
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  المراعيشركة 

  مساهمة سعوديةشركة 
 الرياض ـ المملكة العربية السعودية

  المالية األولية الموحدةالقوائـم 
  المحاسب القانوني وتقرير 

 عن فحص التقارير المالية األولية الموحدة
  لفترة التسعة أشهر المنتهية

م٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠في 



 

  
  
  

  مراعيالشركة 
  مساهمة سعوديةشركة 

   المملكة العربية السعودية–الرياض 
  
  
  

  الفهـــرس

  
  

  صفحـة  
  ١  المحاسب القانوني عن فحص التقارير المالية األولية الموحدة تقرير

  
  ٢  )مدققة غير (م٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠ الموحدة كما فياألولية المالي  قائمة المركز

  
  لتسعة أشهر المنتهيةالموحدة لفترة ااألولية قائمة الدخل 

 ٣  ) غير مدققة  ( م٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠في 
  

  الموحدة لفترة التسعة األولية قائمة التدفقات النقدية 
  ٤  )غير مدققة  ( م٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠ المنتهية في أشهر

 
  الموحدة لفترة األولية  المساهمينقائمة التغيرات  في حقوق 
  ٥  )غير مدققة  ( م٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠التسعة أشهر المنتهية في 

  
  ١٠ - ٦  ) غير مدققة ( األولية الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات

  
  



 

  
-  ١  -  

  ت/١٧٧/١٠٠
  

 تقرير المحاسب القانوني عن فحص التقارير المالية األولية الموحدة
  

  
                        المحترمين المراعيشركة مساهمي / السادة 
  مساهمة سعوديةشركة 

  ياض ـ المملكة العربية السعوديةالر
 

 كما - مساهمة سعودية شركة - المراعيلشركة المرفقة األولية الموحدة   قائمة المركز الماليفحصنالقد 
 األولية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدةاألولية   وكال من قائمة الدخلم٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠في 

 م٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠المنتهية في  لفترة التسعة أشهر ةالموحداألولية  المساهمينوقائمة التغيرات في حقوق 
المعدة من قبل ادارة الشركة، والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي واإليضاحات المرفقة و

وكان فحصنا محدودا وفقا لمعيار فحص التقارير المالية األولية الصادر من قبل الهيئة السعودية . طلبناها 
لمحاسبين القانونيين ويتكون الفحص المحدود بصفة أساسية من تطبيق اجراءات تحليلية على المعلومات ل

ويعد هذا الفحص . المالية واالستفسار من األشخاص المسئولين في الشركة عن األمور المالية المحاسبية 
ليها والتي تهـدف أساسا الى اقل نطاقا من عملية المراجعة التي تتم وفقا لمعايير المراجعة المتعارف ع

  :إبداء الرأي في القوائم المالية األولية ككل
  
  .نبدي مثل هذا الرأيلن  لذا فإننا   –
  

د الذي قمنا به ، فانه لم يتبين لنا وجود أية تعديالت مهمة يتعين ادخالها على ووبناء على الفحص المحد
  .مع معايير المحاسبة المتعارف عليها التقارير المالية األولية الموحدة المرفقة لكي تتفق 

 
 الدار لتدقيق الحسابات

 عبداللـه البصـري وشــركاه
 
  

 عبداهللا بن محمد البصري
 )١٧١ ترخيص رقم -محاسب قانوني ( 

  هـ١٤٢٧  رمضان١٧الرياض في 
                 م   ٢٠٠٦  اكتوبـر ١٠ق ـالموافـ



٢ -صفحة   شركة المراعي 

  
  ) غير مدققة  (م٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠في الموحدة كما   األوليةقائمة المركز المالي

  

  م٢٠٠٥سبتمبر     م٢٠٠٦سبتمبر     إيضاح  

    
آالف الرياالت   

    السعودية
آالف الرياالت 

  السعودية
            االصول المتداولة

  ٢٧,٢٣١    ٤٦,٨٠٢      نقد في الصندوق ولدى البنوك 
  ٢٢٠,٠٠٢    ٢٧٢,٩٦٢      ذمم مدينة ومدفوعات مقدمة

  ٢٩٩,٥٧٠    ٤٤٩,٥٣٥      بضاعــــة
  ٥٤٦,٨٠٣    ٧٦٩,٢٩٩      مجموع االصول المتداولة

            الخصوم المتداولة

  ٣٧٦,٧٠٨    ٤٦٦,٣٥٧      ذمم دائنة ومستحقات
  ١٠٣,٤٦٢    ١٠٥,٢٦١    )٤(  قروض قصيرة األجل 

