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  لس إدارة شرآة المراعيتقرير مج

 1,096.7مليون ريـال آمـا بلـغ صـافي الـدخل             5,868.8 مبيعات بلغت    2009 حققت الشرآة خالل سنة      وتوفيقه،بحمد اهللا   
 على التوالي مقارنة مع أرقام الـسنة الماليـة الـسابقة، وتعـزى هـذه النتـائج              %20.5 و   %16.7مليون ريال بزيادة مقدارها     

  .آة في آافة القطاعات وتنوع اسواق ومصادر دخل الشرآة وآفاءتها االدارية  زيادة مبيعات الشرإلى

 مـن المبيعـات  % 30.7 والتـي تمثـل   مليـون ريـال   1,802.2تدفقات نقدية إيجابية بلغت   فقد حققت الشرآة  وباإلضافة لذلك   
  . مليون ريال1.7 قدرها  ماليةالحصول على تمويالتمما مكن الشرآة من 

   .ت سنة اإلنجازا2009

 نمـت منتجـات األلبـان الطازجـة بنـسبة      حيـث   آافـة أصـناف منتجاتهـا    شـمل مبيعاتفي ال حققت الشرآة نموًا  2009في
، %11,2، واألجبـان والزبـدة بنـسبة        %28.0، وعـصائر الفواآـه بنـسبة        %13,5، والمنتجات الطويلـة األجـل بنـسبة         13,9%

 اق المـستهلكين  أذوالتعـرف المـستمر علـى   عـدة عوامـل منهـا    ، وتعزى هذه النتائج إلى %20,1ومنتجات المخابز بنسبة    
  .ا التجاريةنا وقوة عالمتنا في تسيير أعمالن، وتميزنا لمنتجاتية ، والجودة العالوتحقيق حاجاتهم

 مما يجعل منتجاتنا    نموًا آبيرًا في الحصة السوقية لمنتجاتنا الرئيسية من اللبن والحليب والزبادي             2009وقد شهدت سنة    
  .  المستهدفةلمنتجات  المفضلة  في األسواقا

 عـصائرها فـي األسـواق، ونظـرًا لجـودة عـصائر       طـرح ت المراعي بمرور عشر سنوات علـى  لاحتف 2009 وفي هذه السنة 
  سوقالعالمة التجارية المفضلة في ال أصبحت أخرى إلى  أن مبيعاتها بقوة سنة بعد ، نمت وتنوعهاالمراعي 

 مـشروع الـصناعات      إنتاجيـة جديـدة ومنهـا      وحداتدخول   المبيعات بعد    حجمالمخبوزات في زيادة    آما ساهمت المعجنات و   
عجنات والمخبـوزات تحـت اسـم        مجموعة من الم   طرحومن ثم   ) فيفارتيا(الغذائية الحديثة، وهو مشروع مشترك مع شرآة        

  ).سويس رول(تشمل الكرواسان والكيك و ) يزادسفن (

مـن شـرآة طيبـة األردنيـة        % 75 اسـتحوذت علـى نـسبة        نمـا وسعها الجغرافي فـي األردن حي      ت  باآورة  وقد بدأت الشرآة  
 الـشرآة العالميـة للمـشاريع        المراعـي علـى    لالستثمار في قطاع المواد الغذائية، وتبع ذلك فـي نفـس الـسنة اسـتحواذ              

  في جمهورية مصر العربية% 100بنسبة  ) بيتي(الزراعية 

العالميـة وإنـشاء شـرآة      ) كوبيبـسي (يق توقيع اتفاقية مـع شـرآة        سع الجغرافي عن طر    الشرآة خطتها في التو    أآدتآما  
ــ  بان والعصائر العالميـة    شرآة األل ( اسمها   وسـترآز  .  مـن اسـهمها  %)48(تملـك شـرآة المراعـي     حيـث  IDJ المعروفـة ب

رق األوسـط باسـتثناء دول      الشرآة الجديدة مبدئيا على الفرص االستثمارية الجديدة في جنوب شرق آسيا وأفريقيا والـش             
  .مجلس التعاون الخليجي

اعيـة   على شرآة حائـل للتنميـة الزر        نتيجة االستحواذ  الدواجن دخلت الشرآة في قطاع      2009وفي الربع الرابع من سنة      .
  ، حيث يتمتع هذا القطاع بفرص قوية للتوسع والنمولسياسة المراعي التوسعية جديد وهام بالنسبة ، وهذا قطاع)هادآو(

  .وقد وضعت الشرآة خططًا طموحة لتنمية هذا القطاع

 أعلنـت الـشرآة عـن هـذا         حيـث حليـب األطفـال،     لصنع  مـ  نـشاء  مليون ريال بـشكل أولـي إل       700 أآثر من آما تم استثمار    
 ة الغذائيـ  ستمرار في تطوير وإنتاج أصـناف جديـدة مـن المنتجـات           ، مما يؤآد التزامها باال    2009المشروع في الربع األول من      

 لحليب  ة الوحيد ة المصنع  الشرآة  ستكون المراعي  وبعد تشغيل هذا المصنع   . التي تتوافق مع توجه الشرآة اإلستراتيجي     
  .األطفال في المنطقة

مؤآـدين بـذلك اإللتـزام      ،  ناه مـن خطـط للنمـو بمـستقبل الـشرآة          أ واضـحة لمـا بـد      ًا أرست هـذه االسـتثمارات أسـس       وقد  
عـن  تتناسـب مـع رؤيـة الـشرآة وأهـدافها            جديدة والبحث عن فـرص أعمـال تجاريـة           ئية غذا في تطوير منتجات  واالستمرار  

 وتحقيـق   آخـذين باإلعتبـار اإلسـتمرار بخدمـة العمـالء          الجديـدة والخـدمات       الغذائية طريق تقديم نطاق اوسع من المنتجات     
  .زيادة حقوق المساهمينالمستهلكين وحاجات 

 علـى دعمهـم المـستمر        األآفـاء  موظفينـا  و إلـى  لـى إدارة الـشرآة        كرنا إ  نغتنم هذه الفرصـة لنقـدم شـ        وبهذه المناسبة 
    .لتحقيق أهداف الشرآة وتجسيد شعارنا بأن منتجاتنا حقًا جودة تستحق الثقة  وتفانيهموإخالصهم
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  2009لمحة عن نمو المبيعات في 

  مليـون ريـال      1,096.7في األربـاح     مليون ريال سعودي، آما بلغ صـا       5,868.8  شرآة المراعي   بلغت مبيعات  2009ام  في ع 
  . على التوالي مقارنة بالعام السابق %20.5 و% 16.7سعودي بزيادة 

  التجاريـة عالمـة ال يعزى إلى قوة اخرى عامًا مميزًا في تاريخ المراعي، آما أن النمو المتحقق سنة بعد             2009ويمثل العام     
  .والتوزيعية التي تتبناها الشرآةلتسويقية ولجودة منتجاتها فضًال عن االستراتيجيات ا) لمراعيل(

  : ويبين الجدول التالي مبيعاتنا حسب نوع المنتج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المبيعات حسب نوع المنتج
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المبيعات نسبة الدخل قبل المصاريف البنكية والزآاة %

2008 2009
13.9% البان طازجة         2,817.6        2,474.6
13.5% البان طويلة األجل            562.6           495.7
28.0% العصائر           620.2           484.5
11.2% أجبان وزبدة         1,143.0        1,028.2
20.1% المخابز           618.1           514.8

6.9% أخرى             34.4             32.1
15.2% اإلجمالي        5,795.9        5,029.9

الدواجن  (هادآو)             44.5               -
مبيعات أخرى (هادآو)             28.4               -

16.7% إجمالي المبيعات        5,868.8        5,029.9

المبيعات حسب فئة المنتجات 
(بماليين الريـاالت )

السنة المنتهية في 31 ديسمبر
التغير %
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  األلبان الطازجة 

اللـبن والحليـب والزبـادي       وتـشمل  . المنتج محليا  األبقارحليب   المصنوعة من     و األجل الرئيسية  قصيرة     تشمل  المنتجات    

  .منتجات األلبان المحالة التي يتم إنتاجها من الحليب الخامل باإلضافةفواآه و القشطة الطبيعي والزبادي بال

مليـون ريـال سـعودي      2,817,6وقد بلغ حجم المبيعات من منتجات األلبان الطازجة والتي تشكل الفئة األآبر من المنتجات               
  .عن العام السابق% 13,9  أي بزيادة مقدارها

 لحصة السوقية لكل من اللبن والحليب والزبادي  فـي أسـواق المملكـة العربيـة الـسعودية                  زيادة ا  2009وقد شهدت سنة    
  .ينمما يجعلها المنتجات األآثر تفضيًال عند المستهلك. عمل بهانواألسواق األخرى التي 

. شاقتهم ورعلى وزنهمالحريصين  مستهلكين مدعمة تستهدف بصورة رئيسية ال     ، وهي منتجات  "تريم  " الزبادي و   آما أن   
  . ليتناسب مع اذواق المستهلكين تصاميم العبوات لهذين المنتجينتحديثوقد تم 

  األلبان طويلة األجل
 األجـل وآريمـة الخفـق  والقـشطة طويلـة       المنتج محليًا وهي تشمل الحليـب طويـل األجـل    األبقار  حليب أيضًا من    وتحضر

  .المرآزوالحليب 

بالمقارنـة مـع   % 13,5مليون ريال وهذا يمثل زيـادة نـسبية مقـدارها     562,6األجل وقد بلغ حجم مبيعات المنتجات الطويلة      
  .العام السابق

 وقـد سـاهمت   .  مالئمـة لألطفـال    بحيـث يكـون أآثـر       النكهات ذيجل  لحليب طويل األ  ل تطوير وإدخال عبوات جديدة    وقد تم   
  . لهذا المنتج المبيعات التسويقية في زيادة الخطط

  العصائر
 مليـون ريـال     620,2 بلغت مبيعات العـصائر      حيث عصائرها   طرحعشر سنوات على     بمرور المراعي   تلإحتف 2009في سنة   

  .مقارنة بالعام السابق% 28,0سعودي مما يمثل زيادة نسبية مقدارها 

واستمرت المراعي بتطوير وتقديم عصائر بنكهات جديدة مثل الليمون مع النعناع وآوآتيل الفواآه حيـث سـاهم ذلـك فـي                     
  .زيادة المبيعات وارتفاع حصة المراعي في سوق العصائر

