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رؤيتنا

قيمنا

رسالتنا

 االعتزاز
 احترام
 الجميع

الجودةالنزاهة

نسعى إلى تطوير وإنتاج وتسويق مجموعة من المنتجات 
المغذية لمستهلكينا من جميع الفئات العمرية وخلق أكبر 
قيمة مضافة لمصلحة مساهمي الشركة وذلك من خالل 

العمل كفريق

 أن تكون "السعودية" 
هي العالمة التجارية المفضلة للمستهلكين
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حضرات السادة المساهمين الكرام، السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، يسرني أن أرحب بكم بالنيابة 
 
ً
عن مجلس إدارة الشركة، في اإلجتماع السنوي والذي نستعرض فيه التقرير السنوي لإلثني عشر شهرا

المنتهية في 31 مارس 2018م.

باإلضافة  الحسابات  المالية وتقرير مراقب  النتائج  والذي يتضمن 

إلى أبرز النتائج التي تم تحقيقها خالل العام. 

واجهت سدافكو خالل العام الما�ضي تحديات متواصلة في أعمالها و 

من  بالرغم  و  الرئيسية،  المنتجات  قطاع  في  بالسوق  كبير  تراجع 

القصيرة  أهدافها  تحقيق  في  نهجها  سدافكو  واصلت  فقد  ذلك، 

وطويلة األجل و التي تهدف إلى إضافة قيمة مستدامة لمساهميها.

لقد نجحت الشركة في حماية إستثماراتها ونمو حصتها السوقية عبر 

قطاعات المنتجات الرئيسية في سوق تناف�ضي كبير. وتم دعم ذلك 

بالتركيز على إدارة التكاليف عبر "تحديد التكلفة المناسبة" لعملياتها. 

وتعزيز  التشغيلية،  الكفاءة  زيادة  في  اإلستثمار  سدافكو  تواصل 

والتصنيع  المشتريات  عمليات  في  واضحة،  لرؤيه  الضوابط، 

في  الشركة  نجاح  إلى  ذلك  أدى  وقد  التوزيع.  وقنوات  والتخزين 

تحقيق صافي ربح قدره 260 مليون ريال سعودي، كما بلغت ربحية 

السهم 8.03 ريال سعودي.

وتنظيم  اإلئتمانية  الرقابة  على  املحكمة  سيطرتها  الشركة  تواصل 

التقييم لإلستثمارات الرأسمالية وبالتالي زيادة تعزيز سيولتها. وقد 

دعمت الربحية التشغيلية القوية والسيولة المتوفرة لدى سدافكو 

ديسمبر  في  للسهم  سعودي  ريال   2 قدرها  مرحلية  أرباح  دفع  إلى 

وذلك  للسهم  ريال   2 إضافية  أرباح  بتوزيع  املجلس  ويو�ضي   2017

بعد موافقة الجمعية العامة ليصبح اإلجمالي ٤ ريال سعودي للسهم 

خالل السنة المالية.

بتقييم  وتقوم  المستقبلي  النمو  في  اإلستثمار  الشركة  تواصل 

أنها  سدافكو  أعلنت  العام  وخالل  المناسبة.  و  المتاحة  الفرص 

دخلت في مفاوضات تتعلق بإمكانية اإلستحواذ على شركة ميلكوما، 

وهي شركة بولندية متخصصة في إنتاج بودرة الحليب و الذي يعتبر 

من المواد الخام األساسية لسدافكو إلنتاج األلبان، دراسة الجدوى 

الى  وتحتاج  مستمرة  ماتزال  التجارية  والمناقشات  اإلقتصادية 

أن  المتوقع  من  والتي  نظامية  وإجراءات  موافقات  عدة  إستكمال 

تستمر أشهر قليلة.

تم إعادة إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في إجتماع الجمعية العامة 

سعيد  أحمد  سعيد   / األستاذ  إنتخاب  وتم  2017/0٥/2٤م  بتاريخ 

باسمح كعضو مجلس إدارة جديد، ويسرنا الترحيب به، وفي نفس 

مشاركته  على  السالم  عبد  محمد  طارق  األستاذ/  نشكر  الوقت 

سيستمر  والذي  اإلدارة،  مجلس  فى  عضويته  فترة  خالل  الفعالة 

كعضو في لجنتي المراجعة والمكافآت والترشيحات.

فيما يتعلق بالتطوير، ويسعدنا إستقبال الدفعة األولى من الشباب 

وذلك  والميكانيكا  الكهرباء  مجال  في  تدريبهم  تم  الذين  السعودي 

بدعم كٍل من وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمعهد 

العالي لتقنيات الكهرباء والمياه بتمويل من سدافكو. 

 وبالنيابة عن مجلس إدارة الشركة نتقدم بخالص الشكر والتقدير 

لمقام خادم الحرمين الشريفين و صاحب السمو الملكي ولي العهد و 

للقطاع  المستمر  لدعمهم  السعودية  العربية  المملكة  حكومة 

الخاص بالمملكة.

واإلدارة  والمساهمين  اإلدارة  مجلس  في  لزمالئي  موصول  والشكر 

أجل  من  لجهودهم  بالشركة  العاملين  وجميع  للشركة  التنفيذية 

تنمية و تطوير الشركة.

حمد صباح األحمد
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة 
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واصلنا  حيث  ناجح،  تجاري  عام  لسدافكو   2018-2017 عام  يعد 

مليئة  بيئة  ظل  في  السوق  في  حصتنا  زيادة  تم  و  مكانتنا  تعزيز 

اإلستثمار  خالل  من  ذلك  تحقيق  من  تمكنا  ولقد  بالتحديات. 

المستدام في عالمتنا التجارية، وإضافة المزيد من التحسينات على 

جودة ومكانة منتجاتنا من خالل كفاءة سلسلة اإلمدادات، وبالتالي 

عالية  وقيمة  جودة  ذات  منتجات  وتقديم  تحسين  من  تمكنا 

لمستهلكينا. 

شهد  السعودية  العربية  المملكة  في  األلبان  سوق  أن  من  بالرغم 

في حصتنا السوقية. وفي  أننا سجلنا زيادة  إال   بنسبة ٪10 
ً
إنخفاضا

إثنان من فئات منتجاتنا الرئيسية الثالثة وهي الحليب  الواقع عزز 

الطماطم  معجون  تأثر  بينما  السوقية،  حصتهما  كريم  واآليس 

بأسعار  متزايد  بشكل  المستهلك  الهتمام   
ً
ونظرا طفيف.  بإنخفاٍض 

لتر   2 حجم  إقتصادية  عبوة  بطرح  سدافكو  قامت  فقد  المنتجات 

العام  إلى توفر نفس العبوة كحليب قليل الدسم. وبنهاية  باإلضافة 

بإضافة  الكاتشب  في  منتجاتها  نطاق  بتوسيع  الشركة  قامت  المالي، 

الكاتشب الحار.

 31 في  المنتهية  للسنة  مبيعاتنا  صافي  على  السوق  انكماش  أثر  وقد 

مارس 2018م بنسبة ٥.3٪ إلى 1.693 مليار ريال سعودي. وبالرغم 

و  الما�ضي  للعام  المنخفضة  الخام  المواد  أسعار  فإن  ذلك  من 

اإلستمرار في تركيزنا على التحكم في التكاليف بما في ذلك النفقات 

العامة "تحديد التكلفة المناسبة"، ساهمت بشكل إيجابي في تحقيق 

صافي ربح يبلغ 260 مليون ريال سعودي. ويمثل هامش الربح الصافي 

 
ً
نسبة 1٥.٤٪ من صافي المبيعات وهو يعد األعلى بين نظرائنا عالميا

وإقليميا.

 
ً
ونركز على تعزيز القدرات وتطوير المرافق في مصانعنا الثالثة وفقا

إستكمال  إستطعنا  العام  وخالل  والبيئة.  السالمة  معايير  ألعلى 

مستودع التوزيع بتبوك بنجاح، والذي بدأ العمل فيه في أواخر عام 

 للتصنيع 
ً
2017. كما سيكون مشروع مستودع جدة المركزي مركزا

شبكة  في  والمستودعات  الثالثة  للمصانع  اللوجستية  والخدمات 

سدافكو، ومن المتوقع اإلنتهاء منه في الوقت املحدد خالل 2018م 

الكفاءة  ورفع  التكاليف  في  كبير  توفير  ذلك  عن  ينتج  وسوف 

من   2018 عام  أوائل  في  اإلنتهاء  تم  ذلك  على  وعالوة  التشغيلية. 

تجديد مركز التوزيع اإلقليمي بالرياض لتوفير مساحة أكبر للسعة 

التخزينية للمنتجات املجمدة.

الموارد  تنمية  العمل وصندوق  الوثيق مع وزارة  التعاون  ونواصل 

البشرية والمعهد العالي لتقنيات الكهرباء والمياه لتطوير المهارات 

الفنية للشباب السعودي لتمكينهم من التأهل والمشاركة في سوق 

العمل. ويسعدنا اآلن أن الدفعة األولى من الخريجين قد إنضمت إلى 

عملياتنا، و الدفعة الثانية مازالت تحت التدريب لبناء أساس متين 

من المتخصصين املحليين المدربين لعملياتنا. 

يتكون فريق اإلدارة لدينا من المتخصصين الذين يزودون عملياتنا 

المالية   مديرعام الشؤون 
ً
إلتحق مؤخرا بخبراتهم وإلتزامهم. حيث 

 في مجال الصناعات 
ً
السيد/ إيان جوليت الذي يتمتع بخبرة 20 عاما

تايلورز  بيب�ضي،  توينينجس،  مثل  التجارية  العالمات  في  الغذائية 

هاروغيت. 

وفي الختام أوود أن ننوه أن العام المقبل، ولمرة أخرى، قد تم رسم 

النمو الطبيعي والنمو  مسار واضح ومعايير لتحقيق نمو يمزج بين 

األخر من خالل دعم وطرح منتجات جديدة مبتكرة. وسنستمر في 

سلة  تعزيز  شأنها  من  التي  والقيمة  المتزايدة  النمو  فرص  تقييم 

المواد  في  التحكم  من  أكبر  قدر  تحقيق  في  المساعدة  أو  منتجاتنا 

الخام الهامة. وبذلك نطمح الى خلق قيمة أعلى للمساهمين. 

وكما نود أن نشكر مجلس اإلدارة على دعمه المستمر، وموظفينا 

 
ً
وأخيرا  

ً
وأوال وموردينا،  وعمالئنا  الدؤوب،  وعملهم  تفانيهم  على 

على  بخدمتهم  نقوم  أن  نحاول  الذين  املخلصين  للمستهلكين  الشكر 

نحو أفضل في كل مرة.

والتروس "فاوت" ماثيوس
الرئيس التنفيذي

 كلمة الرئيس 
التنفيذي
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تأسست الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( في 

21 أبريل لعام 1976م كمشروٍع مشترٍك ضَم ثالث شركات إلنتاِج 

األلبان في كٍل من جدة والمدينة والدمام بين رجال أعمال سعوديين 

وكويتيين وأوربيين، وبدأت الشركة إنتاج حليب السعودية بمصنع 

جدة في عام 1977م.

وبعد عشر سنوات قام الشركاء األوربيين ببيع ِحصصهم لمساهمين 

سعوديين وكويتيين ثم تم دمج الثالث شركات إلنتاج األلبان في عام 

1990م في شركة واحدة وهي سدافكو.

وقد تم طرح أسهم الشركة لإلكتتاب العام األولى في 23 مايو 200٥م 

مما أدى إلى إدراجها في السوق المالية السعودية "تداول".

تأسيسها،  على  عام  أربعين  بمرور  الشركة  إحتفلت   2016 عام  وفي 

ففي أعوامها األولى كان الحليب طويل األجل منتج الشركة الوحيد، 

المنتجات  من  العديد  بإضافة  منتجاتها  سلة  وسعت  فقد  اآلن  أما 

على  سدافكو  حافظت  الفترة  هذه  خالل  والمشروبات.  الغذائية 

الطماطم  ومعجون  األجل  طويل  الحليب  في  الريادية  مكانتها 

واآليسكريم في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن الشركة

اإلدارة التنفيذية

مصانع

مستودع

3

20
شاحنة

82٥

 مراكز 
 توزيع 

إقليمية 3
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من  السعودية  العربية  المملكة  في  الكائنة  سدافكو  شركة  عد 
ُ
ت

وتوزيع  وإستيراد  إنتاج  أنشطتها  تتضمن  حيث  الرائدة،  الشركات 

سلة  وتحتوي  والمشروبات.  األغذية  منتجات  من  لسلة  وتسويق 

الطماطم،  ومعجون  واآليسكريم،  األلبان،  منتجات  على  منتجاتها 

واألغذية الخفيفة، والمشروبات باإلضافة ألغذية أخرى. 

األساسية  منتجاتها  مع  صنف   118 يقارب  ما   
ً
حاليا سدافكو  تقدم 

تضم  بينما  "السعودية"،  التجارية  العالمة  تحت  تسويقها  يتم  التي 

ككريسبي  تجارية  عالمات  تحمل  التي  األخرى  المنتجات  من  عدد 

وبابو وماجستيك وسانسيشن وجامب.

وتقوم الشركة بتشغيل ثالث مصانع، مصنعين في جدة ومصنع في 

حققت سدافكو بنهاية عام 2017-2018م صافي مبيعات بلغ 1.693 مليار ريال سعودي وذلك بإنخفاض بنسبة ٥.3٪ بالرغم من ذلك فقد تحسنت 
الحصة السوقية لألصناف األساسية )الحليب واآليسكريم( مما يدل على والء المستهلكين للعالمات التجارية للشركة. وقد إرتفع إجمالي أصول 
الشركة حيث بلغت 1.8 مليار ريال سعودي بإرتفاع قدره 7٪ مقارنة بالعام الما�ضي، وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين 1,3 مليار ريال سعودي 

بزيادة قدرها ٥٪ مقارنة بالعام الما�ضي. كما بلغت القيمة السوقية لسدافكو في 31 مارس 2018م مبلغ 3.8 مليار ريال سعودي. 

أبرز أنشطة الشركة

مقدمة

الدمام وهذه المصانع لديها أعلى معايير ومواصفات األمن والبيئة 

باإلضافة إلى شهادة حالل وكذلك تأسيس شبكة بيع وتوزيع من 

خالل ثالثة مراكز توزيع إقليمية في كٍل من الرياض وجدة والدمام 

العربية  المملكة  أنحاء  جميع  في   
ً
مستودعا  20 إلى  باإلضافة 

السعودية والبحرين وقطر والكويت واألردن. وكما تدير أسطول 

يتكون من أكثر من 82٥ شاحنة وسيارة توزيع إلستخدامها داخل 

شبكة التوزيع.

عالوة على ذلك يتم تصدير المنتجات لبعض األسواق في الشرق 

قسم  خالل  من  والسودان  لبيا  مثل  أفريقيا  وشمال  األوسط 

التصدير في الشركة. 
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فريق اإلدارة التنفيذية بسدافكو هم: )من جهة اليسار( بول فان صايك )مدير عام التطوير التنظيمي(، 

وماريك ميرزويسكي )مدير عام المبيعات والتوزيع(، ورافائيل جوزيف رندرس )مدير عام إدارة سلسلة 

)الرئيس  التجاري(، ووالتروس ماثيوس  التسويق والتسويق  )مدير عام  ألطاف  اإلمدادات(، وشاهزاد 

التنفيذي(، وإيان غوليت )مدير عام الشؤون المالية(.



يعتبر العام الحالي عام التطوير في البنية األساسية للتصنيع مع 

إستمرارية التركيز في اإلنفاق الرأسمالي لزيادة الكفاءة والطاقة 

اإلنتاجية.

تم تركيب وحدتي خلط جديدتين في مصنع جدة كما تم تحويل 

أغلبية خطوط اإلنتاج إلى تقنية األغطية سهلة الفتح واإلغالق، 

بينما تم تزويد خطوط اإلنتاج عالية السرعة باالِت أوتوماتيكية 

بالنسبة  أما  الخطوط.  كفاءة  لتحسين  وذلك  الطبالي  لتحميل 

العمليات  من  عدد  يشمل  والذي   ،
ً
حديثا المنشأ  المكاتب  لمبنى 

المصنع  في  العمل  بيئة  من  يحّسن  أن  المتوقع  فمن  التكميلية 

ويقرب فريق إدارة العمليات من خطوط اإلنتاج. 

تم زيادة الطاقة اإلنتاجية في مصنع الدمام وكذلك إضافة منتج 

منتجات  سلة  لتوسيع  الترتيب  وتم  المنتجات،  سلة  إلى  المياه 

المصنع بتطوير منتجات متميزة للعام القادم.

وفي مصنع جدة لآليسكريم، تم تركيب خطين عاليي السرعة مما 

وطرح  إنتاج  عملية  من  مكن  مما  الويفر  خط  إنتاج  طاقة  زاد 

أكواب البريميوم بنكهات مختلفة.

سلسلة اإلمدادات

شهادات  على  حصولها  على  الثالثة  سدافكو  مصانع  حافظت 

و  األغذية(،  )لسالمة   ISO22000:200٥ معتمدة 

18001:2007 )للصحة   OHSAS )للبيئة(، و   ISO1٤001:200٤

مما  حالل  شهادة  على  حاصلة  وجميعها  المهنية(،  والسالمة 

يسمح لسدافكو فتح فرص تصدير إضافية.

تنتج مصانع الشركة الثالثة المنتجات التالية:

واللبن،  المنكه،  والحليب  السادة،  الحليب  جدة  مصنع  ُينتج 

واللبن مع الفواكه، وحليب الصويا، والحليب المبخر، والحليب 

بالتمر، والقشطة.

ُينتج مصنع آيسكريم جدة جميع أصناف اآليسكريم ومن ضمنها 

مجموعة سنسيشن بريميوم الجديدة.

ُينتج مصنع الدمام صلصة الطماطم، وجبنة الفيتا، وكريسبي، 

والمنكهة،  الفوارة  الشرب  ومياه  العصائر،  العربية،  القهوة 
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 بدأ بإنتاج مياه سدافكو التي تم عرضها في بوتيكات سدافكو 
ً
ومؤخرا

لبيع اآليسكريم.

بتوفير  سدافكو  تقوم  مصانعنا،  في  إنتاجه  يتم  ما  إلى  وباإلضافة 

البطاطس  ومنها  الغير  بواسطة  تصنيعها  يتم  التي  المنتجات  بعض 

البودرة  والحليب  والكاتشب  المثلثات  والجبنة  والزبدة  المقلية 

والقشطة في علب.

الرئيس  املحرك  اإلمدادات  سلسلة  بقسم  المشتريات  إدارة  تعد 

الذي يساعد على إستمرارية توفير مكونات اإلنتاج ذات جودة عالية 

الموردين  مع  الشراكة  توطيد  إلى  باإلضافة  منافسة،  وبأسعار 

لتوريد مواد تعبئة ذات جودة عالية في الوقت المناسب. حيث يتم 

تخزين المواد الخام ومواد التعبئة بالقرب من المصانع لتخفيض 

المصانع  في  اإلنتاج  لمواقع  التوريد  وسهولة  اللوجستية  التكاليف 

بشكل مستمر.

۱۱ التقرير السنوي 2018-2017



أكثر من ٤7 مليون كرتون  بنقل  العام قامت سدافكو  على مدار 

التوزيع  مركز  ومن  المصانع  من  الصنع  تامة  المنتجات  من 

 20 من  أكثر  مسافة  قطعت  حيث  المستودعات،  إلى  اإلقليمي 

مطورة  تعقب  بأجهزة  الشاحنات  تزويد  يتم  كيلومتر.  مليون 

لتسهيل معرفة مواقع األسطول، ويتم حماية المنتج بتوفير جهاز 

يراقب درجة الحرارة وضمان درجتها على النحو األفضل.

لتحسين  العام  خالل  المشاريع  من  العديد  بتبني  سدافكو  قامت 

كفاءة وزيادة المتابعة و إبراز المنتجات ومراقبتها، وقد تم تطوير 

مستودعات محددة من خالل التوسعة أو بإختيار مواقٍع أفضل 

لها.

تم اإلنتهاء من مشروع تتبع المنتجات بنجاح مما يمكن سدافكو 

من مراقبة الطبليات منذ إستالم المواد الخام من المورد إلى حين 

إيصالها إلى المستهلك في أي موقع عبر سلسلة اإلمدادات والنقل 

واإلنتاج، حيث أتاح هذا النظام آلية التحكم التام بالطبليات )بعد 

له  أتاح  مما  المركزية  الجودة  إلدارة  الناجحة(  املختبرية  النتائج 

إمكانية  مع  قصير  وقت  في  املخزون  من  كبيرة  كميات  تحرير 

التحكم في عمليات إستالم المنتجات.
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سلسلة  لتخطيط  وإستخدامه  تطبيقه  تم  برنامج  أول  إن 

اإلمدادات الخاص بالطلبيات هو برنامج تخطيط الطلبيات، بينما 

تعمل  حيث  التطوير  تحت  ماتزال  البرنامج  من  الثانية  المرحلة 

النسخة األولى من البرنامج على تسهيل بناء التوقعات المبينة على 

إحصائيات مبنية على العوامل الموسمية وإتجاه المبيعات داخل 

السوق، ومن المتوقع بأن هذا النظام سيحّسن من ضمان ووفرة 

المنتج للمستهلك ويقلل المرتجعات التالفة مما يحافظ على رأس 

المال العامل.

أواخر  في  إليه  العمليات  وأنتقلت  الجديد  تبوك  بناء مستودع  تم 

بالرياض  اإلقليمي  التوزيع  لمركز  بالنسبة  وكذلك  2017م،  عام 

حيث تم زيادة كبيرة في الطاقة التخزينية للمجمدات في أوائل عام 

2018م. 

بدأ العمل في تشييد مستودع جدة المركزي الجديد. وعند اإلنتهاء 

سدافكو  مستودعات  في  واألوسع  األكبر  المستودع  هذا  سيكون 

التعبئة  ومواد  الخام  والمواد  الصنع  تامة  المنتجات  لتخزين 

األيس  لمنتجات  البسكويت  رقائق  إلنتاج  موقع  إلى  باإلضافة 

كريم.ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل في يناير 2019 مما يؤدي الي 

منافع عدة في التشغيل وبالتالي تقليل التكلفة.
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القسم التجاري

الحليب السادة الى 31,6٪ بينما حافظت على مركزها األول لمعجون 
الطماطم. وتظل السعودية الخيار األكثر شعبية بالنسبة لمنتجات 

اآليسكريم حيث حققت حّصتها السوقية نسبة 8,٪2٤.

تتكون سلة منتجات الشركة من الحليب السادة، والحليب المنكه، 
والحليب  بالفواكه،  واللبن  السادة،  واللبن  المدعم،  النمو  وحليب 
ومعجون  والقشطة،  الذوبان،  سريع  البودرة  وحليب  المكثف، 
الخفيفة  واألغذية  العربية،  والقهوة  والكاتشب،  الطماطم، 
والبطاطس  واآليسكريم،  والمشروبات،  واألجبان،  )كريسبي(، 

املجمدة، والزبدة.

بتقديم  السوق  حاجات  لتسد  الفرص  بإنتقاِء  سدافكو  وتستمر 
الشركة  قامت  لذلك  المستهلكين.  تستهدف رضاء  منتجاٍت مختلفة 
بتوفير عبوات إقتصادية حجم 2 لتر من الحليب السادة مع توفرها 
الحليب  عبوة  تصميم  إعادة  تم  كما  الدسم،  قليل  الحجم  بنفس 
هذا  ويتميُز  المنتج.  لهذا  المستهدفة  الصغار  فئة  لجذب  المنكه 
التواصل  وسائل  أبهر  والذي  املختارة  بشخصياتِه  التصميم 
 من التعليقات املحفزة. وبنهاية العام 

ً
اإلجتماعي والتي تضمنت كثيرا

تم إضافة منتج الكاتشب الحار إلى منتجات الكاتشب.

انخفاض  منها  السوق  في  صعبة  تجارية  تحديات  سدافكو  واجهت   
اإلنفاق اإلستهالكي وإنكماش الدخل المتاح لإلنفاق وتطبيق ضريبة 
القيمة المضافة باإلضافة إلى زيادة المعروض من الحليب وإنخفاض 
سدافكو  حصة  التحديات,تحسنت  هذه  من  وبالرغم  اللتر.  سعر 
شهد  منخفض  سوق  في  الما�ضي  العام  خالل  للحليب  السوقية 
إنخفاٍض كبيٍر في األسعاِر أدى إلى إنخفاض سريع في القيمة مقارنة 
القيمة  وفي   7.6٪ الكمية  في  )اإلنخفاض  الكمية  في  باإلنخفاض 
وثقة  والء  يعكس  السوقية  الحصة  في  النمو  وإستمرار   .)٪10.1

عمالءنا بجودة منتجات سدافكو.

في  التجزئة  لقطاع  نيلسن  شركة  بها  قامت  التي  الدراسة  أظهرت 
فبرابر 2018 أن عالمة السعودية قد حّسنت مركزها الثاني في سوق 

۱٥ التقرير السنوي 2018-2017



المنتجات  بعض  إحالل  تم  لسدافكو  املجمدة  المنتجات  قطاع  وفي 

أصناف  تجديد  ويعد   .2017 في  جديدة  منتجات  بإضافة  الحالية 

بريميوم  أقماع  تحسين  خالل  من  السوق  في  مهمة  خطوة  بريميوم 

والزيادة في توزيع أكواب بريميوم. وفي سياق متصل تم تجديد عبوة 

زبدة السعودية بغرض تحسين عرض المنتج على األرفف باإلضافة 

إلى تقوية حصة الشركة السوقية لهذا الصنف.

شهد العام نجاح الجهد المبذول على مسابقة "أجمع وأربح" وذلك 

أالف  شارك  فقد  المنطقة،  في  نوعها  من  األولى  تعد  لعبة  بتطبيق 

لعالمة   
ً
تم تطويرها حصريا والتي  التجربة  في خوض هذه  األطفال 

 لوالء المستهلكين. 
ً
السعودية، وقد تم توزيع 2٥ ألف جائزة تقديرا

ووسائل  التلفاز  على  رائعة  تسويقية  حملة  أطلقت  العام  وبنهاية 

الحياة"، بحيث تحمل هذه  التواصل واألسواق تحت مسمى "طعم 

شبابية  بطريقة  ولكن  العائلية  اللحظات  جمال  طياتها  في  الحملة 

هذا  وكل  اللحظة،  هذه  بطلة  بوسام  المنزل  ربة   ً متوجة  وممتعة 

يتما�ضى مع الرأي األهم لقرار الشراء وهن ربات المنازل.

 في نشر رسالة 
ً
 مضاعفا

ً
كما لعبت وسائل التواصل اإلجتماعي دورا

تم عرضها  ناجحة  مبادرات  السعودية وذلك عبر  سدافكو وعالمة 

الوعي  لخلق  شات  وسناب  والتويتر  واإلنستجرام  الفيسبوك  على 

إستهدفت  والتي  جامب  لمنتج  إطالقها  تم  كالتي  الحمالت  وتشجيع 

األكثر  اإللكترونية  المواقع  على   
ً
حصريا عرضها  وتم  المراهقين 

.
ً
إستخداما

تستمر حملة "السعودية في مطبخي" في إستقطاب ربات المنازل عبر 

ومنها  الطبخ  لمنتجات   
ً
ترويجا ومرحة  روتينية  غير  تجربة  خوض 

وحليب  واألجبان  البودرة  وحليب  والقشطة  الطماطم  معجون 

العالمة الذهبية، وساهمت هذه الحملة في توزيع عينات من منتجات 

أخرى تستهدف المراهقين والصغار والكبار. 

الجنادرية  مهرجان  في   2018 فبراير  في  سدافكو  شاركت  وقد 

الفرصة  أتاح  مما  الخاص  السعودية  جناح  بتخصيص  بالرياض 

وتجربة  التجارية  وعالمتها  سدافكو  عن  أكثر  ليعرفوا  للمستهلكين 

أهم منتجاتها.

البيع  مسارات  على  تركيزه  والتوزيع  المبيعات  فريق  واصل  وقد 

الذي  للمبيعات  الجديد  اآللي  النظام  تفعيل  الى  باإلضافة  الفعالة 

البيع  نقاط  في  المنتجات  لحركة  الجودة  معايير  توفير  يضمن 

الجديد  اآللي  النظام  ن 
ّ

يمك المستهدفة.  المبيعات  لتحقيق  املختلفة 

عميل   18٥00 و  الرئيسية  للمنتجات  عميل   23٥00 تغطية  من 

. وهذه المسارات 
ً
للمنتجات املجمدة من خالل ٥00 مسار بيع تقريبا

يتم خدمتها بسيارات بيع مزودة بأجهزة تحكم في درجات الحرارة، 

طعم الحياة: إعالن تلفزيوني 

حملة السعودية في مطبخي 2017-18
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مما يمكن الشركة من توزيع المنتجات من المستودعات الى العمالء 

مع اإلحتفاظ بجودة المنتجات في األجواء المناخية القاسية.

ن النظام الجديد للمبيعات من التحكم في مسارات البيع اليومية 
ّ

يمك

عبر نظام تحديد المواقع وذلك للتأكد من التغطية الفعالة لنقاط 

البيع  البيع وتحسين اإلنتاجية لكل مسار. وقد تم تغطية كل نقاط 

مستوى  تحسين  مع  مسار   17 يبلغ  المسارات  من  محدد  بعدد 

الجديدة  والمعايير  النظام  هذا  تطبيق  البيع.وتم  نقاط  في  املخزون 

ودول  السعودية  العربية  بالمملكة  توزيع  مركز   23 عبر  بنجاح 

و  الرئيسية  المنتجات  قطاع  مسارات  من  لكٍل  واألردن  الخليج 

حيث  األداء  مؤشرات  تحسين  إلى  ذلك  وأدى  املجمدة  المنتجات 

في   ٪81 مقابل   ٪97 التجزئة  بيع  قنوات  في  التوزيع  نسبة  بلغت 

منتجات  لسلة  التوزيع  إدارة  نجاح  في  ذلك  ساعد  السابق.حيث 

سدافكو حيث نتج عن ذلك إرتفاع في الحصة السوقية في البقاالت 

الكبيرة إلى)73٪ بنهاية العام مقارنة ب 69٪ في مارس 2017(.

زوار داخل جناح سدافكو في مهرجان الجنادرية
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موظف   2.701 المالي  العام  بنهاية  سدافكو  في  الموظفيين  عدد  بلغ 

بإنخفاض عدد  )منهم 2.399 موظفين و302 عمالة مؤجرة( وذلك 

1٤٤ موظف مقارنة بالعام الما�ضي.

وبالرغم من أن سدافكو شركة واحدة، إال أنه تم تصنيفها في نظام 

كيانين  ضمن  اإلجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  التابع  نطاقات 

 لنظام نطاقات 
ً
مختلفين. مما أدى الى إحتساب نسبة التوطين وفقا

عامة  وبصفة  واحدة،  نتيجة  وليس  نتيجتين  برصد  الخاصة  بآليته 

نظام  وضع  فقد  ذلك  ومع  األخضر  النطاق  على  سدافكو  حافظت 

 على بعض األقسام وبالتحديد قسم المبيعات. 
ً
نطاقات ضغوطا

إلتزامها  خالل  من  اإلجتماعية  المسئولية  برامج  سدافكو  وتدعم 

بتوظيف النساء وذوي اإلحتياجات الخاصة وجهودها المستمرة في 

التطوير  و  المتاحة  الوظائف  لشغل  السعوديين  وتدريب  تطوير 

الوظيفي.

والمستويات  الوظائف  مختلف  سدافكو  في  النساء  وتشغل 

 على ذوي اإلحتياجات الخاصة؛ ففي 
ً
الوظيفية، وينطبق هذا أيضا

ذوي  من  شخص  و28  موظفة   10٥ عددهم  بلغ  العام  نهاية 

القوة  إجمالي  من   ٪6 نسبة  يمثل  والذي  الخاصة،  اإلحتياجات 

العاملة في المملكة العربية السعودية.