  ٤٨٠,١٧٠    ٥٧١,٦١٨      مجموع الخصوم المتداولة
  ٦٦,٦٣٣    ١٩٧,٦٨١      صافي االصول المتداولة

            ولة االصول غير المتدا

  ٤,٠٨١    ---         رة   شه-  أصول غير ملموسة
  ٢,٢٥٨,٣٢٧    ٢,٨٧٦,٩٥٨      صافي القيمة الدفترية لألصول الثابتة

  ٢,٢٦٢,٤٠٨    ٢,٨٧٦,٩٥٨      مجموع االصول غير المتداولة 
            الخصوم غير المتداولة 

  ٩٤٦,٨٠٦    ١,٢٣٤,٩١٩    )٤(  قروض طويلة األجل
  ٦٠,٤٠١    ٧٦,٠٢٨      مةمخصص مكافأة ترك الخد

  ١,٠٠٧,٢٠٧    ١,٣١٠,٩٤٧      مجموع الخصوم غير المتداولة
  ١,٣٢١,٨٣٤    ١,٧٦٣,٦٩٢      صافـي األصـول 

              المساهمينحقوق 

  ٧٥٠,٠٠٠    ١,٠٠٠,٠٠٠      رأس المــــال 
  ١٩٥,٦٠١    ٢١٢,٤٧٠      احتياطي نظامــي 

  ٣٧٦,٢٣٣    ٥٥١,٢٢٢      أربـاح مبقــاة 
  ١,٣٢١,٨٣٤    ١,٧٦٣,٦٩٢       لمساهمينامجموع حقوق 

  
  
  
  
  
  
  

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



٣ -صفحة   شركة المراعي 

  
  ) غير مدققة  ( م٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠ المنتهية في أشهرالموحدة لفترة التسعة األولية قائمة الدخل 

  

 سبتمبر –يوليو     إيضاح  
  م٢٠٠٦

 سبتمبر –يوليو   
  م ٢٠٠٥سبتمبر     م ٢٠٠٦سبتمبر     م٢٠٠٥

    
آالف الرياالت   

  السعودية
آالف الرياالت   

    السعودية
آالف الرياالت 

    السعودية
آالف الرياالت 

  السعودية
  ١,٥٤٢,٤٠٥    ٢,٠٣٩,٢٥٢    ٥٤٧,٦٣٦    ٧١٧,١٣٢    )٥(  المبيعـــــات 
  )٩٢٤,٦٠٥(    )١,٢٥٥,٦٧٤(    )٣٢٤,٨٤٤(    )٤٣٢,٨٦٥(      تكلفة المبيعــات

  ٦١٧,٨٠٠    ٧٨٣,٥٧٨    ٢٢٢,٧٩٢    ٢٨٤,٢٦٧      ــح مجمل الرب
  )٢٣٢,٠٣٤(    )٣٠٣,٤٧٢(    )٨٣,٩٧٨(    )١١٠,٧١٠(      مصاريف بيع وتوزيع 

  )٧٠,٥٨٦(    )٩٣,٧١٨(    )٢٤,٢٣٣(    )٣٢,٧٢٨(      مصاريف إدارية وعمومية
  ٣١٥,١٨٠    ٣٨٦,٣٨٨    ١١٤,٥٨١    ١٤٠,٨٢٩      صافي الدخل قبل المصاريف البنكية والزكاة 

  )٢٨,٥٣٠(    )٤١,١٤٣(    )١٠,٨٧٦(    )١٤,٨٦٦(       بنكية  مصاريف
  ٢٨٦,٦٥٠    ٣٤٥,٢٤٥    ١٠٣,٧٠٥    ١٢٥,٩٦٣      صافي الدخل قبل الزكاة 

  )٧,٤٧٣(    )١٠,٣١١(    )٢,٨٢٤(    )٣,٤٠٨(      زكــــاة 
  ٢٧٩,١٧٧    ٣٣٤,٩٣٤    ١٠٠,٨٨١    ١٢٢,٥٥٥      صافي الدخــل 

  ٢,٧٩    ٣,٣٥    ١,٠١    ١,٢٣    )٦(  ) *بالريال السعودي( ربح السهم 
  
  
  . الدخل الموحدة تعكس الصورة العادلة لألداء السابق للشركة وال تمثل بالضرورة مؤشرا لنتائج الشركة المستقبليةإن نتائج االعمال المذكورة اعاله في قائمة  *
  ). مليون سهم١٠٠( م ٢٠٠٦ر  سبتمب٣٠ عدد األسهم مساوية لعدد األسهم المصدرة كما في على أساس أنتم احتساب ربحية السهم   *

    
  
  
  