  األجبان و الزبدة

المعلبـة،   الـشيدر    الجبنة القابلة للدهن، وشرائح الجبنة، وجبنة المثلثـات، وجبنـة           :  على   منتجات هذه المجموعة  تشمل  
  .، والحلوم، والفتا والموزاريال والزبدة والسمن المطبوخةشيدرجبنة المربعات، وجبنة الو

عـن العـام    % 11,2 ويمثل ذلك زيادة تعادل      ) مليون ريال سعودي    1,143,0()  2009ام  ـع(  حجم المبيعات منها خالل      و بلغ 
  . السابق

   . عمل بهات في األسواق التي حافظت على مرآز الريادةحيث آما أصبح وضع المراعي أآثر قوة في السوق 

ليتواآب جاتنا فإننا قمنا بتحديث ترآيبة بعض المنتجات وتحسين تعليبها          وآجزء من برامجنا المستمرة لتحسين وتطوير منت      
  .مع  رغبات المستهلكين وبالتالي زيادة قدراتنا التنافسية

  منتجات المخابز

منذ استحواذنا على شـرآة المخـابز        والخبز نموا مستمرا     والتي تشمل المعجنات والكيك     أظهرت مبيعات منتجات المخابز     
  . عن العام السابق%20,1مليون ريال سعودي ويمثل ذلك زيادة  618,1 بلغت حيث ودة الغربية المحد

 الشوآوالته والكليجة، وبـسكويت وافـل     تشمل منتجات جديدة    طرحو 2009سنة  بتطوير رقائق السمبوسة خالل       قمنا آما
   ."لوزين "  تحت اسم  جميعها تسوق،والبسكويت
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والتي تشمل مجموعة منتجات الكرواسان، والكعك والسويس رول مـن          ) يزاسفن د ( منتجات   طرح 2009آما شهدت سنة    
  . التابعة لشرآة المراعيالمخابز الحديثة

  منتجات الدواجن

  . ذات القيمة المضافة الدواجن األخرى الدجاج الطازج إضافة إلى منتجاتتشمل منتجات الدواجن

 ديسمبر 31وحتى ) وهو تاريخ اإلستحواذ على هادآو ( 2009ر  أآتوب15 لفترة تمتد من وقد بلغت مبيعات منتجات الدواجن  
  . مليون ريال سعودي 44.5 مبلغ 2009

  األغذية األخرىمبيعات 

  .الزيتونزيت البصل، والبطاطا، والتمور، و:  متضمنه منتجات هادآونتشمل األغذية األخرى من غير األلبا
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  تكــالــيف الــتشـغـيل

  

  

  

  

  

  

  

 زيـادة  وآـذلك    %)15.6 ( بمقـدار  المبيعـات  حجـم     زيـادة  نتيجـة وذلك    %11.7 تعادل   بنسبة  المباشرة لمواد تكاليف ا  ارتفعت
  .2009منتصف عام بدءًا من   عالميًاتكاليف المواد

فقد اسـتطاعت الـشرآة الحـد مـن تـأثير التذبـذب فـي تكـاليف المـواد المباشـرة عـن طريـق إتبـاع إسـتراتيجية مدروسـة                     
علمًا بـأن بعـضًا   . 2009 وبدايات   2008م هذه المواد في أواخر      ظ واإلستفادة من إنخفاض أسعار مع     ،لمشتروات المواد الخام  

 آما .2009النصف الثاني من عام  خالل منتجات األلبان قد بدأت في اإلرتفاع بشكل ملحوظبمن السلع األساسية الخاصة   
 ولكنهـا عـادت لإلرتفـاع خـالل النـصف      2008ت عليه في النصف الثاني مـن عـام      آان ما م أن تكاليف مواد التغليف آانت أقل     

  عـام  فـي  األعـالف    تكـاليف أمـا   .  وذلك بسبب اإلرتفاع الذي حدث في تكاليف مدخالت اإلنتاج عالميـاً           2009الثاني من عام    
مليـون   93.8الحكومية البالغة وقد ساهمت اإلعانة . 2008فإنها قريبة من أسعار ) بدون احتساب اإلعانة الحكومية(  2009

  .ريال سعودي بتعويض جزء من إجمالي الزيادة في التكاليف

  االستهالك واإلطفاء

 الزراعيـة مـن     الـدواجن و المنتجـات    " والتـي تـشمل     " قيمة موجوداتنا من األصـول      زادت  ) هادآو( باستحواذنا على شرآة    
 آأصول ثابتة ا وتقييمه ها  يتم تصنيف  "الحية"وبالتالي فإن صافي األصول      ، إضافة إلى قطيع األبقار؛        واألعناب التمور والزيتون 

بموجب سياستنا المحاسبية المتماشية مع المعايير المحاسبية المتعارف عليها بهذا الخصوص حسبما هي موضحة فـي         
  .قوائمنا المالية

ال بسبب االستثمارات المستمرة في المزارع       مليون ري  126.2و   بنح  في اآلالت والتجهيزات   وقد زاد استهالك األصول الثابتة    
  .ومرافق اإلنتاج والتوزيع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

التغير% من المبيعات % 2008 من المبيعات % 2009

11.7% 44.2%    2,225.1 42.4% تكلفة مواد مباشرة 2,486.4     

26.2% 16.0%      805.8 17.3% تكلفة مبيعات أخرى 1,016.6     

18.1% 14.9%      750.9 15.1% مصاريف بيع وتوزيع 887.1        

6.8% 3.7%      187.1 3.4% مصاريف عامة وإدارية 199.7        

15.6% 78.8%    3,968.9 78.2% إجمالي تكاليف التشغيل  4,589.8     

تكلفة التشغيل (بماليين الرياالت)
السنة المنتهية في  31 ديسمبر

التغير% من المبيعات % 2008 من المبيعات % 2009

11.7% 44.2% تكلفة مواد مباشرة 2,486.4    42.4% 2,225.1   

18.5% 14.8% تكلفة رواتب الموظفين 884.5      15.0% 746.7     

16.7% 9.1% مصاريف تشغيلية 535.8      9.1% 459.0     

20.3% 4.9% مصاريف تسويق 297.4      5.1% 247.3     

7.6% 0.4% تأمين 22.5        0.4% 20.9       

34.6% 5.4% اإلستهالك واإلطفاء 363.2      6.2% 269.9     

15.6% 78.8%    3,968.9 78.2% إجمالي تكاليف التشغيل  4,589.8   

ويمكن آذلك عرض هذه التكاليف بصورة مختلفة وحسب طبيعة اإلنفاق:

تكاليف التشغيل (بماليين 
الرياالت)

السنة المنتهية في  31 ديسمبر
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   لمجموعة المراعيالدخل من شرآاتنا التابعة
مـشروعنا المـشترك   ) (IDJ(يشمل الدخل الناتج من شرآاتنا التابعة صافي دخل آل من شرآة األلبان والعـصائر العالميـة      

  . تم اإلستحواذ عليها آجزء من عملية اإلستحواذ على هادآووشرآة تأصيل والتي) مع شرآة بيبسيكو

وتعكــس نتــائج شــرآة األلبــان والعــصائر العالميــة تكــاليف التــشغيل للمــشروع المــشترك ويــشمل ذلــك األبحــاث الخاصــة  
   .م2009باإلستثمار وآذلك الدخل الناتج من شرآة طيبة للنصف الثاني لعام 

 ميةالمبالغ المدفوعة إلى الجهات الحكو

خالل السنة تسديد الدفعات التالية للجهات الحكومية       تم  
  المبينة في الجدول

  

  

  

  

  

  الدخل الصافي
 وارتفعـت نـسبة صـافي الـدخل         2009 مليـون ريـال فـي        1,096.7 إلى   2008 في    مليون ريال  910.3زاد الدخل الصافي من     
  %.18.7لى إ % 18.1بالنسبة للمبيعات من 

  التدفقات النقدية
  

  

  

  

ممـا مكـن   . م2008خـالل عـام   % 77.4 مليون ريال بزيـادة قـدرها   1,802.2تدفقات نقدية إيجابية بلغت    د حققت الشرآة  وق
 التـدفقات النقديـة القويـة الناتجـة عـن العمليـات             تسـاهم قـد   و. ليون ريال ب 1.7 قدرها   الحصول على تمويالت  الشرآة من   

 وفـي  اإلستثمار فـي الـشرآات التابعـة،    وتنميتها وتسديد الديون األصول والتشغيلية للمراعي في المحافظة على قاعدة  
  .لمساهمينا  علىتوزيع األرباح

  المتزايـدة  المـستقبلية  تـوفير احتياجـات الـسوق   ل علـى االسـتمرار فـي االسـتثمار بـصورة مـستمرة              الـشرآة تحرص  آما  
جهـة النمـو المرتقـب فـي الطلـب،           لموا الطموحـة وسوف تستمر مستويات االسـتثمار      .  جديدة  عمل والدخول في قطاعات  

  .ستمرار في المحافظة على مرآز الريادة في األسواقاإلو

  

2008 2009
الرسوم الجمرآية 89.3          68.2         
الزآاة 17.6          19.9         
المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية 20.7          18.7         
تكاليف التأشيرات واإلقامة 23.2          21.8         
أخرى 2.0           1.6          

إجمالي الدفعات إلى المؤسسات الحكومية  152.8        130.2       

الدفعات إلى المؤسسات الحكومية (بماليين الرياالت)
السنة المنتهية في  31 ديسمبر

2008 2009
السيولة النقدية الواردة من النشاطات التشغيلية 1,802.2    1,016.1   
 (1,572.1)  (1,711.0) السيولة النقدية المستخدمة في النشاطات اإلستثمارية

السيولة النقدية الواردة من / (المستخدمة في) النشاطات التمويلية 169.9      664.6     

الزيادة / النقص في النقد 261.1      108.6     
رصيد النقد في بداية اول السنة 246.6      138.0     

رصيد النقد في نهاية السنة  507.7      246.6     

السيولة النقدية (بماليين الرياالت)
السنة المنتهية في  31 

ديسمبر

السيولة الواردة من النشاطات التشغيلية
2009 -2005 
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لتقليل حجم المخزون والمطالبات مما آان له األثر االيجابي في تقليل حجم  مختلفة أساليب الشرآة ستحدثتاولقد 
  . المال العاملرأس