رابغ  في  والكهرباء  المياه  لتقنيات  العالي  المعهد  التعاون مع  تم  كما 

الذي أثمر عن تخريج أول دفعة لعدد 11 متدرب في يوم 1٤ مارس 

تم  وقد  سعودي،  ريال  مليون   1.٤ مبلغ  إستثمار  تم  حيث  2018م 

وبدأ  سدافكو.  في  الخريجين  توظيف  وتم  المناسبة  بهذه  اإلحتفال 

يناير   21 في  وذلك  متدرب   21 من  تتكون  جديدة  مجموعة  تدريب 

2018م وفور إنتهائهم سيتم توظيفهم في سدافكو. وتستمر سدافكو 

وذلك  السعودي  للشباب  الوظيفي  والضمان  التطوير  توفير  في 

 مع رؤية 2030م.
ً
تماشيا

التطوير التنظيمي
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والتطوير وينعكس  التدريب  التركيز على  في  وتستمر سدافكو 

ذلك التدريب الجاد من خالل خطط التطوير الفردية للقوى 

السعوديين  غير  الموظفين  تدريب  ويتم  السعودية،  العاملة 

حسب حاجة العمل وخالل العام وصل عدد العاملين الذين تم 

تدريبهم إلى ٥٥3 موظف في املجاالت المطلوبة.

 /  2017 عام  ففي  الصحية،  الجوانب   
ً
دائما سدافكو  تراعي 

2018 تم القيام بحمالت توعوية بالجوانب الصحية للموظفين 

مثل  الرياضية  موظفيها  فرق  رعاية  برامج:  عدة  خالل  من 

وللعام  والدمام.  جدة  في  القدم  وكرة  السلة  وكرة  الكريكت 

بتخفيض رسوم  تمتع موظفوا سدافكو  التوالي  السادس على 

اللياقة البدنية والتي أثبتت فاعليتها بإشتراك  إشتراكات أندية 

مستمر  بشكل  الشركة  طبيب  يقوم  الموظفين.  من  العديد 

لتشجيع  وذلك  بالشركة.  صحية  توعية  وبرامج  بحمالت 

الموظفين على إتباع أسلوب حياة صحية.

سيكون عام 2018-2019 عام تحدي آخر نتيجة تغير األنظمة 

على  التركيز  إلى  يؤدي  مما  األجنبية  العمالة  بعض  ومغادرة 

أن  المتوقع  من  برواتب  النادرة  السعودية  الكفاءات  توظيف 

بروح  التحديات  هذه  مواجهة  سدافكو  وعلى  عالية،  تكون 

الفريق الواحد.
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وذلك  فيه  تعمل  الذي  املجتمع  لخدمة  إلتزامها  سدافكو  تواصل 

بالمساهمة والمشاركة في عدة أنشطة مختلفة.

ومن ضمن المشاركات لهذا العام:

ساهمت كشريك إستراتيجي مع مدن في كٍل من جدة والدمام   

في برنامج زيارات المدارس 2017 والذي إستضاف مجموعة 

برامج المسئولية اإلجتماعية

من   
ً
بدءا المنتج  تصنيع  رؤية  فرصة  لهم  لتتيح  مدارس  طالب 

المادة الخام.

وذلك  الرياضية  األنشطة  من  العديد  برعاية  سدافكو  قامت   

بتزويد المدارس بمنتجات مجانية في شتى أنحاء المملكة.
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بمنتجات وذلك لجمعيات  التبرع  في  بالمساهمة  الشركة  قامت   

خيرية ومقاصف مدارس ذوي اإلحتياجات الخاصة.

تبرعت لبعض مدارس تحفيظ القرآن الكريم بمنتجاتها.  

مبادرات  خالل  بمنتجاتها  المدارس  بتزويد  سدافكو  ساهمت   

اإلفطار الصحي ومن ضمنها يوم الحليب العالمي.

الصحة  وزارة  برنامج  لدعم  منتجات  الشركة  قدمت   

للتطعيمات.

قامت الشركة برعاية المؤتمر والمعرض العربي للمشروبات   

.2017
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المنتجات
نسبة المشاركة )%(

2018/2017م 
نسبة المشاركة )%(

2018/2017م 
نسبة التغير%

-66671الحليب

-10111معجون الطماطم

1٤122األيس كريم

220الحليب البودرة

220الجبنة

660أخرى

100100اإلجمالي

نسبة مشاركة المنتجات في المبيعات

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة بماليين الرياالت السعودية

السنة
 المملكة العربية السعودية 

)بماليين الرياالت(
 دول مجلس التعاون 

)بماليين الرياالت(
 الشرق األوسط 
)بماليين الرياالت(

 إجمالي اإليرادات 
)بماليين الرياالت(

2018/20171,60٤62271,693 م

2017/20161,66891281,787م

2016/201٥1,83997٤71,983م

األنشطة الرئيسية
للشركة و شركاتها التابعة

المنتجات
 إيرادات النشاط 
)بماليين الرياالت(

 النسبة 
)٪(

1,11٤66الحليب

16810معجون الطماطم

2291٤األيس كريم

312الحليب البودرة

٤22الجبنة

1096أخرى

1,٦٩3100اإلجمالي
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 األنشطة الرئيسية 
للشركات التابعة

 المنتجات
 إيرادات النشاط 
)بماليين الرياالت(

 النسبة 
)٪(

٤3٥٤الحليب

121٥معجون الطماطم

810األيس كريم

22الحليب البودرة

1013الجبنة

٥6أخرى

80100اإلجمالي

التحليل الجغرافي لمبيعات سدافكو وشركاتها التابعة 

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة و الشركات التابعة

السنة
 دول مجلس التعاون 

)بماليين الرياالت(
 الشرق األوسط 
)بماليين الرياالت(

 إجمالي اإليرادات 
)بماليين الرياالت(

2018/2017621880م

2017/20169116107م

2016/201٥9713110م

البيان
مبيعات 2018/2017م 

)بماليين الرياالت(
 النسبة 

)٪(
مبيعات 2017/201٦م 

)بماليين الرياالت(
 النسبة

)٪(

1,60٤9٥1,66893المملكة العربية السعودية 

٤12392 البحرين

91٤22قطر

11091الكويت

191171األردن

91121التصدير

1,٦٩31001,787100اإلجمالي

تتمثل األنشطة الرئيسية لشركات سدافكو التابعه في كٍل من الكويت، البحرين، قطر واألردن في توزيع منتجات سدافكو في هذه الدول.
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تملك سدافكو حصص في شركات تابعة تساعدها على تحقيق أهدافها وتوزيع منتجاتها كما هو موضح أدناه:

كافة  إستكمال  وتم  تصفيتها.  على  أدناه  والمذكورة  التابعة  الثالثة  الشركات  في  العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت   2016 يوليو   19 بتاريخ 

اإلجراءات الالزمة للتصفية وشطب السجالت التجارية لهذة الشركات وأعلن عن ذلك على موقع تداول بتاريخ 2٤ مايو 2017.

1( شركة معالم الوطنية القابضة – شركة مساهمة مقفلة

2( شركة المتحدون الخليجيون للنقل – شركة مساهمة مقفلة

3( شركة عمائر الوطنية العقارية– شركة مساهمة مقفلة

ال توجد أي أدوات دين صدرت ألي من الشركات التابعة

رأس المال الدولةالنشاط الرئي�سيالشركة
المدفوع

نسبة الملكيةعدد االسهم
)%(

شركة سدافكو قطر 1
املحدودة

األلبان  منتجات  وتوزيع  بيع 
ومنتجات أخرى

ريال قطري قطر
1.٥00.000

1,٥00٪7٥

 شركة سدافكو 2
البحرين- ش ش و 

وتوزيع  وبيع  وتصدير  استيراد 
كريم  واآليس  األلبان  منتجات 

ومنتجات أخرى

دينار بحريني البحرين
٥0.000

٥00٪100

 شركة سدافكو 3
 الكويت للمواد 

الغذائية املحدودة

دينار كويتي الكويتتوزيع األلبان والمواد الغذائية
٥0.000

100٪٤9

شركة سدافكو االردنية 4
للمواد الغذائية املحدودة

منتجات  وتوزيع  وبيع  استيراد 
والمواد  كريم  واآليس  األلبان 

الغذائية األخرى

دينار أردني األردن
2٥0.000

2٥0,000٪100

أسماء الشركات التابعة وأنشطتها الرئيسية، دولة ومحل التأسيس لعملياتها ونسبة الملكية
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المملكة األردنية 
الهاشمية 

الكويت 

مملكة البحرين

قطر

 شركة سدافكو األردنية للمنتجات 
الغذائية املحدودة

 شركة سدافكو الكويت

  شركة سدافكو
البحرين ش. ش. و

سدافكو قطر املحدودة



أبرز مؤشرات األداء

يعود اإلنخفاض في أرباح الربع الرابع بنسبة 32.٥٪ مقارنة بنفس 
الربع من العام السابق بصفة أساسية إلى إنخفاض المبيعات بنسبة 
إلى  أدى  والذي  المستهلكين  قاعدة  في  لإلنكماش  نتيجة   ٪11.9
إنخفاض اإلنفاق من قبل المستهلكين باإلضافة للحمالت الترويجية 
الحليب  )وفرة  المنافسين  من  مربحة  الغير  العالية  والخصومات 

الطازج املحلي(. 

إلتزام الشركة بتحقيق مبيعات مربحة إلى جانب األسعار اإليجابية 
للمواد الخام مكننا من تحقيق مجمل ربح بنسبة 36.٤٪ من صافي 

 بنسبة 38.9٪ للربع المماثل من العام الما�ضي.
ً
المبيعات مقارنة

الوعاء  حساب  من  اإلنتهاء  بسبب  الزكاة  مصاريف  إرتفعت  كما 
للعام  السنوية  الزكاة  للمصاريف   

َ
تقريبا مساوية  وإنها  الزكوي 

الما�ضي.

 ٪8 بنسبة  التوزيع  و  البيع  مصاريف  إنخفضت  أخرى  ناحية  ومن 
نتيجة إلنخفاض المبيعات و التحكم في التكاليف وكذلك إنخفضت 

المصاريف اإلدارية بنسبة ٪27.

بلغت إيرادات اإلستثمار في الودائع من فائض النقد مبلغ 1.8 مليون 
ريال.

بنسبة   
َ
شهرا عشر  اإلثنتي  لفترة  الربح  صافي  في  اإلنخفاض  يعود 

صافي  في  اإلنخفاض  إلى  السابقة  السنة  بأرباح  مقارنة   ٪1٤.٥
وإنكماش  بالسوق  الراهن  للوضع  نتيجة   ٪  ٥.3 بنسبة  المبيعات 
قبل  من  اإلنفاق  إنخفاض  إلى  أدى  والذي  المستهلكين  قاعدة 
العالية  والخصومات  الترويجية  للحمالت  باإلضافة  المستهلكين 
 ٪1.2 بنسبة  الربح  مجمل  وإنخفض  المنافسين،  من  مربحة  الغير 
العالمية  لألسعار  نتيجة  السابق  العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة 
نتيجة  بنسبة ٪10.2  اإلدارية  المصاريف  إنخفضت  الخام،  للمواد 
والتوزيع  البيع  مصاريف  إنخفضت  كذلك  و  بالتكاليف  للتحكم 
العائد من وديعة  بلغ  المبيعات، كما  نتيجة إلنخفاض  بنسبة ٤.٪2 
المرابحة مبلغ 7 مليون ريال وبشكل عام فإن أرباح السنة المالية 
البالغة 260 مليون ريال )30٤ مليون ريال العام السابق( تمثل عائد 

نسبته 1٥.٤٪ من المبيعات مقارنة بنسبة 17٪ العام السابق.

 
ً
مقارنة بنسبة3.٪1٤  الحالي  للربع  الربح  صافي  في  اإلنخفاض  يعود 

بالربع السابق إلى :

إنخفاض  إلى  أدت  والتي  أعاله  المذكورة  السلبية  السوق  تحديات 
إلى  طفيف  بشكل  الربح  هامش  تحسن  كما   .٪9.8 بنسبة  المبيعات 
36.٤٪ نتيجة إلستراتيجية الشركة باإلمتناع عن سياسات التسعير 
غير المربحة. وإنخفضت كل من المصاريف اإلدارية بنسبة ٤.٪21 
و  البيع  مصاريف  وإنخفضت  المصاريف  ضبط  في  التحكم  بسبب 
التوزيع بنسبة 3.6٪ نتيجة إلنخفاض المبيعات، ويمثل صافي الربح 

ما نسبته 13.2٪ من صافي المبيعات واقل بنسبة ضئيلة عما تحقق 
في الربع السابق ٪13.9.

تبويب  مع  المقارنة  فترة  أرقام  بعض  وعرض  تبويب  إعادة  تم 
تقاريرالهيئة السعودية  للتحول من  نتيجة  الحالية،  الفترة  وعرض 

للمحاسبين القانونيين إلى تقاريرالمعاييراملحاسبية الدولية.

بمبيعات  ريال مقارنة  الرابع مبلغ 379 مليون  الربع  بلغت مبيعات 
بنسبة  ريال  مليون   ٤30 البالغة  السابق  العام  من  الربع  نفس 
 مبلغ 1.693 

َ
إنخفاض 11.9 ٪. كما بلغت مبيعات اإلثنتي عشر شهرا

من  المماثلة  للفترة  ريال  1.787مليون  بمبلغ   
ً
مقارنة ريال  مليون 

العام السابق بنسبة إنخفاض 3.٥٪.

إجمالي حقوق المساهمين )بعد إستبعاد حقوق األقلية( مبلغ 1.321 
بليون ريال مقارنة بمبلغ 1.261 بليون ريال لنفس الفترة من العام 
للربع  الشامل  الربح  إجمالي  بلغ   .٪٥ قدرها  زيادة  بنسبة  السابق 
العام  من  الربع  نفس  بأرباح  مقارنة  ريال  مليون   ٤٤ مبلغ  الرابع 
السابق البالغة 76 مليون ريال بنسبة إنخفاض ٤2 ٪ وأرباح الربع 
السابق البالغة ٥8 مليون ريال بنسبة إنخفاض 2٤٪. كما بلغ الربح 
 بمبلغ 312 

ً
 مبلغ 2٥٥ مليون ريال مقارنة

َ
الشامل اإلثنتي عشر شهرا

 18 إنخفاض  بنسبة  السابق  العام  من  المماثلة  للفترة  ريال  مليون 
٪،الغالبية العظمى من هذا اإلنخفاض ناتج من تسوية مكافأة نهاية 

 للمعاييراملحاسبية الدولية.
ً
الخدمة وفقا

ظلت  فقد  السوق،  وضع  بها  واجهنا  التي  الحنكة  و  اليقظة  ومع 
عالمتها  في  اإلستثمار  من  مربحة  مبيعات  بتحقيق  ملتزمة  الشركة 
التجارية وتحقيق عائد مجزي. ونتوقع توزان في القريب العاجل من 
تحسين  على  ونعمل  الطلب،  مقابل  الطازج  الحليب  إمدادات 
باإلضافة  الحليب  منتجات  سلسلة  عبر  الحالية  التجارية  العالمات 
في  باإلستثمار  وملتزمة  مستمرة  والشركة  المستهلكين.  لمقترحات 
الرئي�ضي  العامل  تمثل  أنها  حيث  السعودية"   " التجارية  العالمة 
وضعها  تحسين  في  مستمرة  وسدافكو  مربحة.  مبيعات  لتحقيق 
كشركة رائدة في الحليب طويل األجل و معجون الطماطم و اآليس 
كريم إال إنها تواجه تحديات في السوق. ونحن على ثقة بأننا في وضع 
عائد  وتقديم  الجدد  و  الحاليين  مستهلكينا  حاجيات  لتلبية  مالئم 

مستدام لمساهمينا في المستقبل.

 تمتلك الشركة مركز مالي قوي حيث بلغ الرصيد النقدي مبلغ ٥٥9 
مليون ريال وبدون مديونية.
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جدول التغير في قائمة الدخل )ماليين الرياالت(

1,787

2018-2017

2017-2016

صافي المبيعات 

690

2018-2017

2017-2016

مجمل الربح 

)93(

2018-2017

2017-2016

المصاريف اإلدارية والعمومية 

)21(

2018-2017

2017-2016

الزكاة

)1,097(

2018-2017

2017-2016

تكلفة المبيعات 

)28٤(

2018-2017

2017-2016

مصاريف البيع والتوزيع 

12

2018-2017

2017-2016

مصاريف تمويل بالصافي/ إيرادات أخرى 

30٤

2018-2017

2017-2016

صافي الربح

1,693)1,05٩(

63٤)277(

)8٤(8

)21(260

 للمعايير الدولية للتقارير المالية
ً
تم إعادة تبويب قائمة الدخل لعام 2016-2017 وفقا
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مقارنة األصول و الخصوم )بماليين الرياالت(

2014/2013م2015/2014م201٦/2015م2017/201٦م2017/201٦م2018/2017مالبيان

1.1001,0٤٤1,0٤٤8136176٤0األصول المتداولة

663٥98٥98٥77٥92٤98األصول غير المتداولة

1,7٦31,٦421,٦421,3٩11,20٩1,138إجمالي األصول

32927126919617613٥الخصوم المتداولة

1131081111008٤81الخصوم غير المتداولة

44237٩3802٩72٦0215إجمالي الخصوم 

معايير املحاسبة السعوديةمعايير املحاسبة الدولية

2018-20172017-20162017-2016

الخصوماألصول

2016-201٥

معايير املحاسبة السعودية معايير املحاسبة الدولية

201٥-201٤201٤-2013

1,763
1,6٤21,6٤2

1,391
1,2091,138

٤٤237938029721٥ 260

مقارنة نتائج األعمال )بماليين الرياالت(

2014/2013م 2015/2014م201٦/2015م2017/201٦م2017/201٦م2018/2017مالبيان

1,6931,7871,8٥81,9831,8071,٥٥3اإليرادات

-1,060-1,2٥٥-1,27٤-1,097-1.05٩1,097-تكاليف اإليرادات

٦34690761709٥٥2٤93مجمل الربح

26030٤3022611٤1172صافي الربح

معايير املحاسبة السعوديةمعايير املحاسبة الدولية
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المدفوعات النظامية خالل العام المالي 2017-2018 بآالف الرياالت

الرصيدالمدفوعالمستحقالبيان

-1٥.٤9٤1٥.٤9٤الجمارك
-20.7٤820.7٤8الزكاة

-11.30111.301التأمينات االجتماعية
-٥29٥29عقد تداول

-12.٤8312.٤83التأشيرات والرسوم الحكومية
-10,1٥910,1٥9ضرائب

-70,71370,713اإلجمالي

التغيرات في إجمالى حقوق المساهمين

201٤-2013 201٥-201٤

922

2016-201٥

9٤9

2017-2016

1,09٤

2018-2017

1,263
1,321

SAR SAR
SAR

SAR
SAR

النتائج التشغيلية و الفروقات الجوهرية )بماليين الرياالت(

2017/201٦م 2018/2017مالبيان
 التغيرات 
)+( أو )-(

 نسبة التغير
)٪(

 2017/201٦م

1,8٥8-٥-1,6931,7879٤المبيعات /اإليرادات

-1,097-383-1.0٥91,097-تكلفة المبيعات/إيرادات

761-8-63٤690٥6مجمل الربح

-71-1٥٤إيرادات تشغيلية - أخرى

-٤٥0-17٥-377-361مصروفات تشغيلية - أخرى

311-1٤-27٤318٤٤الربح التشغيلي

معايير املحاسبة الدولية
معايير املحاسبة 

السعودية

التقرير السنوي ۳۲2018-2017

ريال سعودي ريال سعودي
ريال سعودي

ريال سعودي
ريال سعودي
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ووظائفهم  التنفيذية،  واإلدارة  اللجان  وأعضاء  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  أسماء 
الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم

الخبــــــــــــراتالمؤهــــــــــــلالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةاإلســـــــــــــــــم

دبلوم ستورم كنغ رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارةسمو الشيخ حمد صباح األحمد1.
سكول – أمريكا

رئيس مجلس إدارة شركة سدافكو- السعودية  
رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت   

القابضة- الكويت
رئيس مجلس إدارة شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة   

- مصر

نائب رئيس مجلس األستاذ فيصل حمد مبارك العيار2.
اإلدارة

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة

جامعي – طيران 
– أمريكا

نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة   
– الكويت

نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين-الكويت  
نائب رئيس مجلس إدارة البنك األردني الكويتي – األردن  

نائب رئيس مجلس إدارة شركة سدافكو-السعودية  
نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخليج المتحد –البحرين  

ماجستير القانون عضو مجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة3.
الدولي- جامعة 

أكسفورد – بريطانيا

عضو مجلس إدارة شركة سدافكو - السعودية  
عضو مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت   

القابضة-الكويت

بكالوريوس عضو مجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارةاألستاذ طارق محمد عبد السالم٤.
تجارة- جامعة الكويت

رئيس تنفيذي قطاع اإلستثمارات شركة مشاريع الكويت   
القابضة-الكويت

رئيس تنفيذي شركة العقارات المتحدة- الكويت  
نائب رئيس ومدير عام مشاريع الكويت اإلستثمارية   

- الكويت

األستاذ أحمد محمد حامد ٥.
المرزوقي

ماجستير إدارة عضو مجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارة
األعمال- جامعة والية 

كاليفورنيا – أمريكا

المبيعات والتسويق في شركة سدافكو  
عضو مجلس إدارة شركة سدافكو - السعودية  

اإلدارة التنفيذية في عدة شركات  

األستاذ سليمان سعود جارالله 6.
الجارالله

المدرسة العسكرية عضو مجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارة
– السعودية

مدير مجوهرات الجارالله  
عضو مجلس إدارة شركة سدافكو  

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة سدافكو  

بكالوريوس إدارة عضو مجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ مساعد عبد الله النصار7.
عامة-جامعة البكركي 

–أمريكا

عضو مجلس إدارة شركة سدافكو السعودية  
ادارة المبيعات سدافكو  

مدير تنفيذي شركة سدافكو  
مدير شركة سدافكو البحرين  

مدير شركة سدافكو قطر  
نائب رئيس مجلس المديرين شركة سدافكو األردنية   

أعضاء مجلس اإلدارة
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تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف األعضاء

يتكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء تم إنتخابهم للفترة من 1 أبريل 201٥ الى 31 مارس 2018

في 2٤ مايو 2017 إنتخبت الجمعية العامة العادية سبعة أعضاء ملجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات تبدأ من 2018/٤/1 وتنتهي في 2021/3/31م 
على النحو التالى:

سمو الشيخ حمد صباح األحمد  .1

األستاذ فيصل حمد مبارك العيار  .2

األستاذ عبد الله يعقوب بشارة  .3

األستاذ سعيد أحمد سعيد باسمح  .٤

األستاذ أحمد محمد حامد المرزوقي  .٥

األستاذ سليمان سعود الجارالله  .6

األستاذ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار  .7

 
ً
نائبا العيار  مبارك  اإلدارة واألستاذ فيصل حمد   ملجلس 

ً
رئيسا / حمد صباح األحمد  الشيخ  اإلدارة سمو  تاريخ 2018/٤/1م عين مجلس  وفي 

للرئيس وذلك لدورة املجلس التى تبدأ في 2018/٤/1م وتنتهي في 2021/3/31م وقد إعلن عن ذلك في تداول بتاريخ 2018/٤/1م.

الصفةاإلسم

غير تنفيذيسمو الشيخ حمد صباح األحمد

غير تنفيذياألستاذ فيصل حمد مبارك العيار

مستقلاألستاذ عبد الله يعقوب بشارة

غير تنفيذياألستاذ طارق محمد عبد السالم

مستقلاألستاذ أحمد محمد حامد المرزوقي

مستقلاألستاذ سليمان سعود الجارالله

تنفيذياألستاذ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار
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اإلســــــــــــــــم 
الوظيفة 

الحالية
الخبراتالمؤهلالوظيفة السابقة

األستاذ فيصل حمد مبارك 1.

العيار

رئيس لجنة 

المراجعة

رئيس لجنة 

المراجعة

نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة – الكويتجامعي – طيران – أمريكا  

نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين-الكويت  

نائب رئيس مجلس إدارة البنك األردني الكويتي – األردن  

نائب رئيس مجلس إدارة شركة سدافكو-السعودية   

نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخليج المتحد –البحرين  

األستاذ طارق محمد عبد 2.

السالم

عضو لجنة 

المراجعة

عضو لجنة 

المراجعة

بكالوريوس 

تجارة- جامعة الكويت
رئيس تنفيذي قطاع اإلستثمارات شركة مشاريع الكويت   

القابضة-الكويت

رئيس تنفيذي شركة العقارات المتحدة- الكويت  

نائب رئيس ومدير عام مشاريع الكويت اإلستثمارية - الكويت  

األستاذ أحمد محمد حامد 3.

المرزوقي

عضو لجنة 

المراجعة

عضو لجنة 

المراجعة

ماجستير إدارة 

األعمال- جامعة والية 

كاليفورنيا – أمريكا

المبيعات والتسويق في شركة سدافكو  

عضو مجلس إدارة شركة سدافكو – السعودية  

اإلدارة التنفيذية في عدة شركات  

اإلســـــــــــــــــم
الوظيفة 

الحالية
الخبـــــــراتالمؤهـــــــــلالوظيفة السابقة

األستاذ سليمان سعود جار 1.

الله الجارالله

رئيس لجنة 

الترشيحات 

والمكافآت

عضو لجنة 

الترشيحات 

والمكافآت

المدرسة 

العسكرية – السعودية

مدير مجوهرات الجارالله  

عضو مجلس إدارة شركة سدافكو  

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت سدافكو  

األستاذ فيصل حمد مبارك 2.

العيار

عضو لجنة 

الترشيحات 

والمكافآت

رئيس لجنة 

الترشيحات 

والمكافآت

نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة – الكويتجامعي – طيران – أمريكا  

نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين-الكويت  

نائب رئيس مجلس إدارة البنك األردني الكويتي – األردن  

نائب رئيس مجلس إدارة شركة سدافكو-السعودية  

نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخليج المتحد –البحرين  

األستاذ طارق محمد عبد 3.

السالم

عضو لجنة 

الترشيحات 

والمكافآت

عضو لجنة 

الترشيحات 

والمكافآت

بكالوريوس 

تجارة- جامعة الكويت

رئيس تنفيذي قطاع اإلستثمارات شركة مشاريع الكويت   

القابضة-الكويت

رئيس تنفيذي شركة العقارات المتحدة- الكويت  

نائب رئيس ومدير عام مشاريع الكويت اإلستثمارية - الكويت  

أعضاء لجنة المراجعة

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

في 2٤ مايو 2017 م قامت الجمعية العامة العادية بإعادة انتخاب أعضاء لجنة المراجعة الثالثة أعاله لمدة ثالث سنوات تبدأ من 1/٤/2018 
وتنتهي في 2021/3/31م

وفي تاريخ 2018/٤/1م قرر مجلس اإلدارة تعيين الثالثة المذكورين أعاله كأعضاء للجنة الترشيحات والمكافآت للفترة من 2018/٤/1م وتنتهي 
في تاريخ 2021/3/31م وقد أعلن عن ذلك في تداول وبتاريخ 2018/٤/1م كما قام أعضاء اللجنة بموجب القرار الصادر منهم بتاريخ 2018/٤/2م 

 للجنة الترشيحات والمكافآت
ً
بإختيار األستاذ / سليمان سعود جار الله الجار الله رئيسا
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اإلدارة التنفيذية 

السيد والتروس ماثيوس 
الرئيس التنفيذي

واألغذية  االستهالكية  السلع  شركات  في  مهنية  خبرة  عاما   3٥ لديه 
ومختلف القطاعات الصناعية في كل من أوروبا، وأمريكا الوسطى، 
بسدافكو   2008 يناير  في  التحق  وقد  األوسط.  والشرق  وأفريقيا 
إستراتيجيات  وتنفيذ  إستحداث  على  عمل  حيث  تنفيذي  كرئيس 
متقنه وفعالة أدت الى تسريع عجلة النمو. وتحت إشرافه استطاعت 
سدافكو تحقيق نمو بأرقام مزدوجة في مبيعاتها ومضاعفة ربحيتها 

والقيمة السوقية الى أربعة اضعاف.

فريزالند  بشركة  طويلة  مدة  مكث  بسدافكو،  التحاقه  وقبيل 
كومبينا، وهي شركة عالمية رائدة في قطاع السلع اإلستهالكية، حيث 
دول  في  العمليات  إدارة  ثم  ومن  الصادرات  قسم  إدارة  يترأس  كان 
العديد  تقلد  قد  كان  المنصب  هذا  وقبل  الخليجي.  التعاون  مجلس 
ومنها  الصناعية  الشركات  من  العديد  لدى  القيادية  المناصب  من 
للتجارة  الجنسيات  متعددة  )شركة  سيتيكو  اوميرن  فان  رويال 
)شركة  تيكنولوجي  فليكسبل  �ضي  إي  دي  و  والتصنيع(،  والتوزيع 
تصنيع لمكونات التبريد والتكييف( و إس بي ميتال وافين )أصبحت 
التعبئة  مواد  وتصنيع  إلنتاج  شيل  لشركة  تابعة  شركة   

ً
حاليا

والتغليف الصناعية والمنزلية(. 

المعمارية  الهندسة  في  شهادة  فاوت  يحمل  العلمية:  المؤهالت 
البحرية من إتش تي �ضي دورخيت باإلضافة إلى شهادة إدارة األعمال 

من الجامعة الهولندية.

السيد بول فان صايك
مدير عام التطوير التنظيمي

من مسؤوليات السيد بول التطوير التنظيمي واألداء. ولقد التحق 
بسدافكو في مارس 2011م ولديه خبرة مهنية أكثر من 30 عاما منها 
السلع اإلستهالكية واألغذية وقبل ذلك  في مجال صناعات  1٥ عام 
كان يعمل لدى شركة فريزالند وديلويت وتوش، والوكالة الهولندية 

لالستثمار األجنبي وشركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية.

المؤهالت العلمية: حاصل على ماجستير في إدارة األعمال من جامعة 
أمستردام.

السيد رافائيل جوزيف رندرس
مدير عام إدارة سلسلة اإلمدادات

المصادر  وتوفير  التخطيط  ومنها  العمليات  رافائيل  السيد  يدير 
لإلنتاج )التصنيع والتسليم( تحت سلسلة التوريد في سدافكو وقد 
تولي  لسدافكو  انضمامه  وقبل   .2010 ديسمبر  في  للشركة  انضم 
الدول.  من  العديد  في  كومبنيا  فريزالند  في  المناصب  من  العديد 

ويحمل خبرة 29 عاما في مجال صناعة االلبان واألغذية. 

األلبان  تقنيات  في  شهادة  على  حاصل  رافائيل  العلمية:  المؤهالت 
واألغذية وشهادة األعمال واالقتصاد.

السيد ماريك ميرزويسكي
مدير عام المبيعات

السيد ماريك يتولى عمليات البيع والتوزيع وقد التحق بسدافكو في 
من  العديد  تقلد  قد  كان  بسدافكو  التحاقه  وقبل  2016م.  عام 
الرضع  تغذية  قسم  إدارة  في  المبيعات  إدارة  في  القيادية  المناصب 
وشركة  جي  اند  بي  وشركة  وإندونيسيا(  )بولندا  دانون  بشركة 

جيليت )بولندا( وقد ق�ضى أكثر من 20 عام في مبيعات بي تو بي.

المدرسة  اإلدارة من  ماريك حاصل على درجة  العلمية:  المؤهالت 
العليا لالقتصاد في وارسو وماجستير في التأهيل من أكاديمية وارسو 

للتربية البدنية.

السيد شاهزاد ألطاف
مدير عام التسويق والتسويق التجاري

السيد شاهزاد مسؤول عن تطوير إستراتيجية سدافكو التسويقية 
تنفيذ  على  باإلشراف  يقوم  وكما  الشركة.  أهداف  مع  المتماشية 
يشغل  كان   

ً
سابقا العالقة.  ذات  التجارية  العالمات  تسويق  خطط 

مارس  منذ  الشركة  داخل  التقارير  إدارة   - مالي  مراقب  منصب 
 لدى رويال فريزالند 

ً
201٥م. وقبل التحاقه بسدافكو ق�ضى 12 عاما
كومبينا في المملكة العربية السعودية وفي غانا.

