396,902         370,858         

Bank Charges (16,872)          (18,809)          (9,116)            

Net Income before Zakat 379,746         378,093         361,742         

Zakat 18 (9,444)            (9,795)            (9,660)            

Net Income 370,302         368,298         352,082         

FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2004, 2003 AND 2002
CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME 

ALMARAI COMPANY LIMITED
A LIMITED LIABILITY COMPANY

RIYADH - SAUDI ARABIA
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Notes 2004 2003 2002
SAR '000 SAR '000 SAR '000

Cash Flow from Operating Activities

Net Income 370,302         368,298         352,082         
Depreciation & Amortisation 19 126,923         131,101         113,410         
Bank Charges 16,872           18,809           9,116             
Change in Employees' Termination Benefits (1,015)            (8,747)            9,639             
Operating Cash Flow Before Changes               
in Working Capital 513,082         509,461         484,247         

Changes in:
    Receivables & Prepayments (7,646)            (11,309)          (14,898)          
    Inventories (50,102)          (51,683)          27,367           
    Payables & Accruals 62,371           17,042           4,116             
Cash Flow from/(used by) Changes                   
in Working Capital 4,623             (45,950)          16,585           

Cash Flow from Operating Activities 517,705         463,511         500,832         

Cash Flow used in Investing Activities

Additions to Fixed Assets (493,605)        (467,737)        (253,412)        
Proceeds from the Sale of Fixed Assets 43,900           34,364           37,587           
Cash Flow used in Investing Activities (449,705)        (433,373)        (215,825)        

Cash Flow used in Financing Activities

Increase/(Decrease) in Loans 261,064         269,434         (873)               
Dividends Paid during the Year (300,000)        (280,000)        (257,425)        
Bank Charges (16,872)          (18,809)          (9,116)            
Cash Flow used in Financing Activities (55,808)          (29,375)          (267,414)        

Increase in Cash and Bank Balances 12,192           763                17,593           

Cash and Bank Balances at 1 January 48,762           47,999           30,406           

Cash and Bank Balances at 31 December 60,954           48,762           47,999           

ALMARAI COMPANY LIMITED

FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2004, 2003 AND 2002
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS 

RIYADH - SAUDI ARABIA
A LIMITED LIABILITY COMPANY
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2004 2003 2002
SAR '000 SAR '000 SAR '000

Share Capital

Balance at 1 January 500,000         200,000         200,000         
Transfer from Retained Earnings 250,000         300,000         -                 
Balance at 31 December 750,000         500,000         200,000         

Statutory Reserve

Balance at 1 January 136,830         100,000         100,000         
Transfer from Retained Earnings 37,030           36,830           -                 
Balance at 31 December 173,860         136,830         100,000         

Retained Earnings

Balance at 1 January 585,525         834,057         731,975         
Net Income 370,302         368,298         352,082         
Transfer to Share Capital (250,000)        (300,000)        -                 
Transfer to Statutory Reserve (37,030)          (36,830)          -                 
Dividends Paid (300,000)        (280,000)        (250,000)        
Balance at 31 December 368,797         585,525         834,057         

ALMARAI COMPANY LIMITED

FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2004, 2003 AND 2002
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY 

RIYADH - SAUDI ARABIA
A LIMITED LIABILITY COMPANY
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ALMARAI COMPANY LIMITED 
A LIMITED LIABILITY COMPANY 

RIYADH - SAUDI ARABIA 
 

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
 

 
1. THE COMPANY AND ITS BUSINESS DESCRIPTION 
 

Almarai Company Limited (the “Company”) is a Limited Liability Company and was established on 19 
Dl’ Hijjah 1411 A.H. corresponding to 1 July 1991 and operates under Commercial Registration No. 
1010084223. 
 