االستثمارات المتواصلة في المزارع والمنتجات الجديدة ومرافق تصنيع ى المصاريف الرأسمالية بشكل آبير إل وتعزى زيادة 
  .”IDJ“  من خالل شرآة األلبان والعصائر العالميةحليب األطفال والتوسع الجغرافي للشرآة

  

  

  

  

  

  

  

  

 ياإلستحواذات والتوسع السوقي والجغراف
 الفرص اإلستثمارية   الستفادة من ل) كو  يبيبس(  عن إنشاء مشروع مشترك مع شرآة        2009 فبراير   14أعلنت الشرآة في    

شـرآة  "  وقد أطلـق علـى الـشرآة الجديـدة اسـم              خارج نطاق دول مجلس التعاون الخليجي      في منتجات األلبان والعصائر   
شـرآة المراعـي    التابعةمن خالل شرآتها (  الشرآة الجديدة  اسهممن% 48 المراعي  تملكو" األلبان والعصائر العالمية    

ف ترآـز الـشرآة علـى      ووسـ .  مليـون دوالر أمريكـي آرأسـمال مـدفوع         7وقد تم تخصيص مبلـغ      ). م.م.ذلإلستثمار  بضة  القا
 التـي   الفرص اإلستثمارية في جنـوب شـرق آسـيا، وأفريقيـا، والـشرق األوسـط باسـتثناء دول مجلـس التعـاون الخليجـي                       

  التدخل ضمن نطاق عمل هذه الشرآة

2008 2009
صافي الدخل 1,096.7    910.3     
اإلستهالك واإلطفاء 363.2      269.9     
رسوم بنكية 147.5      125.5     
حصة الخسارة من الشرآات التابعة 2.0            -          

التغير في مكافأة نهاية الخدمة 26.2        23.1       

حقوق األقلية في صافي الربح 3.4          0.6         

    (313.3) صافي التغيرات في رأس المال العامل 163.2     
صافي السيولة النقدية التشغيلية  1,802.2    1,016.1   

السيولة النقدية من النشاطات التشغيلية (بماليين الرياالت)
السنة المنتهية في  31 

ديسمبر

2008 2009
 (1,655.6)  (1,334.8) مصاريف رأس مالية
عوائد بيع أصول ثابتة 107.4      83.5       
          -       (457.9) إستثمارات في شرآات تابعة

مشتقات أصول مالية   -             -          

          -         (25.7) صافي النقد من عمليات اإلستحواذ على شرآات تابعة

  (1,572.1)   (1,711.0) صافي السيولة النقدية اإلستثمارية 

السيولة النقدية اإلستثمارية (بماليين الرياالت)
السنة المنتهية في  31 

ديسمبر

2008

اإلجمالي  اإلجمالي  أخرى
األعالف 

والمحاصيل 
الزراعية

الدواجن المخبوزات االلبان والعصائر

    (131.5)     (136.4)           -             -             -         (12.3)         (124.1) إستبداالت
 (1,524.1)  (1,198.4)       (88.7)     (112.7)       (25.3)     (326.0)         (645.7) إستثمار رأسمالي جديد
  (1,655.6)   (1,334.8)       (88.7)     (112.7)       (25.3)     (338.3)         (769.8) اإلجمالي 
    (702.5)  (1,555.6)     (457.1)       (43.8)        (6.3)     (370.8)         (677.6) إلتزامات رأسمالية

2009
االستثمارات الرأسمالية (بماليين الرياالت)
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 باالسـتحواذ علـى     م.م. ذ  شـرآة المراعـي القابـضة      التابعـة لمراعي ومن خالل شرآتها      قامت شرآة ا   2009 يناير   29وفي  
 مليـون دينـار     54,8وقـد تـم تـسديد مبلـغ         . من شرآة طيبة األردنية لإلستثمار في قطاع المواد الغذائيـة فـي األردن            % 75

ومـن الجـدير بالـذآر أن       . ذفقة االسـتحوا  تمـام صـ   إلى مؤسـسي الـشرآة المـذآورة إل       )  مليون ريال سعودي     271( أردني  
انتقلـت   2009 يونيـو    3وبتـاريخ   . ي مليـون دينـار أردنـ      32.2 مليون دينـار أردنـي إلـى         12.2شرآة طيبة قد زاد رأسمالها من       

  .بقيمة التكلفة في شرآة طيبة إلى شرآة األلبان والعصائر العالمية %75 البالغة  المراعيملكية

 آـشرآة قابـضة للقيـام باالسـتحواذ     م.م. ذ أنشأت المراعي شرآة تابعة هي المراعي الدولية القابـضة   2009 يونيو   7وفي  
 وقامـت   2009 سـبتمبر    30وقد تم إنهاء الصفقة في      . في مصر ) بيتي (لمشروعات التصنيع الصناعي   الدوليةعلى الشرآة   

 2009 ديـسمبر    30وبتـاريخ    .) مليون ريـال سـعودي     477,7 (أمريكي مليون دوالر    127.1 مبلغ نقدي قيمته     تسديدالشرآة ب 
  . من قيمة التكلفةإلى شرآة األلبان والعصائر العالمية)  بيتيفي% 100( قامت الشرآة بنقل آامل حصتها 

 6 فـي مقابـل إصـدار المراعـي ل            المـصدرة   رأسمال شرآة هادآو   آامل على   شرآة المراعي آتوبر استحوذت    أ 15وبتاريخ  
 ريـال  0,50 ودفع  أسهم من هادآو   5 سهم واحد من أسهم المراعي في مقابل         وذلك عن طريق إصدار     جديد يين سهم مال

وقـد بلغـت    .  مليون ريال سعودي   15.0 الخصوص في هذا    المقابل المالي النقدي  إجمالي  بلغ   حيث   ،لكل سهم في هادآو   
 مليـون ريـال     1,081.7 مبلـغ    – الخاصـة بالـصفقة       ويـشمل ذلـك المـصاريف      - استحواذ المراعـي علـى هـادآو آاملـة           تكلفة

  .2009آتوبر  أ14سعوديًا عند إغالق السوق في  رياًال 174.75 سهم المراعيسعودي وعلى أساس أن سعر 

  أرباح األسهم
 علـى  2008 الخاصـة بعـام   ربـاح األعلـى توزيـع    2009 مارس 23 وافقت الجمعية العامة للشرآة في اجتماعها المنعقد في    

  . ريال لكل سهم3,50، وذلك بواقع  مليون ريال سعودي381.5مين بمبلغ المساه

 ريال سـعودي لكـل   4.00مجلس الجمعية العامة بالموافقة على توزيع أرباح      ال أوصى  فقد 2009بالنسبة للسنة المالية    أما  
  . مليون ريال460  قدرهبمبلغ إجماليوسهم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مــن ة طموحــياتقادمــة الموافــق عليهــا مــن مجلــس اإلدارة ستــشهد مــستو  المراعــي الخمــسية الة فــإن خطــوللعلــم
بين خيـارات و سياسـات بديلـة لتوزيـع األربـاح واختيـار األنـسب بمـا يحقـق                    اإلستثمارات األمر الذي يتطلب معه المفاضلة       

  .مصلحة الشرآة ومساهميها على السواء

 إلـى  30عـي سـوف تـستهدف دفـع أربـاح أسـهم بنـسبة         فإن المراالستثمارات الطموحة إوفي مثل هذه المستويات من     
40.%  

  

2008 2009
    (270.2)     (380.0) توزيعات أرباح مدفوعة
         0.5         (0.7) توزيعات نقدية لمالك الحقوق األقلية

القروض من مؤسسات مالية حكومية
      (62.5)       (70.4) المردودات
المتحصالت 132.6      67.0       

القروض من بنوك إسالمية (مرابحة)
    (119.9)     (233.6) المردودات
المتحصالت 861.0      1,167.7   

صافي الحرآة في القروض البنكية التجارية
    (125.5)     (147.5) رسوم بنكية
        (5.5) رسوم مؤجلة 8.5         

حقوق األقلية بأسهم شرآة المخابز الحديثة   -           14.0       

صافي السيولة النقدية للنشاطات التمويلية  169.9      664.6     

السيولة النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية  (بماليين 
الرياالت)

السنة المنتهية في  31 
ديسمبر
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  الزآاة
يتم استقطاع الزآاة من صافي الدخل أو على أساس احتساب رأس المال العامل حسبما تتطلبـه أنظمـة مـصلحة الزآـاة                      

  . والدخل

ات  وحـصلت علـى شـهاد      2008 ديـسمبر    31حتـى تـاريخ     عـن آامـل الـسنة       وقد سددت الشرآة ما توجب عليها من زآاة         
 و 2007، بينما ما زالـت زآـاة   2006 سنة حتىوقد تلقت الشرآة التقييم النهائي     . السابقةتسديد الزآاة بالنسبة لألعوام     

  . تحت التدقيق لدى مصلحة الزآاة والدخل2008

 وقـد صـدرت موافقـة مـصلحة الزآـاة والـدخل علـى آافـة                 2008 ديـسمبر    31آما أن شرآة هادآو قد سددت الزآاة حتـى          
  .2002 ديسمبر 31وات الماضية وحتى السن

  القروض
 متمثلـة فـي صـندوق        فـي المملكـة       على التمويل الالزم لبرامجنا االستثمارية من مؤسسات تمويل حكوميـة          تم الحصول 

آما تم الحصول على    . متابعةال وتكاليف   الخاص بالتقييم المبدئيً   حيث تتضمن تكاليف التمويل      التنمية الصناعية السعودي  
ن التكلفة الفعليـة لقـروض صـندوق التنميـة          وللعم بأ . ، وهو تمويل بدون فائدة أو عمولة       الزراعي صندوق التنمية  من   تمويل

  .ن البنوك التجارية وال تخضع لمخاطر تقلبات معدالت العمولةمهي أقل بكثير من القروض المقدمة الصناعية السعودي 

 مليون ريال 790الشرآة ، استطاعت الشرآة تأمين مبلغ إضافي مقداره ونظرًا للحاجة إلى مزيد من األموال لتمويل توسع 
 مليـون ريـال مـن صـندوق      360,7 وآـذلك مبلغـًا إضـافيا مقـداره     ) عقـود مرابحـة   (سعودي من تسهيالت القروض التجاريـة 