من  الكهربائية  الهندسة  من  شاهزاد  تخرج  العلمية:  المؤهالت 
جامعة أوكالهوما وأتم دراسته في إدارة األعمال من جامعة الهور 

للعلوم اإلدارية وهو أيضا مسجل كمحلل مالي معتمد.

السيد ايان جوليت*
مدير عام الشؤون المالية 

املحاسبة  وممارسات  المالية  سدافكو  إدارة  مسؤولية  إيان  يتولى 
المعلومات  تكنولوجيا  إدارة  إلى  باإلضافة  التقارير  ورفع 
للشئون  عام  كمدير  سدافكو  إلى   

ً
مؤخرا انضم  ولقد  واالتصاالت. 

المالية وقبل إنضمامه إلى شركة سدافكو عمل مع شركة بيب�ضي و 
توينينجز وتايلورز اوف هاروغوت ولديه ما يقرب من 20 عاًما خبرة 

في المالية في مجال صناعات السلع اإلستهالكية واألغذية.

من  العلوم  في  بكالوريوس  بدرجة  إيان  تخرج  العلمية:  المؤهالت 
جامعة غرب إنجلترا، وهو أيًضا محاسب إداري معتمد.

* التحق السيد إيان جوليت )مدير عام الشئون المالية( بالشركة في 
1٤ يناير 2018م وتم اإلفصاح عن ذلك لهيئة السوق المالية.
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أسم العضو 
أسماء الشركات التى يكون عضو 
 في مجالس 

ً
مجلس االدارة عضوا

إدارتها الحالية أو من مديريها

داخل / 
خارج 

المملكة 
العربية 

السعودية

الكيان 
 القانوني 

)مساهمة 
مدرجة 

,مساهمة 
غير مدرجة 

,محدودة(

أسماء الشركات التى يكون 
 في 

ً
عضو مجلس االدارة عضوا

مجالس إدارتها السابقة أو من 
مديريها

داخل / 
خارج 

المملكة 
العربية 

السعودية

الكيان 
القانوني 

)مساهمة 
مدرجة 

,مساهمة غير 
مدرجة 

,محدودة(

الشركة السعودية لمنتجات األلبان سمو الشيخ حمد صباح األحمد  
واألغذية )سدافكو(

مشاريع الكويت القابضة  
شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة   

السعودية

الكويت
مصر

مدرجة

مدرجة
مدرجة

بنك برقان  
الشركة الوطنية لإلتصاالت   

المتنقلة
شركة العقارات المتحدة  

  بنك الخليج المتحد 

الكويت
الكويت

الكويت
البحرين

مدرجة
مدرجة

مدرجة
مدرجة

الشركة السعودية لمنتجات األلبان األستاذ فيصل حمد مبارك العيار  
واألغذية )سدافكو(

شركة مشاريع الكويت القابضة  
بنك الخليج المتحد   

البنك األردني الكويتي  
شركة الخليج للتأمين  

مجموعة بانثر ميديا  

السعودية

الكويت
الكويت
األردن

الكويت
اإلمارات 

العربية المتحدة

مدرجة

مدرجة
مدرجة
مدرجة
مدرجة

محدودة

الشركة السعودية لمنتجات األلبان األستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة  
واألغذية )سدافكو(

شاريع الكويت القابضة  
المكتب االستشاري للدراسات   

االستراتيجية

السعودية

الكويت
الكويت

مدرجة

مدرجة
محدودة

شركة العقارات المتحدة  
شمال أفريقيا القابضة  

الكويت
الكويت

مدرجة
غير مدرجة

الشركة السعودية لمنتجات األلبان األستاذ طارق محمد عبد السالم  
واألغذية )سدافكو(

شركة العقارات المتحدة  
شركة المقاصة الكويتية  

كامكو لالستثمار  
شركة القرين لصناعة الكيماويات   

البترولية

السعودية

الكويت
الكويت
الكويت
الكويت

مدرجة

مدرجة
غير مدرجة

مدرجة
مدرجة

رويال كابيتال   

  بنك برقان
  بنك الخليج المتحد 

البنك األردني الكويتي  
شاريع الكويت القابضة  
شمال أفريقيا القابضة  

الشركة الكويتية البحرينية   
للتأمين

اإلمارات العربية 

المتحدة

الكويت
البحرين

األردن
الكويت
الكويت

البحرين

مدرجة

مدرجة
مدرجة
مدرجة
مدرجة

غير مدرجة
مدرجة

الشركة السعودية لمنتجات األلبان األستاذ أحمد محمد حامد المرزوقي  
واألغذية )سدافكو(

األستثمارات المتعددة للخدمات الطبية  
شركة مخزن األدوية العربي السعودي  

السعودية

السعودية
السعودية

مدرجة

محدودة
محدودة

الشركة السويسرية لألغذية   
المميزة

الشركة السعودية النيوزيلندية   
لمنتجات االلبان 

مصر

السعودية

غير مدرجة 

محدودة

األستاذ سليمان سعود جارالله 
الجارالله

الشركة السعودية لمنتجات األلبان   
واألغذية )سدافكو(

الجار الله للذهب واملجوهرات  

السعودية

السعودية

مدرجة

مؤسسة

الشركة السعودية لمنتجات األلبان األستاذ/ مساعد عبد الله النصار  
واألغذية )سدافكو(

شركة سدافكو األردن  
شركة سدافكو قطر  

شركة سدافكو البحرين  

السعودية

االردن
قطر

البحرين

مدرجة

محدودة
محدودة

فردية

شركة عمائر الوطنية العقارية  
شركة المتحدون الخليجيون   

للنقل 
معالم الوطنية القابضة   

الشركة السويسرية لألغذية   
المميزة

الشركة السعودية النيوزيلندية   
لمنتجات االلبان

السعودية
 السعودية

السعودية
مصر

السعودية

غير مدرجة
 غير مدرجة

غير مدرجة
غير مدرجة

محدودة

 في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
ً
أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التى يكون عضو مجلس االدارة عضوا
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عدد وتواريخ إجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة المالية )2017/4/1 الى 2018/3/31(

إجتمع مجلس اإلدارة ثالث مرات وأصدر 1٩ قرار بالتمرير

تاريخ إنعقاد أخر جمعية عامة هو 2017/11/20

األسم

القرارات بالتمرير )1٩(الحضورى )3(
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22����������������������سموالشيخ حمد صباح األحمد

األستاذ فيصل حمد مبارك 
22����������������������العيار

21����������������������األستاذ عبد الله يعقوب بشارة

األستاذ طارق محمد عبد 
20����������������������السالم

األستاذ أحمد محمد حامد 
22����������������������المرزوقي

األستاذ سليمان سعود 
22����������������������الجارالله

األستاذ مساعد عبد الله عبد 
21����������������������العزيز النصار
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ليس لدي أعضاء مجلس اإلدارة و أعضاء الفريق التنفيذي وزوجاتهم و أوالدهم أي حقوق أو أسهم تفضيلية أو أدوات دين تتعلق بالشركة أو أي 
من الشركات التابعة لها.

*غادر السيد سريرام )مدير عام الشؤون المالية( في 30 أكتوبر 2017 وقد أفصح عن ذلك لهيئة السوق المالية

**إنضم السيد إيان جوليت )مدير عام الشؤون المالية( في 1٤ يناير 2018 وقد أفصح عن ذلك لهيئة السوق المالية

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأبناؤهم القصر

ملكية أعضاء اإلدارة التنفيذية وزوجاتهم وابناؤهم القصر

نسبة التغيير)+/-(في 31 مارس 2018في 1 أبريل 2017األسم

 سموالشيخ حمد صباح األحمد1.
 عن شركة الصناعات المتحدة

ً
ممثال

1,0001,000-

األستاذ فيصل حمد مبارك العيار2.
 عن بنك الخليج المتحد

ً
ممثال

1,0001,000-

-1,0001,000األستاذ عبد الله يعقوب بشارة3.

األستاذ طارق محمد عبد السالم٤.
 عن شركة القرين لصناعة البتروكيماويات

ً
ممثال

13,036,٤6113,036,٤61-

-22,2٥022,2٥0األستاذ أحمد محمد حامد المرزوقي٥.

-1,0001,000األستاذ سليمان سعود الجارالله6.

-11,00011,000األستاذ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار7.

نسبة التغيير)+/-(في 31 مارس 2018في 1 أبريل 2017األسم

-3,٥003,٥00األستاذ والتروس ماثيوس 1.

-00األستاذ بول فان صايك2.

-00األستاذ رافائيل جوزيف رندرس3.

-00األستاذ ماريك ميرزويسكي٤.

-00األستاذ شاهزاد ألطاف٥.

-00األستاذ سريرام شرندر*6.

-00األستاذ ايان جوليت**7.
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لجان املجلس 

1- لجنة المراجعة : 

إختصاصات لجنة المراجعة وصالحياتها ومسؤولياتها

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من 

فيها  الداخلية  الرقابة  وأنظمة  المالية  التقارير  ونزاهة  سالمة 

وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة مايلي :

أ(  التقارير المالية: 

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها   1

لضمان  شأنها؛  في  والتوصية  رأيها  وإبداء  اإلدارة  مجلس  على 

نزاهتها وعدالتها وشفافيتها. 

 على طلب مجلس اإلدارة – فيما إذا 
ً
إبداء الرأي الفني – بناءا  2

عادلة  للشركة  المالية  والقوائم  اإلدارة  مجلس  تقرير  كان 

ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين 

ونموذج  وأدائها  للشركة  المالي  المركز  تقييم  والمستثمرين 

عملها وإستراتيجيتها.

التقارير  تتضمنها  مألوفة  غير  أو  مهّمة  مسائل  أي  دراسة   3

المالية.

البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من   ٤

يتولى مهامه أو مسؤول اإللتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

الجوهرية  المسائل  في  املحاسبية  التقديرات  من  التحقق    ٥

الواردة في التقارير المالية.

دراسة السياسات املحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي   6

والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها.

تراجع اللجنة مع كل من اإلدارة التنفيذية ومراجع الحسابات   7

وإدارة المراجعة الداخلية – بشكل منفصل – ما يلي:

أي خالف جوهري بين اإلدارة و بين المراجعين المستقلين   -

القوائم  بإعداد  يتعلق  فيما  الداخلية  المراجعة  إدارة  أو 

المالية.

أية صعوبات نشأت أثناء المراجعة )بما في ذلك أية عوائق   -

المعلومات  إلى  الوصول  أو  العمل  نطاق  على  )قيود( 

المطلوبة.

اإلدارة  حضور  وبدون  الحسابات  مراجع  مع  اللجنة  تناقش   8

والمقبولية  والمالءمة  الجودة  مدى  على  حكمهم  التنفيذية 

عن  اإلفصاح  وممارسات  للشركة  املحاسبية  للمبادئ 

إلصدار  الشركة  في   
ً
حاليا متبع  هو  كما  المالية  المعلومات 

التقارير المالية.

ب( المراجعة الداخلية:

وإدارة  والمالية  الداخلية  الرقابة  نظم  ومراجعة  دراسة   1

املخاطر في الشركة.

اإلجراءات  تنفيذ  ومتابعة  الداخلية  المراجعة  تقارير  دراسة   2

التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. 

الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة   3

المراجعة الداخلية في الشركة– إن وجدت- للتحقق من توافر 

الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها. 

تقديم  اللجنة  فعلى  داخلي،  مراجع  للشركة  يكن  لم  وإذا 

توصيتها إلى املجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعييينه.

التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة   ٤

الداخلية أو المراجع الداخلي وإقتراح مكافآته.
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ج( مراجع الحسابات: 

وعزلهم  الحسابات  مراجعي  بترشيح  اإلدارة  ملجلس  التوصية   1

إستقاللهم  من  التحقق  بعد  أدائهم،  وتقييم  أتعابهم  وتحديد 

ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

التحقق من إستقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته،   2

ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع األخذ في اإلعتبار القواعد 

والمعايير ذات الصلة.

مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من   3

أعمال  نطاق  عن  تخرج  إدارية  أو  فنية   
ً
أعماال تقديمه  عدم 

المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

اإلجابة عن إستفسارات مراجع حسابات الشركة.  ٤

القوائم  على  ومالحظاته  الحسابات  مراجع  تقرير  دراسة   ٥

المالية ومتابعة ما اتِخذ بشأنها.

د( ضمان اإللتزام

إتخاذ  من  والتحقق  الرقابية  الجهات  تقارير  نتائج  مراجعة   1

الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.

والسياسات  واللوائح  باألنظمة  الشركة  إلتزام  من  التحقق   2

والتعليمات ذات العالقة

مع  الشركة  تجريها  أن  المقترح  والتعامالت  العقود  مراجعة   3

األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس 

اإلدارة.

إلى  بشأنها  إجراء  إتخاذ  ضرورة  ترى  مسائل  من  تراه  ما  رفع   ٤

يتعين  التي  باإلجراءات  توصياتها  وإبداء  اإلدارة،  مجلس 

إتخاذها.

وبتاريخ 2018/2/27م وافق مجلس اإلدارة على تحديث الئحة لجنة 

المراجعة وأو�ضى بعرضها على الجمعية العامة في إجتماعها القادم 

للتصويت عليها.

عدد  )2018/2017م(  المالي  العام  خالل  المراجعة  لجنة  عقدت 

إجتماعين حضوري وعشرة قرارات بالتمرير

أسماء أعضاء لجنة المراجعة واإلجتماعات التي عقدت أثناء العام المالي )2018/2017م(

التصنيفاألسم
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األستاذ/فيصل حمد مبارك العيار
ً
12������������رئيسا

األستاذ/طارق محمد عبد السالم
ً
11������������عضوا

األستاذ/أحمد محمد حامد المرزوقي
ً
12������������عضوا
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2- لجنة الترشيحات و المكافآت: 

تتكون لجنة الترشيحات و المكافآت من ثالث أعضاء

وصالحياتها  المكافآت  و  الترشيحات  لجنة  إختصاصات 

ومسؤولياتها

تتمثل إختصاصات اللجنة في األتي:

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان   1 

مجلس  إلى  ورفعها  التنفيذية،  واإلدارة  املجلس  عن  المنبثقة 

 إلعتمادها من الجمعية العامة، على 
ً
اإلدارة للنظر فيها تمهيدا

أن يراع في تلك السياسة إتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح 

عنها، والتحقق من تنفيذها.

المكافآت  وسياسة  الممنوحة  المكافآت  بين  العالقة  توضيح   2

المعمول بها، وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة.

المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في   3

تحقيق األهداف المتوخاة منها.

اإلدارة  مجلس  أعضاء  بمكافآت  اإلدارة  ملجلس  التوصية   ٤

 
ً
وفقا بالشركة  التنفيذيين  وكبار  عنه  المنبثقة  واللجان 

للسياسة المعتمدة.

إقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة   ٥

واإلدارة التنفيذية.

التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم   6

 للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح 
ً
وفقا

أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.

إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية املجلس   7

وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.

ألعمال  تخصيصه  العضو  على  يتعين  الذي  الوقت  تحديد   8

املجلس.

أو  المهارات  من  الالزمة  لإلحتياجات  السنوية  المراجعة   9

اإلدارة  ووظائف  اإلدارة  مجلس  لعضوية  المناسبة  الخبرات 

املجلس  في  والقوة  الضعف  جوانب  تحديد  مع  التنفيذية، 

مصلحة  مع  يتفق  بما  معالجتها  وإقتراح  التنفيذية  واإلدارة 

الشركة. 

وتقديم  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  هيكل  مراجعة   10

التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

في  المستقلين  األعضاء  إستقالل  من  سنوي  بشكل  التحقق   11

مجلس اإلدارة، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو 

يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

غير  واألعضاء  التنفيذيين  لألعضاء  وظيفي  وصف  وضع   12

التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.

أعضاء  أحد  مركز  شغور  حال  في  الخاصة  اإلجراءات  وضع   13

املجلس أو كبار التنفيذيين.

الحلول  واقتراح  املجلس،  في  والقوة  الضعف  جوانب  تحديد   1٤

لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

الئحة  تحديث  على  اإلدارة  مجلس  وافق  2018/02/27م  وبتاريخ 

العامة  الترشيحات والمكافآت وأو�ضى بعرضها على الجمعية  لجنة 

في إجتماعها القادم للتصويت عليها.

المالي  العام  خالل  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  عقدت 

قرارات  أربعة  وعدد  حضوريين  إجتماعين  عدد  2018/2017م 

بالتمرير
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اإلجراءات التي إتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه – وبخاصة 

حيال  وملحوظاتهم  المساهمين  بمقترحات   
ً
علما  – التنفيذيين  غير 

الشركة وأدائها:

في  المساهمين  السادة  وأسئلة  وملحوظات  مقترحات  تسجيل  يتم 

عادية  والغير  العادية  للشركة  العامة  الجمعية  إجتماعات  محاضر 

أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وإجتماعتها خالل عام 2018-2017

التصنيفاألسم

بالتمريرحضوري

اإلجمالي

17
/0

9/
27

18
/0

2/
12

17
/0

٤/
2٥

17
/0

٤/
30

17
/0

٥/
08

18
/0

2/
26

األستاذ/سليمان سعود الجارالله
ً
6������رئيسا

األستاذ/فيصل حمد مبارك العيار
ً
٥������عضوا

األستاذ/طارق محمد عبد السالم
ً
6������عضوا

 تم تعيين األستاذ سليمان الجار الله )مستقل( في 26 /2017/٤ كرئيس للجنة الترشيحات و المكافآت بموجب قرارها بتاريخ 2017/٤/2٥م

في  وتسجيلها  وأسئلتهم  إستفساراتهم  جميع  على  اإلجابة  وتتم 

محاضر اإلجتماعات ومتابعة تنفيذ ما يمكن تنفيذه من إقتراحات 

في  المقترحات  هذه  إستعراض  ويتم  للشركة  التفيذية  اإلدارة  مع 

العامه  الجمعيات  إجتماعات  تعقب  التى  األدارة  مجلس  إجتماعات 

للشركة والتداول بشأنها بين السادة األعضاء.
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بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

تقييم أداء مجلس اإلدارة

يشجع مجلس إدارة الشركة أعضائه على ممارسة مهامهم بفعالية 

وبما يحقق مصلحة الشركة ويعقد إجتماعات حضورية وقرارات 

ترفعها  طلبات  أو  محددة  أمور  في  النظر  األمر  تطلب  متى  بالتمرير 

يعقد  إتخاذ قرارات بشأنها كما  للمجلس بغرض  التنفيذية  اإلدارة 

املجلس أو يمرر قراراته متى ما دعت الحاجة إلى ذلك. 

بشكل  األساسية  المسائل  جميع  بمناقشة  اإلدارة  مجلس  ويقوم 

ومراقبة  الشركة  إستراتيجية  وتطوير  المناسب  الوقت  وفي  فعال 

أداء الشركة لتحقيق أغراضها وفق ميزانياتها السنوية املجازة من 

التنفيذية برفع تقارير دورية عن أداء  قبل املجلس. وتقوم اإلدارة 

واجباته  أداء  في  اإلدارة  مجلس  ويحرص  اإلدارة  ملجلس  الشركة 

ومهامه على التقيد بنظام الشركات ونظام السوق المالية والئحته 

التنفيذية ونظام الشركة األساس واألنظمة األخرى ذات العالقة.

الحوكمة  قواعد  وتطوير  تحديث  على  اإلدارة  مجلس  ويشرف 

الخاصة بالشركة وهي تحت اإلعداد وشارفت على اإلنتهاء. 

بتقييم  اإلدارة  ملجلس  التابعة  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  تقوم 

أداء املجلس وأعضائه ولجان اإلدارة التنفيذية من خالل النظر في 

اإلستراتيجية  األهداف  تحقيق  بمدى  ترتبط  التي  األداء  مؤشرات 

الرقابة  أنظمة  وكفاءة  لديها  املخاطر  إدارة  وجودة  للشركة 

يتوافق مع مصلحة  بما  والضعف  القوة  الداخلية وتحديد جوانب 

الشركة.

اإلجتماع الثاني 2017/11/20اإلجتماع األول 2017/5/24ماإلســـــــــــــــــــــــــم

��مساعد عبد الله النصار1.

��أحمد محمد حامد المرزوقي2.

��سليمان سعود الجارالله3.

عدد مرات 
الطلب

السبب تاريخ الطلب

أخرى26/12017/0٤

توزيعات أرباح28/12017/0٥

توزيعات أرباح12017/12/0٥

سجل الحضور

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين للفترة من 2017/4/1 الى 2018/3/31 وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
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بيان المكافآت والتعويضات

أعضاء مجلس اإلدارة

األسم

مكافأة متغيرة )ريال سعودي(مكافأة ثابتة )ريال سعودي(
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األعضاء المستقلين

األستاذ عبد الله يعقوب 
بشارة

٤00,000٤00,000٤00,000

األستاذ أحمد محمد حامد 
المرزوقي

٤00,000٤0,000٤٤0,000٤٤0,000

األستاذ سليمان سعود 
الجارالله

٤00,00020,000٤20,000٤20,000

1,200,000٦0,0001,2٦0,0001,2٦0,000االجمالي

األعضاء غير التنفيذيين

سموالشيخ حمد صباح 
األحمد

٤00,000٤00,000٤00,000

األستاذ فيصل حمد 
مبارك العيار

٤00,000٤0,000٤٤0,000٤٤0,000

األستاذ طارق محمد عبد 
السالم

٤00,00020,000٤20,000٤20,000

1,200,000٦0,0001,2٦0,0001,2٦0,000اإلجمالي

األعضاء التفيذيين

األستاذ مساعد عبد الله 
عبد العزيز النصار

٤00,000٤91,18٤891,18٤٤7,٥7٥938,8892٤1,308

400,0004٩1,1848٩1,18447,575٩38,88٩241,308اإلجمالي
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ت سبعة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
َ
مكافا

ت لجنة المراجعة
َ
مكافا

األسم

مكافأة متغيرة )ريال سعودي(مكافأة ثابتة )ريال سعودي(
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*عدد األعضاء 
7

٥,781,0001,7٤1,٥007,٥22,٥003,29٤,1003,29٤,1008٤3,680-11,660,280

11,٦٦0,280-5,781,0001,741,5007,522,5003,2٩4,1003,2٩4,100843,٦80اإلجمالي

*واحد من كبار التنفيذيين غادر الشركة خالل العام المالي

ملحوظة: إثنان من أعضاء اللجنة حضرا إجتماعين وعضو حضر إجتماع واحد

مكافأة ثابتة العضو 
)عدا بدل حضور الجلسات(

املجموعبدل حضور الجلسات

20,00020,000األستاذ فيصل حمد مبارك العيار1.

10,00010,000األستاذ طارق محمد عبد السالم2.

20,00020,000األستاذ أحمد محمد حامد المرزوقي3.

50,00050,000اإلجمالي
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ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون 5% فأكثر
والتغيرات خالل السنة المالية

األسم
عدد األسهم

في 1 أبريل 2017
عدد األسهم

في 31 مارس 2018
نسبة الملكية

في 1 أبريل 2017
نسبة الملكية

نسبة التغيير في 31 مارس 2018

-٤0.11٪٤0.11٪13,036,٤6113,036,٤61شركة القرين لصناعة البتروكيماويات1.

-11.69٪11.69٪3,798,0083,798,008شركة السمح للتجارة املحدودة2.

على  2018/02/26م  بتاريخ  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  وافقت 

التنفيذية وقامت  سياسة لمكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة 

عليها  وافق  والذي  اإلدارة  ملجلس  السياسة  هذه  برفع  اللجنة 

الجمعية  على  بعرضها  وأو�ضى  2018/2/27م  بتاريخ  وأعتمدها 

العامة في إجتماعها القادم للتصويت عليها وإعتمادها وقد تم إعداد 

هذه السياسة وفقا للقواعد والمعاييروالمتطلبات الواردة في الئحة 

بتحديد  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  وتقوم  الشركات،  حوكمة 

وإقتراح مكافأة مجلس اإلدارة ويتم عرض ذلك على الجمعية العامة 

النظام  في  وارد  هو  لما  وفقا  المكافأة  إقتراح  ويتم  عليها  للتصويت 

األساس للشركة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، كما تتولى 

لجنة الترشيحات والمكافآت تحديد مكافأة أعضاء اإلدارة التنفيذية 

الشركات  في الئحة حوكمة  الواردة  والمعايير  للقواعد  وذلك وفقا 

ودون أي إخالل أو تعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالية 

ولوائحهما التنفيذية ونظام الشركة األساس كما اليوجد إنحراف 

جوهري عن هذه السياسة

ت
َ
ت لجنة الترشيحات والمكافا

َ
مكافا

ملحوظة: إثنان من أعضاء اللجنة حضرا إجتماعين وعضو حضر إجتماع واحد

 مكافأة ثابتة العضو
)عدا بدل حضور الجلسات( 

املجموعبدل حضور الجلسات

20,00020,000األستاذ فيصل حمد مبارك العيار1.

10,00010,000األستاذ طارق محمد عبد السالم2.

20,00020,000األستاذ سليمان سعود الجارالله3.

50,00050,000اإلجمالي
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المعامالت مع 
األطراف ذات العالقة

تدخل الشركة في معامالت مع أطراف ذات عالقة باستخدام نفس 

المتبعة مع جميع األطراف األخرى وتحت أفضل شروط  المعايير 

أنهم  على  العالقة  ذات  األطراف  تعريف  ويتم  التجاري،  التبادل 

أعضاء مجلس إدارة سدافكو وكبار المساهمين وكبار التنفيذيين أو 

أي من أقربائهم من الدرجة األولى، بما يتما�ضى مع اللوائح والقواعد 

واإلستثمارفيما  التجارة  ووزارة  المالية  السوق  لهيئة  التوجيهية 

للتأمين  البروج  شركة  مع  واحدة  سنة  لمدة  عقًدا  سدافكو  أبرمت 

التعاوني )تقدم خدمات التأمين( اعتباًرا من 1 يوليو 2017م وتنتهي 

مالئمة  الشروط  أكثر  هو  عرضها  كان  حيث  2018م  يونيو   30 في 

رئيس  )نائب  العيار  حمد  فيصل  السيد  أن  حيث  والمزايا.  للسعر 

مجلس  رئيس  نائب  منصب  يشغل  سدافكو(  شركة  إدارة  مجلس 

القيمة بالريال السعودينوع العمليةالدولةاسم الشركة
الحساب الختامي بالريال 

السعودي

9,6٥0,1122٤2,776خدمات تأمينالسعوديةشركة بروج للتأمين التعاوني 

المذكورة  األطراف  مع  المعامالت  هذه  ومثل  الصدد،  بهذا  يتعلق 

تقت�ضي اإلفصاح.

ذات  األطراف  مع  تمت  التي  المعامالت  لهذه   
ً
ملخصا أدناه  تجدون 

إعتمادها  وتم  أخرى  لسنة  بتجديدها  املجلس  أو�ضى  التي  العالقة 

من الجمعية العامة للمساهمين اعتباًرا من 1 يوليو 2017م.

البروج  شركة  في   ٪28.٥ تملك  التي  للتأمين  الخليج  شركة  إدارة 

للتأمين التعاوني )مصلحة غير مباشرة(.

مايو   2٤ في  المقامة  لسدافكو  العادية  العامة  الجمعية  أقرت  وقد 

لسنة  تجديدها  على  ووافقت  المعاملة  هذه  على  الموافقة   2017

أخرى اعتباًرا من 1 يوليو 2017م إلى 30 يونيو 2018م.

نتائج المراجعة الداخلية السنوية لإلطالع 
على مدى فعالية إجراءات الرقابة الداخلية

السنوية  الداخلية  المراجعة  خطة  على  بالمصادقة  املجلس  قام 

القائمة على إدارة املخاطر وتكفل بالتأكد من التنفيذ الفعال حسب 

الجدول الزمني املحدد لها. تقوم إدارة المراجعة الداخلية باالطالع 

كما  الداخلية،  الرقابة  أنظمة  وفعالية  وكفاءة  كفاية  مدى  على 

يتم تحقيق ذلك كجزء  تنفيذ هذه األنظمة بشكل صحيح.  وتضمن 

من الخطة السنوية للمراجعة المعتمدة على املخاطر ويتم تنفيذها 

إجراءات  اإلدارة  تتخذ  أن   
ً
أيضا املجلس  ويضمن  العام.  مدار  على 

بشأن القضايا المبلغ عنها، بما في ذلك إدخال السياسات واإلجراءات 

التي من شأنها تعزيز الرقابة. حيث قامت اإلدارة بتطوير دليل إلدارة 

املخاطر الذي من شأنه أن يساهم في زيادة فاعلية إدارة املخاطر.

استناًدا إلى تقارير التدقيق الداخلية والخارجية خالل العام الحالي 

بفعالية  يتعلق  فيما  اإلدارة  من  المقدمة  المعلومات  إلى  باإلضافة 

أي  رصد  يتم  لم  الشركة  في  والمالية  الداخلية  الرقابة  أنظمة 

يرى  وبالتالي  عنها  االفصاح  تقت�ضي  التحكم  في  رئيسية  مشكالت 

املجلس أن هذه األنظمة فعالة.
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أرباح  توزع  للشركة  األساس  النظام  من   50 للمادة  وفقا  أ(  

الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

يجنب )10٪( من صافي األرباح لتكوين اإلحتياطي النظامي   )1

للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا 

التجنيب متى بلغ اإلحتياطي المذكور )30٪( من رأس المال 

المدفوع.

للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس اإلدارة أن   )2

إتفاقي  إحتياطي  لتكوين  األرباح  صافي  من   )٪10( تجنب 

يخصص لغرض أو أغراض محددة وذلك حسب ما تقرره 

الجمعية العامة العادية للمساهمين.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين إحتياطيات أخرى،   )3

وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع 

وللجمعية  المساهمين.  على  اإلمكان  قدر  ثابتة  أرباح 

األرباح مبالغ إلنشاء  أن تقتطع من صافي  المذكورة كذلك 

يكون  ما  لمعاونة  أو  الشركة  لعاملي  اجتماعية  مؤسسات 

 من هذه المؤسسات.
ً
قائما

يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل )٥٪(   )٤

من رأسمال الشركة المدفوع.

يخصص بعد ما تقدم نسبة )10٪( من الباقي لمكافأة مجلس   )٥

مجلس  عضو  عليه  مايحصل  اليتجاوز  أن  على  اإلدارة 

 ٥00,000 مبلغ  عينية  أو  مالية  ومزايا  مكافآت  من  اإلدارة 

خمسمائة ألف ريال سعودي وذلك وفقا للمادة السادسة 

والسبعون من نظام الشركات والمادة الرابعة والعشرون 

من النظام األسا�ضي للشركة

توزيع أرباح مرحلية  ب( 

ربع  أو  سنوية  نصف  مساهميها  على  أرباح  توزيع  للشركة  يجوز 

سنوية بعد إستيفاء المتطلبات النظامية التالية :

أن تفوض الجمعية العامة العادية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح   )1

.
ً
مرحلية بموجب قرار يصدر منها سنويا

أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة  )2

التوقع  وتستطيع  معقولة  سيولة  لديها  الشركة  تكون  أن   )3

بدرجة معقولة بمستوى أرباحها 

للتوزيع وفقا آلخر قوائم  قابلة  أرباح  الشركة  يتوفر لدى  أن   )٤

بعد  توزيعها،  المقترح  األرباح  لتغطية  كافية  مراجعة،  مالية 

خصم ما تم توزيعه ورسملته من تلك األرباح بعد تاريخ هذه  

القوائم المالية.