   »المالية  المرفقة تعتبر جزءا ال يتجزأ من القوائمإن اإليضاحات« 



٤ -صفحة   شركة المراعي 

  
 قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة

  )مدققةغير  (م٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠ لفترة التسعة أشهر المنتهية في
  

  م٢٠٠٥سبتمبر     م٢٠٠٦سبتمبر  

 
آالف الرياالت 

 السعودية
رياالت آالف ال  

 السعودية
    التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية 

  ٢٧٩,١٧٧    ٣٣٤,٩٣٤ صافي الدخـــل 
  ٨٩,٣٣٩    ١٣٠,١٤٧ استهالكات واطفاء
  ٢٨,٥٣٠    ٤١,١٤٣ مصاريف بنكية

  ٦,٩٨١    ٩,٨٢٧ التغير في مخصص مكافأة ترك الخدمة
  ٤٠٤,٠٢٧    ٥١٦,٠٥١ التدفقات النقدية قبل التغيرات في رأس المال العامل

    : التغيـــــر في 
  )٣٣,٤٠٨(    )٥٥,٤٦٠( الذمم المدينة والمدفوعات المقدمة

  )٥٦,٣٣١(    )١٢٨,٥٥٤( البضاعـــــة
  ٩٠,٢٣٧    ٩٥,٩٦٦ الذمم الدائنة والمستحقات  

  ٤٩٨    )٨٨,٠٤٨(التدفقات النقدية المستخدمة في  التغيرات في رأس المال العامل  
 ٤٠٤,٥٢٥   ٤٢٨,٠٠٣ نقدية الواردة من األنشطة التشغيليةالتدفقات ال

    التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية 
  )٤٧٣,٨١٩(    )٦٥١,٤٦٠( اضافات اصول ثابتة 
  ٣١,٢٥٧    ٤٠,٦١٢ عوائد بيع اصول ثابتة

  )٤٤٢,٥٦٢(    )٦١٠,٨٤٨( التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية 
    ت النقدية من األنشطة التمويليةالتدفقا

  ٢٨٢,٨٤٤    ٢٢٩,١١٥ الزيادة في القروض 
  )٢٥٠,٠٠٠(    ---    الفترةتوزيعات ارباح مدفوعة خالل 

  )٢٨,٥٣٠(    )٤١,١٤٣( مصاريف بنكيـه
  ٤,٣١٤    ١٨٧,٩٧٢ التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التمويلية

  )٣٣,٧٢٣(    ٥,١٢٧ صندوق ولدى البنوك في ارصدة النقد في ال)النقص(الزيادة 
  ٦٠,٩٥٤    ٤١,٦٧٥ ارصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك أول الفترة 
  ٢٧,٢٣١    ٤٦,٨٠٢ ارصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك آخر الفترة 

  

  
  
  

  » المالية  المرفقة تعتبر جزءا ال يتجزأ من القوائمإن اإليضاحات «



٥ -صفحة   شركة المراعي 

  
  

   األولية الموحدة لفترة التسعة أشهر لمساهميناقائمة التغيرات في حقوق 
  ) غير مدققة  ( م٢٠٠٦ سبتمبر ٣٠المنتهية في 

  

  م٢٠٠٥سبتمبر     م٢٠٠٦سبتمبر   

  
آالف الرياالت 

    السعودية
آالف الرياالت 

  السعودية

        رأس المـــال

  ٧٥٠,٠٠٠    ١,٠٠٠,٠٠٠   يناير ١الرصيد كما في 

  ٧٥٠,٠٠٠    ١,٠٠٠,٠٠٠  الرصيد كما في نهاية الفترة  

        

        االحتياطي النظامي 

  ١٧٣,٨٦٠    ٢١٢,٤٧٠   يناير  ١الرصيد في 

  ٢١,٧٤١    ---     المحول من االرباح المبقاة

  ١٩٥,٦٠١    ٢١٢,٤٧٠  الرصيد كما في نهاية الفترة  

         

        األرباح المبقـــاة 

  ٣٦٨,٧٩٧    ٢١٦,٢٨٩   يناير ١الرصيد في 

  ٢٧٩,١٧٧    ٣٣٤,٩٣٣  صافي الدخـــل  

  )٢١,٧٤١(    ---     المحول الى االحتياطي النظامي

  )٢٥٠,٠٠٠(    ---     توزيعات أربــاح 

  ٣٧٦,٢٣٣    ٥٥١,٢٢٢  الرصيد كما في نهاية الفترة 
             
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   » المالية  المرفقة تعتبر جزءا ال يتجزأ من القوائمإن اإليضاحات «