  . خمس سنواتإلىاستحقاق السداد بعد ثالث يكون التنمية الصناعية السعودي على أن 

   .ةس ثابتا هذه القروض هي قروض طويلة األجل قد بنيت على معدالت أسمن% 50 بأن علما

وقروض صـندوق التنميـة الـصناعية      مليون ريال سعودي2,515.3   بلغت تسهيالت القروض التجارية2009بر  ديسم31في 
 2008في عـام      وقد زادت الرسوم البنكية    ، للسحب متاحالباقي منها    مليون ريال سعودي ، وهي قروض تستخدم و        481.8

، وتعزى هـذه الزيـادة إلـى زيـادة مـستوى             خالل هذا العام    مليون ريال سعودي   147.5  مليون ريال سعودي إلى    125.5من  
 .القروض

التسهيالت المتاحة والمستخدم منها   

3,231.8 3,329.4
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   اجتماعات مجلس اإلدارة

ويوضح الجدول أدناه التفاصيل المتعلقة . حضور جميع األعضاءعقد المجلس خالل العام خمس اجتماعات تميز معظمها ب
  :بذلك

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

4 غير تنفيذي شرآة أسمنت اليمامة
شرآة الدرع العربي للتأمين

د.سامي بن محسن باروم 
مجموعة صافوال

شرآة اسمنت العربية
عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا

5 غير تنفيذي ( العضو المنتدب )
الشرآة السعودية لألسماك

المهندس/ ناصر بن محمد المطوع
شرآة الدرع العربي للتأمين

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

د.ماجد بن عبداهللا القصبي
شرآة البحر األحمر 

ابراهيم بن محمد العيسى
البنك السعودي الفرنسي

4 غير تنفيذي مجموعة صافوال
شرآة أسمنت ينبع
طيبة لإلستثمارات

موسى بن عمران العمران 
البنك السعودي الفرنسي

مجموعة صافوال
أسمنت العربية

عدد الحضورمستقل / غير مستقلأسماء األعضاء والشرآات المساهمة 

مستقل

4 غير تنفيذي

محمد بن عبدالرحمن الدامر

5 غير تنفيذي

4مستقل

4

4غير تنفيذي

5  مستقل

    

عدد االسهم  عدد االسهم 
في 31/12/2009 في 31/12/2008

28.696% االمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير                  33,000,000                  -                      33,000,000
0.746% عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا                          850,000                8,000                          858,000
0.870% االمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير                     1,000,000                   -                        1,000,000
0.001% محمد بن عبدالرحمن الدامر                             1,000                   -                              1,000
0.125% ناصر بن محمد المطوع                        143,330                   -                          143,330
0.001% ماجد بن عبداهللا القصبي                            1,210                   (35)                              1,175
0.001% ابراهيم بن محمد العيسى                              1,000                   -                              1,000
0.998% موسى بن عمران العمران                     1,157,563               (9,309)                        1,148,254
0.000% سامي بن محسن باروم                              140                   -                                 140

31.438% المجموع 36,154,243                       36,152,899                        

نسبة التملك من رأس المال   التغيرات خالل السنة االسم

  

  .في الجمعية العامةي اختيار وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة يتم عن طريق التصويت التراآمتنص أنظمة الشرآة على أن 
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  التعامالت مع األطراف ذوي العالقة
 مع الجهات أو األطراف ذات العالقة وذلك  التاليةمجموعة األرصدة والمعامالت الهامة   الخالل دورة أعمالها العادية، آان لدى       

   :2008 ديسمبر 31 و 2009 ديسمبر 31خالل السنتين المنتهيتين في 

مبيعات    (257.2)     67.5 مساهمون رئيسيون 
مشتريات     190.9    (42.4) مساهمون رئيسيون 

مبيعات   (155.1)     31.4 مساهمون رئيسيون 
مشتريات     186.0    (46.4) مساهمون رئيسيون 

الرصيد في 
31 ديسمبر   

2009

2008

المبلغطبيعة المعامالتاألطراف ذوي العالقة (بماليين الرياالت )

 

ملكية مشترآة  مجموعة صافوال
ملكية مشترآة  شرآة الدرع العربي للتأمين   
ملكية مشترآة  شرآة أراسكو
ملكية مشترآة  مزارع األعالف المستأجرة

شرآة إستثمار تابعة   شرآة األلبان والعصائر العالمية  
شرآة إستثمار تابعة   شرآة تأصيل 

العالقة الكيان 

  

  .إن أثمان وقيم هذه الصفقات وشروط التسديد متوفرة تحت الطلب
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  التقارير القطاعية
، ومنتجـات المخـابز     "المراعـي " تحـت اسـم      األلبان وعـصائر الفواآـه       يتضمن نشاط وأعمال المجموعة تصنيع وبيع منتجات      

، وآـذلك اإلسـتثمارات األخـرى مثـل حليـب           "هـادآو "، ومنتجـات الـدواجن تحـت اسـم          "يـز اسفن د " و  " لوزين" تحت اسم   
لى أساس  مقسمة ع2008 و 2009 ديسمبر 31األطفال، وفيما يلي المعلومات المالية المختارة للسنتين المنتهيتين في          

  :القطاعات اإلنتاجية

المجموع أنشطة أخرى منتجات  
الدواجن

منتجات  
المخابز

منتجات األلبان   
وعصائر الفواآه بماليين الرياالت 

2009
المبيعات               5,204.6       646.4         44.5           158.9           -    6,054.4
مبيعات طرف ثالث               5,177.7       618.1         44.5             28.5           -    5,868.8
االستهالك               (206.6)        (56.5)          (2.7)            (22.2)           -      (288.0)

الحصة في نتائج شرآات زميلة                     (3.4)           -           1.4               -           -          (2.0)
صافي الدخل قبل حقوق األقلية                972.4       139.8           8.4              (7.9)        (12.5)    1,100.2

حصة صافي األصول في شرآات زميلة                455.1           -         29.0               -           -       484.1
إضافات إلى األصول غير المتداولة             1,537.7       338.3       383.4           847.9         88.7    3,196.0
األصول غير المتداولة             5,664.0    1,280.6       377.9           922.2       560.6    8,805.3

إجمالي األصول             7,298.0    1,467.1       454.2        1,203.1       564.6  10,987.0
إجمالي اإللتزامات            (4,666.3)      (218.4)        (70.2)          (131.7)      (500.7)   (5,587.3)

18.7% -           -               -           23.1% 19.8% العائد على األصول التشغيلية  
15.8% -           -               -           12.5% 19.0% العائد على صافي اإللتزامات  

2008
المبيعات               4,535.8       537.3         -             -         -    5,073.1
مبيعات طرف ثالث               4,515.1       514.8         -             -    5,029.9
االستهالك               (169.0)        (44.8)         -             -         -      (213.8)
صافي الدخل قبل حقوق األقلية                818.0       106.4         -             -       (13.6)       910.8

إضافات إلى األصول غير المتداولة             1,717.8      209.4         -             -         -    1,927.2
األصول غير المتداولة             4,923.8    1,008.5           -               -       489.3    6,421.6
إجمالي األصول             6,556.3    1,135.7           -               -       489.3    8,181.3

إجمالي اإللتزامات            (3,904.2)      (158.1)           -               -      (487.5)   (4,549.8)
19.7% -           -               -           25% 19.4% العائد على األصول التشغيلية  
16.5% -           -               -           11.3% 19.3%   العائد على صافي اإللتزامات  

عض المعلومات المالية مصنفة على أساس  وأصول الشرآة في دول الخليج العربي، وفيما يلي بأنشطةتترآز معظم 
  2008 و 2009 ديسمبر لسنة ٣١القطاعات الجغرافية آما هي في 

2008 2009 2008 2009
6332.8 8246.3 3453.6 4061.9 المملكة العربية السعودية

دول مجلس التعاون        1,744.2 1,510.5            103.9      88.8
دول أخرى              62.7      65.8            455.1        -

المجموع 5,868.8          5,029.9  8,805.3           6,421.6 

المبيعات األصول غير المتداولةبماليين الرياالت 
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  الشرآات التابعة

2009 2008

ر.س 5,000,000        500,000 100% شرآة تصنيع ومتاجرة      - المملكة العربية السعودية شرآة المراعي ألغذية األطفال المحدودة

ر.س 300,000,000   30,000,000 100% شرآة دواجن وزراعة      - المملكة العربية السعودية شرآة حائل للتنمية الزراعية - هادآو

ر.س 100,000,000        100,000 100% 100% شرآة مخابز المملكة العربية السعودية شرآة المخابز الغربية المحدودة

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

ر.س 35,000,000          35,000 60% 60% شرآة مخابز المملكة العربية السعودية شرآة الصناعات الحديثة المحدودة 

ر.س 25,000,000               250 52% شرآة زراعية      - المملكة العربية السعودية  شرآة المدخالت الزراعية المحدودة 

د.ب 100,000            1,000 100% 100% شرآة مبيعات  مملكة البحرين شرآة المراعي البحرين ش.ش.و

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

د.ب 250,000            2,500 99% شرآة قابضة      - مملكة البحرين شرآة المراعي القابضة لإلستثمار ذ.م.م

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

ر.ع 150,000        150,000 90% 90% شرآة مبيعات  سلطنة عمان شرآة الكواآب العربية للتجارة والتسويق ش .م.م.