توافرها  يشترط  قد  أخري  نظامية  متطلبات  إلى  باإلضافة  وذلك 

بواسطة أي جهة مختصة في المملكة العربية السعودية

سياسة توزيع األرباح

نسبة األرباح الموزعة خالل السنة المالية

نسبة األرباح المو�سى بها للتوزيع في نهاية من 2017/4/1 الى 2018/3/31
السنة

مجموع التوزيعات

توزيعات النصف األول من السنة

٤0٪20٪20٪النسبة

٦5,000,000٦5,000,000130,000,000اإلجمالي بالريال السعودي

ملحوظة: بتاريخ 2017/0٥/2٤م وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح ٤ ريال للسهم الواحد بما يمثل ٤0٪ من رأس المال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2017/03/31م
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مشروع تبوك 

الزمني  جدوله  ضمن  جديد  مستودع  بناء  من  بنجاح  اإلنتهاء  تم 

بتكلفة قدرها 17 مليون ريال سعودي في األرا�ضي المستأجرة من 

تبوك  مدينة  في  وذلك  )مدن(  الصناعية  للمدن  السعودية  الهيئة 

الصناعية وتم اإلعالن عن ذلك في 23 يناير 2018م. ولقد تم تمويل 

المشروع من خالل موارد الشركة الخاصة التي كسبتها من عملياتها 

هذا  يقوم  أن  المتوقع  ومن   
ً
حاليا أعماله  باشر  حيث  التشغيلية، 

نمو  ودعم  اإلمدادات  لسلسلة  العامة  الكفاءة  بتحسين  المستودع 

المبيعات.

مشروع مستودع جدة املركزي

 
ً
لوجيستيا  

ً
مركزا اإلنشاء  تحت  مازال  الذي  املشروع  هذا  سيكون 

 من مكائن التصنيع في املدينة الصناعية بجدة املرحلة 
ً
ويحوى جزءا

اآلولى. بدأ العمل في هذا املشروع في شهر يونيو 2017 ومن املتوقع 

اإلنتهاء منه في شهر نوفمبر 2018 بتكلفة متوقعة 1٥0 مليون ريال 

 ملا هو مخطط له حيث تم 
ً
سعودي، ويم�ضي العمل باملشروع وفقا

.
ً
إنجاز نسبة 60٪ حاليا

سيستوعب املبنى الذي تبلغ مساحته 3٥.000متر مربع عند اإلنتهاء 

 
ً
من بنائه تخزين املواد الخام ومواد التعبئة للمصنع ويستخدم ايضا

لتخزين املنتجات تامة الصنع من املصنع بطاقة تخزينية بما يقارب 

اللوجستية  ٤0.000طبلية. سيتم تزويد املستودع بأحدث األنظمة 

السلع،  أنواع  جميع  وإستالم  لتخزين  الفائقة  السرعة  ذات  األلية 

األولى  املرحلة  إفتتاح  وسيتم  للتصنيع  طوابق  ثالثة  إلى  باإلضافة 

)إنتاج املخبوزات( بنهاية العام.

الهندسية  التصاميم  إليه  توصل  ما  بأحدث  املستودع  هذا  يتميز 

الخدمات  ومرونة  سهولة  لضمان  وذلك  للتخزين  األلية  واألنظمة 

لهذا املركز والتي من شأنها أن تغطي شبكة مستودعات سدافكو في 

كل أنحاء اململكة.

إستثمارات مستقبلية

تواصل الشركة اإلستثمار في النمو املستقبلي وذلك بتقييم وأغتنام 

الفرص الجديدة. فخالل العام أعلنت شركة سدافكو أنها دخلت في 

وهي  ميلكوما،  شركة  على  اإلستحواذ  بإمكانية  تتعلق  مفاوضات 

شركة بولندية متخصصة في إنتاج بودرة الحليب و الذي يعتبر من 

الجدوى  دراسة  األلبان،  إلنتاج  لسدافكو  األساسية  الخام  املواد 

الى  وتحتاج  مستمرة  ماتزال  التجارية  واملناقشات  اإلقتصادية 

أن  املتوقع  من  والتي  نظامية  وإجراءات  موافقات  عدة  إستكمال 

تستمر أشهر قليلة

القرارات المهمة والخطط المستقبلية

٥۱ التقرير السنوي 2018-2017



إن هذه القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 مارس 2018 

هي أول قوائم مالية موحدة أعدتها املجموعة وفقا للمعايير الدولية 

المعتمدة من قبل  المالية والمعايير واإلصدارات األخرى  للتقارير 

العربية  المملكة  في  القانونيين  للمحاسبين  السعودية  الهيئة 

السعودية بموجب التوجيهات الواردة في المعايير الدولية للتقارير 

لجميع  مرة".  ألول  المالي  للتقرير  الدولية  المعايير  "تطبيق  المالية 

الفترات وحتى السنة المنتهية في 31 مارس 2017، أعدت املجموعة 

قوائمها المالية الموحدة وفقا لمعايير املحاسبة السابقة.

موحدة  مالية  قوائم  بإعداد  املجموعة  قامت  ذلك،  على  وبناء 

من  المعتمدة  الموحدة  المالي  للتقرير  الدولية  المعايير  مع  تتوافق 

في  المنتهية  وللسنة  في  كما  القانونيين  للمحاسبين  السعودية  الهيئة 

في  مبين  هو  كما  الفترة،  عن  مقارنة  بيانات  مع   2018 مارس   31

المالية،  القوائم  الهامة. وعند إعداد  ملخص السياسات املحاسبية 

تم إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية للمجموعة كما في 1 أبريل 

المالي.  للتقرير  الدولية  للمعايير  تاريخ تحول املجموعة  2016 وهو 

في  بها املجموعة  التي قامت  الرئيسية  التعديالت  يبين هذا اإليضاح 

في  بما  السابقة  املحاسبة  لمعايير  الموحدة  المالية  القوائم  تعديل 

ذلك قائمة المركز المالي الموحدة كما في 1 أبريل 2016.

تطبق  التي  للمنشآت   1 رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  يسمح 

للمرة األولى ببعض اإلعفاءات من تطبيق متطلبات معينة  المعايير 

بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي بأثر رجعي.

للتطبيق  المتاحة  التالية  اإلعفاءات  بتقييم  املجموعة  قامت 

وخلصت إلى ما يلي:

لضمان  والمعدات  واآلالت  للممتلكات  الدفترية  القيمة  تقييم  تم 

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي. كما يتم تقييم إعفاء التكاليف 

المعتبرة من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1 مع مراعاة حساب 

املحاسبة  لمعايير  وفًقا  والمعدات  واآلالت  للممتلكات  املجموعة 

السابقة. وقامت اإلدارة بالتقييم بموجب معايير املحاسبة السابقة 

إلى  بالنظر  المالي،  للتقرير  الدولية  المعايير  متطلبات  مع  لتتما�ضى 

طبيعة وحجم عمليات املجموعة؛ ونتيجة لذلك، تم النظر في إعفاء 

التكلفة المعتمد ولكن لم يتم تطبيقه وتم ترحيل القيمة الدفترية 

للممتلكات واآلالت والمعدات في تاريخ التحول.

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة
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الدائنة  الذمم  من  للمجموعة  الرئيسية  المالية  المطلوبات  تتكون 

تتكون  األخرى.  والمطلوبات  والمستحقات  واألخرى  التجارية 

المدينة  الذمم  من  للمجموعة  الرئيسية  المالية  الموجودات 

والنقد  مدرجة  غير  مالية  أوراق  في  واالستثمار  واألخرى  التجارية 

وما يعادله. إن القيم الدفترية لألدوات المالية للمجموعة متقاربة 

بدرجة معقولة للقيمة العادلة.

ومخاطر  االئتمان  ومخاطر  السوق  ملخاطر  معرضة  املجموعة  إن 

السيولة. وتشرف اإلدارة العليا للمجموعة على إدارة هذه املخاطر. 

املخاطر  لجنة  من  الدعم  على  للمجموعة  العليا  اإلدارة  تحصل 

حوكمة  وإطار  المالية  املخاطر  حول  المشورة  تقدم  التي  المالية 

التأكيد  املخاطر  لجنة  تقدم  للمجموعة.  المناسب  المالية  املخاطر 

للمجموعة  المالية  املخاطر  أنشطة  بأن  للمجموعة  العليا  لإلدارة 

تم  قد  المالية  املخاطر  وأن  مناسبة  وإجراءات  لسياسات  خاضعة 

وأغراض  املجموعة  لسياسات   
ً
وفقا وإدارتها  وقياسها  تحديدها 

السياسات إلدارة  املخاطر. يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد 

كل من هذه املخاطر المبينة أدناه:

مخاطر السوق

التدفقات  أو  العادلة  القيمة  تذبذب  السوق هي مخاطر  إن مخاطر 

النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. 

سعر  مخاطر  املخاطر:  من  أنواع  ثالثة  من  السوق  أسعار  تتكون 

الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى كمخاطر أسعار 

ملكية.

يتعلق تحليل الحساسية في األقسام التالية بالوضع كما في 31 مارس 

 .2018

مخاطر سعر الفائدة  )1

مخاطر سعر الفائدة هي املخاطر المتعلقة بتقلب القيمة العادلة أو 

في  التغيرات  بسبب  المالية  لألداة  المستقبلية  النقدية  التدفقات 

ليس  و2017،   2018 مارس   31 في  كما  السوقية.  الفائدة  معدالت 

لدى الشركة أي قروض وبالتالي لم يتم عرض أي حساسية ملخاطر 

بودائع  المتعلقة  الفائدة  سعر  مخاطر  فإن  كذلك،  الفائدة.  سعر 

مارس   31 في  كما  جوهرية  غير  األجل  قصيرة  البنكية  المرابحة 

2018 و2017.

مخاطر العمالت  )2

إن مخاطر العمالت هي مخاطر تذبذب األداة المالية بسبب التغيرات 

بشكل  املجموعة  تتعرض  ال  األجنبية.  العمالت  صرف  أسعار  في 

دورة  خالل  األجنبية  العمالت  صرف  أسعار  في  لتذبذبات  جوهري 

خالل  للمجموعة،  الجوهرية  المعامالت  أن  حيث  العادية،  أعمالها 

السنة، كانت بالريال السعودي أو الدوالر األمريكي وتوجد مخاطر 

غير جوهرية متعلقة باألرصدة المقومة بالدوالر األمريكي حيث أن 

المملكة  في  ثابت  األمريكي  الدوالر  إلى  السعودي  الريال  تحويل 

العربية السعودية. إضافة إلى ذلك، يتم إدخال عدد من المعامالت 

اعتبار  ويتم  األمريكي  الدوالر  غير  أخرى  عمالت  في  جوهرية  الغير 

ذلك غير جوهري من قبل إدارة املجموعة.

مخاطر االئتمان

أو  مالية  ألداة  طرف  مقدرة  عدم  مخاطر  هي  االئتمان  مخاطر  إن 

مالية.  خسارة  إلى  يؤدي  مما  بالتزاماته  الوفاء  على  عميل  مع  تعاقد 

تتعرض املجموعة ملخاطر االئتمان الناتجة عن أنشطتها التشغيلية 

)بشكل أسا�ضي ذمم مدينة تجارية( وأنشطتها االستثمارية كودائع مع 

البنوك والمنشآت المالية:

)أ( ذمم مدينة تجارية

 لسياسات 
ً
تدار مخاطر ائتمان العمالء عن طريق كل وحدة عمل وفقا

يتم  العمالء.  قسم  إلدارة  التابعة  التحكم  وإجراءات  املجموعة 

وحدود  نوعية  حقائق  عدة  على  بناًء  العمالء  ائتمان  جودة  تقييم 

االئتمان المنفردة والتي تتبع نفس طريقة المراجعة. تحدد المبالغ 

في  مشكوك  تعتبر  أن  بشرط  ثابتة  بطريقة  العمالء  على  القائمة 

تحصيلها. 

أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية
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يمثلون  عمالء  خمسة  املجموعة  لدى   ،2018 مارس   31 في  كما 

من   )٪٤6  :  2016 أبريل   1 و   ٪٤2  :  2017 مارس   31(  ٪٤8  
ً
تقريبا

مجموع الذمم المدينة التجارية القائمة.

فردي  أساس  على  تقرير  فترة  كل  في  الهبوط  متطلبات  تحليل  يتم 

من  ممكن  عدد  أكبر  تجميع  يتم  ذلك،  إلى   
ً
إضافة العمالء.  ألغلبية 

وتقييم  متجانسة  مجموعات  في  الصغار  للعمالء  المدينة  الذمم 

التاريخية  البيانات  على  الحساب  يعتمد  جماعي.  بشكل  الهبوط 

الفعلية التي تم تكبدها.

إن الحد األق�ضى للتعرض ملخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير هو 

تحتفظ  ال  المالية.  األدوات  فئات  من  فئة  لكل  الدفترية  القيمة 

ز 
ّ

ترك بتقييم  املجموعة  تقوم  كضمان.  رهن  بأي  املجموعة 

وذلك  كمنخفض  التجارية  المدينة  بالذمم  يتعلق  فيما  املخاطر 

لتنوع أساس عمالئها.

)ب( نقد وما يعادله

تدار املخاطر االئتمانية الناتجة عن األرصدة مع البنوك والمنشآت 

اإلئتمانية  الحدود  مراجعة  تتم  املجموعة.  لسياسات   
ً
وفقا المالية 

على  املجموعة  إدارة  مجلس  أعضاء  قبل  من  المقابلة  لألطراف 

موافقة  على  بناء  الفترة  خالل  تجديدها  وباإلمكان  سنوي  أساس 

تأثير  اللجنة المالية للمجموعة. لقد تم وضع الحدود لتقليل حجم 

املخاطر وبالتالي تجنب الخسائر المالية في حالة عدم مقدرة الطرف 

المقابل على السداد. تتعامل املجموعة مع بنوك ذات سمعة جيدة 

للنقد وما  االئتمانية  الجودة  تقييم  يمكن  ائتماني مرتفع.  وتصنيف 

يعادله بالرجوع إلى التصنيفات االئتمانية الخارجية.

إن مخاطر اإلئتمان على أرصدة البنوك محدودة حيث يتم اإلحتفاظ 

بأرصدة النقد لدى بنوك ذات سمعة جيدة بمعدل من 3أ وأعاله.

مخاطر السيولة 

خالل  من  دوري  بشكل  السيولة  مخاطر  بمراقبة  املجموعة  تقوم 

من  والتأكد  العامل  المال  رأس  من  العجز  الفائض/  وتأكيد  تقييم 

تقوم  الضرورة،  اليومية. عند  لتمويل عملياتها  كافية  توفر سيولة 

املجموعة في الدخول في تسهيالت سحب على المكشوف مع البنوك 

للتأكد من استمرارية تمويل العمليات.

إعتمد مجلس اإلدارة بتاريخ 2018/02/27م سياسة إدارة املخاطر.

لم يتم فرض أي غرامات / جزاءات على الشركة خالل العام المالي 2018/2017

الغرامات المفروضة على سدافكو
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تقر الشركة بما يلي:

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.  )1

أّن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.  )2

مواصلة  على  الشركة  قدرة  في  يذكر  شك  أي  يوجد  ال  أنه   )3

نشاطها.

أنه ال توجد أي قروض قائمة أو مستحقة على الشركة.  )٤

النظام  في  الواردة  األحكام  كافة  بتطبيق  تلتزم  الشركة  أن   )٥

األساس للشركة وفي نظام الشركات والقرارات الوزارية ذات 

الصلة على كل ما لم يرد ذكره أو نص بشأنه في النظام األسا�ضي 

إحتياطي  قيد  أو  جزاء  أو  عقوبة  أي  توجد  وال  بالشركة، 

جهة  أي  أو  المالية  السوق  هيئة  من  الشركة  على  مفروض 

إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

التنفيذيين  كبار  أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  أٍي  يملك  ال   )6

رأسمال  في  أسهم  أو  حصة  القصر  وأوالدهم  وأزاوجهم 

أي  بإبرام  تقم  لم  الشركة  وأن  للشركة،  التابعة  الشركات 

أعمال أو عقود فيها مصلحة جوهرية ألعضاء مجلس اإلدارة 

وكبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو 

في  عنه  اإلفصاح  تم  ما  سوى  بهم،  عالقة  ذي  شخص  ألي 

معامالت الشركة مع أطراف ذات عالقة والتي سبق ذكرها في 

هذا التقرير.

ألعضاء  كان  نوع  أي  من  نقدي  قرض  أي  الشركة  تقدم  لم   )7

من  واحد  أي  عقده  قرض  أي  تضمن  لم  كما  إدارتها،  مجلس 

مجلس اإلدارة أو عضو من أعضاء اإلدارة التنفيذية مع الغير.

اإلقرارات

لم يتم عقد أي إتفاق أو تنازل مع أي من المساهمين تم بموجبه   )8

التنازل عن حقه في األرباح أو في أي مصلحة جوهرية أخرى أو 

تنازل بموجبه أحد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو 

تعويض.

أن كل أسهم الشركة هي أسهم عادية متساوية القيمة اإلسمية   )9

وأنه  النظام  حسب  الحقوق  من  وغيرها  التصويت  حقوق  في 

ليس لدى الشركة أسهم إمتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة 

أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أو  للمساهمين  سواء  التصويت  في 

كبار التنفيذيين أو لمنسوبيها.

بعد مراجعة القوائم المالية من قبل برايس ووترهاوس كوبر   )10

املحاسبة  معايير  عن  إختالف  أي  يوجد  ال  أنه  تبين   ،PWC

وظهر  القانونيين،  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  عن  الصادرة 

القوائم  تظهر  حيث  تحفظ،  بدون  الخارجي  المراجع  تقرير 

المالية بعدل من كافة النواحي الجوهرية ومتفقة مع متطلبات 

نظام الشركات والنظام األسا�ضي للشركة بالقدر الذي ال يؤثر 

في إعداد وعرض القوائم المالية.

كما  خيار،  لحقوق  خطط  بتطبيق   
ً
حاليا الشركة  التقوم   )11

اليوجد للشركة أدوات للدين قابلة للتحويل إلى أسهم.

لم تقم الشركة بإنشاء أي إستثمارات أو إحتياطات لمصلحة   )12

موظفيها.

ال تحتفظ الشركة بأسهم خزينة.  )13
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البنود التي لم يتم تطبيقها من الئحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك

الئحة حوكمة الشركات )تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة 
حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بإستثناء األحكام الواردة أدناه( 

رقم المادة أو 
الفقرة

أسباب عدم التطبيقنص المادة أو الفقرة 

إلزامية ابتداًء من دورة مجلس إدارة أن يكون قد أم�ضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة20/ج/10

الشركة المساهمة المدرجة التي تكون 

بعد تاريخ 2019/1/1م

تحت اإلعدادوضع خطط التعاقب على إدارة الشركة8/2٥

فقرة إسترشاديةيعقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات في السنة على األقل، بما ال يقل عن اجتماع واحد كل ثالثة أشهر.32/ب

٥٤/ب
ً
 مستقال

ً
فقرة إسترشاديةيجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضوا

تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على أال تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خالل السنة المالية ٥7/أ

للشركة.

لجنة المراجعة إجتمعت مرتين 

وأصدرت عدد 10 قرارات بالتمرير

ل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى )لجنة إدارة املخاطر( يكون رئيسها وغالبية أعضائها من 70
َّ
تشك

بإدارة  المعرفة  من  مالئم  مستوى  أعضائها  في  يتوافر  أن  وُيشترط  التنفيذيين.  غير  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

املخاطر والشؤون المالية.

مادة إسترشادية ويتم إدارة املخاطر 

بواسطة لجنة المراجعة.

تختص لجنة إدارة املخاطر بما يلي: 71

الشركة،  أنشطة  وحجم  طبيعة  مع  يتناسب  بما  املخاطر  إلدارة  شاملة  وسياسات  استراتيجية  وضع   )1

والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناًء على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.

تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز   )2

الشركة له.

التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد املخاطر التي تهدد استمرارها   )3

 القادمة.
ً
خالل االثني عشر شهرا

ومتابعة  وقياس  تحديد  وآليات  نظم  فعالية  وتقييم  بالشركة  املخاطر  إدارة  نظام  على  اإلشراف   )٤

املخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجل القصور بها.

إجراءاختبارات  )من خالل  لها بشكل دوري  وتعّرضها  املخاطر  الشركة على تحمل  تقييم قدرة  إعادة   )٥

التحمل على سبيل المثال(

إلى  إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه املخاطر، ورفعها   )6

مجلس اإلدارة.

تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة املخاطر.  )7

ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر.  )8

مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة املخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس اإلدارة.  )9

التحقق من استقالل موظفي إدارة املخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.  )10

الوعي  زيادة  على  والعمل  بالشركة،  املحيطة  للمخاطر  املخاطر  إدارة  موظفي  استيعاب  من  التحقق   )11

بثقافة املخاطر.

مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة املخاطر في الشركة   )12

املخاطر  إدارة  ويتم  إسترشادية  مادة 

بواسطة لجنة المراجعة
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رقم المادة أو 
الفقرة

أسباب عدم التطبيقنص المادة أو الفقرة 

مادة إسترشاديةتجتمع لجنة إدارة املخاطر بصفة دورية كل )ستة أشهر( على األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك72

تحفيز العاملين :8٥

تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة 

- ما يلي:

تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في   )1

المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.

 من األرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس 
ً
 في الشركة أو نصيبا

ً
برامج منح العاملين أسهما  )2

صندوق مستقل لإلنفاق على تلك البرامج.

إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.   )3

مادة إسترشادية

المسؤولية االجتماعية 87

تضع الجمعية العامة العادية – بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة – سياسة تكفل إقامة التوازن بين 

أهدافها واألهداف التي يصبو املجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير األوضاع االجتماعيةواالقتصادية 

للمجتمع.

مادة إسترشادية ولكن الشركة تشارك 

في نشاطات خيرية وإجتماعية حسب ما 

هو وارد في تقرير مجلس اإلدارة 

السنوي

مبادرات العمل االجتماعي88

يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل االجتماعي، 

ويشمل ذلك ما يلي:

وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل االجتماعي، ومقارنة ذلك   )1

بالشركات األخرى ذات النشاط المشابه.

اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها.  )2

اإلفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية االجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.  )3

وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية االجتماعية للشركة.  )٤

مادة إسترشادية

تشكيل لجنة حوكمة الشركات9٥ 

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها االختصاصات 

المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه الالئحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن 

 على األقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.
ً
تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس اإلدارة، سنويا

مادة إسترشادية
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 القوائم المالية الموحدة

 2018مارس  31للسنة المنتهية في 
 مراجع المستقلالوتقرير 

 
 
 

 

 

 

 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 ةالقوائم المالية الموحد
 2018مارس  31للسنة المنتهية في 

 
 رقم الصفحة 
  

 5 – 2 مراجع المستقلالتقرير 
  

 6 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
  

 7 قائمة الدخل الشامل الموحدة
  

 8 قائمة المركز المالي الموحدة
  

 9 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
  

 10 موحدةقائمة التدفقات النقدية ال
  

 41-11 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 القوائم المالية الموحدة

 2018مارس  31للسنة المنتهية في 
 مراجع المستقلالوتقرير 

 
 
 

 

 

 

 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 ةالقوائم المالية الموحد
 2018مارس  31للسنة المنتهية في 

 
 رقم الصفحة 
  

 5 – 2 مراجع المستقلالتقرير 
  

 6 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
  

 7 قائمة الدخل الشامل الموحدة
  

 8 قائمة المركز المالي الموحدة
  

 9 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
  

 10 موحدةقائمة التدفقات النقدية ال
  

 41-11 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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 مراجع المستقل إلى المساهمين في الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(التقرير 

 
 تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

 
 رأينا

ميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للشركة في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، من ج
مارس  31، "المجموعة"( كما في جتمعين)"الشركة"( وشركاتها التابعة )م)سدافكو( السعودية لمنتجات األلبان واألغذية 

الدولية للتقرير المالي وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير  2018
 المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 

 نطاق المراجعة
 تتألف القوائم المالية الموحدة للمجموعة مما يلي:

 
  ؛2018س مار 31قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة المنتهية في 
  ؛ذلك التاريخفي قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية 
  ؛2018 مارس 31قائمة المركز المالي الموحدة كما في 
  ؛ذلك التاريخفي قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية 
 قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛ و 
 حول القوائم المالية الموحدة والتي تتضمن ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة. إيضاحات 

 
 أساس الرأي

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير 
 .لمراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدةمسؤوليات اتم توضيحها بالتفصيل في تقريرنا صمن قسم 

 نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا.
 

 االستقالل
إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم 

 لية الموحدة، كما التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعد.الما
 

 منهجنا في المراجعة
 

 نظرة عامة
 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ألول مرة.  أمر رئيسي للمراجعة 

 
همية النسبية وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة. في إطار عملية تصميم مراجعتنا، قمنا بتحديد األ

بالتحديد، أخذنا بعين االعتبار األحكام الموضوعية التي اتخذتها اإلدارة، على سبيل المثال، ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية 
ة بطبيعتها. كما هو الحال في جميع عمليات الهامة التي شملت وضع افتراضات ومراعاة األحداث المستقبلية غير المؤكد

مراجعتنا، تناولنا أيضاً مخاطر تجاوز اإلدارة للرقابة الداخلية، ويشمل ذلك من بين أمور أخرى النظر في ما إذا كان هناك 
 دليل على التحيز الذي يمثل خطر األخطاء الجوهرية الناتجة عن احتيال.

 
بهدف تنفيذ أعمال كافية تمكننا من إبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة ككل، مع  لقد قمنا بتصميم نطاق عملية مراجعتنا

 األخذ بعين االعتبار هيكل المجموعة، والعمليات والرقابة المحاسبية، وقطاع األعمال الذي تزاول المجموعة نشاطها فيه.
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 األمور الرئيسية للمراجعة
إن األمور الرئيسية للمراجعة هي تلك األمور التي، وفقاً لتقديرنا المهني، كانت لها أهمية كبيرة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية 

ا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند إبداء رأينا الموحدة للفترة الحالية. وقد تم التطرق إلى هذه األمور في سياق مراجعتن
 حولها، ال نبدي رأياً منفصالً حول هذه األمور.

 
 للمراجعة يمراجعتنا األمر الرئيس معالجة يةكيف للمراجعة يأمر رئيس

 
تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة 

 العربية السعودية  ألول مرة
 

وعة بإعداد قوائمها المالية الموحدة لجميع الفترات قامت المجم
وفقاً  2017مارس  31السنة المنتهية في وبما فيها حتى 

لمعايير المحاسبة المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة 
السعودية للمحاسبيين القانونيين )"معايير المحاسبة السابقة"(. 

دة السنوية قامت المجموعة بإعداد أول قوائمها المالية الموح
ً للمعايير الدولية  2018مارس  31للسنة المنتهية في  وفقا

للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية 
والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين. عند إعداد القوائم المالية الموحدة، تم 

ي االفتتاحية الموحدة للمجموعة كما إعداد قائمة المركز المال
، وهو تاريخ تحول المجموعة إلى المعايير 2016أبريل  1في 

 الدولية للتقرير المالي.
 
اعتبرنا أن التحول من معايير المحاسبة السابقة إلى المعايير 
الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، 

نظراً لتأثيره الجوهري على القوائم  للمراجعة  ييُعد أمر رئيس
 المالية الموحدة من حيث االعتراف والقياس واإلفصاح.  

 
أسس اإلعداد وتطبيق ب فيما يتعلق( 2) إيضاح رقم أنظر

 فيما يتعلق( 3المعايير الدولية للتقرير المالي، وإيضاح رقم )
السياسات المحاسبية المعتمدة من قبل المجموعة وإيضاح ب

تعديالت التحول والتفاصيل األخرى فيما ب فيما يتعلق (4رقم )
يتعلق بالتحول من معايير المحاسبة السابقة إلى المعايير 

 الدولية للتقرير المالي.
 

 
 
 

 قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية:
 

 من قبل  ةتم الحصول على فهم لفروقات التحول المحدد
ر الدولية اإلدارة بين معايير المحاسبة السابقة والمعايي

للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، 
 وتقييم اكتمالها ومالءمتها.

 
  تقييم كفاءة وموضوعية واستقالل إستشاريي اإلدارة

المعايير الدولية للتقرير المشاركين في عملية التحول إلى 
 المالي، مع نطاق العمل المطلوب القيام به.

 
 ية التي اتخذتها المجموعة فيما تقييم القرارات الرئيس

يتعلق بالسياسات المحاسبية والتقديرات واألحكام المتعلقة 
بالتحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في 

بناء على  ئمتهاالمملكة العربية السعودية، وتقييم مدى مال
 فهمنا ألعمال المجموعة وعملياتها.

 
  التي أجريت كجزء من هرية الجوالتعديالت جميع اختبار

بالرجوع إلى  عملية التحول بناء على الفروقات المحددة
 .مستندات الدعم المالئمة األساسية

 
   تقييم مدى كفاية ومالءمة اإلفصاحات في القوائم المالية

الموحدة فيما يتعلق بالتحول إلى المعايير الدولية للتقرير 
 سعودية.المالي المعتمدة في المملكة العربية ال
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 مراجع المستقل إلى المساهمين في الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( )تتمة(التقرير 
 

 
 معلومات أخرى

 
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتألف المعلومات األخرى من المعلومات المدرجة في التقرير السنوي 

وائم المالية الموحدة وتقريرنا حولها، والتي من المتوقع تقديمها لنا بعد تاريخ هذا للمجموعة، والتي ال تكون ضمن الق
 التقرير.

 
 وع من أنواع التأكيد حولها.نإن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى ولن نبدي أي 

 
وفي سبيل على قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، تقتصر مسؤوليتنا 

نأخذ بعين االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بصورة جوهرية مع القوائم المالية الموحدة أو مع  ذلك
 المعلومات التي حصلنا عليها خالل عملية المراجعة، أو خالفاً لذلك تتضمن أخطاء جوهرية.

 
بإبالغ المكلفين بالحوكمة  -إذا توصلنا إلى وجود أخطاء جوهرية فيه  -قراءة التقرير السنوي فإننا مطالبون وعندما نقوم ب

 بهذا األمر.
 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية الموحدة

ً للمعاي ير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وفقا
المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات 

ً لتتمكن من إعداد قوا ئم نظام الشركات والنظام األساسي للشركة، وعن نظام الرقابة الداخلية الذي تراه اإلدارة ضروريا
 مالية موحدة خالية من األخطاء الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ.

 
عند إعداد القوائم المالية الموحدة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم مدى قدرة المجموعة على االستمرار في أعمالها واإلفصاح 

مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنوي اإلدارة تصفية  عن األمور المتعلقة بهذه االستمرارية، واستخدام  -عند الضرورة  -
 المجموعة أو عدم وجود بديل حقيقي بخالف ذلك.عمليات أو وقف 

 
 إن المكلفين بالحوكمة مسؤولين عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

 
 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

فنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية، تتمثل أهدا
سواء كانت ناتجة عن احتيال أو  خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يعد التأكيد المعقول مستوى عال من 

في المملكة العربية الدولية المعتمدة القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة  التأكيد، ولكنه ال يضمن أن عملية المراجعة التي تم
السعودية ستكشف دائماً عن خطأ جوهري عند وجوده. ويمكن أن تنتج األخطاء من احتيال أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها 

ية التي يتخذها المستخدمون بناء" أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات االقتصاد
 على هذه القوائم المالية الموحدة.

 
ً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نمارس ال المهني  حكموفي إطار عملية المراجعة وفقا

 ونحافظ على الشك المهني خالل عملية المراجعة. كما نقوم أيضاً بما يلي:
 
 ييم مخاطر وجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ، وتصميم تحديد وتق

وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. إن 
بر من الخطر الناتج عن الخطأ حيث قد ينطوي خطر عدم اكتشاف أي أخطاء جوهرية ناتجة عن االحتيال يعد أك

 االحتيال على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.
 
  ،الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف

 ية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.وليس لغرض إبداء رأي حول فعال
 

  تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة التي
  قامت بها اإلدارة.
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 مراجع المستقل إلى المساهمين في الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( )تتمة(التقرير 
 

 
 معلومات أخرى

 
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتألف المعلومات األخرى من المعلومات المدرجة في التقرير السنوي 

وائم المالية الموحدة وتقريرنا حولها، والتي من المتوقع تقديمها لنا بعد تاريخ هذا للمجموعة، والتي ال تكون ضمن الق
 التقرير.