The Company is a major integrated consumer food company in the Middle East with leadership 
positions in Saudi Arabia and the neighbouring Gulf Cooperative Council (GCC) countries. All raw 
milk production and related processing along with food manufacturing activities are undertaken in 
Saudi Arabia. Final consumer products are distributed from the manufacturing facilities in Saudi 
Arabia to local distribution centres by the Company’s long haul distribution fleet.  
 
The distribution centres in the GCC countries (except for Bahrain) are managed by the Company 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 
Oman   -  Far East Agency 

 
The Company established Almarai Company Bahrain W.L.L., a 100% owned subsidiary in Bahrain on 
1st January 2004. Prior to this, the Company conducted its business in Bahrain within an agreement 
with Al Jawdar Trading Establishment. 
 
The Company’s Head Office is located at the following address:  

Exit 7, North Circle Road 
Al Izdihar District 
P.O. Box 8524  
Riyadh 11492 
Kingdom of Saudi Arabia 

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

STATEMENTS  
 

(a) The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis under the 
historical cost convention 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 year comparatives have been regrouped on a basis consistent with 

current year classification. 
(d) The consolidated financial statements reflect all business operations undertaken on behalf of the 

Company and its subsidiaries and the assets and liabilities beneficially held by the Company. 
(e) The figures in these consolidated financial statements are rounded to the nearest thousand. 
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3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
 

A. Use of Estimates
 

The preparation of financial statements, in conformity with generally accepted accounting 
principles, 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 year. 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 Company or its Distributors, at which time risk and title passes, 
subject to the physical return of unsold products. Adjustment is made in respect of known actual 
returns.  
 
 

C. Cash and Bank Balances 
 

Time deposits purchased with original maturities of less than three months are included in Cash 
at Bank. 

 
 

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. 

 
 

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. Goodwill

 
Goodwill represents the difference between the cost of businesses acquired and the aggregate of 
the fair values of their identifiable net assets at the date of acquisition. Goodwill arising on 
acquisitions is capitalised on the consolidated Balance Sheet and amortised to the consolidated 
Statement of Income in equal annual instalments over its expected useful life, not exceeding 
twenty years. The carrying value of goodwill is reviewed annually and adjustments are made for 
any permanent diminution in value. 

 
 
G. Fixed Assets

 
Fixed assets 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 fixed assets 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 youngstock is 
determined by the cost of rearing to their respective age.  
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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 fixed assets 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 
 
 

H. Conversion of Foreign Currency Transactions
 

During the financial year 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. Gains and losses on 
derivative financial instruments used to hedge foreign currency exposures are recognised in the 
consolidated Statement of Income when the underlying transaction occurs. 
 
 

I. Employees’ Termination Benefits
 

Employees’ termination benefits are payable as a lump sum to all employees employed under the 
terms and conditions of the Saudi Labour and Workman Law 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 Kingdom of Saudi Arabia. 
 
 

J. 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 generally accepted accounting principles. 
Allocations between Cost of Sales and Selling, Distribution, General & Administration Expenses, 
when required, are made on a consistent basis. The Company charges payments in respect of 
long term agreements with customers and Distributors to selling and distribution expenses. 
 
 

K. Management Fees
 

The Company credits fees charged in respect of the management of Arable Farms to General & 
Administration Expenses. 

 
 

L. 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 year in which 
such  assessments are made.  
 

M. Operating Leases
 
Rentals in respect of operating leases are charged to the consolidated Statement of Income over 
the terms of the leases. 
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2004 2003 2002
SAR '000 SAR '000 SAR '000

4. CASH AND BANK BALANCES

Cash at Bank 46,109         40,660       32,605       
Cash in Hand 14,845         8,102         15,394       
Total 60,954       48,762       47,999     

5. RECEIVABLES AND PREPAYMENTS

Net Accounts Receivable 124,863       134,377     126,629     
Prepayments 61,731         44,571       41,010       
Total 186,594     178,948     167,639   

6. INVENTORIES

Raw Materials 176,382       146,127     102,884     
Work-in-Progress 1,880           1,437         2,284         
Finished Goods 64,977         45,573       36,286       
Total 243,239     193,137     141,454   