٦ -صفحة   شركة المراعي 

  
  المالية حول القوائمإيضاحات

  
 نبــذة مختصـرة   ـ١

 ٨لموافق ا( هـ ١٤٢٦ رجب ٢ بتاريخ شركة مساهمة سعودية  الىالمراعيشركة تم تحويل   
الرئيسي رقم بموجب السجل التجاري ة نشاطها ـوقد بدأت الشرك ،)م٢٠٠٦سطس أغ

  .م١/٧/١٩٩١هـ الموافق ١٩/١٢/١٤١١ بتاريخ ١٠١٠٠٨٤٢٢٣
 المواد الغذائية االستهالكية في منطقة الشرق إنتاجسية في  تعد الشركة من الشركات الرئي  

 الحليب إنتاجاألوسط ومن الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج ويتم 
 تصنيع المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية كما يتم توزيع المنتجات وأنشطةومشتقاته 

 التوزيع الى مراكز التوزيع أسطولصنيع داخل المملكة من خالل  التأماكناالستهالكية من 
   .المحلية

  
من خالل  )  وعمانما عدا البحرين(  جميع مراكز التوزيع في منطقة الخليج إدارةيتم   

  :اتفاقيات مبرمة مع الموزعين التاليين 
  

  . المحدودةاأللبان لمنتجات الخرافي اخوانشركة    :   تــــالكوي  
  . شركة خالد للمواد الغذائية والتجارة  : ـر ــــقطـ  
  .مؤسسة بستان الخليج  :  العربيةاإلمارات  

  
 باسم تابعةمن خالل شركة  عمان وسلطنة البحرين مملكةكل من تباشر الشركة نشاطها في   

ذات مسؤولية محدودة وشركة الكواكب العربية للتجارة  شركة –شركة المراعي البحرين 
   .شركة ذات مسؤولية محدودة على التوالي –والتسويق 

  
  : يقع المركز الرئيسي للشركة في   
  ار  حي االزده-   ٧ مخرج –الطريق الدائري الشمالي   
  ١١٤٩٢ الرياض ٨٥٢٤صندوق بريد   
   المملكة العربية السعودية–الرياض   

  
  وعرض القوائم الماليةوتوحيد  إعداد وأسس العرف المحاسبي   ـ٢

 أسـاس  وفقا لمبدأ التكلفة التاريخيـة علـى         الموحدةاألولية     القوائم المالية  عدادإيتم    )  أ
ة السعودية للمحاسبين   الصادرة عن الهيئ   المحاسبية   المعاييراالستحقاق وبما يتمشى مع     

 .القانونيين
  .على الحاسب اآللي باللغة العربية تمسك الشركة حساباتها  )ب
  .مقارنة لتتناسب مع تصنيف ارقام الفترة الحاليةتم اعادة تصنيف بعض ارقام ال  ) ج
  والـشركات التابعـة لهـا       الشركة أنشطةجميع  الموحدة  األولية  تظهر القوائم المالية      )د

  .المدارة نيابة عنها والتزاماتها بما فيها المتعلقة بالمراكز وأصولها
 ريـال   ألـف الى اقرب   الموحدة  األولية  تم تقريب االرقام الظاهرة في القوائم المالية           )ه

  .سعودي صحيح



٧ -صفحة   شركة المراعي 

  
  السياسات المحاسبية الهامة المتبعة   - ٣

  استخدام التقديرات   )أ 
 المحاسبية المتعارف عليها استخدام تقديرات للمبادئ القوائم المالية وفقا إعداديتطلب   

 عن االصول وااللتزامات واإلفصاحوافتراضات تؤثر علي مبالغ االصول وااللتزامات 
 والمصروفات اإليراداتوكذلك مبالغ الموحدة تملة كما في تاريخ القوائم المالية المح

 من لإلدارة ما توفر أفضلخالل تلك الفترة وبالرغم من ان هذه التقديرات مبنية على 
 والظروف الحالية فانه من الممكن ان تختلف النتائج الفعلية في األحداثمعلومات عن 

  .النهاية عن هذه التقديرات
  

   رادـاإليق ـتحقي  )ب 
 عند اإليراد ، ويتم تحقيق اإلرجاع البيع او أساسيتم بيع المنتجات بشكل رئيسي على   

 إرجاع مع احتمال  الشركة او موزعيهابواسطة تسليم المنتجات الى المستهلكين
  . التعديالت الخاصة باالرجاعات الفعليةإجراءالمنتجات غير المباعة ، ويتم 

  
  وما يعادلهالنقد   ) ج

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

  
  ةـم المدينـالذم  )د 

تدرج الذمم المدينة بالمبلغ األصلي بعد خصم استدراك الديون المشكوك في تحصيلها   
ناك شك بإمكانية  استدراك الديون المشكوك في تحصيلها عندما يكون هإثباتويتم 