 
 وع من أنواع التأكيد حولها.نإن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى ولن نبدي أي 

 
وفي سبيل على قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، تقتصر مسؤوليتنا 

نأخذ بعين االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بصورة جوهرية مع القوائم المالية الموحدة أو مع  ذلك
 المعلومات التي حصلنا عليها خالل عملية المراجعة، أو خالفاً لذلك تتضمن أخطاء جوهرية.

 
بإبالغ المكلفين بالحوكمة  -إذا توصلنا إلى وجود أخطاء جوهرية فيه  -قراءة التقرير السنوي فإننا مطالبون وعندما نقوم ب

 بهذا األمر.
 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية الموحدة

ً للمعاي ير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وفقا
المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات 

ً لتتمكن من إعداد قوا ئم نظام الشركات والنظام األساسي للشركة، وعن نظام الرقابة الداخلية الذي تراه اإلدارة ضروريا
 مالية موحدة خالية من األخطاء الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ.

 
عند إعداد القوائم المالية الموحدة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم مدى قدرة المجموعة على االستمرار في أعمالها واإلفصاح 

مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنوي اإلدارة تصفية  عن األمور المتعلقة بهذه االستمرارية، واستخدام  -عند الضرورة  -
 المجموعة أو عدم وجود بديل حقيقي بخالف ذلك.عمليات أو وقف 

 
 إن المكلفين بالحوكمة مسؤولين عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

 
 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

فنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية، تتمثل أهدا
سواء كانت ناتجة عن احتيال أو  خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يعد التأكيد المعقول مستوى عال من 

في المملكة العربية الدولية المعتمدة القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة  التأكيد، ولكنه ال يضمن أن عملية المراجعة التي تم
السعودية ستكشف دائماً عن خطأ جوهري عند وجوده. ويمكن أن تنتج األخطاء من احتيال أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها 

ية التي يتخذها المستخدمون بناء" أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات االقتصاد
 على هذه القوائم المالية الموحدة.

 
ً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نمارس ال المهني  حكموفي إطار عملية المراجعة وفقا

 ونحافظ على الشك المهني خالل عملية المراجعة. كما نقوم أيضاً بما يلي:
 
 ييم مخاطر وجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ، وتصميم تحديد وتق

وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. إن 
بر من الخطر الناتج عن الخطأ حيث قد ينطوي خطر عدم اكتشاف أي أخطاء جوهرية ناتجة عن االحتيال يعد أك

 االحتيال على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.
 
  ،الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف

 ية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.وليس لغرض إبداء رأي حول فعال
 

  تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة التي
  قامت بها اإلدارة.
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 

 مارس 31في السنة المنتهية   
 2017 2018 إيضاح 
    

 1,786,856  1,692,683 6 اإليرادات، صافي
 (1,096,589) (1.059.002) 8 تكلفة اإليرادات

 690,267  633.681   إجمالي الربح
    

 (284,102) (277.212) 9 مصاريف بيع وتوزيع
 (93,404) (83,884) 10 مصاريف عمومية وإدارية

 4,996  1,459   أخرى إيرادات تشغيلية
     317,757  274,044   الربح من العمليات

    
 7,373  6,755   إيرادات تمويلية
 325,130  280.799   الربح قبل الزكاة

    
 (20,690) (20,577) 18 زكاة

    304,440  260,222   سنةالربح لل
    

    الربح العائد إلى:
 303,678  260,877   مالك سدافكو

 762  (655)  حقوق غير المسيطرين
   260,222  304,440    
    

    ربحية السهم:
العائدة إلى )باللاير السعودي( ربحية السهم األساسية والمخفضة 

 9.34  8.03  11 مالك سدافكو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إيان ديفيد جوليت  والترس كورنليز بتروس ماثيوس  مساعد عبدهللا النصار
 مدير الماليال  المدير التنفيذي  عضو مجلس اإلدارة

 
 

 دة.جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموح 26إلى  1تعد اإليضاحات من 
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(

 )شركة مساهمة سعودية(
 قائمة الدخل الشامل الموحدة

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 
 

 مارس  31هية في تالسنة المن  
 2017 2018 إيضاح 
    

 304,440 260,222   ربح السنة
    

    دخل الشامل اآلخرال
    بنود يمكن إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

    
 233 (414)  فروقات تحويل عمالت من العمليات األجنبية

    
    بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

    
 7,283 (5.457) 22 الموظف مزاياالتزامات إعادة قياس )خسارة( ربح 

    
 7,516 (5.871)  الشامل اآلخر للسنة الدخل

    
    

 311,956 254.351   مجموع الدخل الشامل للسنة
    

    مجموع الدخل الشامل للسنة العائد إلى:
 311,194 255,050   مالك سدافكو

 762 (699)  حقوق غير المسيطرين
   254,351 311,956 

    
 
 
 
 
 

 إيان ديفيد جوليت  والترس كورنليز بتروس ماثيوس  مساعد عبدهللا النصار
 مدير الماليال  المدير التنفيذي  عضو مجلس اإلدارة

 
 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 26إلى  1تعد اإليضاحات من 
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 

 مارس 31في السنة المنتهية   
 2017 2018 إيضاح 
    

 1,786,856  1,692,683 6 اإليرادات، صافي
 (1,096,589) (1.059.002) 8 تكلفة اإليرادات

 690,267  633.681   إجمالي الربح
    

 (284,102) (277.212) 9 مصاريف بيع وتوزيع
 (93,404) (83,884) 10 مصاريف عمومية وإدارية

 4,996  1,459   أخرى إيرادات تشغيلية
     317,757  274,044   الربح من العمليات

    
 7,373  6,755   إيرادات تمويلية
 325,130  280.799   الربح قبل الزكاة

    
 (20,690) (20,577) 18 زكاة

    304,440  260,222   سنةالربح لل
    

    الربح العائد إلى:
 303,678  260,877   مالك سدافكو

 762  (655)  حقوق غير المسيطرين
   260,222  304,440    
    

    ربحية السهم:
العائدة إلى )باللاير السعودي( ربحية السهم األساسية والمخفضة 

 9.34  8.03  11 مالك سدافكو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إيان ديفيد جوليت  والترس كورنليز بتروس ماثيوس  مساعد عبدهللا النصار
 مدير الماليال  المدير التنفيذي  عضو مجلس اإلدارة

 
 

 دة.جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموح 26إلى  1تعد اإليضاحات من 
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(

 )شركة مساهمة سعودية(
 قائمة الدخل الشامل الموحدة

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
 
 

 مارس  31هية في تالسنة المن  
 2017 2018 إيضاح 
    

 304,440 260,222   ربح السنة
    

    دخل الشامل اآلخرال
    بنود يمكن إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

    
 233 (414)  فروقات تحويل عمالت من العمليات األجنبية

    
    بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

    
 7,283 (5.457) 22 الموظف مزاياالتزامات إعادة قياس )خسارة( ربح 

    
 7,516 (5.871)  الشامل اآلخر للسنة الدخل

    
    

 311,956 254.351   مجموع الدخل الشامل للسنة
    

    مجموع الدخل الشامل للسنة العائد إلى:
 311,194 255,050   مالك سدافكو

 762 (699)  حقوق غير المسيطرين
   254,351 311,956 

    
 
 
 
 
 

 إيان ديفيد جوليت  والترس كورنليز بتروس ماثيوس  مساعد عبدهللا النصار
 مدير الماليال  المدير التنفيذي  عضو مجلس اإلدارة

 
 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 26إلى  1تعد اإليضاحات من 
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة المركز المالي الموحدة
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 

 إيضاح  
 مارس 31

2018 
 مارس 31

2017 
 أبريل 1

2016 
     

     الموجودات
     موجودات غير متداولة

 577,203  598,004  663.087  12 ممتلكات وآالت ومعدات
 243  243  243   متداولة أخرىغير موجودات 

   663.330  598,247      577,446 
     

     موجودات متداولة
 381,120   321,429  347,901  13 مخزون

 171,192  161,798  156.809  14 ة وأخرىذمم مدينة تجاري
 14,462  16,640  36.038  15 ودائع ومصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 246,284  543,914  559,099  16 نقد وما يعادله
   1,099.847  1,043,781   813,058 

 1,390,504  1,642,028  1,763,177   مجموع الموجودات
     

     كية والمطلوباتحقوق المل
     حقوق الملكية

 325,000  325,000  325,000  17 رأس المال المصدر والمدفوع
 162,500  162,500  162,500  17 احتياطي نظامي

 151,734  181,835  207,923  17 احتياطيات أخرى
 (1,178) (945) (1,315)  إحتياطيات تحويل عمالت أجنبية

 441,850  592,710  627.042   أرباح مبقاة
 1.079.906     1,261,100  1.321.150   حقوق الملكية العائدة لمالك سدافكو

 1,365  1,569  222   حقوق غير المسيطرين
 1.081.271  1,262,669  1.321.372   مجموع حقوق الملكية

     
     مطلوبات غير متداولة

 109,935  107,835  112.672  22 التزامات مزايا الموظف
     

     مطلوبات متداولة
 67,304  99,380  144.562  19 ذمم دائنة تجارية وأخرى

 115,392  150,359  163,805  20 مستحقات ومطلوبات أخرى
 -  1,108  243  21 عالقة يمطلوب لطرف ذ

 16,602  20,677  20.523  18 زكاة مستحقة
   329.133  271,524  199,298 

 309.233  379,359  441.805  مجموع المطلوبات
 1,390,504  1,642,028  1.763.177   والمطلوبات  مجموع حقوق الملكية

 
 

 إيان ديفيد جوليت  والترس كورنليز بتروس ماثيوس  مساعد عبدهللا النصار
 مدير الماليال  المدير التنفيذي  عضو مجلس اإلدارة

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 26إلى  1تعد اإليضاحات من 
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة المركز المالي الموحدة
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 

 إيضاح  
 مارس 31

2018 
 مارس 31

2017 
 أبريل 1

2016 
     

     الموجودات
     موجودات غير متداولة

 577,203  598,004  663.087  12 ممتلكات وآالت ومعدات
 243  243  243   متداولة أخرىغير موجودات 

   663.330  598,247      577,446 
     

     موجودات متداولة
 381,120   321,429  347,901  13 مخزون

 171,192  161,798  156.809  14 ة وأخرىذمم مدينة تجاري
 14,462  16,640  36.038  15 ودائع ومصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 246,284  543,914  559,099  16 نقد وما يعادله
   1,099.847  1,043,781   813,058 

 1,390,504  1,642,028  1,763,177   مجموع الموجودات
     

     كية والمطلوباتحقوق المل
     حقوق الملكية

 325,000  325,000  325,000  17 رأس المال المصدر والمدفوع
 162,500  162,500  162,500  17 احتياطي نظامي

 151,734  181,835  207,923  17 احتياطيات أخرى
 (1,178) (945) (1,315)  إحتياطيات تحويل عمالت أجنبية

 441,850  592,710  627.042   أرباح مبقاة
 1.079.906     1,261,100  1.321.150   حقوق الملكية العائدة لمالك سدافكو

 1,365  1,569  222   حقوق غير المسيطرين
 1.081.271  1,262,669  1.321.372   مجموع حقوق الملكية

     
     مطلوبات غير متداولة

 109,935  107,835  112.672  22 التزامات مزايا الموظف
     

     مطلوبات متداولة
 67,304  99,380  144.562  19 ذمم دائنة تجارية وأخرى

 115,392  150,359  163,805  20 مستحقات ومطلوبات أخرى
 -  1,108  243  21 عالقة يمطلوب لطرف ذ

 16,602  20,677  20.523  18 زكاة مستحقة
   329.133  271,524  199,298 

 309.233  379,359  441.805  مجموع المطلوبات
 1,390,504  1,642,028  1.763.177   والمطلوبات  مجموع حقوق الملكية

 
 

 إيان ديفيد جوليت  والترس كورنليز بتروس ماثيوس  مساعد عبدهللا النصار
 مدير الماليال  المدير التنفيذي  عضو مجلس اإلدارة

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 26إلى  1تعد اإليضاحات من 
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 مارس 31السنة المنتهية في   
 2017 2018 إيضاح 
    

    ملياتالتدفقات النقدية من أنشطة الع
 325,130 280,799   الربح قبل الزكاة

    تعديالت على:
 63.466  65.403  12 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

 (915) (369) 12 معداتآالت وربح من استبعاد ممتلكات و
 5,410 3.126  13 مخصص مخزون بطيء الحركة والمتقادم

 3,111  2.825  14 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 13.575  14,230  22 الموظف زايامخصص التزامات م

   366.014  409.777 
    رأس المال العامل

 54,281  (29,598)  مخزون
 6,283  2.164   ذمم مدينة تجارية وأخرى

 (2,178) (19.398)  ودائع ومصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
 32,076  45.182   ذمم دائنة تجارية وأخرى

 34.967  13,446   مستحقات ومطلوبات أخرى
 1,108  (865)  مطلوب لطرف ذي عالقة

 536.314  376.945   التدفقات النقدية من أنشطة العمليات
    

 (8.392) (14.850) 22 التزامات مزايا الموظف المدفوعة
 (16.615) (20,731) 18 زكاة مدفوعة

 511.307  341.364   اتصافي النقد الناتج عن أنشطة العملي
    

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
 (84.760) (130.604) 12 شراء ممتلكات وآالت ومعدات

 1,408  487  12 معداتوآالت ومتحصالت بيع من استبعاد ممتلكات 
 (83.352) (130.117)  صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

    
    ية من أنشطة التمويلالتدفقات النقد

 (130,000) (195,000) 26 توزيعات أرباح مدفوعة لمالك سدافكو
 (558) (648)  توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق غير المسيطرين في شركات تابعة

 (130,558) (195,648)  النقد المستخدم في أنشطة التمويل 
    

 297,397  15,599   صافي التغير في النقد وما يعادله
 233  (414)  تأثيرات التذبذب في معدل تحويل العمالت على النقد وما يعادله

 246,284  543,914   نقد وما يعادله في بداية السنة
 543,914  559,099   نقد وما يعادله في نهاية السنة

 
 
 

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموحدة. 26إلى  1تعد اإليضاحات من 

 إيان ديفيد جوليت  والترس كورنليز بتروس ماثيوس  النصارمساعد عبدهللا 
 مدير الماليال  المدير التنفيذي  عضو مجلس اإلدارة

 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31حدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية المو
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 معلومات عامة 1
 

إن الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )"الشركة" أو "سدافكو"، مجتمعين مع شركاتها التابعة يشار إليها 
الصادر  4030009917"المجموعة"( هي شركة مساهمة مسجلة في المملكة العربية السعودية وبموجب سجل تجاري رقم 

 (. 1976أبريل  21هـ )الموافق 1396 ربيع اآلخر 21في مدينة جدة بتاريخ 
  

تعمل الشركة وشركاتها التابعة بشكل أساسي في إنتاج وتوزيع منتجات الحليب والمرطبات ومختلف األغذية في المملكة 
من هذه القوائم  5العربية السعودية وبعض الدول الخليجية والعربية. إن معلومات هيكل المجموعة مبينة في اإليضاح رقم 

 لية الموحدة.الما
 

 .2018 أبريل 23تمت الموافقة على إصدار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
 

 ارير الماليةأسس اإلعداد وتطبيق المعايير الدولية للتق 2
 

 أسس اإلعداد 2-1
 

ً للمعايير الدولية للتق المعتمدة عن الهيئة السعودية للمحاسبين  ةيرير المالاتم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقا
 . باإلضافة إلى المعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة القانونيين )"الهيئة"( في المملكة العربية السعودية

 
لية الموحدة ، قامت المجموعة بإعداد القوائم الما2017مارس  31بالنسبة لكافة الفترات السابقة بما فيها السنة المنتهية في 

ً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والصادرة من الهيئة )معايير المحاسبة  في ومتطلبات نظام الشركات ( ةسابقالوفقا
 على إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة. تؤثروالنظام األساسي للشركة والتي المملكة العربية السعودية 

 
"تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي  1جموعة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم تم إعداد أول قوائم مالية موحدة للم

يناير  1الموحدة، تم إعداد قائمة المركز المالي اإلفتتاحية للمجموعة كما في المالية ". عند إعداد هذه القوائم ألول مرة
المالي. تم شرح كيفية تأثير التحول إلى المعايير الدولية للتقرير  ، لتاريخ تحول المجموعة إلى المعايير الدولية للتقرير2016

المالي على قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الربح أو الخسارة الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التدفقات 
 .4 رقم النقدية الموحدة المبينة في إيضاح

 
أساس التكلفة التاريخية )باستثناء الموجودات المتداولة األخرى التي تظهر بالقيمة  تم إعداد القوائم المالية الموحدة على

باللاير السعودي باعتبارها العملة الرئيسية للمجموعة وتم تقريب جميع األرقام إلى أقرب ألف لاير  هام عرضويتالعادلة( 
 سعودي ما لم يذكر غير ذلك.

 
 ادرة وغير سارية المفعول بعدالمعايير والتفسيرات والتعديالت الص 2-2
  
المعتمدة من قبل الهيئة في المملكة  2016أبريل  1وبما أن المجموعة طبقت المعايير الدولية للتقرير المالي اعتبارا من  

إن جميع التعديالت / التفسيرات المطبقة على المجموعة يتم النظر فيها حتى ذلك التاريخ. لم تختر فالعربية السعودية، 
 .2016أبريل  1كما في أدناه لمعايير الدولية للتقرير المالي لجموعة التطبيق المبكر الم

 
إن المعايير والتفسيرات والتعديالت الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة مبينة أدناه.  

 صبح سارية المفعول.تنوي المجموعة تطبيق تلك المعايير، إن لزم األمر، عندما ت
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 )تتمة( ةالمالي ايرأسس اإلعداد وتطبيق المعايير الدولية للتق 2
 

 الوصف والمتطلبات المعيار/ التفسير

يسري تطبيقه في الفترات 
التي تبدأ في أو بعد 

 التاريخ الالحق

المممممممعممميممممار الممممدولمممي 
للتقرير المممممالي رقم 

15 

ً من خمس خطوات لجميع نموذج 15المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ا
أنواع عقود اإليرادات، وعليه من الممكن االعتراف باإليرادات في مرحلة 
زمنية محددة أو على مدى فترة زمنية. يحل المعيار محل دليل االعتراف 

"اإليرادات"  18باإليرادات الحالي بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم 
قود اإلنشاء، ولجنة تفسير المعيار الدولي "ع 11ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

"برامج والء العمالء"، ولجنة تفسير المعيار الدولي  13للتقرير المالي رقم 
"اتفاقيات إلنشاء عقار"، ولجنة تفسير المعيار الدولي  15للتقرير المالي رقم 
 "تحويل موجودات من عمالء". 18للتقرير المالي رقم 

 2018يناير  1

دولمممي المممممممعممميممممار المممم
 9للتقرير المالي رقم 

تصنيف وقياس وإلغاء  9يتناول المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية، ويدخل قواعد جديدة لمحاسبة 

 التحوط ونموذجاً جديداً لالنخفاض في قيمة الموجودات المالية.
 2018يناير  1

تعديل المعيار الدولي 
مالي رقم  رللتقري  9ال

 "األدوات المالية"

ً مع التعريض السلبي وإلغاء االعتراف  يتم قياس مزايا الدفع مقدما
 2019يناير  1 .باإللتزام المالي بالتكلفة المطفأة

المممممممعممميممممار الممممدولمممي 
للتقرير المممممالي رقم 

16 

بتطبيق النموذج المتعلق بحق  16يختص المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
م والذي يتطلب من المستأجر االعتراف بأغلبية عقود اإليجار في االستخدا

قائمة المركز المالي كالتزامات عقود إيجار مع االعتراف بحق استخدام 
 الموجودات المتعلقة بتلك العقود.

 2019يناير  1

 22المتمفسمممممممميمر رقمم 
الصممممممممادر عن لجنممة 

 يممممارتفسممممممميرات المع
 الدولي للتقرير المالي

 2021يناير  1 جنبية والثمن المدفوع مقدمامعامالت العمالت األ

 23المتمفسمممممممميمر رقمم 
الصممممممممادر عن لجنممة 

 يممممارتفسممممممميرات المع
 الدولي للتقرير المالي

 2019يناير  1 عدم اليقين من معالجة ضريبة الدخل

 
 أثر المعايير/ التفسيرات على القوائم المالية الموحدة  

 التأثير المعيار/ التفسير

 15قرير المالي رقم المعيار الدولي للت

قامت اإلدارة بتقييم تأثيرات تطبيق المعيار الجديد على القوائم المالية 
، حيث تقوم المجموعة بتسجيل إيراداتها للمجموعة، ورأت أنها غير جوهرية

الوفاء بالوعود في  وعندفي وقت يتم فيه نقل السيطرة على المخزون المباع 
 أوامر البيع.

 9قرير المالي رقم المعيار الدولي للت

توقع بأن أغلبية األصول المالية تقامت اإلدارة بمراجعة أصولها ومطلوباتها و
للمجموعة المصنفة حالياً كقروض وذمم مدينة والمقاسة بالتكلفة المطفأة تالئم 
خصائص التصنيف كتكلفة مطفأة. وعليه، ال تتوقع المجموعة أي تأثير على 

قامت اإلدارة بتقييم آثار تطبيق عيار الجديد. تصنيف األصول المالية من الم
المعيار الجديد على القوائم المالية للمجموعة وخلصت إلى أن نموذج انخفاض 
القيمة الجديد يقتضي االعتراف بمخصصات انخفاض القيمة بناء على خسائر 
االئتمان المتوقعة عوضا عن خسائر االئتمان المتكبدة فقط، كما هو الحال وفقا 

. بناء على التقييمات التي تم إجراؤها حتى 39عيار المحاسبي الدولي رقم للم
قامت إدارة المجموعة بتقييم التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقرير تاريخه، 

 ي القيمة.فاض فتوجد تأثير جوهري على االنخ وخلصت بأنه لن 9المالي رقم 
 

  

 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31حدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية المو
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

13 

 ير المالي )تتمة(أسس اإلعداد وتطبيق المعايير الدولية للتقر 2
 

 التأثير المعيار/ التفسير

ثار تطبيق المع 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ياً بتقييم آ ية ايير عتقوم المجموعة حال مال لى القوائم ال
 الموحدة للمجموعة عند التطبيق.

 يارالصادر عن لجنة تفسيرات المع 22التفسير رقم 
 الدولي للتقرير المالي

ثار تطبيق المعتقوم الم ياً بتقييم آ ية ايير جموعة حال مال على القوائم ال
 الموحدة للمجموعة عند التطبيق.

 يارالصادر عن لجنة تفسيرات المع 23التفسير رقم 
 الدولي للتقرير المالي

 
ية  مال ثار تطبيق المعايير على القوائم ال ياً بتقييم آ تقوم المجموعة حال

 .الموحدة للمجموعة عند التطبيق
 
 تقديرات وافتراضات محاسبية هامة 2-3
 

المالية الموحدة للمجموعة قيام اإلدارة باتخاذ اجتهادات وتقديرات وافتراضات لها تأثير على المبالغ  قوائميتطلب إعداد ال
حتملة. المدرجة لإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة، وكذلك اإلفصاح عن االلتزامات الم

وقد تؤدي الشكوك حول هذه االفتراضات والتقديرات إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات 
 أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية.

 
 التقديرات واالفتراضات

 
الهامة للتقديرات غير المؤكدة كما في فيما يلي تفصيل باالفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمستقبل والمصادر األخرى 

تاريخ التقرير والتي قد ينتج عنها تعديالت جوهرية في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة. 
تغير في تستند المجموعة في افتراضاتها وتقديراتها الى المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة. قد يحدث 

الظروف واالفتراضات والتقديرات المستقبلية نظراً للتغيرات في السوق أو الظروف الخارجة عن إرادة المجموعة. ويتم 
 عرض هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.

 
ون لها تأثير تطبيق السياسات المحاسبية التي من الممكن أن يك دفيما يلي معلومات حول التقديرات واألحكام الصادرة عن

 على المبالغ المعترف بها في القوائم المالية الموحدة:
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات (أ)
 
تحّدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجيّة المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات لحساب االستهالك. ويُحدَّد هذا التقدير بعد 

لمتوقع للموجودات أو التلف المادي. وتراجع اإلدارة األعمار اإلنتاجّية على أساس سنوي ويتم األخذ باالعتبار االستخدام ا
أيضاً  أنظرتعديل تكاليف االستهالك المستقبليّة عندما ترى اإلدارة أّن األعمار اإلنتاجيّة تختلف عن التقديرات السابقة. 

 على مصروف االستهالك.حول أثر التغييرات في األعمار اإلنتاجية  12اإليضاح رقم 
 
 خطة المنافع المحددة (ب)

 
تتمثل تكلفة منافع نهاية الخدمة للموظفين في القيم الحالية لاللتزامات ذات العالقة كما هو محدد باستخدام التقييمات 

تمل على االكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري القيام بوضع افتراضات عدة تختلف عن التطورات المستقبلية الفعلية. وتش
تحديد معّدل الخصم والزيادة المستقبلية في الراتب وترك الوظيفة قبل الوصول إلى سن التقاعد المحدد ومعدل الوفيات , 
وغيرها. ونظراً لتعقيد التقييم، تعتبر االفتراضات وطبيعته طويلة األجل التزاماً محدداً للمزايا حيث يتأثر بالتغيرات في هذه 

 جميع االفتراضات في كل تاريخ تقرير. االفتراضات. يتم فحص
 
ان المعيار األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم. وفيما يتعلق بتحديد معدل الخصم المناسب والعائد ومدة التزام السندات 
عالية الجودة، على النحو المحدد من قبل وكالة تصنيف معترف بها دوليا، واالستقراء حسب الحاجة على طول منحنى 

 ئد لتتوافق مع المدة المتوقعة اللتزام المكافآت المحددة.العا



 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31حدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية المو
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( ةالمالي ايرأسس اإلعداد وتطبيق المعايير الدولية للتق 2
 

 الوصف والمتطلبات المعيار/ التفسير

يسري تطبيقه في الفترات 
التي تبدأ في أو بعد 

 التاريخ الالحق

المممممممعممميممممار الممممدولمممي 
للتقرير المممممالي رقم 

15 

ً من خمس خطوات لجميع نموذج 15المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ا
أنواع عقود اإليرادات، وعليه من الممكن االعتراف باإليرادات في مرحلة 
زمنية محددة أو على مدى فترة زمنية. يحل المعيار محل دليل االعتراف 

"اإليرادات"  18باإليرادات الحالي بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم 
قود اإلنشاء، ولجنة تفسير المعيار الدولي "ع 11ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

"برامج والء العمالء"، ولجنة تفسير المعيار الدولي  13للتقرير المالي رقم 
"اتفاقيات إلنشاء عقار"، ولجنة تفسير المعيار الدولي  15للتقرير المالي رقم 
 "تحويل موجودات من عمالء". 18للتقرير المالي رقم 

 2018يناير  1

دولمممي المممممممعممميممممار المممم
 9للتقرير المالي رقم 

تصنيف وقياس وإلغاء  9يتناول المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية، ويدخل قواعد جديدة لمحاسبة 

 التحوط ونموذجاً جديداً لالنخفاض في قيمة الموجودات المالية.
 2018يناير  1

تعديل المعيار الدولي 
مالي رقم  رللتقري  9ال

 "األدوات المالية"

ً مع التعريض السلبي وإلغاء االعتراف  يتم قياس مزايا الدفع مقدما
 2019يناير  1 .باإللتزام المالي بالتكلفة المطفأة

المممممممعممميممممار الممممدولمممي 
للتقرير المممممالي رقم 

16 

بتطبيق النموذج المتعلق بحق  16يختص المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
م والذي يتطلب من المستأجر االعتراف بأغلبية عقود اإليجار في االستخدا

قائمة المركز المالي كالتزامات عقود إيجار مع االعتراف بحق استخدام 
 الموجودات المتعلقة بتلك العقود.

 2019يناير  1

 22المتمفسمممممممميمر رقمم 
الصممممممممادر عن لجنممة 

 يممممارتفسممممممميرات المع
 الدولي للتقرير المالي

 2021يناير  1 جنبية والثمن المدفوع مقدمامعامالت العمالت األ

 23المتمفسمممممممميمر رقمم 
الصممممممممادر عن لجنممة 

 يممممارتفسممممممميرات المع
 الدولي للتقرير المالي

 2019يناير  1 عدم اليقين من معالجة ضريبة الدخل

 
 أثر المعايير/ التفسيرات على القوائم المالية الموحدة  

 التأثير المعيار/ التفسير

 15قرير المالي رقم المعيار الدولي للت

قامت اإلدارة بتقييم تأثيرات تطبيق المعيار الجديد على القوائم المالية 
، حيث تقوم المجموعة بتسجيل إيراداتها للمجموعة، ورأت أنها غير جوهرية

الوفاء بالوعود في  وعندفي وقت يتم فيه نقل السيطرة على المخزون المباع 
 أوامر البيع.

 9قرير المالي رقم المعيار الدولي للت

توقع بأن أغلبية األصول المالية تقامت اإلدارة بمراجعة أصولها ومطلوباتها و
للمجموعة المصنفة حالياً كقروض وذمم مدينة والمقاسة بالتكلفة المطفأة تالئم 
خصائص التصنيف كتكلفة مطفأة. وعليه، ال تتوقع المجموعة أي تأثير على 

قامت اإلدارة بتقييم آثار تطبيق عيار الجديد. تصنيف األصول المالية من الم
المعيار الجديد على القوائم المالية للمجموعة وخلصت إلى أن نموذج انخفاض 
القيمة الجديد يقتضي االعتراف بمخصصات انخفاض القيمة بناء على خسائر 
االئتمان المتوقعة عوضا عن خسائر االئتمان المتكبدة فقط، كما هو الحال وفقا 

. بناء على التقييمات التي تم إجراؤها حتى 39عيار المحاسبي الدولي رقم للم
قامت إدارة المجموعة بتقييم التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقرير تاريخه، 

 ي القيمة.فاض فتوجد تأثير جوهري على االنخ وخلصت بأنه لن 9المالي رقم 
 

  

 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31حدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية المو
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 ير المالي )تتمة(أسس اإلعداد وتطبيق المعايير الدولية للتقر 2
 

 التأثير المعيار/ التفسير

ثار تطبيق المع 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ياً بتقييم آ ية ايير عتقوم المجموعة حال مال لى القوائم ال
 الموحدة للمجموعة عند التطبيق.

 يارالصادر عن لجنة تفسيرات المع 22التفسير رقم 
 الدولي للتقرير المالي

ثار تطبيق المعتقوم الم ياً بتقييم آ ية ايير جموعة حال مال على القوائم ال
 الموحدة للمجموعة عند التطبيق.

 يارالصادر عن لجنة تفسيرات المع 23التفسير رقم 
 الدولي للتقرير المالي

 
ية  مال ثار تطبيق المعايير على القوائم ال ياً بتقييم آ تقوم المجموعة حال

 .الموحدة للمجموعة عند التطبيق
 
 تقديرات وافتراضات محاسبية هامة 2-3
 

المالية الموحدة للمجموعة قيام اإلدارة باتخاذ اجتهادات وتقديرات وافتراضات لها تأثير على المبالغ  قوائميتطلب إعداد ال
حتملة. المدرجة لإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة، وكذلك اإلفصاح عن االلتزامات الم

وقد تؤدي الشكوك حول هذه االفتراضات والتقديرات إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات 
 أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية.

 
 التقديرات واالفتراضات

 
الهامة للتقديرات غير المؤكدة كما في فيما يلي تفصيل باالفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمستقبل والمصادر األخرى 

تاريخ التقرير والتي قد ينتج عنها تعديالت جوهرية في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة. 
تغير في تستند المجموعة في افتراضاتها وتقديراتها الى المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة. قد يحدث 

الظروف واالفتراضات والتقديرات المستقبلية نظراً للتغيرات في السوق أو الظروف الخارجة عن إرادة المجموعة. ويتم 
 عرض هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.