7. PAYABLES AND ACCRUALS

Accounts Payable 170,238       99,687       84,587       
Accrued Expenses 106,552       114,551     112,947     
Zakat 9,681           9,862         9,524         
Total 286,471       224,100     207,058     
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2004 2003 2002
SAR '000 SAR '000 SAR '000

8. LOANS

(i)  Saudi Industrial Development Fund 220,350       77,520       70,780       
(ii)  Saudi Arabian Agricultural Bank 12,074         13,840       15,607       
(iii)  Commercial Banks 535,000       415,000     150,539     

Total 767,424       506,360     236,926     

A.

(i)   

(ii)   

B.

C.

D. Maturity of Financial Liabilities

Less than one year 22,074         26,936       76,706       
One to two years 228,500       250,714     73,533       
Two to five years 478,220       214,710     86,687       
Greater than five years 38,630         14,000       -             
Total 767,424       506,360     236,926     

9. INTANGIBLE ASSETS

Goodwill

Cost
At 1 January 103,276       103,276     103,276     
Additions -             -             
Disposals -             -             
At 31 December 103,276     103,276     103,276   

Amortisation
At 1 January 80,689         62,362       44,177       
Amortisation 22,587         18,327       18,185       
Disposals -               -             -             
At 31 December 103,276     80,689       62,362     

Net Book Value
At 31 December -              22,587       40,914     

Goodwill amortised in the three years consists of an annual charge of SAR 10.3 million. Additional charges
of SAR 12.3 million, SAR 8.0 million and SAR 7.9 million in 2004, 2003 and 2002 respectively reflect a
permanent diminution in the value of Goodwill as determined on review.

The borrowings from the Saudi Industrial Development Fund are secured by several guarantees of the
shareholders in proportion to their shareholdings and:

in respect of borrowings amounting to SAR 204.5 million, SAR 71.5 million and SAR 65.7 million
for 2004, 2003 and 2002 respectively by a mortgage on specific assets.
in respect of borrowings amounting to SAR 15.9 million, SAR 6.0 million and SAR 5.1 million for
2004, 2003 and 2002 respectively by a bank payment guarantee.

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

The borrowings from commercial banks are secured by promissory notes given by the Company.
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10.  FIXED ASSETS

Land & 
Buildings

Plant, 
Machinery & 
Equipment

Motor 
Vehicles Dairy Herd Young 

Stock

Capital 
Work-in-
Progress

Total

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

Cost
  At 1 January 2002 496,567   765,635         203,157   168,503   62,545     176,252   1,872,659  
  Additions during 2002 -           25,646           23,999     -           -           203,767   253,412     
  Livestock Appreciation -           -                 -           -           70,160     -           70,160       
  Transfers during 2002 117,724   73,890           -           57,645     (57,645)    (191,614)  -             
  Disposals during 2002 (9,298)      (11,523)          (20,024)    (52,641)    (10,340)    (103,826)    
  At 31 December 2002 604,993   853,648         207,132   173,507   64,720     188,405   2,092,405  
  Additions during 2003 -           22,085           63,304     -           17,549     364,799   467,737     
  Livestock Appreciation -           -                 -           -           77,827     -           77,827       
  Transfers during 2003 69,114     131,375         -           75,488     (75,488)    (200,489)  -             
  Disposals during 2003 (51)           (11,422)          (33,319)    (51,237)    (11,261)    -           (107,290)    
  At 31 December 2003 674,056   995,686         237,117   197,758   73,347     352,715   2,530,679  
  Additions during 2004 -           8,235             47,927     2,283       2,754       432,406   493,605     
  Livestock Appreciation -           -                 -           -           84,865     -           84,865       
  Transfers during 2004 77,178     159,221         -           70,014     (70,014)    (236,399)  -             
  Disposals during 2004 (36)           (15,860)          (26,682)    (56,848)    (11,893)    -           (111,319)    
  At 31 December 2004 751,198   1,147,282      258,362   213,207   79,059     548,722   2,997,830  