  .الذممتحصيــل 
  
  تقويم البضاعة  ) هـ

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

 المباشرة طبقا لمستوى اإلنتاج تكلفة البضاعة المصنعة على أساس كافة التكاليف
 تكاليف  ناقصاالتقديري من سعر البيع القابلة للتحققالعادي ، وتتكون صافي القيمة 

مصاريف البيع  وحصتها من  ليصبح اإلنتاج تاما ومعداً للبيعاالنتاج االضافية
  .والتوزيع

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

  
  الشهـــرة   )و 

تمثل الشهرة قيمة الفرق بين سعر شراء منشأة ومجموع القيم السوقية العادلة لصافي   
ويتم مراجعة قيمة النقص في هذه الشهرة سنويا او بشكل أصولها بتاريخ الشراء 

مة المرحلة متكرر اذا تبين ان هناك احداث او تغيرات في الظروف تشير الى ان القي
  .لهذه الشهرة قد تنقص



٨ -صفحة   شركة المراعي 

  
  ةـول الثابتـ   األص)ز 

تثبت االصول الثابتة بالتكلفة مطروحا منها مجمع االستهالك ولعدم وجود سوق   *
مفتوح للقطيع في دول مجلس التعاون الخليجي يتم من خالله قياس القيمة العادلة 

 بتكلفة الشراء أو تكلفة هبإثباتله يتم معاملته في الحسابات مثل االصول الثابتة 
 مطروحا منها مجمـــع األولى اإلنتاجالتربية حتى يصل الى مرحلة 

 .االستهالك الخاصة به
  .ألعمارهايتم تحديد تكلفة المواليد الجديدة بتكلفة التربية وفقا   *
اعتمادا على % ٢٥ – ١٠ الحلوب بنسب تتراوح ما بين االبقاريتم استهالك   *

  . المتوقعةيةاإلنتاج 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  
  ال يتم استهالك األراضي   
  الىتشير التغيرات او الظروفيتم مراجعة القيمة المرحلة لالصول الثابتة عندما   

ان هذه القيمة المرحلة قد ال تتحقق، وفي هذه الحالة التي تكون فيها القيمة 
المرحلة اعلى من القيمة المتوقع تحقيقها ويتم معالجة الخسائر الناتجة عن هذا 

  .التخفيض في قائمة الدخل الموحدة
لمرحلة لالصول الى القيم وفي حالة عكس هذه الخسائر الحقا يتم زيادة القيمة ا  

التقديرية المتوقع تحقيقها بحيث ال تزيد عن القيمة التي تم تعديلها في السنوات او 
  .الفترات السابقة ويتم معالجة هذه الفروقات في قائمة الدخل مباشرة

  
  تحويل العمالت األجنبية  )ح

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

تم في السوق، أو طبقا ألسعار الشراء كما وردت في عقود شراء العمالت اآلجلة ان   
 األصول والخصوم التي تحتفظ بها الشركة  قيمتحويلويتم  ، تغطية هذه المعامالت

 إلى الريال السعودي حسب سعر الصرف تاريخ المركز المالي في األجنبيةبالعمالت 
 ويتم معالجة تم تغطيتها ان اآلجلة أو طبقا ألسعار عقود الشراء بذلك التاريخالسائد 

 إثباتكما يتم  األولية الموحدة الفرق سواء بالربح او الخسارة ضمن بنود قائمة الدخل
 عند حدوثها في أجنبيةالية المستخدمة لتغطية عمالت  والخسائر في األدوات الماألرباح

  . األولية الموحدة قائمة الدخل
  

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

المتجمعة  العمل والعمال في المملكة العربية السعودية وذلك عن فترة خدماتهم لنظام
بموجب عقود العمل الخاصة بهم ويتم احتساب المبلغ المستحق على أساس القيمة 
الحالية لالمتيازات المكتسبة للموظف فيما لو ترك الموظف عمله كما في تاريخ قائمة 
المركز المالي ويتم دفع المبالغ المستحقة عند انتهاء خدمات الموظفين على أساس 

 المملكة لالنظمة المعمول بها فية وعدد سنوات خدماتهم طبقا رواتبهم وبدالتهم األخير
  .العربية السعودية



٩ -صفحة   شركة المراعي 

  
  

   واإلداريةمصاريف البيع والتوزيع  والمصاريف العمومية   )ي 
 التكاليف المباشرة واإلداريةتتضمن مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية   
 المحاسبية المتعارف للمبادئ طبقا  تكلفة مبيعاتأصالتعتبر  التي الغير المباشرة و