 
ون لها تأثير تطبيق السياسات المحاسبية التي من الممكن أن يك دفيما يلي معلومات حول التقديرات واألحكام الصادرة عن

 على المبالغ المعترف بها في القوائم المالية الموحدة:
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات (أ)
 
تحّدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجيّة المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات لحساب االستهالك. ويُحدَّد هذا التقدير بعد 

لمتوقع للموجودات أو التلف المادي. وتراجع اإلدارة األعمار اإلنتاجّية على أساس سنوي ويتم األخذ باالعتبار االستخدام ا
أيضاً  أنظرتعديل تكاليف االستهالك المستقبليّة عندما ترى اإلدارة أّن األعمار اإلنتاجيّة تختلف عن التقديرات السابقة. 

 على مصروف االستهالك.حول أثر التغييرات في األعمار اإلنتاجية  12اإليضاح رقم 
 
 خطة المنافع المحددة (ب)
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 متاحة للمجموعة. كثر فائدةويجب أن تكون السوق األساسية أو السوق األ
 
قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي قد يقوم األطراف المشاركين في السوق باستخدامها  يتم

 عند تسعير األصل أو االلتزام، على افتراض تصرف المشاركين في السوق لمصالحهم االقتصادية.
 

قدرة األطراف في السوق على توفير منافع اقتصادية من  يتم األخذ في االعتبارقياس القيمة العادلة ألصل غير مالي عند 
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 منه.
 

الكافية لقياس القيمة  التقييم التي تعد مناسبة وفقا للظروف المحيطة وكذلك التي تتوفر لها البيانات أساليبتستخدم المجموعة 
 العادلة، مما يزيد من استخدام المدخالت القابلة للمالحظة ذات العالقة ويقلل من استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

 
تصنف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها أو اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة في القوائم المالية الموحدة ضمن 

الهرمي للقيمة العادلة، على النحو المبين أدناه، استنادا إلى أدنى مستوى المعطيات المهمة لقياس القيمة العادلة التسلسل 
 ككل:

 
  أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتشابهة.- 1المستوى 
  مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ملحوظا بشكل  أساليب التقييم التي يكون فيها أدنى - 2المستوى

 مباشر أو غير مباشر.
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لة بشكل متكرر، تقرر المجموعة إذا ما كان بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العاد
قد حدث تحول بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقدير التصنيف )بناًء على أدنى مستوى معطيات 

 جوهري لقياس القيمة العادلة بشكل عام( في تاريخ نهاية كل تقرير مالي.
 

الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر  لغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات
 األصل أو االلتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حسبما تم إيضاحه أعاله.

 
 التقارير القطاعية  3-3
 

ة والمدير يتم إعداد تقرير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتوافق مع إعداد التقارير الداخلية المقدمة إلى مجلس اإلدار
التنفيذي للمجموعة بصفته المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية. ويقوم المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات 

 التشغيلية بتقييم األداء المالي والمركز المالي للمجموعة، واتخاذ القرارات االستراتيجية.
 
 االعتراف باإليرادات 3-4
 

لى الحد الذي يحتمل عنده تدفق منافع إقتصادية للمجموعة ويمكن قياس اإليرادات بشكل يعتمد يتم االعتراف باإليرادات إ
عليه بغض النظر عن موعد سدادها. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق مع األخذ بعين اإلعتبار 

 شروط الدفع المحددة في العقد وبإستبعاد الضرائب أو الرسوم.
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 تابعةالشركات ال
 

الشركات التابعة هي جميع المنشآت التي تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على منشأة عندما تكون المجموعة 
معّرضة لعوائد متغيرة  أو لديها حقوق فيها نتيجة مشاركتها في المجموعة المستثمر فيها كما يكون لديها القدرة على التأثير 

ذ الذي تمارسه على المجموعة المستثمر فيها. وتسيطر المجموعة على وجه التحديد على على هذه العوائد من خالل النفو
 المجموعة المستثمر فيها فقط في حال استوفت المجموعة الشروط التالية:

 
  أن يكون لديها نفوذ على الشركة المستثمر فيها )أي وجود حقوق حالية تمنح المجموعة قدرة حالية على توجيه

 العالقة بالشركة المستثمر فيها(.األنشطة ذات 
 .أن تكون معرضة، أو أن يكون لديها حقوق في العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها 
 .أن يكون لديها القدرة على استخدام نفوذها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها 
 

التصويت ينتج عنها سيطرة. ولدعم هذا االفتراض وفي حال كان للمجموعة وبشكل عام، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق 
نسبة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في الحسبان جميع الحقائق 

 ذلك: والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها نفوذ على الشركة المستثمر فيها بما في
 
 .الترتيبات التقاعدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها 
 .الحقوق الناشئة جراء ترتيبات تعاقدية أخرى 
 .حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة 
 

وف إلى وجود تغيرات في تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر بها عندما تشير الوقائع والظر
عنصر واحد أو أكثر من العناصر الثالثة لتقييم السيطرة. يبدأ توحيد قوائم الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على حق 
السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. إن الموجودات والمطلوبات 

اريف الخاصة بالشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة يتم إدراجها في القوائم المالية واإليرادات والمص
الموحدة اعتباراً من التاريخ الذي تكتسب فيه المجموعة حق السيطرة على الشركة التابعة حتى تاريخ انتهاء سيطرة 

 المجموعة عليها.
 

د الدخل الشامل اآلخر إلى مالك سدافكو في المجموعة ولحقوق غير المسيطرين، يعود الربح أوالخسارة وكل بند من بنو
حتى وإن كان ذلك يؤدي إلى وجود عجز في رصيد حقوق غير المسيطرين. وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على 

قبل المجموعة. يتم استبعاد القوائم المالية للشركات التابعة وذلك حتى تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من 
جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف بين شركات المجموعة والتدفقات النقدية المتعلقة 

 بالمعامالت بين أعضاء المجموعة عند توحيد القوائم المالية بالكامل.
 

 املة حقوق ملكية.يقيد التغير في حصة ملكية شركة تابعة بدون فقد السيطرة، كمع
 

إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تقوم بإلغاء إدراج الموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات 
والحصص غير المسيطرة ذات الصلة والمكونات األخرى لحقوق الملكية، بينما يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة في 

  وحدة. قائمة الربح أو الخسارة الم
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التصويت ينتج عنها سيطرة. ولدعم هذا االفتراض وفي حال كان للمجموعة وبشكل عام، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق 
نسبة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في الحسبان جميع الحقائق 

 ذلك: والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها نفوذ على الشركة المستثمر فيها بما في
 
 .الترتيبات التقاعدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها 
 .الحقوق الناشئة جراء ترتيبات تعاقدية أخرى 
 .حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة 
 

وف إلى وجود تغيرات في تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر بها عندما تشير الوقائع والظر
عنصر واحد أو أكثر من العناصر الثالثة لتقييم السيطرة. يبدأ توحيد قوائم الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على حق 
السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. إن الموجودات والمطلوبات 

اريف الخاصة بالشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة يتم إدراجها في القوائم المالية واإليرادات والمص
الموحدة اعتباراً من التاريخ الذي تكتسب فيه المجموعة حق السيطرة على الشركة التابعة حتى تاريخ انتهاء سيطرة 

 المجموعة عليها.
 

د الدخل الشامل اآلخر إلى مالك سدافكو في المجموعة ولحقوق غير المسيطرين، يعود الربح أوالخسارة وكل بند من بنو
حتى وإن كان ذلك يؤدي إلى وجود عجز في رصيد حقوق غير المسيطرين. وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على 

قبل المجموعة. يتم استبعاد القوائم المالية للشركات التابعة وذلك حتى تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من 
جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف بين شركات المجموعة والتدفقات النقدية المتعلقة 

 بالمعامالت بين أعضاء المجموعة عند توحيد القوائم المالية بالكامل.
 

 املة حقوق ملكية.يقيد التغير في حصة ملكية شركة تابعة بدون فقد السيطرة، كمع
 

إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تقوم بإلغاء إدراج الموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات 
والحصص غير المسيطرة ذات الصلة والمكونات األخرى لحقوق الملكية، بينما يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة في 

  وحدة. قائمة الربح أو الخسارة الم



 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31حدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية المو
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3
 

 مبيعــات البضائع
 

تمثل المبيعات المبالغ المستلمة والمستحقة للبضائع المقدمة إلى العمالء بعد الخصومات التجارية والخصومات النقدية 
هرية إلى العميل. يتم تسجيل والحسومات. يتم إثبات اإليرادات من بيع المنتجات عندما يتم انتقال المخاطر والمنافع الجو

الخصومات التجارية والخصومات النقدية وحسومات الكمية المتفق عليها مع العمالء على أساس االستحقاق بما يتفق مع 
 االعتراف بالمبيعات ذات الصلة.

 
 إيرادات تمويل

 
 يتم إثبات إيرادات التمويل على الودائع قصيرة األجل على أساس االستحقاق.

 
 عمالت األجنبيةال 3-5
 

يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في 
 تاريخ المعاملة.

 
ام سعر ويعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية بتاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية باستخد

الصرف في ذلك التاريخ. إن ربح أو خسارة العملة األجنبية من البنود النقدية هو الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الوظيفية 
في بداية الفترة، المعدلة بالفائدة الفعلية والدفعات خالل الفترة، والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية المحولة بسعر الصرف في 

 التقرير.نهاية فترة 
 

تم تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية وذلك باستخدام أسعار الصرف بتاريخ اإلثبات 
األولي.  ويتم تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية وذلك باستخدام أسعار الصرف بتاريخ 

لعادلة. تتم معاملة الربح أو الخسارة الناشئة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وفقا إلثبات تحديد القيمة ا
الربح أو الخسارة عند تغير  القيمة العادلة للبند )أي: فروق التحويل على البنود التي يتم إثبات أرباح وخسائر القيمة العادلة 

ما يتم اثبات قائمة الربح أو الخسارة في قائمة الدخل الشامل اآلخر أو قائمة الربح أو الخسارة، لها في الدخل الشامل اآلخر، ك
 .على التوالي(

 
 توزيعات األرباح 3-6
 

للمجموعة في الفترة الموحدة يتم االعتراف بتوزيعات األرباح على مساهمي سدافكو تحت بند المطلوبات في القوائم المالية 
 ماد توزيعات األرباح من قبل مساهمي سدافكو.التي يتم فيها اعت

 
 ممتلكات وآالت ومعدات 3-7
 

ً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة ـ إن  التيتم إدراج الممتلكات واآل والمعدات بالتكلفة ناقصا
تكاليف االقتراض لمشاريع اإلنشاءات والمعدات و التوجدت. تتضمن هذه التكاليف تكلفة استبدال جزء من الممتلكات واآل

والمعدات على  متلكات واآلالتطويلة األجل في حال استيفاء معايير اإلثبات. وعندما يتعين استبدال األجزاء الهامة للم
فترات زمنية مختلفة، ينبغي على المجموعة استهالكهم بشكل منفصل بناًء على أعمارهم اإلنتاجية المحددة. وبالمثل، عندما 

آلالت والمعدات كبديل إذا تم استيفاء لممتلكات وايتم إجراء اإلصالحات الرئيسية، يتم إثبات تكلفتها في القيمة الدفترية ل
عند تكبدها. يتم ة الموحدة معايير االعتراف. يتم إثبات كافة تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسار

المتوقعة إليقاف العمل باألصل بعد استخدامه ضمن تكلفة األصل المعني في حالة استيفاء معايير  إدراج القيمة الحالية للتكلفة
 اإلثبات للمخصص وكان من المتوقع أن المبالغ غير جوهرية.

 
عدات. والم التتتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية المتمثلة في بند الممتلكات واآل

  يتم قيد كافة النفقات األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها.

 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31حدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية المو
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3
 
 ممتلكات وآالت ومعدات 3-7
 

مقدر يتم تحميل االستهالك على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي ال
   :كما يلي والمعدات، كل بند على حدةواآلالت للممتلكات 

 عدد السنوات 
  
 10-2.5 يمبان

 12.5-6.7 آالت ومعدات
 25-15 سيارات ومقطورات

 25-10 أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية
 

به مبدئياً وذلك عند االستبعاد  يتم إلغاء االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وأي جزء مهم تم االعتراف
ناتجة  ةأو عندما ال يكون من المتوقع تحقيق فوائد اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. يتم إدراج أي ربح أو خسار
ربح أو عن إلغاء االعتراف باألصل )المحتسبة بالفرق بين صافي عائدات االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة ال

عند إلغاء االعتراف باألصل. تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات الخسارة الموحدة
 واآلالت والمعدات في نهاية كل فترة مالية ويتم تعديلها بأثر مستقبلي، إذا اقتضى األمر.

 
 عقود اإليجار 3-8
 

وي على( عقد إيجار يستند إلى جوهر االتفاقية في تاريخ بداية العقد. تتضمن إن تحديد ما إذا كانت االتفاقية هي )أو تحت
االتفاقية، أو تحتوي على، عقد إيجار إذا كان إتمام االتفاقية يعتمد على استخدام أصل محدد أو موجودات وتنطوي االتفاقية 

 شكل صريح في االتفاقية.على الحق في استخدام األصل أو الموجودات، حتى إذا كان هذا الحق غير محدد ب
 

 المجموعة كمستأجر
 

يتم تصنيف عقود اإليجار في تاريخ البدء كعقود إيجار تمويلي أو عقود إيجار تشغيلي. يتم تصنيف عقد اإليجار الذي 
 بموجبه تنتقل كافة المخاطر والمنافع المتأصلة بملكية األصل إلى المجموعة كعقد إيجار تمويلي.

 
التي لم يحول فيها جزء جوهري من مخاطر ومنافع الملكية إلى المجموعة كعقود إيجار تشغيلية. يتم تصنف عقود اإليجار 

تحميل المدفوعات المقدمة بموجب عقود اإليجار التشغيلية )بعد خصم أي حوافز تستلم من المؤجر( إلى قائمة الربح أو 
 إليجار.الخسارة الموحدة باستخدام طريقة القسط الثابت خالل فترة عقد ا

 
 استثمارات وموجودات مالية أخرى 3-9
 
 موجودات مالية (أ)
 
 التصنيف (1)

 
 .تصنف المجموعة موجوداتها المالية كقروض وذمم مدينة

 
 إعادة التصنيف (2)

 
يمكن للمجموعة أن تقرر إعادة تصنيف الموجودات المالية التي قد تتفق مع تعريف القروض والذمم المدينة ضمن الفئات 

ة والفئات المتاحة للبيع إذا كان لدى المجموعة النية والقدرة على االحتفاظ بتلك الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجر
   للمستقبل المنظور أو حتى االستحقاق في تاريخ إعادة التصنيف.



 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31حدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية المو
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3
 

 مبيعــات البضائع
 

تمثل المبيعات المبالغ المستلمة والمستحقة للبضائع المقدمة إلى العمالء بعد الخصومات التجارية والخصومات النقدية 
هرية إلى العميل. يتم تسجيل والحسومات. يتم إثبات اإليرادات من بيع المنتجات عندما يتم انتقال المخاطر والمنافع الجو

الخصومات التجارية والخصومات النقدية وحسومات الكمية المتفق عليها مع العمالء على أساس االستحقاق بما يتفق مع 
 االعتراف بالمبيعات ذات الصلة.

 
 إيرادات تمويل

 
 يتم إثبات إيرادات التمويل على الودائع قصيرة األجل على أساس االستحقاق.

 
 عمالت األجنبيةال 3-5
 

يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في 
 تاريخ المعاملة.

 
ام سعر ويعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية بتاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية باستخد

الصرف في ذلك التاريخ. إن ربح أو خسارة العملة األجنبية من البنود النقدية هو الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الوظيفية 
في بداية الفترة، المعدلة بالفائدة الفعلية والدفعات خالل الفترة، والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية المحولة بسعر الصرف في 

 التقرير.نهاية فترة 
 

تم تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية وذلك باستخدام أسعار الصرف بتاريخ اإلثبات 
األولي.  ويتم تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية وذلك باستخدام أسعار الصرف بتاريخ 

لعادلة. تتم معاملة الربح أو الخسارة الناشئة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وفقا إلثبات تحديد القيمة ا
الربح أو الخسارة عند تغير  القيمة العادلة للبند )أي: فروق التحويل على البنود التي يتم إثبات أرباح وخسائر القيمة العادلة 

ما يتم اثبات قائمة الربح أو الخسارة في قائمة الدخل الشامل اآلخر أو قائمة الربح أو الخسارة، لها في الدخل الشامل اآلخر، ك
 .على التوالي(

 
 توزيعات األرباح 3-6
 

للمجموعة في الفترة الموحدة يتم االعتراف بتوزيعات األرباح على مساهمي سدافكو تحت بند المطلوبات في القوائم المالية 
 ماد توزيعات األرباح من قبل مساهمي سدافكو.التي يتم فيها اعت

 
 ممتلكات وآالت ومعدات 3-7
 

ً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة ـ إن  التيتم إدراج الممتلكات واآل والمعدات بالتكلفة ناقصا
تكاليف االقتراض لمشاريع اإلنشاءات والمعدات و التوجدت. تتضمن هذه التكاليف تكلفة استبدال جزء من الممتلكات واآل

والمعدات على  متلكات واآلالتطويلة األجل في حال استيفاء معايير اإلثبات. وعندما يتعين استبدال األجزاء الهامة للم
فترات زمنية مختلفة، ينبغي على المجموعة استهالكهم بشكل منفصل بناًء على أعمارهم اإلنتاجية المحددة. وبالمثل، عندما 

آلالت والمعدات كبديل إذا تم استيفاء لممتلكات وايتم إجراء اإلصالحات الرئيسية، يتم إثبات تكلفتها في القيمة الدفترية ل
عند تكبدها. يتم ة الموحدة معايير االعتراف. يتم إثبات كافة تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسار

المتوقعة إليقاف العمل باألصل بعد استخدامه ضمن تكلفة األصل المعني في حالة استيفاء معايير  إدراج القيمة الحالية للتكلفة
 اإلثبات للمخصص وكان من المتوقع أن المبالغ غير جوهرية.

 
عدات. والم التتتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية المتمثلة في بند الممتلكات واآل

  يتم قيد كافة النفقات األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها.

 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31حدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية المو
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3
 
 ممتلكات وآالت ومعدات 3-7
 

مقدر يتم تحميل االستهالك على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي ال
   :كما يلي والمعدات، كل بند على حدةواآلالت للممتلكات 

 عدد السنوات 
  
 10-2.5 يمبان

 12.5-6.7 آالت ومعدات
 25-15 سيارات ومقطورات

 25-10 أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية
 

به مبدئياً وذلك عند االستبعاد  يتم إلغاء االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وأي جزء مهم تم االعتراف
ناتجة  ةأو عندما ال يكون من المتوقع تحقيق فوائد اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. يتم إدراج أي ربح أو خسار
ربح أو عن إلغاء االعتراف باألصل )المحتسبة بالفرق بين صافي عائدات االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة ال

عند إلغاء االعتراف باألصل. تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات الخسارة الموحدة
 واآلالت والمعدات في نهاية كل فترة مالية ويتم تعديلها بأثر مستقبلي، إذا اقتضى األمر.

 
 عقود اإليجار 3-8
 

وي على( عقد إيجار يستند إلى جوهر االتفاقية في تاريخ بداية العقد. تتضمن إن تحديد ما إذا كانت االتفاقية هي )أو تحت
االتفاقية، أو تحتوي على، عقد إيجار إذا كان إتمام االتفاقية يعتمد على استخدام أصل محدد أو موجودات وتنطوي االتفاقية 

 شكل صريح في االتفاقية.على الحق في استخدام األصل أو الموجودات، حتى إذا كان هذا الحق غير محدد ب
 

 المجموعة كمستأجر
 

يتم تصنيف عقود اإليجار في تاريخ البدء كعقود إيجار تمويلي أو عقود إيجار تشغيلي. يتم تصنيف عقد اإليجار الذي 
 بموجبه تنتقل كافة المخاطر والمنافع المتأصلة بملكية األصل إلى المجموعة كعقد إيجار تمويلي.

 
التي لم يحول فيها جزء جوهري من مخاطر ومنافع الملكية إلى المجموعة كعقود إيجار تشغيلية. يتم تصنف عقود اإليجار 

تحميل المدفوعات المقدمة بموجب عقود اإليجار التشغيلية )بعد خصم أي حوافز تستلم من المؤجر( إلى قائمة الربح أو 
 إليجار.الخسارة الموحدة باستخدام طريقة القسط الثابت خالل فترة عقد ا

 
 استثمارات وموجودات مالية أخرى 3-9
 
 موجودات مالية (أ)
 
 التصنيف (1)

 
 .تصنف المجموعة موجوداتها المالية كقروض وذمم مدينة

 
 إعادة التصنيف (2)

 
يمكن للمجموعة أن تقرر إعادة تصنيف الموجودات المالية التي قد تتفق مع تعريف القروض والذمم المدينة ضمن الفئات 

ة والفئات المتاحة للبيع إذا كان لدى المجموعة النية والقدرة على االحتفاظ بتلك الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجر
   للمستقبل المنظور أو حتى االستحقاق في تاريخ إعادة التصنيف.



 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31حدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية المو
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3
 

 استثمارات وموجودات مالية أخرى )تتمة( 3-9
 

بالقيمة العادلة كما في تاريخ إعادة التصنيف. تصبح القيمة العادلة تكلفة جديدة أو تكلفة مطفأة حسب يتم إعادة التصنيف 
المعمول به، وال يتم الحقاً القيام بعكس أرباح أو خسائر القيمة العادلة المسجلة قبل تاريخ إعادة التصنيف. وتُحدد معدالت 

فها إلى فئة القروض والذمم المدينة في تاريخ إعادة التصنيف. تؤدي الزيادات الفائدة الفعلية للموجودات المالية المعاد تصني
 األخرى في تقديرات التدفقات النقدية إلى تعديل أسعار الفائدة الفعلية بأثر مستقبلي.

 
 االعتراف وإلغاء االعتراف (3)

 
مة العادلة المتراكمة المثبتة في قائمة الدخل عندما يتم بيع األوراق المالية المصنفة كمتاحة للبيع، يعاد  تصنيف تعديالت القي

 الشامل اآلخر الموحدة إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كأرباح أو خسائر من األوراق المالية االستثمارية.
 

 القياس (4)
 

 تُسجل الحقا القروض والذمم المدينة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
 

 لقيمةالهبوط في ا (5)
 
تقوم المجموعة في نهاية كل فترة تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على تعّرض األصل المالي أو مجموعة من 
الموجودات المالية لالنخفاض في القيمة. تنخفض قيمة األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية ويتم تكبد خسائر 

دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد االعتراف  اإلنخفاض في القيمة فقط إذا كان هناك
المبدئي باألصل )"حدث خسارة"(، حيث أن حدث الخسارة )أو األحداث( يکون له تأثير علی التدفقات النقدية المستقبلية 

 .وق بهالمقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية التي يمکن تقديرها بشکل موث
 

 موجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة
 
بالنسبة للقروض والذمم المدينة، يقاس مبلغ الخسارة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات 

فائدة الفعلية األصلي النقدية المستقبلية المقدرة )باستثناء الخسائر االئتمانية المستقبلية التي لم يتم تكبدها( مخصومة بمعدل ال
 الموحدة.  ةلألصل المالي. تخفض القيمة الدفترية لألصل ويدرج مبلغ الخسارة في قائمة الربح أو الخسار

 
إذا نقص مبلغ خسارة الهبوط في القيمة في أي فترة الحقة، وكان باإلمكان ربط هذا النقص موضوعياً بحدٍث يحصل بعد 

يمة )مثل تحّسن التصنيف االئتماني للمدين(، فإن عكس خسارة الهبوط في القيمة أن تم احتساب خسارة الهبوط في الق
 ربح أو الخسارة الموحدة.المحتسبة سابقاً يتم االعتراف به في قائمة ال

 
 مطلوبات مالية (ب)
 

األحكام  يتم االعتراف بالمطلوبات المالية مبدئيا في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في
التعاقدية لألداة. تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انتهاء 
مدتها. تقوم المجموعة بتصنيف المطلوبات المالية غير المشتقة ضمن فئة المطلوبات المالية األخرى. يتم االعتراف بهذه 

ة مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها أية تكاليف منسوبة مباشرة للمعاملة. وبعد االعتراف المبدئي يتم قياس المطلوبات المالي
هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. تتكون المطلوبات المالية غير المشتقة للمجموعة من 

 خرى.القروض والذمم الدائنة التجارية واأل
 

يتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما يكون 
للمجموعة حق قانوني في مقاصة المبالغ وتعتزم إما التسوية على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات، وتسوية االلتزامات 

  في وقت واحد.

 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31حدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية المو
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 مخزون 3-10
 
يتم تقييم المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة القابلة لالسترداد، أيهما أقل. تشتمل تكلفة البضائع الجاهزة على تكلفة 

ونقل المنتجات المواد والعمالة المباشرة والنفقات العامة للتصنيع. تشتمل تكلفة المخزون على جميع التكاليف المتكبدة القتناء 
. يتم الصادر أوالً الوارد أوالً إلى حالتها وموقعها الحالي. يتم تحديد التكاليف لكل بند من المخزون على حده على أساس 

 تحديد تكاليف شراء المخزون بعد خصم الحسومات والخصومات.
 

ية بعد خصم التكاليف التقديرية لإلنجاز إن صافي القيمة القابلة لالسترداد هي سعر البيع المقدر في سياق األعمال العاد
 ومصاريف البيع.

 
 نقد وما يعادله 3-11
 

واالستثمارات قصيرة األجل وفي الصندوق يشتمل النقد وما يعادله في قائمة المركز المالي الموحدة على النقد لدى البنوك 
من تاريخ الشراء و/ أو يمكن تحويلها إلى  األخرى عالية السيولة، ذات تواريخ استحقاق أصلية خالل ثالثة أشهر أو أقل

مبالغ نقدية معروفة والتي ال تتعرض لمخاطر هامة في التغيرات في القيمة. لغرض التدفقات النقدية الموحدة، يتضمن النقد 
، وما يعادله على نقد وودائع قصيرة األجل، كما هو موضح أعاله، بالصافي بعد السحب على المكشوف القائم من البنوك

 إن وجد، ألنها تعتبر جزءاً ال يتجزأ من إدارة النقد لدى المجموعة.
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى 3-12
 

يتم االعتراف مبدئيا بالذمم المدينة التجارية بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي 
 بعد خصم الهبوط في القيمة.

 
 وضريبة دخل زكاة 3-13
 

وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(، تخضع المجموعة للزكاة العائدة للمساهم السعودي. يتم تحميل مخصص 
الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة بموجب التسويات النهائية، إن وجدت، 

نسبة لسنوات الربط الزكوي القائمة، يتم تقييم المخصصات في كل فترة تقرير مالي بناًء على وضع الربط عند تحديدها. بال
 الزكوي.

 
يتم إثبات الزكاة وضريبة الدخل في كل فترة بناًء على أفضل تقدير للزكاة وضريبة الدخل السنوية المتوقعة لكامل السنة 

 المالية. 
 

دخل على بعض المعامالت مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية بموجب تقوم المجموعة باقتطاع ضريبة ال
 نظام ضريبة الدخل السعودي.

 
 الموظفين زاياالتزامات م  3-14
 

بموجب هذه الخطة باستخدام طريقة وحدة  زاياالخدمة. ويتم تحديد تكلفة تقديم الم زاياتطبق المجموعة خطة غير ممولة لم
وقعة. يتم االعتراف باألرباح والخسائر اإلكتوارية بالكامل في الفترة التي تنشأ  في قائمة الدخل الشامل اآلخر االئتمان المت

ً مباشرة في األرباح المبقاة وال يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة  الموحدة. يتم االعتراف باألرباح والخسائر اإلكتوارية أيضا
 الالحقة.الربح أو الخسارة الموحدة في الفترات 

 
 يتم إدراج تكاليف الخدمة السابقة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الحالة التي تتحقق أوالً مما يلي:

 
 تاريخ تعديل أو إلغاء الخطة، و 
 .تاريخ إدراج تكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلة من قبل المجموعة 

  



 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31حدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية المو
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 3
 

 استثمارات وموجودات مالية أخرى )تتمة( 3-9
 

بالقيمة العادلة كما في تاريخ إعادة التصنيف. تصبح القيمة العادلة تكلفة جديدة أو تكلفة مطفأة حسب يتم إعادة التصنيف 
المعمول به، وال يتم الحقاً القيام بعكس أرباح أو خسائر القيمة العادلة المسجلة قبل تاريخ إعادة التصنيف. وتُحدد معدالت 

فها إلى فئة القروض والذمم المدينة في تاريخ إعادة التصنيف. تؤدي الزيادات الفائدة الفعلية للموجودات المالية المعاد تصني
 األخرى في تقديرات التدفقات النقدية إلى تعديل أسعار الفائدة الفعلية بأثر مستقبلي.

 
 االعتراف وإلغاء االعتراف (3)

 
مة العادلة المتراكمة المثبتة في قائمة الدخل عندما يتم بيع األوراق المالية المصنفة كمتاحة للبيع، يعاد  تصنيف تعديالت القي

 الشامل اآلخر الموحدة إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كأرباح أو خسائر من األوراق المالية االستثمارية.
 

 القياس (4)
 

 تُسجل الحقا القروض والذمم المدينة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
 

 لقيمةالهبوط في ا (5)
 
تقوم المجموعة في نهاية كل فترة تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على تعّرض األصل المالي أو مجموعة من 
الموجودات المالية لالنخفاض في القيمة. تنخفض قيمة األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية ويتم تكبد خسائر 

دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد االعتراف  اإلنخفاض في القيمة فقط إذا كان هناك
المبدئي باألصل )"حدث خسارة"(، حيث أن حدث الخسارة )أو األحداث( يکون له تأثير علی التدفقات النقدية المستقبلية 

 .وق بهالمقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية التي يمکن تقديرها بشکل موث
 

 موجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة
 
بالنسبة للقروض والذمم المدينة، يقاس مبلغ الخسارة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات 

فائدة الفعلية األصلي النقدية المستقبلية المقدرة )باستثناء الخسائر االئتمانية المستقبلية التي لم يتم تكبدها( مخصومة بمعدل ال
 الموحدة.  ةلألصل المالي. تخفض القيمة الدفترية لألصل ويدرج مبلغ الخسارة في قائمة الربح أو الخسار

 
إذا نقص مبلغ خسارة الهبوط في القيمة في أي فترة الحقة، وكان باإلمكان ربط هذا النقص موضوعياً بحدٍث يحصل بعد 

يمة )مثل تحّسن التصنيف االئتماني للمدين(، فإن عكس خسارة الهبوط في القيمة أن تم احتساب خسارة الهبوط في الق
 ربح أو الخسارة الموحدة.المحتسبة سابقاً يتم االعتراف به في قائمة ال

 
 مطلوبات مالية (ب)
 

األحكام  يتم االعتراف بالمطلوبات المالية مبدئيا في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في
التعاقدية لألداة. تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انتهاء 
مدتها. تقوم المجموعة بتصنيف المطلوبات المالية غير المشتقة ضمن فئة المطلوبات المالية األخرى. يتم االعتراف بهذه 

ة مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها أية تكاليف منسوبة مباشرة للمعاملة. وبعد االعتراف المبدئي يتم قياس المطلوبات المالي
هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. تتكون المطلوبات المالية غير المشتقة للمجموعة من 

 خرى.القروض والذمم الدائنة التجارية واأل
 

يتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما يكون 
للمجموعة حق قانوني في مقاصة المبالغ وتعتزم إما التسوية على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات، وتسوية االلتزامات 

  في وقت واحد.