Accumulated Depreciation
  At 1 January 2002 142,956   439,759         117,129   50,198     -           -           750,042     
  Disposals during 2002 (8,982)      (10,729)          (19,767)    (18,395)    -           -           (57,873)      
  Charges for 2002 18,524     87,269           30,410     20,816     -           -           157,019     
  At 31 December 2002 152,498   516,299         127,772   52,619     -           -           849,188     
  Disposals during 2003 (51)           (11,022)          (32,355)    (18,372)    -           -           (61,800)      
  Charges for 2003 22,584     100,686         33,503     22,702     -           -           179,475     
  At 31 December 2003 175,031   605,963         128,920   56,949     -           -           966,863     
  Disposals during 2004 (13)           (13,791)          (26,097)    (20,400)    -           -           (60,301)      
  Charges for 2004 27,974     93,024           35,052     26,033     -           -           182,083     
  At 31 December 2004 202,992   685,196         137,875   62,582     -           -           1,088,645  

Net Book Value 
  At 31 December 2004 548,206   462,086         120,487   150,625   79,059     548,722   1,909,185  

  At 31 December 2003 499,025   389,723         108,197   140,809   73,347     352,715   1,563,816  

  At 31 December 2002 452,495   337,349         79,360     120,888   64,720     188,405   1,243,217  

  At 1 January 2002 353,611   325,876         86,028     118,305   62,545     176,252   1,122,617  
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2004 2003 2002
SAR '000 SAR '000 SAR '000

11. SHARE CAPITAL

398,625       270,750     108,302     
302,475       201,650     80,660       
28,650         19,100       7,642         
12,750         8,500         3,396         
7,500           -             -             

750,000     500,000     200,000   

•

•

•

12. STATUTORY RESERVE

During 2004, the following events occurred:

A resolution was passed by the Shareholders, allowing a fifth partner to own shares in Almarai
Company Limited. An amendment to the Articles of Association was made to reflect this resolution. His
Highness Prince Sultan Bin Mohammed Bin Saud Al Kabeer subsequently transferred 5,000 shares
from his holding to Her Royal Highness Princess Joharra Bint Saad Bin Abdulaziz.

Total

The Savola Group
Abdulaziz Ibrahim Al Muhanna
Abdulrahman Abdulaziz Al Muhanna

The Shareholders of the Company subsequently approved an increase in share capital of SAR 250
million which was funded from Retained Earnings. All appropriate legal procedures have been
completed.

The Company subsequently carried out a 1 for 100 share split such that the Company’s share capital
of SAR 750 million now consists of 75 million fully paid and issued shares of SAR 10 each. All
appropriate legal procedures have been completed.

During 2003, the Board of Directors of the Company approved an increase in Share Capital of SAR 300
million which was funded from Retained Earnings. All appropriate legal procedures have been completed.

The Company's share capital of SAR 750.0 million at 31 December 2004 consists of 75 million fully paid and
issued shares of SAR 10 each. The Company's share capital of SAR 500 million at 31 December 2003 and
SAR 200 million at 31 December 2002 consist 500,000 and 200,000 fully paid and issued shares respectively
of SAR 1,000 each.

Princess Joharra Bint Saad Bin Abdulaziz

H. H. Prince Sultan Bin Mohammed Bin Saud Al Kabeer

In accordance with its Articles of Association and the regulations for Companies in the Kingdom of 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 currently available for distribution to the
Shareholders.
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2004 2003 2002
SAR '000 SAR '000 SAR '000

13. SALES

By Product Group
Fresh Dairy 1,190,897    1,131,302  1,059,779  
Long Life Dairy 175,217       132,960     99,932       
Fruit Juice 137,920       132,576     118,377     
Cheese & Butter 369,559       350,416     312,199     
Non-Dairy Foods 5,352           1,172         -             
Other 6,167           5,513         10,473       