عليها ، ويتم توزيع المصاريف بين تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتوزيع 
 عندما يكون ذلك ضروريا طبقا ألسس متماثلة كما واإلداريةوالمصاريف العمومية 

 مستهلكينتقوم الشركة بتحميل المبالغ المدفوعة طبقا لعقود طويلة األجل مع ال
  .ين على مصاريف البيع والتوزيعوالموزع

  
   إدارة أتعـاب  )ك 

 قبل الشركة  المدارة مناالعالف الدائنة الناتجة عن مزارع اإليرادات وخصم إثباتيتم   
  . والعموميةاإلدارية المصاريف من

  
  ــاةالزكــــ  ) ل

ريضة  وقواعد فألحكامطبقا األولية الموحدة يتم تكوين مخصص الزكاة بالقوائم المالية   
الزكاة والضريبة في المملكة العربية السعودية ويتم معالجة التسويات الناتجة عن الربط 

  .النهائي في السنة التي يتم فيها الربط
  

   التشغيلية اإليجارات  )م 
خالل فترة عقود األولية الموحدة  التشغيلية على قائمة الدخل اإليجاراتيتم تحميل   

  . التشغيليةاإليجار
  
  

  قــــروضال  - ٤
  

  م٢٠٠٥سبتمبر     م٢٠٠٦سبتمبر   

  
آالف الرياالت 

    السعودية
آالف الرياالت 

  السعودية

  ٢٥٤,٩٦٠    ٣٩٣,٤٨٠  صندوق التنمية الصناعية السعودي

  ٢٠,٣٠٨    ١٩,٨٥٤  البنك الزراعي العربي السعودي

  ٧٧٥,٠٠٠    ٩٢٦,٨٤٦  )مرابحة ( تسهيالت بنكية إسالمية 

  ١,٠٥٠,٢٦٨    ١,٣٤٠,١٨٠  
  



١٠ -صفحة   شركة المراعي 

  
 قطاعـات العمـل    - ٥

على أساس قطاعات اإلنتاج ، ومن وجهـة نظـر          مبيعات  الاإلفصاح عن تحليل    ب  االكتفاء تم  
مجلس االدارة فإن االفصاح حسب المناطق الجغرافية قد يضر بمصلحة الشركة وعليه لم يتم              

  .ذلك

  م٢٠٠٥سبتمبر     م٢٠٠٦سبتمبر   

  
آالف الرياالت 

    السعودية
 آالف الرياالت
  السعودية

        اتـا للمنتجـطبق

  ٩٥٧,٨٥٩    ١,١٨٧,١٢٦  ألبان طازجــة

  ١٥٦,٦٢٨    ١٩٩,٥٦٧  ألبان  طويلة األجل

  ١٠٥,٢٠٤    ١٤٩,٨٧٣  عصائر فواكــه

  ٣٠٩,١٩٩    ٤٨٦,٣٢٧  أجبان وزبــدة

  ٨,٢٨٩    ١١,٧٤٣  منتجات غير األلبان

  ٥,٢٢٦    ٤,٦١٦  أخــــــرى

  ١,٥٤٢,٤٠٥    ٢,٠٣٩,٢٥٢  
  
 ـح الســهمربـ  - ٦

بناءا على توجيهات مجلس الوزراء الموقر قامت هيئة السوق المالية بتجزئة اسهم الشركات   
 ريال سعودي ٥٠ ريال سعودي بدال من ١٠المساهمة لتصبح القيمة االسمية لكل سهم 
م، وعليه تغير عدد اسهم رأس ٢٠٠٦ ابريل ١٥وتأثرت الشركة بهذا االجراء اعتبارا من 

 ريال سعودي لكل ٥٠ مليون سهم مصدرة ومدفوعة القيمة على اساس ٢٠ من مال الشركة
  . ريال سعودي لكل سهم١٠ مليون سهم مصدرة ومدفوعة القيمة على اساس ١٠٠سهم الى 
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INDEPENDENT ACCOUNTANTS’ REVIEW REPORT 
 
 
To the Shareholders of 
Almarai Company 
A Saudi Joint Stock Company 
Riyadh - Saudi Arabia 
 
 
We have reviewed the accompanying interim consolidated balance sheet of Almarai Company a Saudi Joint 
Stock Company (the “Company”) as of 30 September 2006, the related interim consolidated statements of 
income, cash flows and changes in shareholders’ equity for the period ended 30 September 2006, including 
the related notes. These interim consolidated financial statements are the responsibility of the company’s 
management. 
 