      -شرآة قابضةالمملكة العربية السعوديةشرآة المراعي لإلستثمار المحدودة        100,000ر.س 100%1,000,000

عدد الحصصرأس مال المساهمة ملكية المستفيد المباشر  أوجه النشاطبلد المنشأ اسم الشرآة
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  إدارة المخاطر  

حيث يـتم   مستمرة  ة المخاطر في أعمالنا التشغيلية بصورة       وتتم إدار . احتماالت المخاطرة قائمة في آل العمليات التجارية      
حتوائهـا حـال     إ وأتحديد وتقييم احتمالية حدوث المخاطر وتقدير العواقب ووضع الخطط المناسبة لتجنب المخاطر المحتملة              

  .حدوثها

المخـاطر حـسب    وتحـرص اإلدارة علـى معالجـة        . ويتم تصنيف المخاطر بصورة عامة إلـى مخـاطر تـشغيلية ومخـاطر ماليـة              
  . من وحدات العملاألنشطة التشغيلية والمالية مع تحديد مسؤوليات إدارة المخاطر داخل آل وحدة

 ألنشطتها للمراقبة والضبط لمستوى المستمرةوتنتهج الشرآة سياسات وإجراءات خاصة بإدارة المخاطر تشمل المراجعة 
مثال ال الحـصر، المخـاطر التـشغيلية فـي عمليـات الـشرآة              مقبول على جميع فئات المخاطر، بما في ذلك على سبيل ال          

  .القروضمعدالت فائدة  العمالت و سعر صرفالتسويقية واإلنتاجية، والمخاطر المالية في عمليات تقلب

  .الموحدة من قوائم البينات المالية 22ويمكن الحصول على معلومات تفصيلية تتعلق بإدارة المخاطر في المالحظة رقم 

  لشرآاتحوآمة ا
ولدى الشرآة سياسات واضحة في هذا المجـال  تلتزم الشرآة بأفضل معايير اإلدارة المتعارف عليها في حوآمة الشرآات، 

 تـوفير المعلومـات   تحدد القواعد الواجب التقيد بها مـن قبـل المـدراء للحفـاظ علـى مـصالح الـشرآة ومـساهميها وتـشمل                    
علومـات الماليـة فـي األوقـات المحـددة حـسب أنظمـة هيئـة الـسوق                  ألساسية إلى المساهمين، و المستثمرين من الم      

  .المالية، آما تلتزم الشرآة بضوابط حوآمة الشرآات الصادرة من هيئة السوق المالية

جانه الفرعيـة مثـل لجنـة المراجعـة والمخـاطر بـدعم حوآمـة الـشرآة بقـوة وبـشكل                     بل ممثًالويقوم مجلس إدارة الشرآة     
  .تظمة قواعد حوآمة الشرآة ورقابتهامستمر ويراجع بصورة من

  لجنة المراجعة والمخاطر
وتتألف اللجنة من ثالثة أشخاص . تقوم لجنة المراجعة والمخاطر بدور هام في التزام المراعي بقواعد حوآمة الشرآات

 وقد تم المراعييتمتعون بالخبرة الالزمة وهم من غير الموظفين التنفيذيين، ويقومون برفع تقاريرهم إلى مجلس إدارة 
  .م2009 إجتماعات لهذه اللجنة خالل عام أربععقد 

  :وأعضاء اللجنة هم

  الرئيسالمدهون، حسن  بنإبراهيم.  د •

 نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير/  األمير  •

 محمد طاشكندي بن أحمد  بن هشام •

 المراجعآمة في الشرآة، وتقوم برقابة أنشطة وتقوم اللجنة بمراجعة دقيقة لألمور المتعلقة بالمخاطر المالية والحو
  . سالمة أنظمة الرقابة الداخلية وسالمة أصول الشرآة وتكامل البيانات المالية للشرآةتتأآد من لكي المالي

  لجنة المكافآت والترشيحات
ة وموافقة ، وبموجب قرار مجلس اإلداريةتم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات حسب متطلبات هيئة السوق المال

  .الجمعية العامة

  :تتألف الجمعية من األعضاء التالية أسماؤهم

 ، الرئيساألمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير •
 عبد الرحمن بن عبد العزيز المهنا •
  محمد العمران بنموسى بن عمران •
  عبد المحسن الفضلي بنعبد الرحمن •
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التنفيذيين من رواتب ومكافآت أخرى، ووضـع الـضوابط الالزمـة لتلـك      وتقوم اللجنة بتقييم ومراجعة صالحيات وتعويضات آبار        
  .المصاريف

تأآد من مقدرة أعضاء مجلس اإلدارة فـي اإلشـراف علـى أمـور الـشرآة بحيـث       الاللجنة هو    هذه   آما أن الغرض من إنشاء    
 .اسبة للدور الذي يقومون به    آبار التنفيذيين من  و  أعضاء مجلس اإلدارة   صالح المساهمين، وأن تعويضات   م  متوافقة مع  تكون

  .م2009ن لهذه اللجنة خالل عام يوقد تم عقد إجتماع

آمـا  .  مليون ريال  6.3 مبلغًا وقدره    2009 وقد بلغت مكافآت رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب وأعضاء المجلس في عام           
 مليـون   10.2قد بلغـت ددهم عشرة مدراء  ع والبالغم الى آبار التنفيذيين2009أن الرواتب والتعويضات المدفوعة في سنة 

  .ريال

  اجتماع الجمعية العامة
 .إبالغ مساهمي شرآة المراعي بتاريخ إنعقاد الجمعية العامة بعد أخذ الموافقات من الجهات المختصةسيتم 

  إقرار
 وال توجد مخاطر    لعالقةذات ا ية ويتم االحتفاظ بسجالت محاسبية مناسبة مع الوثائق         لعابط الداخلية تعمل بف   نقر بأن الضوا  

  . مواصلة أعمالهافيأو معوقات تؤثر على قدرة الشرآة 

  

  

  

  

   مجلس اإلدارة      

    2010يناير   20  
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  :المؤشرات المالية الرئيسية
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .صدة أول الفترة وآخر الفترةوتم إحتساب األعوام السابقة بناًء على معدل أر.  على المعدل الربعي2009 عام  إحتسابتم* 

  . بناًء على التوزيعات المقترحة2009تم إحتساب صافي األرباح للعام السابق وعام ** 

2005 2006 2007 2008 2009

األداء التشغيلي 

إجمالي المبيعات      5,869     5,030     3,770     2,757     2,146
تكلفة المبيعات    (3,503)    (3,031)    (2,276)    (1,682)    (1,299)

الربح اإلجمالي      2,366     1,999     1,494     1,075        847
مصاريف البيع والتوزيع       (887)       (751)       (570)      (423)      (322)
 المصاريف اإلدارية والعمومية       (200)       (187)       (143)      (117)        (93)
خسارة حصة من الشرآات التابعة           (2)         -        -        -        -
تكلفة التمويل والرسوم البنكية       (148)       (125)         (95)        (56)        (36)
الدخل قبل الزآاة     1,129        936        686        479        396
الزآاة         (29)         (25)         (18)        (14)        (10)
حقوق األقلية           (3)           (1)           (1)          (0)        -

صافي الدخل  1,097      910         667         465         386        

المرآز المالي 
صافي رأس المال العامل         711        837        561        249        168

ممتلكات , وآالت ومعدات     6,282     4,704     3,553     2,719     2,120
ة         735        639        488        327        276 أصول حيوي

صافي األصول التشغيلية      7,728     6,180     4,602     3,295     2,564
- - أصول غير ملموسة - الشهرة        793        549        549
- اإلستثمارات واألصول المالية        995        529        471         -

صافي األصول      9,517     7,258     5,622     3,295     2,564

صافي القروض      3,951     3,499     2,463     1,315     1,069
مكافأة نهاية الخدمة        166        128        105          82          66

حقوق المساهمين     5,383     3,617     3,054     1,898     1,429
حقوق األقلية          17          14            -            -            -

إجمالي األصول      9,517     7,258     5,622     3,295     2,564

التدفقات النقدية
غيلية   1,802     1,016        740        630        537 اطات التش السيولة النقدية من النش
تثمارية     1,711     1,572     1,488        824        614 السيولة النقدية المستخدمة في النشاطات  اإلس
األرباح الموزعة         380        270        199         -        250

المؤشرات الرئيسية
18.0% 16.9% 17.7% 18.1% 18.7% العائد على المبيعات
28.4% 27.9% 23.6% 27.3% 25.6% العائد على حقوق المساهمين  * 
18.7% 18.3% 19.8% 19.7% 18.7% غيلية   *  العائد على صافي األصول التش
18.7% 18.3% 17.5% 16.5% 15.8% العائد على صافي األصول  *
74.8% 69.3% 80.7% 96.7% 73.4% المساهمين  نسبة القروض إلى حقوق 

118.6% 141.2% 161.6% 136.5% 151.5% نسبة التداول
13.8% 28.5% 36.7% 33.4% 16.7% معدل نمو المبيعات

- 42.9% 40.5% 41.7% 41.9% نسبة األرباح الموزعة  **
100 100 109 109 115 االسهم المصدرة ( بالماليين )

ربحية السهم – بالريال       9.95       8.35       6.12       4.65       3.86

- - التوزيعات المقترحة        460            -            -

السنة المنتهية في  31 ديسمبر
المؤشرات المالية الرئيسية (بماليين الرياالت)
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Almarai Company Board of Directors Report 
 
 
During 2009, the Company achieved record Sales of SAR 5,868.8 million and a Net Income of SAR 1,096.7 
million, a significant increase of 16.7% and 20.5% respectively over the previous year’s figures. These 
results bear testament to Almarai’s brand strength, innovation and in-market execution and were achieved 
despite a challenging environment, including the world economic recession and H1N1. 
 
Added to this, the Company achieved a Cash flow from Operating Activities of SAR 1,802.2 million which 
represents 30.7% of Sales, allowing the investment programme of SAR 1.7 billion to be fully financed. 
 
2009: A year of exceptional activity and achievement.  
 
In 2009, the Company achieved significant growth in Turnover across all our product categories: Fresh Dairy 
grew by 13.9%, Long-Life Dairy by 13.5%, Fruit Juice by 28.0%, Cheese & Butter by 11.2% and Bakery by 
20.1%. This growth has come from a combination of consumer insights, superior product quality and 
excellence in execution across all aspects of the business and the strength of our brands.  
 
In our core business, 2009 saw market shares of laban, milk and zabadi reach record highs in Saudi Arabia. 
We continue to be the preferred choice for these products in the Gulf Cooperation Council (GCC) countries.  
 
Almarai Fruit Juice celebrated 10 years of consumer engagement in 2009.  Through continuing strong sales 
growth year on year, the Company has become the preferred choice in this category. 
 
The contribution of Bakery products was enhanced by the creation of Modern Food Industries, a joint 
venture with Vivartia, and the subsequent launch of the “7 DAYS” brand of croissants, layered cakes and 
swiss rolls.  
 