 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31حدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية المو
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 اسبية الهامة )تتمة(ملخص السياسات المح 3
 

 مخزون 3-10
 
يتم تقييم المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة القابلة لالسترداد، أيهما أقل. تشتمل تكلفة البضائع الجاهزة على تكلفة 

ونقل المنتجات المواد والعمالة المباشرة والنفقات العامة للتصنيع. تشتمل تكلفة المخزون على جميع التكاليف المتكبدة القتناء 
. يتم الصادر أوالً الوارد أوالً إلى حالتها وموقعها الحالي. يتم تحديد التكاليف لكل بند من المخزون على حده على أساس 

 تحديد تكاليف شراء المخزون بعد خصم الحسومات والخصومات.
 

ية بعد خصم التكاليف التقديرية لإلنجاز إن صافي القيمة القابلة لالسترداد هي سعر البيع المقدر في سياق األعمال العاد
 ومصاريف البيع.

 
 نقد وما يعادله 3-11
 

واالستثمارات قصيرة األجل وفي الصندوق يشتمل النقد وما يعادله في قائمة المركز المالي الموحدة على النقد لدى البنوك 
من تاريخ الشراء و/ أو يمكن تحويلها إلى  األخرى عالية السيولة، ذات تواريخ استحقاق أصلية خالل ثالثة أشهر أو أقل

مبالغ نقدية معروفة والتي ال تتعرض لمخاطر هامة في التغيرات في القيمة. لغرض التدفقات النقدية الموحدة، يتضمن النقد 
، وما يعادله على نقد وودائع قصيرة األجل، كما هو موضح أعاله، بالصافي بعد السحب على المكشوف القائم من البنوك

 إن وجد، ألنها تعتبر جزءاً ال يتجزأ من إدارة النقد لدى المجموعة.
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى 3-12
 

يتم االعتراف مبدئيا بالذمم المدينة التجارية بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي 
 بعد خصم الهبوط في القيمة.

 
 وضريبة دخل زكاة 3-13
 

وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(، تخضع المجموعة للزكاة العائدة للمساهم السعودي. يتم تحميل مخصص 
الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة بموجب التسويات النهائية، إن وجدت، 

نسبة لسنوات الربط الزكوي القائمة، يتم تقييم المخصصات في كل فترة تقرير مالي بناًء على وضع الربط عند تحديدها. بال
 الزكوي.

 
يتم إثبات الزكاة وضريبة الدخل في كل فترة بناًء على أفضل تقدير للزكاة وضريبة الدخل السنوية المتوقعة لكامل السنة 

 المالية. 
 

دخل على بعض المعامالت مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية بموجب تقوم المجموعة باقتطاع ضريبة ال
 نظام ضريبة الدخل السعودي.

 
 الموظفين زاياالتزامات م  3-14
 

بموجب هذه الخطة باستخدام طريقة وحدة  زاياالخدمة. ويتم تحديد تكلفة تقديم الم زاياتطبق المجموعة خطة غير ممولة لم
وقعة. يتم االعتراف باألرباح والخسائر اإلكتوارية بالكامل في الفترة التي تنشأ  في قائمة الدخل الشامل اآلخر االئتمان المت

ً مباشرة في األرباح المبقاة وال يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة  الموحدة. يتم االعتراف باألرباح والخسائر اإلكتوارية أيضا
 الالحقة.الربح أو الخسارة الموحدة في الفترات 

 
 يتم إدراج تكاليف الخدمة السابقة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الحالة التي تتحقق أوالً مما يلي:

 
 تاريخ تعديل أو إلغاء الخطة، و 
 .تاريخ إدراج تكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلة من قبل المجموعة 

  



 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31حدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية المو
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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يتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي مطلوبات أو موجودات المنافع المحددة. وتدرج الشركة التغيرات 
اإلدارية" و"مصاريف البيع والتوزيع"  موميةالعالتالية في صافي التزامات البرنامج ضمن "تكلفة المبيعات" و"المصاريف 

 الربح أو الخسارة الموحدة )حسب الوظيفة(.في قائمة 
 
   تتكون تكاليف الخدمة من تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر من التقليص والتسويات

 غير الروتينية.
 
  على القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة وتكاليف الخدمة السابقة تشتمل مطلوبات أو موجودات المنافع المحددة

ً القيمة العادلة لموجودات الخطة التي يتم سداد االلتزامات من خاللها. غير أن الخطة غير ممولة حالياً وال  ناقصا
 تمتلك موجودات.

 
 ذمم دائنة تجارية وأخرى 3-15
 

ة للسلع والخدمات المقدمة للمجموعة قبل نهاية للفترة المالية. وهذه المبالغ غير تمثل هذه المبالغ المطلوبات غير المدفوع
مضمونة وعادة ما تدفع بحسب البنود المتفق عليها. يتم عرض الذمم الدائنة التجارية واألخرى ضمن المطلوبات المتداولة 

تم االعتراف بهذه المبالغ مبدئيا بالقيمة العادلة شهرا بعد تاريخ التقرير. ي 12باستثناء تلك التي تكون مستحقة الدفع خالل 
 ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 
 مخصصات 3-16
 

تُحتسب المخصصات عن المطالبات القانونية وضمانات الخدمات وإجراء التزامات جيدة عندما يترتب على المجموعة 
نتيجة ألحداٍث سابقة، ويكون من المحتمل أن يستدعي األمر تدفق خارجي للموارد من أجل  التزام قانوني أو ضمني حالي

 تسوية االلتزام، ويكون باإلمكان قياس مبلغ االلتزام بشكٍل موثوق به. ال تحتسب مخصصات لخسائر العمليات المستقبلية.
 

 لمطلوبة لسداد االلتزام الحالي في نهاية فترة التقرير.تقاس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقدير تضعه اإلدارة للنفقات ا
 
 ربحية السهم 3-17
 
 الربح األساسي للسهم (1)

 يحتسب الربح األساسي للسهم بقسمة ما يلي:
 
 .الربح العائد لمالك المجموعة 
 .على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة المالية 
 
 مالربح المخفض للسه ( 2)

 يستخدم العائد المخفض على السهم لتعديل األرقام المستخدمة في تحديد العائد األساسي للسهم بمراعاة ما يلي:
 
 .تأثير الفوائد وتكاليف التمويل األخرى المرتبطة باألسهم العادية المخفضة المحتملة بعد خصم ضريبة الدخل 
 يمكن أن تكون قائمة بافتراض تحويل جميع األسهم العادية  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية اإلضافية التي قد

 المخفضة المحتملة.
 
 احتياطي نظامي 3-18
 

 ً ٪ من صافي الدخل للسنة إلى 10، يتعين على الشركة تحويل ألحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعوديةوفقا
ولكن بناًء على النظام األساسي للشركة، يتعين على . ٪ من رأس المال30احتياطي نظامي إلى أن يعادل هذا االحتياطي 

من  ⁒50على األقل من صافي الدخل إلى السنة إلى احتياطي نظامي إلى أن يعادل هذا االحتياطي  ⁒10الشركة تحويل 
لك عدم وفي حال تحقيق هذه النسبة فقد قررت الشركة بناًء على ذالسابق.  تفق مع نظام الشركاارأس المال المدفوع المتو

  .على مساهمي المجموعة االستمرار في هذه التحويالت. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع

 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31حدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية المو
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 احتياطيات أخرى 3-19
 

ي ٪ من صافي الدخل العائد لمساهم10إنشاء احتياطي اختياري بتحويل المساهمين  بموجب النظام األساسي للشركة، قرر
حقوق الملكية في سدافكو إلى هذا االحتياطي. يعتمد استخدام هذا االحتياطي على قرار المساهمين. في السنة الحالية، تم 

  إجراء التحويل إلى االحتياطي االختياري.
 
 مصاريف بيع وتوزيع وعمومية وإدارية 3-20
 

لتكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تشكل على تشتمل مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية على ا
وجه التحديد جزءاً من تكلفة اإليرادات. يتم تصنيف التكاليف المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بأنشطة التسويق والتوزيع 

ع العمومية واإلدارية. يتم توزي اريفبيع وتوزيع. يتم تصنيف جميع التكاليف األخرى تحت بند المص اريفكمص
 البيع والتوزيع والعمومية واإلدارية وتكلفة اإليرادات، عند الحاجة، بطريقة منتظمة.مصاريف المخصصات بين 

 
 إعادة التصنيف 3-21
 

في الفترات السابقة، تم تصنيف بعض اإليرادات المتعلقة بالحسومات والتي تم عرضها كتخفيض في اإليرادات كمصاريف 
مليون  70.88. بلغت األرصدة المعاد تصنيفها الموحدة بشكل صحيح في هذه القوائم الماليةبيع وتوزيع وعليه تم تصنيفها 

ضمن المخزون . كما تم إعادة تصنيف بعض المبالغ غير الجوهرية 2017مارس  31لاير سعودي للسنة المنتهية في 
 المصاريف العمومية واإلدارية.و
 

 مرة المعايير الدولية للتقرير المالي ألول طبيقت 4
 

لمجموعة وفقا هي أول قوائم مالية موحدة أعدتها ا 2018مارس  31للسنة المنتهية في الموحدة إن هذه القوائم المالية 
في  والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ةرير المالياللتق ةالدولي اييرللمع

 بموجب التوجيهات الواردة في المعايير الدولية للتقارير المالية "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المملكة العربية السعودية
، أعدت المجموعة قوائمها المالية الموحدة 2017مارس  31لجميع الفترات وحتى السنة المنتهية في  .المالي ألول مرة"

 السابقة. وفقا لمعايير المحاسبة
 

الموحدة المعتمدة من جموعة بإعداد قوائم مالية موحدة تتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي وبناء على ذلك، قامت الم
مع بيانات مقارنة عن الفترة، كما هو  2018مارس  31المنتهية في  وللسنة كما فيالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

للمجموعة  ةلقوائم المالية، تم إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحيمبين في ملخص السياسات المحاسبية الهامة. وعند إعداد ا
وهو تاريخ تحول المجموعة للمعايير الدولية للتقرير المالي. يبين هذا اإليضاح التعديالت الرئيسية  2016أبريل  1كما في 

الموحدة بما في ذلك قائمة المركز المالي  ةقساباللمعايير المحاسبة الموحدة التي قامت بها المجموعة في تعديل القوائم المالية 
 .2016أبريل  1كما في 

 
للمنشآت التي تطبق المعايير للمرة األولى ببعض اإلعفاءات من تطبيق متطلبات  1يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 معينة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي بأثر رجعي.
 

 عفاءات التالية المتاحة للتطبيق وخلصت إلى ما يلي:قامت المجموعة بتقييم اإل
 
  تم تقييم القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات لضمان تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي. كما يتم تقييم إعفاء

ات واآلالت والمعدات متلكمع مراعاة حساب المجموعة للم 1التكاليف المعتبرة من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
تتماشى مع متطلبات المعايير ل بموجب معايير المحاسبة السابقةتقييم ال. وقامت اإلدارة بسابقةالمحاسبة الوفقًا لمعايير 

الدولية للتقرير المالي، بالنظر إلى طبيعة وحجم عمليات المجموعة؛ ونتيجة لذلك، تم النظر في إعفاء التكلفة المعتمد 
 طبيقه وتم ترحيل القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات في تاريخ التحول.ولكن لم يتم ت

 
  



 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31حدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية المو
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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يتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي مطلوبات أو موجودات المنافع المحددة. وتدرج الشركة التغيرات 
اإلدارية" و"مصاريف البيع والتوزيع"  موميةالعالتالية في صافي التزامات البرنامج ضمن "تكلفة المبيعات" و"المصاريف 

 الربح أو الخسارة الموحدة )حسب الوظيفة(.في قائمة 
 
   تتكون تكاليف الخدمة من تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر من التقليص والتسويات

 غير الروتينية.
 
  على القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة وتكاليف الخدمة السابقة تشتمل مطلوبات أو موجودات المنافع المحددة

ً القيمة العادلة لموجودات الخطة التي يتم سداد االلتزامات من خاللها. غير أن الخطة غير ممولة حالياً وال  ناقصا
 تمتلك موجودات.

 
 ذمم دائنة تجارية وأخرى 3-15
 

ة للسلع والخدمات المقدمة للمجموعة قبل نهاية للفترة المالية. وهذه المبالغ غير تمثل هذه المبالغ المطلوبات غير المدفوع
مضمونة وعادة ما تدفع بحسب البنود المتفق عليها. يتم عرض الذمم الدائنة التجارية واألخرى ضمن المطلوبات المتداولة 

تم االعتراف بهذه المبالغ مبدئيا بالقيمة العادلة شهرا بعد تاريخ التقرير. ي 12باستثناء تلك التي تكون مستحقة الدفع خالل 
 ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 
 مخصصات 3-16
 

تُحتسب المخصصات عن المطالبات القانونية وضمانات الخدمات وإجراء التزامات جيدة عندما يترتب على المجموعة 
نتيجة ألحداٍث سابقة، ويكون من المحتمل أن يستدعي األمر تدفق خارجي للموارد من أجل  التزام قانوني أو ضمني حالي

 تسوية االلتزام، ويكون باإلمكان قياس مبلغ االلتزام بشكٍل موثوق به. ال تحتسب مخصصات لخسائر العمليات المستقبلية.
 

 لمطلوبة لسداد االلتزام الحالي في نهاية فترة التقرير.تقاس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقدير تضعه اإلدارة للنفقات ا
 
 ربحية السهم 3-17
 
 الربح األساسي للسهم (1)

 يحتسب الربح األساسي للسهم بقسمة ما يلي:
 
 .الربح العائد لمالك المجموعة 
 .على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة المالية 
 
 مالربح المخفض للسه ( 2)

 يستخدم العائد المخفض على السهم لتعديل األرقام المستخدمة في تحديد العائد األساسي للسهم بمراعاة ما يلي:
 
 .تأثير الفوائد وتكاليف التمويل األخرى المرتبطة باألسهم العادية المخفضة المحتملة بعد خصم ضريبة الدخل 
 يمكن أن تكون قائمة بافتراض تحويل جميع األسهم العادية  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية اإلضافية التي قد

 المخفضة المحتملة.
 
 احتياطي نظامي 3-18
 

 ً ٪ من صافي الدخل للسنة إلى 10، يتعين على الشركة تحويل ألحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعوديةوفقا
ولكن بناًء على النظام األساسي للشركة، يتعين على . ٪ من رأس المال30احتياطي نظامي إلى أن يعادل هذا االحتياطي 

من  ⁒50على األقل من صافي الدخل إلى السنة إلى احتياطي نظامي إلى أن يعادل هذا االحتياطي  ⁒10الشركة تحويل 
لك عدم وفي حال تحقيق هذه النسبة فقد قررت الشركة بناًء على ذالسابق.  تفق مع نظام الشركاارأس المال المدفوع المتو

  .على مساهمي المجموعة االستمرار في هذه التحويالت. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع

 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31حدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية المو
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 احتياطيات أخرى 3-19
 

ي ٪ من صافي الدخل العائد لمساهم10إنشاء احتياطي اختياري بتحويل المساهمين  بموجب النظام األساسي للشركة، قرر
حقوق الملكية في سدافكو إلى هذا االحتياطي. يعتمد استخدام هذا االحتياطي على قرار المساهمين. في السنة الحالية، تم 

  إجراء التحويل إلى االحتياطي االختياري.
 
 مصاريف بيع وتوزيع وعمومية وإدارية 3-20
 

لتكاليف المباشرة وغير المباشرة التي ال تشكل على تشتمل مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية على ا
وجه التحديد جزءاً من تكلفة اإليرادات. يتم تصنيف التكاليف المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بأنشطة التسويق والتوزيع 

ع العمومية واإلدارية. يتم توزي اريفبيع وتوزيع. يتم تصنيف جميع التكاليف األخرى تحت بند المص اريفكمص
 البيع والتوزيع والعمومية واإلدارية وتكلفة اإليرادات، عند الحاجة، بطريقة منتظمة.مصاريف المخصصات بين 

 
 إعادة التصنيف 3-21
 

في الفترات السابقة، تم تصنيف بعض اإليرادات المتعلقة بالحسومات والتي تم عرضها كتخفيض في اإليرادات كمصاريف 
مليون  70.88. بلغت األرصدة المعاد تصنيفها الموحدة بشكل صحيح في هذه القوائم الماليةبيع وتوزيع وعليه تم تصنيفها 

ضمن المخزون . كما تم إعادة تصنيف بعض المبالغ غير الجوهرية 2017مارس  31لاير سعودي للسنة المنتهية في 
 المصاريف العمومية واإلدارية.و
 

 مرة المعايير الدولية للتقرير المالي ألول طبيقت 4
 

لمجموعة وفقا هي أول قوائم مالية موحدة أعدتها ا 2018مارس  31للسنة المنتهية في الموحدة إن هذه القوائم المالية 
في  والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ةرير المالياللتق ةالدولي اييرللمع

 بموجب التوجيهات الواردة في المعايير الدولية للتقارير المالية "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المملكة العربية السعودية
، أعدت المجموعة قوائمها المالية الموحدة 2017مارس  31لجميع الفترات وحتى السنة المنتهية في  .المالي ألول مرة"

 السابقة. وفقا لمعايير المحاسبة
 

الموحدة المعتمدة من جموعة بإعداد قوائم مالية موحدة تتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي وبناء على ذلك، قامت الم
مع بيانات مقارنة عن الفترة، كما هو  2018مارس  31المنتهية في  وللسنة كما فيالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

للمجموعة  ةلقوائم المالية، تم إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحيمبين في ملخص السياسات المحاسبية الهامة. وعند إعداد ا
وهو تاريخ تحول المجموعة للمعايير الدولية للتقرير المالي. يبين هذا اإليضاح التعديالت الرئيسية  2016أبريل  1كما في 

الموحدة بما في ذلك قائمة المركز المالي  ةقساباللمعايير المحاسبة الموحدة التي قامت بها المجموعة في تعديل القوائم المالية 
 .2016أبريل  1كما في 

 
للمنشآت التي تطبق المعايير للمرة األولى ببعض اإلعفاءات من تطبيق متطلبات  1يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 معينة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي بأثر رجعي.
 

 عفاءات التالية المتاحة للتطبيق وخلصت إلى ما يلي:قامت المجموعة بتقييم اإل
 
  تم تقييم القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات لضمان تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي. كما يتم تقييم إعفاء

ات واآلالت والمعدات متلكمع مراعاة حساب المجموعة للم 1التكاليف المعتبرة من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
تتماشى مع متطلبات المعايير ل بموجب معايير المحاسبة السابقةتقييم ال. وقامت اإلدارة بسابقةالمحاسبة الوفقًا لمعايير 

الدولية للتقرير المالي، بالنظر إلى طبيعة وحجم عمليات المجموعة؛ ونتيجة لذلك، تم النظر في إعفاء التكلفة المعتمد 
 طبيقه وتم ترحيل القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات في تاريخ التحول.ولكن لم يتم ت

 
  



 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31حدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية المو
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة )تتمة( 4
  

 
 (ةرير الماليا)تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتق 2016أبريل  1تسوية حقوق الملكية الموحدة كما في  4-1

 

 إيضاح  

 
أبريل  1في كما 

2016 
 إعادة القياس (بموجب الهيئة) 

أبريل  1 كما في
)بموجب  2016

المعايير الدولية 
 (ةرير المالياللتق

     الموجودات
     موجودات غير متداولة

 577,203  - 577,203   ممتلكات وآالت ومعدات
 243  - 243   أخرى موجودات غير متداولة

   577,446 -  577,446 
     ودات متداولةموج

 381,120  - 381,120   مخزون
 171,192  - 171,192   ذمم مدينة تجارية وأخرى

 14,462  - 14,462   ودائع ومصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
 246,284  - 246,284   نقد وما يعادله

   813,058 -  813,058 
 1,390,504  - 1,390,504   مجموع الموجودات

     
      حقوق الملكية والمطلوبات

 325,000  - 325,000   رأس المال المصدر والمدفوع
 162,500  - 162,500   احتياطي نظامي

 151,734  - 151,734   احتياطيات أخرى
 (1,178) - (1,178)  إحتياطيات تحويل عمالت أجنبية

 441,850  (12,313) 454,163   أرباح مبقاة
 1,079,906  (12,313) 1,092,219   ية العائدة لمالك سدافكوحقوق الملك

 1,365  - 1,365   حقوق غير المسيطرين
 1,081,271  (12,313) 1,093,584   مجموع حقوق الملكية

     
     مطلوبات غير متداولة

 109,935  9,513  100,422  5-4 التزامات مزايا الموظف
     

     مطلوبات متداولة
 67,304  -  67,304   ذمم دائنة تجارية وأخرى

 115,392  2,800  112,592  6-4 مستحقات ومطلوبات أخرى
 16,602  -  16,602   زكاة مستحقة

   196,498  2,800  199,298 
 309,233  12,313  296,920   مجموع المطلوبات

 1,390,504  -  1,390,504   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
  

 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31حدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية المو
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة )تتمة(    4
 

 2017مارس  31تسوية حقوق الملكية الموحدة كما في  4-2
 

 إيضاح  

 
 31كما في 
 2017مارس 

 إعادة القياس (بموجب الهيئة) 

 31كما في 
 2017مارس 

)بموجب المعايير 
الدولية 

 (ةيرالماليرللتقا
     

     الموجودات
     موجودات غير متداولة

 598,004  - 598,004   ممتلكات وآالت ومعدات
 243  - 243   موجودات غير متداولة أخرى

   598,247 -  598,247 
     

     موجودات متداولة
 321,429  -  321,429   مخزون

  161,798  - 161,798   ذمم مدينة تجارية وأخرى
 16,640  - 16,640   دماً وموجودات أخرىودائع ومصاريف مدفوعة مق

 543,914  - 543,914   نقد وما يعادله
   1,043,781 -  1,043,781 

 1,642,028  - 1,642,028   مجموع الموجودات
     

     حقوق الملكية والمطلوبات
 325,000  - 325,000   رأس المال المصدر والمدفوع

 162,500  - 162,500   احتياطي نظامي
 181,835  - 181,835   احتياطيات أخرى

 (945) - (945)  احتياطيات تحويل عمالت أجنبية
 592,710  437  592,273   أرباح مبقاة

 1,261,100  437  1,260,663   حقوق الملكية العائدة لمالك سدافكو
 1,569  -  1,569   حقوق غير المسيطرين
 1,262,669  437  1,262,232   مجموع حقوق الملكية

     
     مطلوبات غير متداولة

 107,835  (3,237) 111,072  5-4 التزامات مزايا الموظف
     

     مطلوبات متداولة
 99,380   -  99,380   ذمم دائنة تجارية وأخرى

 150,359  2,800  147,559  6-4 مستحقات ومطلوبات أخرى
 1,108  -  1,108   مطلوب لطرف ذي عالقة

 20,677  -   20,677   زكاة مستحقة
   268,724  2,800  271,524 

 379,359  (437) 379,796   مجموع المطلوبات
 1,642,028  -  1,642,028   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات



 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31حدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية المو
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة )تتمة( 4
  

 
 (ةرير الماليا)تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتق 2016أبريل  1تسوية حقوق الملكية الموحدة كما في  4-1

 

 إيضاح  

 
أبريل  1في كما 

2016 
 إعادة القياس (بموجب الهيئة) 

أبريل  1 كما في
)بموجب  2016

المعايير الدولية 
 (ةرير المالياللتق

     الموجودات
     موجودات غير متداولة

 577,203  - 577,203   ممتلكات وآالت ومعدات
 243  - 243   أخرى موجودات غير متداولة

   577,446 -  577,446 
     ودات متداولةموج

 381,120  - 381,120   مخزون
 171,192  - 171,192   ذمم مدينة تجارية وأخرى

 14,462  - 14,462   ودائع ومصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
 246,284  - 246,284   نقد وما يعادله

   813,058 -  813,058 
 1,390,504  - 1,390,504   مجموع الموجودات

     
      حقوق الملكية والمطلوبات

 325,000  - 325,000   رأس المال المصدر والمدفوع
 162,500  - 162,500   احتياطي نظامي

 151,734  - 151,734   احتياطيات أخرى
 (1,178) - (1,178)  إحتياطيات تحويل عمالت أجنبية

 441,850  (12,313) 454,163   أرباح مبقاة
 1,079,906  (12,313) 1,092,219   ية العائدة لمالك سدافكوحقوق الملك

 1,365  - 1,365   حقوق غير المسيطرين
 1,081,271  (12,313) 1,093,584   مجموع حقوق الملكية

     
     مطلوبات غير متداولة

 109,935  9,513  100,422  5-4 التزامات مزايا الموظف
     

     مطلوبات متداولة
 67,304  -  67,304   ذمم دائنة تجارية وأخرى

 115,392  2,800  112,592  6-4 مستحقات ومطلوبات أخرى
 16,602  -  16,602   زكاة مستحقة

   196,498  2,800  199,298 
 309,233  12,313  296,920   مجموع المطلوبات

 1,390,504  -  1,390,504   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
  

 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31حدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول القوائم المالية المو
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة )تتمة(    4
 

 2017مارس  31تسوية حقوق الملكية الموحدة كما في  4-2
 

 إيضاح  

 
 31كما في 
 2017مارس 

 إعادة القياس (بموجب الهيئة) 

 31كما في 
 2017مارس 

)بموجب المعايير 
الدولية 

 (ةيرالماليرللتقا
     

     الموجودات
     موجودات غير متداولة

 598,004  - 598,004   ممتلكات وآالت ومعدات
 243  - 243   موجودات غير متداولة أخرى

   598,247 -  598,247 
     

     موجودات متداولة
 321,429  -  321,429   مخزون

  161,798  - 161,798   ذمم مدينة تجارية وأخرى
 16,640  - 16,640   دماً وموجودات أخرىودائع ومصاريف مدفوعة مق

 543,914  - 543,914   نقد وما يعادله
   1,043,781 -  1,043,781 

 1,642,028  - 1,642,028   مجموع الموجودات
     

     حقوق الملكية والمطلوبات
 325,000  - 325,000   رأس المال المصدر والمدفوع

 162,500  - 162,500   احتياطي نظامي
 181,835  - 181,835   احتياطيات أخرى

 (945) - (945)  احتياطيات تحويل عمالت أجنبية
 592,710  437  592,273   أرباح مبقاة

 1,261,100  437  1,260,663   حقوق الملكية العائدة لمالك سدافكو
 1,569  -  1,569   حقوق غير المسيطرين
 1,262,669  437  1,262,232   مجموع حقوق الملكية

     
     مطلوبات غير متداولة

 107,835  (3,237) 111,072  5-4 التزامات مزايا الموظف
     

     مطلوبات متداولة
 99,380   -  99,380   ذمم دائنة تجارية وأخرى

 150,359  2,800  147,559  6-4 مستحقات ومطلوبات أخرى
 1,108  -  1,108   مطلوب لطرف ذي عالقة

 20,677  -   20,677   زكاة مستحقة
   268,724  2,800  271,524 

 379,359  (437) 379,796   مجموع المطلوبات
 1,642,028  -  1,642,028   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
  (تمةتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة )ت    4

 2017مارس  31تسوية قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة المنتهية في  4-3

 إيضاح 

نة المنتهية في للس
 2017مارس  31

 إعادة القياس (بموجب الهيئة)

للسنة المنتهية في 
 2017مارس  31

)بموجب المعايير 
رير االدولية للتق

      ة(ماليلا
 1,786,856  ` 1,786,856   صافي -اإليرادات 

 (1,096,589) -  (1,096,589)  تكلفة اإليرادات
 690,267  -  690,267   إجمالي الربح

     
 (284,102) 5,467  (289,569) 5-4 مصاريف بيع وتوزيع

 (93,404) (2,800) (90,604) 6-4 مصاريف عمومية وإدارية
 4,996  -  4,996   إيرادات تشغيلية أخرى

     317,757  2,667  315,090   الربح من العمليات
  7,373  -  7,373   إيرادات تمويلية

 325,130      2,667  322,463   الربح قبل الزكاة
 (20,690) -  (20,690)  زكاة

    304,440  2,667  301,773   ربح السنة
     

     الربح العائد إلى:
 303,678  2,667  301,011   مالك سدافكو

 762  -  762   حقوق غير المسيطرين
   301,773  2,667  304,440    

     ربحية السهم:
لسهم األساسية والمخفضة للسهم الواحد ربحية ا

 9.34 -  9.26   )باللاير السعودي( العائدة إلى مالك سدافكو
 

 2017مارس  31تسوية قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في  4-4

 إيضاح 

للسنة المنتهية في 
 2017مارس  31

 إعادة القياس )بموجب الهيئة(

نة المنتهية في ل لسننننننن
 2017مننننارس  31

معننننايير )بموجننننب  ل ا
تقنننن ل ل ليننننة  ير االنننندو ر

  ة(المالي
     

 304,440  2,667  301,773   الربح للفترة
     الدخل الشامل اآلخر

     بنود من الممكن أن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
 233  -  233   فرقات تحويل عمالت من العمليات األجنبية

     
     إلى الربح أو الخسارةبنود لن يعاد تصنيفها 

 7,283  7,283  -  5-4 الموظف زاياإعادة قياس التزامات مربح 
 7,516  7,283  233   الدخل الشامل اآلخر للسنة

 311,956  9,950 302,006   مجموع الدخل الشامل للسنة
     

     مجموع الدخل الشامل للسنة العائد إلى:
 311,194  9,950  301,244   مالك سدافكو

 762  -  762   حقوق غير المسيطرين
   302,006  9,950  311,956 
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 يذكر غير ذلك( )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم

 
 (تمةتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة )ت  4

 
 الموظف زاياالتزامات متعلقة ببرنامج التزامات م  4-5

 
بموجب الهيئة، تقوم المجموعة بإثبات التكاليف المتعلقة بمكافآت ما بعد خدمة الموظف على أنها القيمة الحالية للمكافآت 

حقها الموظف. بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي، يتم إثبات هذه المطلوبات على أساس اكتواري يتم المكتسبة التي يست
إثبات الفرق بين المخصص الحالي والمخصص الذي يستند على تقييم إكتواري بالكامل في األرباح المبقاة. إضافة إلى ذلك، 

اإلكتوارية والتكاليف األخرى المتعلقة بها في قائمة الربح أو الخسارة  يتم إثبات تكاليف الخدمة الحالية واألرباح والخسائر
 .2018و 2017الموحدة والدخل الشامل في الفترات الالحقة 

 
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  4-6

 
لتقرير المالي، بموجب الهيئـة، يتم االعتراف بمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في األرباح المبقاة. وبموجب المعاييــر الدولية ل

 يتم االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وبناًء عليه تم تعديلها.
 

 قائمة التدفقات النقدية 4-7 
 

إلى المعايير الدولية للتقرير المالي أي أثر جوهري على عرض قائمة التدفقات  سابقةلم يكن للتحول من معايير المحاسبة ال
 النقدية.