We conducted our review in accordance with the standards established by the Saudi Organisation for 
Certified Public Accountants. A limited review of interim consolidated financial statements consists principally 
of applying analytical procedures to financial data and making inquiries of persons responsible in the 
Company for financial and accounting matters. It is substantially less in scope than an audit conducted in 
accordance with generally accepted auditing standards, the objective of which is the expression of an opinion 
regarding the interim consolidated financial statements taken as a whole. Accordingly, we do not express 
such an opinion. 
 
Based on our limited review, we are not aware of any material modifications that should be made to the 
accompanying interim consolidated financial statements for them to be in conformity with generally accepted 
accounting principles. 
 
 
 
 
 
 
Abdullah M. Al-Basri 
Certified Accountant 
Licence No. 171 
Aldar Audit Bureau 
Abdullah M. Al-Basri & Co. 
 
Riyadh, 17 Ramadan II 1427 A.H. 
Corresponding to 10 October 2006 A.D. 
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ALMARAI COMPANY 
A SAUDI JOINT STOCK COMPANY 

RIYADH - SAUDI ARABIA 
 

INTERIM CONSOLIDATED BALANCE SHEET  
AS AT 30 SEPTEMBER 2006 (UNAUDITED) 

Notes
YTD 

September
2006

YTD
September

2005
SAR '000 SAR '000

Current Assets
Cash and Bank Balances 46,802           27,231           
Receivables and Prepayments 272,962         220,002         
Inventories 449,535         299,570         
Total Current Assets 769,299         546,803         

Current Liabilities
Payables and Accruals 466,357         376,708         
Short Term Loans 4 105,261         103,462         
Total Current Liabilities 571,618         480,170         

NET CURRENT ASSETS 197,681         66,633           

Non Current Assets
Intangible Assets - Goodwill -                 4,081             
Fixed Assets 2,876,958      2,258,327      
Total Non Current Assets 2,876,958      2,262,408      

Non Current Liabilities
Long Term Loans 4 1,234,919      946,806         
Employees' Termination Benefits 76,028           60,401           
Total Non Current Liabilities 1,310,947      1,007,207      

NET ASSETS 1,763,692      1,321,834      

SHAREHOLDER'S EQUITY
Share Capital 1,000,000      750,000         
Statutory Reserve 212,470         195,601         
Retained Earnings 551,222         376,233         

TOTAL SHAREHOLDER'S EQUITY 1,763,692      1,321,834      

 
 

 
 
 
 
 
 

“THE ACCOMPANYING NOTES FORM AN INTEGRAL PART OF THIS STATEMENT” 
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ALMARAI COMPANY 
A SAUDI JOINT STOCK COMPANY 

RIYADH - SAUDI ARABIA 
 

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME 
FOR THE NINE MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2006 (UNAUDITED) 

Notes
July-

September 
2006

July-
September 

2005

YTD 
September

2006

YTD
September

2005
SAR '000 SAR '000 SAR '000 SAR '000

Sales 5 717,132       547,636       2,039,252    1,542,405    

Cost of Sales (432,865)      (324,844)      (1,255,674)   (924,605)      

Gross Profit 284,267       222,792       783,578       617,800       

Selling & Distribution Expenses (110,710)      (83,978)        (303,472)      (232,034)      

General & Administration Expenses (32,728)        (24,233)        (93,718)        (70,586)        

Net Income before Bank Charges & 
Zakat 140,829       114,581       386,388       315,180       

Bank Charges (14,866)        (10,876)        (41,143)        (28,530)        

Net Income before Zakat 125,963       103,705       345,245       286,650       

Zakat (3,408)          (2,824)          (10,311)        (7,473)          

Net Income 122,555       100,881       334,934       279,177       

Earnings per Share (SAR)* 6 1.23           1.01           3.35             2.79           

* Earnings per Share is calculated on the total number of issued shares is equal to the shares issued at 30
September 2006 (i.e.100 million shares).

The operating results reported above in this interim consolidated statement of income present a true picture of
the past performance of the Company, but are not necessarily indicative of future results.
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ALMARAI COMPANY 
A SAUDI JOINT STOCK COMPANY 

RIYADH - SAUDI ARABIA 
 

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS  
FOR THE NINE MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2006 (UNAUDITED) 

YTD 
September

2006

YTD
September

2005
SAR '000 SAR '000

Cash Flows from Operating Activities

Net Income 334,934         279,177         
Depreciation & Amortisation 130,147         89,339           
Bank Charges 41,143           28,530           
Change in Employees' Termination Benefits 9,827             6,981             

Operating Cash Flows Before Changes in Working Capital 516,051         404,027         

Changes in:
    Receivables & Prepayments (55,460)          (33,408)          
    Inventories (128,554)        (56,331)          
    Payables & Accruals 95,966           90,237           
Cash Flows from / (used by) Changes in Working Capital (88,048)          498                