The Company also reaffirmed its plan to expand geographically. The first move was into Jordan with the 
acquisition of a 75% share of Teeba Investment for Developed Food Processing Company (Teeba) and was 
followed later in the year with the acquisition of a 100% share of International Company for Agro Industrial 
Projects (Beyti) in Egypt. In the meantime, these companies have been transferred to the joint venture with 
PepsiCo called International Dairy and Juice Limited (IDJ), of which Almarai holds 48%, which was initiated 
in the first quarter of 2009. IDJ will focus on new business opportunities in Dairy and Juice products in 
Southeast Asia, Africa and the Middle East excluding the GCC countries. 
 
In the fourth quarter of 2009, the Company entered the Poultry business through the acquisition of Hail 
Agricultural Development Company (HADCO), a new product category for Almarai. Poultry is a very 
significant category in this region, with high growth potential. Ambitious expansion plans are being 
formulated to significantly grow this business. 
 
The initial investment of more than SAR 700 million on the development of an infant formula manufacturing 
facility, announced in the first quarter of 2009, demonstrates Almarai’s commitment to enter new product 
categories with high growth and profit potential. With this investment, Almarai will become the sole 
manufacturer of infant formula in the region. 
 
These activities have created a platform for future growth. They also demonstrate our commitment to 
continue to develop new products and seek new business opportunities by offering a wider range of 
improved products and services to our customers and consumers with the objective of increasing 
stakeholder value, in line with our vision.  
 
We take this opportunity to thank our Management Team and our 16,042 employees for their continued 
support, dedication and commitment to the development of the Company.  
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Detailed Review of 2009 
 
 
Our Sales and Net Income for 2009 amounted to SAR 5,868.8 million and SAR 1,096.7 million, which 
represents an increase of 16.7% and 20.5% respectively on the previous year.  
 
Year 2009 was another excellent year in the history of Almarai. The year on year growth is mainly attributed 
to the strength of the Almarai brand, the quality of our products, the initiatives launched and improved 
marketing and distribution strategies. In addition, the acquisition of HADCO has contributed to the quarter 
four results. 
 
A breakdown of our Sales by Product Group can be seen in the table below: 
 

2009 2008 % change

Fresh Dairy 2,817.6      2,474.6      13.9%

Long-Life Dairy 562.6         495.7         13.5%

Fruit Juice 620.2         484.5         28.0%

Cheese & Butter 1,143.0      1,028.2      11.2%

Bakery 618.1         514.8         20.1%

Other Sales 34.4           32.1           7.1%

Sub-Total 5,795.9      5,029.9      15.2%

Poultry (HADCO) 44.5           -            n/a

Other Sales (HADCO) 28.4           -            n/a

Total Sales 5,868.8    5,029.9    16.7%

Sales by Product 
Group (SAR Million)

         Year ended 31 December
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Fresh Dairy 
The flagship product group, Fresh Dairy includes short-life products, fresh laban, milk, natural and fruit 
yoghurts, cream and dairy desserts, made with locally produced fresh raw milk.  
 
Sales for our Fresh Dairy products, the largest product category, amounted to SAR 2,817.6 million, which 
represents an increase of 13.9% on the prior year.  
 
This performance is excellent relative to the market and consequently, 2009 saw market shares of laban, 
milk and zabadi reach record highs in Saudi Arabia. We continue to be the preferred choice for these 
products in the GCC.  
 
Zabadi and “Trim”, a fortified laban product mainly targeting the health and weight conscious, both 
underwent new packaging design. 
 
 
Long-Life Dairy 
Long-Life Dairy made from locally produced raw milk, includes UHT milk and whipping cream, evaporated 
milk and sterilized cream.  
 
Sales for Long-Life Dairy amounted to SAR 562.6 million, which represents an increase of 13.5% on the prior 
year and is a reflection of the increased focus on this category. 

Flavoured UHT Milk for children underwent a packaging change to a more convenient pack. Increased 
marketing activity helped strong year on year growth. 
 
 
Fruit Juice 
Our Fruit Juice celebrated 10 years of consumer engagement in 2009, with sales amounting to SAR 620.2 
million. This remarkable performance represents an increase of 28.0% on the prior year. 

Consumers have continued to reward Almarai Fruit Juice with increasing sales and strengthened market 
leadership position. 

Continued innovation in this category saw the launch of two new flavours – lemon with mint and fruit 
cocktail. 

 
Cheese and Butter  
This product group includes cheese jars, triangles, slices, tins, square portions, blocks, halloumi, feta, 
mozzarella, butter and butter ghee.   
 
Being the preferred choice of consumers, sales in this category remained strong, amounting to SAR 1,143.0 
million, which represents an increase of 11.2 % on the prior year.  
 
As part of our continuous product improvement programme to increase our competitive advantage and 
market share, a number of products were updated with improved recipes (including gold jar, triangles, and 
square portions) and redesigned packaging. 
 
 
Bakery  
Sales of Bakery products, including pastry, cakes, biscuits and bread, have continued the pattern of strong 
growth since the acquisition of Western Bakeries in 2007 and amounted to SAR 618.1 million, which 
represents an increase of 20.1% on the prior year.  
 
Under the “L’usine” brand, chocolate, date and kleija flavoured waffles and biscuits were launched and 
sambousa leaves were re-launched.  
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2009 also saw the launch of the “7 DAYS” brand, with a range of croissants, layered cakes and swiss rolls 
from the Modern Food Industries joint venture. 
 
 
Poultry  
The Poultry product range consists of fresh whole birds and value added products. 
 
Sales of Poultry Products for the period 15th October 2009 (the date of acquisition of HADCO) to 31st 
December 2009 amounted to SAR 44.5 million.  
 
 
Other Sales 
As a result of the acquisition of HADCO, Other Sales include dates, olive oil, onions and potatoes.  
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OPERATING COSTS  
 

2009 % of Sales 2008 % of Sales Change in %

Direct Material Costs           2,486.4 42.4%           2,225.1 44.2% 11.7%

Other Cost of Sales           1,016.6 17.3%             805.8 16.0% 26.2%

Selling & Distribution Expenses             887.1 15.1%             750.9 14.9% 18.1%

General & Administration Expenses             199.7 3.4%             187.1 3.7% 6.8%

Total Operating Costs          4,589.8 78.2%          3,968.9 78.8% 15.6%

Operating Costs (SAR Million) Year ended 31 December

 
 
The Direct Material Costs increase of 11.7% reflects a combination of Sales volume increase (15.6%), 
commodity price increases in the second half of 2009, offset by procurement strategy. 
 
Procurement strategy ensured that the Company took the benefit of reduced world commodity prices for all 
raw materials in late 2008, early in 2009. A number of key ingredients prices, particularly dairy commodities, 
increased significantly in the second half of 2009; again procurement strategy has partly offset these 
increases. Packaging cost 2009, initially at substantially lower levels than 2008, increased during the course 
of 2009 as a result of changes in petrochemical prices. Animal feed prices 2009, net of subsidies, were in 
line with our 2008 costs. Direct government subsidies amounted to SAR 93.8 million.  
 
 
Depreciation and Amortisation 
 
With the acquisition of HADCO, our Biological Assets now include Poultry and Plantations of Dates, Grapes 
and Olives as well as our Dairy Herd. Net Biological Asset appreciation represents the growth in our 
Biological Assets which is capitalised as a fixed asset in accordance with our accounting policy for Biological 
Assets, which is in line with SOCPA accounting standards. The accounting policy is outlined in our Financial 
Statements. 
 
Depreciation of Property, Plant and Equipment increased by SAR 126.2 million due to the ongoing 
investment in our farming, production and distribution facilities. 
 

2009 % of Sales 2008 % of Sales Change in %

Direct Material Costs           2,486.4 42.4%           2,225.1 44.2% 11.7% 

Employee Costs             884.5 15.0%             746.7 14.8% 18.5% 

Operating Overheads             535.8 9.1%             459.0 9.1% 16.7% 

Marketing Expenses             297.4 5.1%             247.3 4.9% 20.3% 

Insurance               22.5 0.4%               20.9 0.4% 7.6% 

Depreciation & Amortisation             363.2 6.2%             269.9 5.4% 34.6% 

Total Operating Costs          4,589.8 78.2%          3,968.9 78.8% 15.6% 

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

Operating Costs (SAR Million)
Year ended 31 December 
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SHARE OF RESULTS OF ASSOCIATES  
 
Share of Results of Associates includes the share in Net Income from IDJ, our joint venture with PepsiCo and 
Pure Breed Company, acquired as part of the HADCO transaction.  
 
The results from IDJ reflect the start up costs of the joint venture, including significant research investment 
and the results of Teeba for the second half of 2009.  
 
 
 
PAYMENTS TO GOVERNMENT 
AGENCIES 
 
During the year the following payments were 
made to Government Agencies:  
 
 
 
 
 
 
 
 
NET INCOME 
 
Net Income increased from SAR 910.3 million in 2008 to SAR 1,096.7 million in 2009. Net Income as a 
percentage of Sales increased from 18.1% to 18.7%. 
 
 
 
CASH FLOWS 
 

2009 2008

From Operating Activities         1,802.2        1,016.1 

Used in Investing Activities        (1,711.0)        (1,572.1)

From Financing Activities            169.9           664.6 

Increase/(Decrease) in Cash            261.1           108.6 

Cash at beginning of period            246.6           138.0 

Cash at end of period            507.7           246.6 

Cash Flow Statement
(SAR Million)

Year ended 31 December

 
 
 
The Company achieved a Cash flow from Operating Activities of SAR 1,802.2 million, an increase of 77.4% 
from 2008. This Cash flow result represents 30.7% of Sales and allows Almarai’s investment programme of 
SAR 1.7 billion to be fully financed. Operating cash flows are primarily utilised in maintaining and developing 
the asset base, servicing debt, investment in associated companies and paying Shareholder dividends. 
  
We continue to invest heavily in order to be able to serve future market demand and finance growth in new 
categories . The level of investment required will continue to remain high to enable us to meet this growth in 
demand for our products and to continue to be the market leader in the GCC. 
 