1,885,112    1,753,939  1,600,760  

By Destination
Saudi Arabia 1,285,883    1,217,433  1,105,410  
Other Countries 599,229       536,506     495,350     

1,885,112    1,753,939  1,600,760  

14. SEGMENTAL REPORTING

15. COST OF SALES

Direct Material Costs 752,141       675,677     608,138     
Employee Costs 137,916       117,020     105,203     
Depreciation & Amortisation 171,325       164,917     147,770     
Livestock Appreciation (84,865)        (77,827)      (70,160)      
Loss on Disposal of Livestock 17,475         20,957       18,358       
Other Expenses 132,596       117,832     104,137     
Total 1,126,588    1,018,576  913,446     

16. SELLING AND DISTRIBUTION EXPENSES

Marketing Expenses 103,922       98,030       83,824       
Employee Costs 113,142       103,617     93,329       
Depreciation & Amortisation 25,072         25,050       22,288       
Other Expenses 33,476         31,004       35,480       
Total 275,612       257,701     234,921     

Analysis of Sales is given by Product Group as shown in Note 13. The disclosure of segmental information in
respect of net income and net assets is not, in the opinion of the Board of Directors, required as the
Company operates only in the consumer food business and as such, this information would not add value to
the readers of these consolidated financial statements.

The disclosure of segmental information by geographical area, in respect of net income and net assets
would, in the opinion of the Board of Directors, be prejudicial to the interest of the Company and accordingly
are not disclosed.
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2004 2003 2002
SAR '000 SAR '000 SAR '000

17. GENERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES

Insurance 12,078         11,296       10,058       
Employee Costs 59,559         55,658       61,262       
Depreciation & Amortisation 8,273           7,835         5,146         
Profit on Disposal of Other Fixed Assets (10,357)        (9,831)        (9,992)        
Other  Expenses 16,741         15,802       15,061       
Total 86,294         80,760       81,535       

18. ZAKAT

A.

Net Income before Zakat 379,746       378,093     361,742     
Disallowed Expenses:
       Accrual for Employees' Termination Benefits (1,015)          15,551       12,280       
       Other Provisions 8,514           788            6,914         
Net Income for Zakat Purposes 387,245       394,432     380,936     

Zakat Charge @ 2.5% 9,681           9,862         9,524         
Adjustment in respect of prior year provision (237)             (67)             136            
Charged to Statement of Income 9,444           9,795         9,660         

B. Zakat Provisions
Balance at 1 January 9,862           9,524         8,276         
Charged to Statement of Income 9,444           9,795         9,660         

         (9,625) (9,457)        (8,412)      
Balance at 31 December 9,681           9,862         9,524         

C.

19. DEPRECIATION AND AMORTISATION

Livestock
Depreciation of Dairy Herd 26,033         22,702       20,816       
Livestock Appreciation (84,865)        (77,827)      (70,160)      
Net Livestock Appreciation (58,832)        (55,125)      (49,344)      

Depreciation of Fixed Assets 156,050       156,773     136,203     
Amortisation of Intangible Assets 22,587         18,327       18,185       

Loss on the Disposal of Livestock 17,475         20,957       18,358       
Profit on the Disposal of Fixed Assets (10,357)        (9,831)        (9,992)        

Total Depreciation and Amortisation 126,923       131,101     113,410     

The Company paid its Zakat liabilities for all periods up to 31 December 2003 and has obtained a Zakat
Certificate in respect of the years then ended. The final assessments for 2003 and 2002 are still under
discussion.