Cash Flows from Operating Activities 428,003         404,525         

Cash Flows used in Investing Activities

Additions to Fixed Assets (651,460)        (473,819)        
Proceeds from the Sale of Fixed Assets 40,612           31,257           
Cash Flows used in Investing Activities (610,848)        (442,562)        

Cash Flows from Financing Activities

Increase in Loans 229,115         282,844         
Dividends Paid during the Period -                 (250,000)        
Bank Charges (41,143)          (28,530)          
Cash Flows from Financing Activities 187,972         4,314             

Increase / (Decrease) in Cash and Bank Balances 5,127             (33,723)          

Cash and Bank Balances at 1 January 41,675           60,954           

Cash and Bank Balances at End of Period 46,802           27,231           

 
 
 
 
 
 
 

“THE ACCOMPANYING NOTES FORM AN INTEGRAL PART OF THIS STATEMENT” 
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ALMARAI COMPANY 
A SAUDI JOINT STOCK COMPANY 

RIYADH - SAUDI ARABIA 
 

INTERIM CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY 
FOR THE NINE MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2006 (UNAUDITED)

YTD 
September

2006

YTD
September

2005
SAR '000 SAR '000

Share Capital

Balance at 1 January 1,000,000      750,000         
Balance at End of Period 1,000,000      750,000         

Statutory Reserve

Balance at 1 January 212,470         173,860         
Transfer from Retained Earnings -                 21,741           
Balance at End of Period 212,470         195,601         

Retained Earnings

Balance at 1 January 216,289         368,797         
Net Income 334,933         279,177         
Transfer to Statutory Reserve -                 (21,741)          
Dividends Paid -                 (250,000)        
Balance at End of Period 551,222         376,233         
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ALMARAI COMPANY 
A SAUDI JOINT STOCK COMPANY 

RIYADH - SAUDI ARABIA 
 

NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (UNAUDITED) 
 
 
 
1. THE COMPANY 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 still 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 and Oman) 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 

 
The Company operates in Bahrain and Oman through subsidiaries, Almarai Company Bahrain W.L.L. 
and Arabian Planets for Trade and Marketing L.L.C. respectively. 
 
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 INTERIM 
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

 
(a) The interim 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 period comparatives have been regrouped on a basis consistent with current 

period classification. 
(d) The interim 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 interim consolidated financial statements are rounded to the nearest thousand. 
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3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
 
 

A. Use of Estimates 
 

The preparation of interim consolidated 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 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 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 reviewed for impairment, annually or more frequently if events or changes in 
circumstances indicate that the carrying value may be impaired. 

 
 
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 

 
The carrying values of fixed assets 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 consolidated Statement of 
Income. 
 
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 years/periods. A reversal of an impairment loss is recognized as 
income immediately in the consolidated Statement of Income. 
 
 

H. 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 interim consolidated statement of income as appropriate. Gains and 
losses on derivative financial instruments used to hedge foreign currency exposures are recognised 
in the interim 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. 
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L. Zakat 
 

Zakat is provided for in the interim 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.  
 
 

M. Operating Leases 
 

Rentals in respect of operating leases are charged to the interim consolidated Statement of Income 
over the terms of the leases. 
 
 

4. LOANS 
 

YTD 
September

2006

YTD
September

2005
SAR '000 SAR '000

(i)  Saudi Industrial Development Fund 393,480          254,960          
(ii)  Saudi Arabian Agricultural Bank 19,854            20,308            
(iii)  Islamic Banking Facilities (Murabaha) 926,846          775,000          

Total 1,340,180       1,050,268       

 
 

5. SEGMENTAL REPORTING 
 

Analysis of Sales is given by Product Group as shown below. The disclosure of segmental information by 
geographical area would, in opinion of the Board of Directors, be prejudicial to the interest of the Company 
and accordingly is not disclosed. 
 
By Product Group

Fresh Dairy 1,187,126       957,859          
Long Life Dairy 199,567          156,628          
Fruit Juice 149,873          105,204          
Cheese & Butter 486,327          309,199          
Non-Dairy Foods 11,743            8,289              
Other 4,616              5,226              

2,039,252       1,542,405       

 
6. EARNINGS PER SHARE 
 

As per the direction of the Ministry Board, the Saudi Arabian Capital Market Authority has directed the par 
value of shares to be restated at SAR 10 per share instead of SAR 50 per share. This change in the par 
value of shares took effect from 15 April 2006, and therefore the composition of the share capital of the 
Company was changed from 20 million fully paid and issued shares of SAR 50 each to 100 million fully 
paid and issued shares of SAR 10 each. 
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