2009 2008

Customs duty              89.3              68.2 
Zakat              17.6              19.9 
G.O.S.I.              20.7              18.7 
Ministry Costs              23.2              21.8 
Others                2.0                1.6 

Total Payments           152.8           130.2 

Payments to Government 
Agencies (SAR Million)

Year ended 31 December 
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2009 2008

Net Income         1,096.7            910.3 

Depreciation & Amortisation            363.2            269.9 

Bank Charges            147.5            125.5 

Share of Results of Associates               2.0                 -   

Change in Employees’ Termination Benefits              26.2              23.1 

Share of Minority Interest in Net Income of a Consolidated Subsidiary               3.4               0.6 

Net Changes in Working Capital            163.2          (313.3)

Net Operating Cash Flows        1,802.2        1,016.1 

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

 
 
Initiatives surrounding inventory and payables have contributed to the reduction of working capital. 
 
The continuing high level of investment reflects the ongoing capital expenditure in our core business, new 
products such as Poultry and Infant Formula and investment in geographic expansion through IDJ. 
 

2009 2008

Capital Expenditure        (1,334.8)        (1,655.6)
Proceeds from disposals            107.4              83.5 
Investment in Associates          (457.9)                 -   
Acquisition of Subsidiaries, Net of Cash Acquired            (25.7)                 -   

Net Investing Cash Flows      (1,711.0)      (1,572.1)

Investing Cash Flows
(SAR Million)

Year ended 31 December

 
 
 

2008
Dairy and 

Juice
Bakery Poultry

Arable and 
Horticulture

Other 
Activities

Total Total

Replacement (124.1) (12.3) - - - (136.4) (131.5)
New Capex (645.7) (326.0) (25.3) (112.7) (88.7) (1,198.4) (1,524.1)

Total (769.8) (338.3) (25.3) (112.7) (88.7) (1,334.8) (1,655.6)

Capital Commitments (677.6) (370.8) (6.3) (43.8) (457.1) (1,555.6) (702.5)

2009
Capital expenditure (SAR Million)

 
 
 
 
ACQUISITION, GEOGRAPHIC AND MARKET EXPANSION 
 
On 14 February 2009, the Company announced the creation of a joint venture with PepsiCo to explore new 
business opportunities in dairy and juice products. The new joint venture, called International Dairy and 
Juice Limited (IDJ), of which Almarai holds 48% (through its subsidiary Almarai Investment Holding W.L.L.), 
has been incorporated with an initial paid up capital of USD 7.0 million and will focus on opportunities in 
Southeast Asia, Africa and the Middle East excluding the GCC countries, which are outside the scope of IDJ. 
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On 29 January 2009, the Company, through its subsidiary Almarai Holding Company W.L.L completed the 
acquisition of 75% of Teeba Investment for Developed Food Processing Company (“Teeba”) in Jordan. An 
amount of JOD 54.8 million (SAR 271 million) was paid to the founding shareholders. At the same time, 
Teeba increased its share capital from JOD 12.2 million to JOD 32.2 million. On 3 June 2009, Almarai 
transferred its 75% investment in Teeba to IDJ for equity and cash.  

 
On 7 June 2009, a new subsidiary, Almarai International Holding W.L.L. was incorporated as a holding 
Company for the acquisition of the International Company for Agro Industrial Projects (Beyti) in Egypt. The 
transaction was completed on 30 September 2009 and the Company paid cash consideration of USD 127.1 
million (SAR 477.7 million). On 30 December 2009, the Company transferred 100% of Beyti to IDJ for equity 
and cash.  
 
On 15 October 2009, the Company acquired 100% of the outstanding share capital of HADCO in exchange 
for 6 million new shares issued by Almarai in the ratio of one new Almarai share for every five HADCO 
shares and a payment of SAR 0.50 per HADCO share. The net cash consideration amounted to SAR 15.0 
million. The total acquisition cost of HADCO including acquisition expenses amounts to SAR 1,081.7 million 
based on an issued share price of SAR 174.75 at close of market on 14 October 2009. 
 
 
 
DIVIDENDS 
 
For 2008, the General Assembly approved, on 23 March 2009, the distribution of a dividend of SAR 3.50 per 
share amounting to SAR 381.5 million. 
 
For 2009, the Board of Directors is proposing the distribution of a dividend of SAR 4.00 per share amounting 
to SAR 460.0 million. 
 

2009 2008

Dividends Paid          (380.0)          (270.2)
Distribution to Minority Interest              (0.7)              (0.5)
Borrowing from state financial Institutions
Repayments            (70.4)            (62.5)
Receipts            132.6              67.0 

Borrowings from Islamic banking facilities (Murabaha) 

Repayments          (233.6)          (119.9)

Receipts            861.0         1,167.7 

Net Movement in Commercial Borrowings
Bank Charges          (147.5)          (125.5)
Deffered Charges               8.5              (5.5)
Minority Interest share in Modern Food Industries                 -                14.0 

Net Financing Cash Flows           169.9           664.6 

Cash Flows used in Financing Activities
(SAR Million)

Year ended 31 December

 
 

 
Our ambitious level of investment developed as part of our Five Year Plan, may limit our ability to pay a high 
dividend to our Shareholders. Going forward, we will consider alternative dividend policy options, which are 
in the best interest of the Company and its Shareholders. 
 
As long as our investment levels remain high, Almarai will target a dividend pay out ratio of 30% to 40%. 
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ZAKAT 
 
Zakat is charged at the higher of Net Adjusted Income or Zakat base as required by the Saudi Arabian Zakat 
Regulations. In the current year, the Zakat charge is based on the Net Income method. 
 
The Company has filed its Zakat returns for all the years up to 2008 and settled its Zakat liabilities 
accordingly. The Zakat assessments have been agreed with the Department of Zakat and Income Tax 
(DZIT) for all the years up to 2006 while the 2007 and 2008 Zakat returns are still under review by the 
DZIT. 
 
HADCO has filed its Zakat returns for all years up to 31 December 2008 and has settled its Zakat liabilities 
accordingly. The Zakat assessments have been agreed with the DZIT for all years up to 31 December 2002. 
 
 
 
BORROWINGS 
 
We have obtained financing in respect of our major investment programs from Government financial 
institutions in Saudi Arabia, namely the Saudi Industrial Development Fund (SIDF) and the Agricultural 
Development Fund (ADF). This financing is not commission-bearing and, in the case of SIDF, carries an 
initial evaluation cost and ongoing follow-up costs. The effective cost of borrowings from SIDF is typically 
lower than borrowings from commercial banks and is not subject to commission rate risk. 
 
Recognising the need for further finance to fund our future plans, the Company secured an additional SAR 
790 million of commercial loan (Murabaha) facilities and an additional SAR 360.7 million of SIDF facilities 
with a maturity of between three to five years.  
 
The commission rate of more than 50% of these borrowings is on a fixed rate basis.  
 
As at 31st December 2009, SAR 2,515.3 million and SAR 481.8 million of commercial loan facilities and SIDF 
facilities respectively were unutilised and available for drawdown. Bank charges increased from SAR 125.5 
million to SAR 147.5 million mainly due to the increased level of borrowings. 
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BOARD MEETINGS 
 
During the year we held five board meetings the majority of which were fully attended. 
 

Directors Name and other Public Company Directorships 
Independent or 

Not 
Independent 

No of 
attendance 

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

Non Executive 4 

Dr. Sami Mohsen Baroom 
The Savola Group and Arabian Cement Company 

Non Executive 4 

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

Non Executive 5 

Mohammed Abdulrahman Al Damer Independent 4 

Engr. Nasser Mohammed Al Muttawa 
Arabian Shield Insurance Company 

Independent 4 

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

Non Executive 5 

Dr. Majed Abdullah Al Gassabi  
Red Sea Company 

Independent 5 

Ibrahim Mohammed Al Issa 
Banque Saudi Fransi, The Savola Group, Taibah for Investments, 
Yanbu Cement Company 

Non Executive 4 

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

Non Executive 4 

 
 

No of Shares 
held at

No of Shares 
held at

31/12/2008 31/12/2009
HH Prince Sultan bin Mohammed bin Saud Al 
Kabeer

33,000,000    -              33,000,000    28.696%

Abdulrahman bin Abdulaziz Al Muhanna 850,000        8,000           858,000        0.746%

HH Prince Naif bin Sultan bin Mohammed bin 
Saud Al Kabeer

1,000,000      -              1,000,000      0.870%

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

Engr. Nasser Mohammed Al Muttawa 143,330        -              143,330        0.125%

Dr. Majed Abdullah Al Gassabi 1,210            (35)              1,175            0.001%

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

Mosa Omran Mohammed Al Omran 1,157,563      (9,309)         1,148,254      0.998%

Dr. Sami Mohsen Baroom 140              -              140              0.000%

Total   36,154,243   36,152,899 31.438%

Movement in the shareholdings of the 
Board of Directors

% of issued 
share 

capital

Changes 
during the 

year

 
The Company’s By-Laws stipulate that the election of Board members is by cumulative vote at the General 
Assembly Meeting. 
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RELATED PARTY TRANSACTIONS 
 
During the normal course of its operations, the Group had the following significant transactions with related 
parties during the year ended 31 December 2009 and 31 December 2008 along with their balances:  
 
 

Related Party Transactions 
(SAR million) 

Nature of 
Transaction Amount Balance at 

31 December 

2009 
Common Shareholders / Owners Sales (257.2) 67.5 
Common Shareholders / Owners Purchases 190.9 (42.4) 

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

 
 

Entity Relationship

Savola Group Common Ownership
Arabian Shield Cooperative Insurance Company Common Ownership
ARASCO Feed Mills Common Ownership
Managed Arable Farms Common Ownership
International Dairy and Juice Limited Investment in Associate
Pure Breed Company Investment in Associate

 
 
Pricing and terms of payment for these transactions are at arms length. 
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SEGMENTAL REPORTING 
 
The Group's principal business activities involve manufacturing and trading of dairy and juice products under 
the Almarai brand, bakery products under the brands L’usine and “7 DAYS”, poultry products under the 
HADCO brand, as well as the investment in infant formula and other activities. Selected financial information 
for the years ended 31 December 2009 and 2008, categorised by segments, are as follows: 
 
 

SAR Million
Dairy & 

Juice
Bakery Poultry

Arable and 
Horticulture

Other 
Activities

Almarai 
Consolidated

2009
Sales 5,204.6  646.4   44.5    158.9        -         6,054.4        
Third Party Sales 5,177.7  618.1   44.5    28.5          -         5,868.8        
Depreciation (206.6)   (56.5)   (2.7)     (22.2)         -         (288.0)          
Share of Results of Associates (3.4)        -        1.4        -              -         (2.0)             
Income before Minority Interest 972.4    139.8   8.4      (7.9)           (12.5)      1,100.2        