Payments

Zakat is charged at the higher of the net income or net working capital methods as required under Saudi
Arabian Zakat Regulations. In all the years, the Zakat charge is based on the net income method
calculated as follows:
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2004 2003 2002
SAR '000 SAR '000 SAR '000

(Profit)/Loss on the Disposal of Assets

Livestock
Proceeds from Disposal of Livestock (30,866)        (23,169)      (26,228)      
NBV of Dairy Herd Cows Disposed 36,448         32,865       34,246       
NBV of Youngstock Disposed 11,893         11,261       10,340       
Loss on the Disposal of Livestock 17,475         20,957       18,358       

Fixed Assets
Proceeds from the Disposal of Assets (13,034)        (11,195)      (11,359)      
NBV of Assets Disposed 2,677           1,364         1,367         
Profit on the Disposal of Fixed Assets (10,357)        (9,831)        (9,992)        

20. FINANCIAL INSTRUMENTS

Financial instruments carried on the consolidated balance sheets include cash and bank balances, trade and
other accounts receivable, short term bank borrowings, accounts payable, accrued expenses and other
liabilities, and long term debt.

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 are available to meet the
Company's future commitments. Also see Note 8.

Currency Risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign
exchange rates. The Company's transaction are principally in Saudi Riyals, United States Dollars, Sterling
and Euro. Management believe that the currency risk for inventory and capital expenditure purchases is
adequately managed, primarily through entering into foreign currency forward purchase agreements. Other
transactions in foreign currencies are not material.

Interest Rate Risk is the exposure to various risks associated with the effect of fluctuations in the prevailing
interest rates on the Company's financial position and cash flows. The Company has no significant interest-
bearing assets at 31 December 2004, 2003 and 2002. Interest-bearing liabilities at 31 December 2004, 2003
and 2002 amounted to SAR 535.0 million, SAR 415.0 million and SAR 150.5 million respectively.  

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 has no significant concentration of credit risks. Cash and bank balances are
placed with national and international banks with sound credit ratings. Trade and other accounts receivable
are mainly due from local customers and related parties and are stated at their estimated realisable values.
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2004 2003 2002
SAR '000 SAR '000 SAR '000

Euro 121,400       305,322     177,338     
United States Dollar 94,055         188,846     188,879     
Sterling 36,899         107,746     115,929     
Danish Kroner 3,309           20,394       39,974       
Other 1,637           6,050         -             

257,300     628,358     522,120   

21. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

A.

B.

C.

D. Commitments under operating leases expire as follows:

Within one year 14,663         21,378       20,334       
Two to five years 20,952         20,735       18,961       
After five years 16,109         21,662       22,390       

51,724       63,775       61,685     

22. DIRECTORS RENUMERATION

Foreign currency forward purchase agreements are secured by promissory notes given by the Company.  

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 Company's consolidated financial statements are
prepared under the historical cost method, differences can arise between the book values and the fair value
estimates. Management believe that the fair values of the Company's financial assets and liabilities are not
materially different from their carrying values.

The remuneration due to the Board of Directors for the year ended 31 December 2004, 2003, and 2002
amounted to SAR 4.4 million, SAR 3.5 million, SAR 4.4 million  respectively. 

The Company had capital commitments amounting to SAR 292.2 million, SAR 351.5 million and SAR
225.7 million at 31 December 2004, 2003 and 2002 respectively. The majority of the capital
commitments are for new production facilities, sales depot development, distribution fleet, fridges and
information technology.

The outstanding foreign currency forward purchase agreements were as follows:

The contingent liabilities against letters of credit was SAR 85.7 million, SAR 125.9 million and SAR 25.3
million  for 2004, 2003 and 2002 respectively.

The contingent liabilities against letters of guarantee was SAR 36.4 million, SAR 21.8 million and SAR
26.7 million for 2004, 2003 and 2002 respectively.
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2004 2003 2002
SAR '000 SAR '000 SAR '000

23. RELATED PARTY TRANSACTIONS

         65,356 58,263       49,248     
         91,481 91,077       85,789     
           2,361 13,741       13,311     

24. 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 Company as reflected in these consolidated
financial statements.

During the normal course of its operations, the Company had the following significant transactions with
related parties during the years ended 31 December:

Pricing and terms of payment for these transactions are approved by the Shareholders of the Company and
the related parties.

Purchases
Sales

Due from Related Parties - Net
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