Share of Net Assets in Associates 455.1    -      29.0    -            -         484.1           
Additions to Non-Current Assets 1,537.7  338.3   383.4   847.9        88.7       3,196.0        
Non-Current Assets 5,664.0   1,280.6  377.9     922.2          560.6     8,805.3        
Total Assets 7,298.0  1,467.1 454.2   1,203.1      564.6     10,987.0       
Total Liabilities (4,666.3) (218.4) (70.2)   (131.7)       (500.7)    (5,587.3)       
Return on Net Operating Assets 19.8% 23.1% n/a n/a n/a 18.7%
Return on Net Assets 19.0% 12.5% n/a n/a n/a 15.8%

2008
Sales 4,535.8  537.3   -      -            -         5,073.1        
Third Party Sales 4,515.1   514.8     -        -              -         5,029.9        
Depreciation (169.0)   (44.8)   -      -            -         (213.8)          
Income before Minority Interest 818.0     106.4     -        -              (13.6)      910.8           

Additions to Non-Current Assets 1,717.8  209.4   -      -            -         1,927.2        
Non-Current Assets 4,923.8  1,008.5 -      -            489.3     6,421.6        
Total Assets 6,556.3  1,135.7 -      -            489.3     8,181.3        
Total Liabilities (3,904.2) (158.1)   -        -              (487.5)    (4,549.8)       
Return on Net Operating Assets 19.4% 25.0% n/a n/a n/a 19.7%
Return on Net Assets 19.3% 11.3% n/a n/a n/a 16.5%
 
 
The business activities and operating assets of the Group are mainly concentrated in the GCC countries, and 
selected financial information as at 31 December 2009 and 2008, categorised by these geographic segments 
are as follows: 
 

2009 2008 2009 2008
4,061.9  3,453.6  8,246.3        6,332.8   
1,744.2  1,510.5  103.9           88.8       

62.7       65.8       455.1           -         

 5,868.8  5,029.9        8,805.3   6,421.6 

Sales Non-Current Assets
SAR Million

Saudi Arabia
Other GCC Countries
Other Countries

 Total 
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SUBSIDIARIES 
 

2009 2008 Capital Issued

Almarai 
Investment 

Company Limited
Saudi Arabia

Holding 
Company

100% -
SAR       

1,000,000
100,000

Almarai Baby 
Food Company 

Limited
Saudi Arabia

Manufacturing 
and Trading 
Company

100% -
SAR       

5,000,000
500,000

Hail Agricultural 
Development 

Company
Saudi Arabia

Poultry / 
Agricultural 
Company

100% -
SAR       

300,000,000
30,000,000

Western Bakeries 
Company Limited

Saudi Arabia
Bakery 

Company
100% 100%

SAR       
100,000,000

100,000

International 
Baking Services 

Company Limited
Saudi Arabia

Trading 
Company

100% 100%
SAR     

500,000
500

Modern Food 
Industries Limited

Saudi Arabia
Bakery 

Company
60% 60%

SAR       
35,000,000

35,000

Agricultural Input 
Company Limited 

(Mudkhalat)
Saudi Arabia

Agricultural 
Company

52% -
SAR       

25,000,000
250

Almarai Company 
Bahrain S.P.C.

Bahrain
Sales 

Company
100% 100%

BHD     
100,000 

1,000

Almarai 
International 

Holding W.L.L.
Bahrain

Holding 
Company

100% 100%
BHD     

250,000
2,500

Almarai 
Investment 

Holding W.L.L.
Bahrain

Holding 
Company

99% -
BHD     

250,000
2,500

Markley Holdings 
Limited

Jersey Dormant 100% 100% - -

Arabian Planets 
for Trade and 

Marketing L.L.C.
Oman

Sales 
Company

90% 90%
OMR 

150,000
150,000

Shares
Direct and Beneficial 
Ownership InterestName of 

Subsidiary
Country of 

Incorporation
Business 
Activity
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RISK MANAGEMENT 
 
Risk taking is an integral part of doing business. Risks are managed in our operational processes where risks 
are identified, probability of occurrence assessed and potential consequences estimated. Actions are then 
taken to reduce or mitigate the risk exposures and limit potential unfavourable consequences. 
 
We broadly categorise risks into operational risks and financial risks. Our approach to risk management 
leverages the scale and diversity of our business activities and balances central co-ordination with well 
defined risk management responsibilities within each operational unit. 
 
Risk Management tools such as reviews, policies, procedures and reports are in place on all major categories 
of risk including, but not limited to, overall business risk in the Company’s operations, treasury risk (including 
currency and borrowing risks), procurement, insurance and litigation. 
 
Further details on financial risk management can be seen in note 22 of the Consolidated Financial 
Statements. 
 
 
 
CORPORATE GOVERNANCE 
 
Almarai is dedicated to maintaining the highest standards of quality and performance in all of its activities. 
This applies equally to the area of Corporate Governance, where the Company is committed to best practice 
principles in all of its dealings. The Company has a comprehensive Corporate Governance policy setting out 
rules for directors and officers to adhere to, in order to protect and further the interests of the Company and 
its stakeholders. The Board of Directors, with the assistance of sub-committees like the Audit & Risk 
Committee, continually support strong corporate governance practices and regularly review the Company’s 
governance and control practices. 
 
 
Audit and Risk Committee 
The Audit & Risk committee is a vital part of Almarai’s commitment to strong Corporate Governance. The 
committee is comprised of three experienced non-executives and reports to the Almarai Board of Directors, 
and met four times during 2009.  
 
The committee members are: 

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

 
The committee maintains a close oversight of financial, governance and risk related matters in the Company, 
and monitors audit activities in order to gain sufficient comfort in the adequacy of internal control systems, 
the safeguards over the assets of the Company and the integrity of the Company's financial statements. 
 
 
Nomination and Remuneration Committee 
In accordance with Capital Market Authority (CMA) requirements, Almarai has constituted a Nomination & 
Remuneration Committee, in line with the recommendations of the Board of Directors and the approval of 
the General Assembly. This committee met twice during the year 2009. 
 
The committee members are: 

a) HH Prince Sultan bin Mohammed bin Saud Al Kabeer, Chairman 
b) Abdulrahman bin Abdulaziz Al Muhanna 
c) Mosa Omran Mohammed Al-Omran 
d) Abdulrahman Al Fadley 
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The Nomination & Remuneration Committee looks at the appointment, composition, capacity and 
remuneration of the Board of Directors and the senior management of the Company. The purpose of the 
committee is to ensure that the directors of the Company are able to oversee the affairs of the Company in 
the interests of all shareholders and that the remuneration paid to directors and senior management is 
appropriate for the roles performed. 
 
The remuneration of the Chairman, Managing Director and members of the Board in 2009 was SAR 6.3 
million. The remuneration paid to the top ten executives in 2009 was SAR 10.2 million.  
  
 
 
GENERAL ASSEMBLY MEETING 
 
The Board of Directors will advise the Shareholders of the date of the General Assembly Meeting in due 
course. 
 
 
 
CERTIFICATION 
 
We certify that the internal controls are working effectively, that appropriate accounting records and related 
documents are maintained and that there are no going concern issues. 
 
 
Board of Directors 
20th January 2010 
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Key Financial Highlights 
 

2009 2008 2007 2006 2005

Operational Performance
Total sales 5,869       5,030       3,770       2,757       2,146       
Cost of sales (3,503)      (3,031)      (2,276)      (1,682)      (1,299)      
Gross profit 2,366       1,999       1,494       1,075       847          
Selling and distribution expenses (887)        (751)        (570)        (423)        (322)        
General and administration expenses (200)        (187)        (143)        (117)        (93)          
Share of Results of Associates (2)            -          -          -          -          
Financing cost and bank charges (148)        (125)        (95)          (56)          (36)          
Income before zakat 1,129       936          686          479          396          
Zakat (29)          (25)          (18)          (14)          (10)          
Minority Interest (3)            (1)            (1)            (0)            -          
Net income 1,097       910          667          465          386          

Balance Sheet
Net operating working capital 711          837          561          249          168          
Property, Plant and Equipment 6,282       4,704       3,553       2,719       2,120       
Biological Assets 735          639          488          327          276          
Net operating assets 7,728       6,180       4,602       3,295       2,564       
Intangible Assets - Goodwill 793          549          549          -          -          
Investment and Financial Assets 995          529          471          -          -          
Net Assets 9,517       7,258       5,622       3,295       2,564       

Net debt 3,951       3,499       2,463       1,315       1,069       
Employee termination benefits 166          128          105          82           66           
Shareholders’ equity 5,383       3,617       3,054       1,898       1,429       
Minority Interest 17           14           0             -          -          
Net Capital Employed 9,517       7,258       5,622       3,295       2,564       

Cash Flow
Cash Flow from Operating Activities 1,802       1,016       740          630          537          
Cash Flow used in Investing activities 1,711       1,572       1,488       824          614          
Dividend paid 380          270          199          -          250          

Key Indicators
Return on sales 18.7% 18.1% 17.7% 16.9% 18.0%
Return on equity* 25.6% 27.3% 23.6% 27.9% 28.4%
Return on Net Operating Assets* 18.7% 19.7% 19.8% 18.3% 18.7%
Return on Net Assets* 15.8% 16.5% 17.5% 18.3% 18.7%
Net debt to equity ratio 73.4% 96.7% 80.7% 69.3% 74.8%
Current ratio 151.5% 136.5% 161.6% 141.2% 118.6%
Revenue growth rate 16.7% 33.4% 36.7% 28.5% 13.8%
Dividends payout ratio** 41.9% 41.7% 40.5% 42.9% -          
Shares Issued (in millions) 115          109          109          100          100          
Earnings per Share (SAR) 9.95         8.35         6.12         4.65         3.86         
Dividend proposed 460          -          -          -          -          

*2009 calculated on quarterly average.  All other years based on average of opening and closing balances.
**Calculated on previous year’s net income and for 2009 based on the proposed dividend.

Key Financial Highlights
(SAR Million)

Year ended 31 December

 








































