 
 جموعةمعلومات الم 5

 
 تشتمل القوائم المالية الموحدة للمجموعة على ما يلي:

 
 نسبة الملكية % بلد التأسيس ةاألساسي األنشطة االسم

   2018 2017 
 %100 %100 البحرين مواد غذائية ومنتجات ألبان شركة سدافكو البحرين الفردية

  انمواد غذائية ومنتجات ألب  شركة سدافكو األردن للمواد الغذائية
 األردن

 
100% 

 
100% 

 %75 %75 قطر مواد غذائية ومنتجات ألبان شركة سدافكو قطر
 %49 %49 الكويت مواد غذائية ومنتجات ألبان شركة سدافكو الكويت للمواد الغذائية )*(

 
 االحتفاظ بأسهم الملكية المتبقية من قبل األطراف المرشحة من قبل الشركة. يتم)*( 

 
، وقعت المجموعة على اتفاقية غير ملزمة تنوي من خاللها الحصول على حصة مسيطرة في مليكوما 2017أكتوبر  10في 

إس بي زد. أو. أو. وشركتها التابعة فوديكسو إس بي زد. أو. أو. ومليكوما ديري زد. أو. أو. )يشار إليها فيما بعد بـ "مجموعة 
، 2018مارس  31كما في  مليون لاير سعودي. 120لالستحواذ ما يقارب  مليكوما "( المسجلة في بولندا. تبلغ القيمة التقديرية

لم تتمكن المجموعة من الحصول على السيطرة في مجموعة مليكوما، وبالتالي، لم يتم إدراج نتائجها في القوائم المالية الموحدة 
 للمجموعة.
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
  (تمةتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة )ت    4

 2017مارس  31تسوية قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة المنتهية في  4-3

 إيضاح 

نة المنتهية في للس
 2017مارس  31

 إعادة القياس (بموجب الهيئة)

للسنة المنتهية في 
 2017مارس  31

)بموجب المعايير 
رير االدولية للتق

      ة(ماليلا
 1,786,856  ` 1,786,856   صافي -اإليرادات 

 (1,096,589) -  (1,096,589)  تكلفة اإليرادات
 690,267  -  690,267   إجمالي الربح

     
 (284,102) 5,467  (289,569) 5-4 مصاريف بيع وتوزيع

 (93,404) (2,800) (90,604) 6-4 مصاريف عمومية وإدارية
 4,996  -  4,996   إيرادات تشغيلية أخرى

     317,757  2,667  315,090   الربح من العمليات
  7,373  -  7,373   إيرادات تمويلية

 325,130      2,667  322,463   الربح قبل الزكاة
 (20,690) -  (20,690)  زكاة

    304,440  2,667  301,773   ربح السنة
     

     الربح العائد إلى:
 303,678  2,667  301,011   مالك سدافكو

 762  -  762   حقوق غير المسيطرين
   301,773  2,667  304,440    

     ربحية السهم:
لسهم األساسية والمخفضة للسهم الواحد ربحية ا

 9.34 -  9.26   )باللاير السعودي( العائدة إلى مالك سدافكو
 

 2017مارس  31تسوية قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في  4-4

 إيضاح 

للسنة المنتهية في 
 2017مارس  31

 إعادة القياس )بموجب الهيئة(

نة المنتهية في ل لسننننننن
 2017مننننارس  31

معننننايير )بموجننننب  ل ا
تقنننن ل ل ليننننة  ير االنننندو ر

  ة(المالي
     

 304,440  2,667  301,773   الربح للفترة
     الدخل الشامل اآلخر

     بنود من الممكن أن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
 233  -  233   فرقات تحويل عمالت من العمليات األجنبية

     
     إلى الربح أو الخسارةبنود لن يعاد تصنيفها 

 7,283  7,283  -  5-4 الموظف زاياإعادة قياس التزامات مربح 
 7,516  7,283  233   الدخل الشامل اآلخر للسنة

 311,956  9,950 302,006   مجموع الدخل الشامل للسنة
     

     مجموع الدخل الشامل للسنة العائد إلى:
 311,194  9,950  301,244   مالك سدافكو

 762  -  762   حقوق غير المسيطرين
   302,006  9,950  311,956 
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 يذكر غير ذلك( )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم

 
 (تمةتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة )ت  4

 
 الموظف زاياالتزامات متعلقة ببرنامج التزامات م  4-5

 
بموجب الهيئة، تقوم المجموعة بإثبات التكاليف المتعلقة بمكافآت ما بعد خدمة الموظف على أنها القيمة الحالية للمكافآت 

حقها الموظف. بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي، يتم إثبات هذه المطلوبات على أساس اكتواري يتم المكتسبة التي يست
إثبات الفرق بين المخصص الحالي والمخصص الذي يستند على تقييم إكتواري بالكامل في األرباح المبقاة. إضافة إلى ذلك، 

اإلكتوارية والتكاليف األخرى المتعلقة بها في قائمة الربح أو الخسارة  يتم إثبات تكاليف الخدمة الحالية واألرباح والخسائر
 .2018و 2017الموحدة والدخل الشامل في الفترات الالحقة 

 
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  4-6

 
لتقرير المالي، بموجب الهيئـة، يتم االعتراف بمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في األرباح المبقاة. وبموجب المعاييــر الدولية ل

 يتم االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وبناًء عليه تم تعديلها.
 

 قائمة التدفقات النقدية 4-7 
 

إلى المعايير الدولية للتقرير المالي أي أثر جوهري على عرض قائمة التدفقات  سابقةلم يكن للتحول من معايير المحاسبة ال
 النقدية.

 
 جموعةمعلومات الم 5

 
 تشتمل القوائم المالية الموحدة للمجموعة على ما يلي:

 
 نسبة الملكية % بلد التأسيس ةاألساسي األنشطة االسم

   2018 2017 
 %100 %100 البحرين مواد غذائية ومنتجات ألبان شركة سدافكو البحرين الفردية

  انمواد غذائية ومنتجات ألب  شركة سدافكو األردن للمواد الغذائية
 األردن

 
100% 

 
100% 

 %75 %75 قطر مواد غذائية ومنتجات ألبان شركة سدافكو قطر
 %49 %49 الكويت مواد غذائية ومنتجات ألبان شركة سدافكو الكويت للمواد الغذائية )*(

 
 االحتفاظ بأسهم الملكية المتبقية من قبل األطراف المرشحة من قبل الشركة. يتم)*( 

 
، وقعت المجموعة على اتفاقية غير ملزمة تنوي من خاللها الحصول على حصة مسيطرة في مليكوما 2017أكتوبر  10في 

إس بي زد. أو. أو. وشركتها التابعة فوديكسو إس بي زد. أو. أو. ومليكوما ديري زد. أو. أو. )يشار إليها فيما بعد بـ "مجموعة 
، 2018مارس  31كما في  مليون لاير سعودي. 120لالستحواذ ما يقارب  مليكوما "( المسجلة في بولندا. تبلغ القيمة التقديرية

لم تتمكن المجموعة من الحصول على السيطرة في مجموعة مليكوما، وبالتالي، لم يتم إدراج نتائجها في القوائم المالية الموحدة 
 للمجموعة.
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 سعودية()شركة مساهمة 

 2018مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 المعلومات القطاعية 6

 
 القطاعات التشغيلية  6-1

 
قطاعات التشغيلية وفقاً للتقرير الداخلي المقدم ، تعد ال8فيما يلي طريقة اإلدارة في تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي )المسؤول الرئيسي عن اتخاذ  القرارات التشغيلية( المسؤول عن توزيع الموارد 
وبات في على القطاعات وتقييم األداء. يتمثل قطاع المشروبات في منتجات الحليب والعصائر بينما يتمثل قطاع غير المشر

 المثلجات ومعجون الطماطم واألجبان والوجبات الخفيفة.
 

 المجموع خصصةغير م غير المشروبات المشروبات 
     2018مارس  31للسنة المنتهية في 

     
 1,692,683 - 563.178 1.129.505 صافي -اإليرادات 
 65.403 - 15.874 49.529 االستهالك

 280,799  - 67.390 213.409 الدخل قبل الزكاة
     
 المجموع صنفغير م غير المشروبات المشروبات 

     2018مارس  31كما في 
 663.087 - 160.942 502.145 ممتلكات وآالت ومعدات

 1.099.847 1.099.847 - - موجودات متداولة
 243 243 - - موجودات غير متداولة أخرى

 1.763.177 1.100.090 160.942 502.145 مجموع الموجودات
     

 329.133 329.133 - - مطلوبات متداولة
 112.672 112.672 - - مطلوبات طويلة األجل

 441,805 441,805 - - مجموع المطلوبات
 
 

 المجموع خصصةغير م غير المشروبات المشروبات 
     2017مارس  31للسنة المنتهية في 

     
 1.786.856 - 571.738 1.215.073 اإليرادات، صافي

 63.466 - 15.404 48.062 استهالك
 325.130 - 48.593 276.537 الربح قبل الزكاة

     
 المجموع غير مخصصة غير المشروبات المشروبات 

     2017مارس  31كما في 
 598,004 - 145.145 452.859 ممتلكات وآالت ومعدات

 1,043,781 1,043,781 - - موجودات متداولة
 243 243 - - ودات غير متداولة أخرىموج

 1,642,028 1,044,024 145.145 452.859 مجموع الموجودات
     

 271,524 271,524 - - مطلوبات متداولة
 107,835 107,835 - - مطلوبات طويلة األجل

 379.359 379.359 - - مجموع المطلوبات
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 افكو(الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سد
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 المعلومات القطاعية )تتمة( 6

 
 قامت اإلدارة بتصنيف عملياتها الجغرافية كما يلي:

 
 2018 2017 
   

   الجغرافية المعلومات
   إيرادات من عمالء خارجيين

 1.668.005 1.603.592 المملكة العربية السعودية
 90,430 61.506 مجلس التعاون الخليجي )دول مجلس التعاون الخليجي(

 28.421 27.585 أخرى
 1,692,683 1,786,856 

 
  مارس 31 
 2016أبريل  1 2017 2018 

    ةموجودات تشغيلية غير متداول
 563,195 586,824 653.635 المملكة العربية السعودية

 11,749 9,579 8,034 مجلس التعاون الخليجي )دول مجلس التعاون الخليجي(
 2,502 1,844 1,661 أخرى

 663.330 598,247 577,446 
 
 تعديالت 6-2

 
لة والمطلوبات طويلة األجل إلى القطاعات التشغيلية المتداولة والمتداولة والمطلوبات المتداوالغير لم يتم تصنيف الموجودات 
 ألنها تدار بشكل إجمالي.

 
 تسوية الربح 6-3

 
 2018 2017 
   

 325,130  280,799  الربح قبل الزكاة
 (20,690) (20,577) زكاة

 304,440  260,222  الربح بعد الزكاة
 

 إدارة رأس المال 7
 

ترتيبات قرض قائمة ولذلك لم يتم عرض نسبة  مجموعة، كان لدى ال2017مارس  31و 2018مارس  31كما في 
 المديونية.

 
واالحتياطي النظامي والمدفوع ألغراض إدارة رأس مال المجموعة، يشتمل رأس المال على رأس المال المصدر 

مجموعة من إدارة رأس األجنبية. إن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه ال تحويل العمالتواالحتياطيات األخرى واحتياطيات 
 المال هو زيادة قيمة المساهمين.

 
تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. للمحافظة 

لى رأس العائد ععات األرباح المدفوعة للمساهمين وعلى هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للمجموعة تعديل مبلغ توزي
المال للمساهمين أوإصدار أسهم جديدة. إحدى الطرق التي تراقب بها المجموعة رأس المال هي استخدام نسبة المديونية، 

  وهي صافي الدين مقسوًما على إجمالي رأس المال زائداً صافي الدين.
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 سعودية()شركة مساهمة 

 2018مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 المعلومات القطاعية 6

 
 القطاعات التشغيلية  6-1

 
قطاعات التشغيلية وفقاً للتقرير الداخلي المقدم ، تعد ال8فيما يلي طريقة اإلدارة في تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي )المسؤول الرئيسي عن اتخاذ  القرارات التشغيلية( المسؤول عن توزيع الموارد 
وبات في على القطاعات وتقييم األداء. يتمثل قطاع المشروبات في منتجات الحليب والعصائر بينما يتمثل قطاع غير المشر

 المثلجات ومعجون الطماطم واألجبان والوجبات الخفيفة.
 

 المجموع خصصةغير م غير المشروبات المشروبات 
     2018مارس  31للسنة المنتهية في 

     
 1,692,683 - 563.178 1.129.505 صافي -اإليرادات 
 65.403 - 15.874 49.529 االستهالك

 280,799  - 67.390 213.409 الدخل قبل الزكاة
     
 المجموع صنفغير م غير المشروبات المشروبات 

     2018مارس  31كما في 
 663.087 - 160.942 502.145 ممتلكات وآالت ومعدات

 1.099.847 1.099.847 - - موجودات متداولة
 243 243 - - موجودات غير متداولة أخرى

 1.763.177 1.100.090 160.942 502.145 مجموع الموجودات
     

 329.133 329.133 - - مطلوبات متداولة
 112.672 112.672 - - مطلوبات طويلة األجل

 441,805 441,805 - - مجموع المطلوبات
 
 

 المجموع خصصةغير م غير المشروبات المشروبات 
     2017مارس  31للسنة المنتهية في 

     
 1.786.856 - 571.738 1.215.073 اإليرادات، صافي

 63.466 - 15.404 48.062 استهالك
 325.130 - 48.593 276.537 الربح قبل الزكاة

     
 المجموع غير مخصصة غير المشروبات المشروبات 

     2017مارس  31كما في 
 598,004 - 145.145 452.859 ممتلكات وآالت ومعدات

 1,043,781 1,043,781 - - موجودات متداولة
 243 243 - - ودات غير متداولة أخرىموج

 1,642,028 1,044,024 145.145 452.859 مجموع الموجودات
     

 271,524 271,524 - - مطلوبات متداولة
 107,835 107,835 - - مطلوبات طويلة األجل

 379.359 379.359 - - مجموع المطلوبات
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 افكو(الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سد
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 المعلومات القطاعية )تتمة( 6

 
 قامت اإلدارة بتصنيف عملياتها الجغرافية كما يلي:

 
 2018 2017 
   

   الجغرافية المعلومات
   إيرادات من عمالء خارجيين

 1.668.005 1.603.592 المملكة العربية السعودية
 90,430 61.506 مجلس التعاون الخليجي )دول مجلس التعاون الخليجي(

 28.421 27.585 أخرى
 1,692,683 1,786,856 

 
  مارس 31 
 2016أبريل  1 2017 2018 

    ةموجودات تشغيلية غير متداول
 563,195 586,824 653.635 المملكة العربية السعودية

 11,749 9,579 8,034 مجلس التعاون الخليجي )دول مجلس التعاون الخليجي(
 2,502 1,844 1,661 أخرى

 663.330 598,247 577,446 
 
 تعديالت 6-2

 
لة والمطلوبات طويلة األجل إلى القطاعات التشغيلية المتداولة والمتداولة والمطلوبات المتداوالغير لم يتم تصنيف الموجودات 
 ألنها تدار بشكل إجمالي.

 
 تسوية الربح 6-3

 
 2018 2017 
   

 325,130  280,799  الربح قبل الزكاة
 (20,690) (20,577) زكاة

 304,440  260,222  الربح بعد الزكاة
 

 إدارة رأس المال 7
 

ترتيبات قرض قائمة ولذلك لم يتم عرض نسبة  مجموعة، كان لدى ال2017مارس  31و 2018مارس  31كما في 
 المديونية.

 
واالحتياطي النظامي والمدفوع ألغراض إدارة رأس مال المجموعة، يشتمل رأس المال على رأس المال المصدر 

مجموعة من إدارة رأس األجنبية. إن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه ال تحويل العمالتواالحتياطيات األخرى واحتياطيات 
 المال هو زيادة قيمة المساهمين.

 
تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. للمحافظة 

لى رأس العائد ععات األرباح المدفوعة للمساهمين وعلى هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للمجموعة تعديل مبلغ توزي
المال للمساهمين أوإصدار أسهم جديدة. إحدى الطرق التي تراقب بها المجموعة رأس المال هي استخدام نسبة المديونية، 

  وهي صافي الدين مقسوًما على إجمالي رأس المال زائداً صافي الدين.
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31ت حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحا
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 تكلفة اإليرادات 8

 
 2017 2018 إيضاح 
    

 868.469 920.197  تكلفة مواد وموظفين
 36.644 38.508 12 إستهالك
 47.005 43.644  تكلفة نقل

 17.249 17.638  إيجار
 127.222 39.015  تكاليف أخرى غير مباشرة

  1.059.002 1.096.589 
 

 مصاريف بيع وتوزيع 9
 

 2017 2018 إيضاح 
    

 134.166 136.964  تكاليف موظفين
 64.636 60.938  مصاريف إعالن ومبيعات

 25,260 25.322 12 استهالك
 8,983 6.048  وصيانةإصالح تكاليف 

 6,392 3.302  مينتأ
 4,206 2.732  إيجار

 2,561 2.536  اتصاالت
 37,898 39.370  أخرى

  277.212 284.102 
 

 مصاريف عمومية وإدارية 10
 

 2017 2018 إيضاح 
    

 65.714 57.038  تكاليف موظفين
 2.800 2.800  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 2.075 2.672  تكاليف إصالح وصيانة
 2.045 2.048  صاالتإت

 1.562 1.573 12 إستهالك
 777 522  تأمين
 363 347  إيجار

 705 888  نفقات بنكية
 17.363 15.996  أخرى

  83.884 93.404 
 
  

 

29 

 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31تهية في إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المن
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 ربحية السهم 11

 
 مارس على النحو التالي: 31تم احتساب ربحية األسهم األساسية والمخفضة للسنة المنتهية في 

 
  2018 2017 

    الربح العائد لمالك سدافكو
  260,877 303,678 

 32,500 32,500  جح لعدد األسهم العادية القائمة )باآلالف(المتوسط المر
 9.34 8.03  الربحية األساسية والمخفضة للسهم

 
 ممتلكات وآالت ومعدات 12
 

 
أراض  

 آالت ومعدات نيومبا
سيارات 

 ومقطورات

أثاث 
وتجهيزات 

ومعدات 
 مكتبية

أعمال 
رأسمالية 

 المجموع تحت التنفيذ
       التكلفة

 1,519,193  47,696  74,892  215,954  823,895  356,756  2016أبريل  1
 84.760  81.584  286  701  2,061  128  إضافات

 (42,249) -  (438) (17,271) (23,116) (1,424) استبعادات
 -  (62,018) 4,414  5,508  46,609  5,487  تحويالت

 1.561.704  67.262  79,154  204,892  849,449  360,947  2017مارس  31
 130.604  120.954  1.146  3.661  3.088  1.755  إضافات

 (946) -  (3) (943) -  -  استبعادات
 -  (39.897) 1.946  16.382  6.303  15.266  تحويالت

 1.691.362  148.319  82.243  223.992  858.840  377.968  2018مارس  31
       

       اكماالستهالك المتر
 941,990  -  65,718  154,337  538,194  183,741  2016أبريل  1

ل للسنة  63.466  -  2,539  19,750  28.207  12,970  المحمَّ
 (41,756) -  (396) (17,106) (22,908) (1,346) استبعادات

 963.700  -  67,861  156,981  543.493  195,365  2017مارس  31
ل ل  65.403  -  3.003  18.368  31.111  12.921  لسنةالمحمَّ

 (828) -  (2) (826) -  -  استبعادات
 1.028.275  -  70.862  174.523  574.604  208.286  2018مارس  31

       
       صافي القيمة الدفترية:

 663.087  148.319  11.381  49.469  284.236  169.682  2018مارس  31
 598,004  67.262  11,293  47,911  305.956  165,582  2017س مار 31
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31ت حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحا
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 868.469 920.197  تكلفة مواد وموظفين
 36.644 38.508 12 إستهالك
 47.005 43.644  تكلفة نقل

 17.249 17.638  إيجار
 127.222 39.015  تكاليف أخرى غير مباشرة

  1.059.002 1.096.589 
 

 مصاريف بيع وتوزيع 9
 

 2017 2018 إيضاح 
    

 134.166 136.964  تكاليف موظفين
 64.636 60.938  مصاريف إعالن ومبيعات

 25,260 25.322 12 استهالك
 8,983 6.048  وصيانةإصالح تكاليف 

 6,392 3.302  مينتأ
 4,206 2.732  إيجار

 2,561 2.536  اتصاالت
 37,898 39.370  أخرى

  277.212 284.102 
 

 مصاريف عمومية وإدارية 10
 

 2017 2018 إيضاح 
    

 65.714 57.038  تكاليف موظفين
 2.800 2.800  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 2.075 2.672  تكاليف إصالح وصيانة
 2.045 2.048  صاالتإت

 1.562 1.573 12 إستهالك
 777 522  تأمين
 363 347  إيجار

 705 888  نفقات بنكية
 17.363 15.996  أخرى

  83.884 93.404 
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31تهية في إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المن
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 ربحية السهم 11

 
 مارس على النحو التالي: 31تم احتساب ربحية األسهم األساسية والمخفضة للسنة المنتهية في 

 
  2018 2017 

    الربح العائد لمالك سدافكو
  260,877 303,678 

 32,500 32,500  جح لعدد األسهم العادية القائمة )باآلالف(المتوسط المر
 9.34 8.03  الربحية األساسية والمخفضة للسهم

 
 ممتلكات وآالت ومعدات 12
 

 
أراض  

 آالت ومعدات نيومبا
سيارات 

 ومقطورات

أثاث 
وتجهيزات 

ومعدات 
 مكتبية

أعمال 
رأسمالية 

 المجموع تحت التنفيذ
       التكلفة

 1,519,193  47,696  74,892  215,954  823,895  356,756  2016أبريل  1
 84.760  81.584  286  701  2,061  128  إضافات

 (42,249) -  (438) (17,271) (23,116) (1,424) استبعادات
 -  (62,018) 4,414  5,508  46,609  5,487  تحويالت

 1.561.704  67.262  79,154  204,892  849,449  360,947  2017مارس  31
 130.604  120.954  1.146  3.661  3.088  1.755  إضافات

 (946) -  (3) (943) -  -  استبعادات
 -  (39.897) 1.946  16.382  6.303  15.266  تحويالت

 1.691.362  148.319  82.243  223.992  858.840  377.968  2018مارس  31
       

       اكماالستهالك المتر
 941,990  -  65,718  154,337  538,194  183,741  2016أبريل  1

ل للسنة  63.466  -  2,539  19,750  28.207  12,970  المحمَّ
 (41,756) -  (396) (17,106) (22,908) (1,346) استبعادات

 963.700  -  67,861  156,981  543.493  195,365  2017مارس  31
ل ل  65.403  -  3.003  18.368  31.111  12.921  لسنةالمحمَّ

 (828) -  (2) (826) -  -  استبعادات
 1.028.275  -  70.862  174.523  574.604  208.286  2018مارس  31

       
       صافي القيمة الدفترية:

 663.087  148.319  11.381  49.469  284.236  169.682  2018مارس  31
 598,004  67.262  11,293  47,911  305.956  165,582  2017س مار 31
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 ممتلكات وآالت ومعدات )تتمة( 12

 

 آالت ومعدات يمبانوأراض  
سننننننننننننينننننارات 

 ومقطورات
أثنننناث وتجهيزات 

 ومعدات مكتبية
أعمال رأسننمالية 

 المجموع تحت التنفيذ
       التكلفة

 1,457,893  67,628  70,774  201,263  769,938  348,290  2015أبريل  1
 67,836  63,231  1,624  195  657  2,129  إضافات

 (6,536)    -     -  (1,595) (4,941)    -  استبعادات
 -  (83,163) 2,494  16,091  58,241  6,337  تحويالت

 1,519,193  47,696  74,892  215,954  823,895  356,756  2016مارس  31
 84.760  81.584  286  701 2,061  128  إضافات

 (42,249) -  (438) (17,271) (23,116) (1,424) استبعادات
 -  (62,018) 4,414  5,508  46,609  5,487  تحويالت

 1.561.704  67.262  79,154  204,892  849,449  360,947  2017مارس  31
       

       االستهالك المتراكم
 866,039     -  60,979  135,646  501,613  167,801  2015أبريل  1

 82,173     -  4,739  19,972  41,522  15,940  سنةالمحمَّل لل
 (6,222) -     -  (1,281) (4,941)    -  استبعادات

 941,990     -  65,718  154,337  538,194  183,741  2016مارس  31
 63.466  -  2,539  19,750  28.207  12,970  المحمَّل للسنة

 (41,756) -  (396) (17,106) (22,908) (1,346) استبعادات
 963.700  -  67,861  156,981  543.493  195,365  2017مارس  31

       
       صافي القيمة الدفترية:

 598,004  67.262  11,293  47,911  305.956  165,582  2017مارس  31
 577,203  47,696  9,174  61,617  285,701  173,015  2016 أبريل 1

 
 مارس على النحو التالي: 31ع االستهالك المحمل للسنة المنتهية في تم توزي (أ)

 
 2017 2018 إيضاح 
    

 36.644 38.508 8 اإليراداتتكلفة 
 25,260 25.322 9 مصاريف بيع وتوزيع

 1,562 1.573 10 مصاريف عمومية وإدارية
  65.403 63.466 

 
مليون لاير  1.54ي المملوكة لها الواقعة في المدينة المنورة بمبلغ بلغت نسبة الملكية للمجموعة في بعض األراض )ب( 

. تحتفظ الشركة بوثائق قانونية تؤكد حصة طرف ذي عالقةمليون لاير سعودي( من خالل  1.54: 2017سعودي )
 .نتفاعملكية اإل
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 ممتلكات وآالت ومعدات )تتمة( 12

 
مليون لاير سعودي( بشكل  84.760: 2017لاير سعودي ) مليون 130.604البالغة تتمثل اإلضافات خالل السنة  )ج(

 معرض تبوك المكتمل. تتضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ مستودع جدة المركزي تحت التنفيذمن رئيسي 
 .واآلالت والمعدات في المصانع

 
في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ، قامت إدارة المجموعة بمراجعة الممتلكات واآلالت والمعدات  )د( 

قيمة وتقييم العمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت والمعدات، وفقاً للممارسات المتبعة في قطاع الفي للتحقق من الهبوط 
األعمال واالستخدام السابق. تم تحديد تعديالت في األعمار اإلنتاجية المقدرة وتعديالت أخرى في فئات مختلفة من 

سنة كما  15إلى  8 منوات إلى مدى يتراوح سن 10الممتلكات واآلالت والمعدات، وتم تغيير األعمار اإلنتاجية من 
إلى  2017مارس  31تم تحديد بعض الموجودات للهبوط في القيمة. أدت هذه المراجعات خالل السنة المنتهية في 

مليون لاير سعودي.  12مليون لاير سعودي وتعديالت هبوط القيمة بمبلغ  12تخفيض مصروف االستهالك بمبلغ 
 31واألرباح المبقاة كما في  2017مارس  31ذه التعديالت على الربح للسنة المنتهية في إن صافي التأثير لمثل ه

هو ال شيء. لغرض التسوية فيما يتعلق بالتطبيق للمعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة )إيضاح  2017مارس 
ر اعم. نتج عن مراجعة األ2017رس ما 31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  (، تم تسجيل تأثير هذه التعديالت4

مارس  31صافي ربح أعلى للسنة المنتهية في ، بإستثناء تعديل هبوط القيمة، للممتلكات واآلالت والمعدات ةاإلنتاجي
 مليون لاير سعودي. 12بمبلغ  2017

 
 مخزون 13

 
  مارس 31 
 2016أبريل  1 2017 2018 
    

 200,441  184,652  227,982  مواد خام
 25,421  34,281   27,664  مواد تغليف

 59,926  70.404  80.630  منتجات تامة الصنع
 27,341  22,503  13,501  قطع غيار ومستلزمات وبنود أخرى

 81,419  28.363  7.821  بضائع في الطريق
  357,598  340,203  394,548 

 (13,428) (18,774) (9,697) اه(متقادم )انظر أدنالناقصاً: مخصص مخزون بطيء الحركة و
  347,901  321,429  381,120 

 
 فيما يلي حركة مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم:

 2018 2017 2016 
    

 10,135 13,428 18,774 أبريل 1
 4,150 5,410 3,126 المحّمل للفترة

 (857) (64) (12,203) شطب*
 13,428 18,774 9,697 مارس 31

 
 شطب بعض قطع الغيار خالل السنة. *تم
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 -  (83,163) 2,494  16,091  58,241  6,337  تحويالت
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 -  (62,018) 4,414  5,508  46,609  5,487  تحويالت

 1.561.704  67.262  79,154  204,892  849,449  360,947  2017مارس  31
       

       االستهالك المتراكم
 866,039     -  60,979  135,646  501,613  167,801  2015أبريل  1

 82,173     -  4,739  19,972  41,522  15,940  سنةالمحمَّل لل
 (6,222) -     -  (1,281) (4,941)    -  استبعادات

 941,990     -  65,718  154,337  538,194  183,741  2016مارس  31
 63.466  -  2,539  19,750  28.207  12,970  المحمَّل للسنة

 (41,756) -  (396) (17,106) (22,908) (1,346) استبعادات
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 1,562 1.573 10 مصاريف عمومية وإدارية
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مليون لاير  1.54ي المملوكة لها الواقعة في المدينة المنورة بمبلغ بلغت نسبة الملكية للمجموعة في بعض األراض )ب( 
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(
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 مخزون 13

 
  مارس 31 
 2016أبريل  1 2017 2018 
    

 200,441  184,652  227,982  مواد خام
 25,421  34,281   27,664  مواد تغليف

 59,926  70.404  80.630  منتجات تامة الصنع
 27,341  22,503  13,501  قطع غيار ومستلزمات وبنود أخرى

 81,419  28.363  7.821  بضائع في الطريق
  357,598  340,203  394,548 

 (13,428) (18,774) (9,697) اه(متقادم )انظر أدنالناقصاً: مخصص مخزون بطيء الحركة و
  347,901  321,429  381,120 

 
 فيما يلي حركة مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم:

 2018 2017 2016 
    

 10,135 13,428 18,774 أبريل 1
 4,150 5,410 3,126 المحّمل للفترة

 (857) (64) (12,203) شطب*
 13,428 18,774 9,697 مارس 31

 
 شطب بعض قطع الغيار خالل السنة. *تم
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 ىذمم مدينة تجارية وأخر 14

 
  مارس 31 
 2016أبريل  1 2017 2018 
    

 177,205 170,620 166,828 ذمم مدينة تجارية
 (14,447) (17,334) (20,159) ناقصاً: مخصص حسابات مشكوك في تحصيلها )أنظر أدناه(

 162,758 153,286 146,669 صافي الذمم المدينة التجارية
 8,434 8,512 10.140 خرىصافي الدفعات المقدمة والذمم المدينة األ

 156.809 161,798 171,192 
 

 17.3: 2017لاير سعودي ) 20.16 ، انخفضت قيمة الذمم المدينة التجارية بقيمة دفترية مبدئية2018مارس  31كما في 
 :مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة ةمليون لاير سعودي( وقد تم رصد مخصص بالكامل لها. فيما يلي حرك

 

 
خفضة القيمة من

 بشكل فردي

منخفضة القيمة 
 بشكل جماعي

 (24)إيضاح 
 

 المجموع
    
 14,447 9.238 5.209 2016أبريل  1

 3,111 3.111 - المحّمل للسنة
 (224) (224) - شطب
 17,334 12.125 5.209 2017مارس  31

ل للسنة  2,825 1.753 1.072 المحمَّ
 20,159 13.878 6.281 2018مارس  31
 

 أعمار الذمم التجارية المدينة غير منخفضة القيمة كما يلي:فيما يلي 
 

 
 

 المجموع
غير متأخرة السداد 

 وغير منخفضة القيمة
 30حتى 

 يوما   90أكثر من   يوما   
     

 8.048 10.365 128.256 146.669 2018مارس  31
 555 5,452 147,279 153,286 2017مارس  31
 337 5,296 157,125 162,758 2016أبريل  1

 
ليس من عادة المجموعة أن تحصل على ضمان مقابل الذمم المدينة وبالتالي فإن الغالبية العظمى من الذمم المدينة غير 
مضمونة. ومع ذلك، من المتوقع أن تكون الذمم المدينة غير منخفضة القيمة قابلة لالسترداد بالكامل، على أساس الخبرة 

وقياس  والذي يوضح كيفية إدارة المجموعةحول مخاطر االئتمان للذمم المدينة التجارية،  24ضاح رقم السابقة. راجع اإلي
 الجودة االئتمانية للذمم المدينة التجارية غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة.
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  إيضاحات حول
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 ودائع ومصاريف مدفوعة مقدما  وموجودات أخرى 15

 
  مارس 31 
 2016أبريل  1 2017 2018 
    

 ً  13,465 15,351 14,650 مصاريف مدفوعة مقدما
 - - 20.075 لموردين دفعات مقدمة

 912 1,212 1,313 ضمان وودائع أخرى
 85 77    - أخرى

 36.038 16,640 14,462 
 

 نقد وما يعادله 16
 

  مارس 31 
 2016أبريل  1 2017 2018 
    

 9,030 9,278 14,686 نقد في الصندوق
 37,254 19,380 19,041 حساب جاري -أرصدة لدى البنوك 

 200,000 515,256 525,372 نكية قصيرة األجلودائع مرابحة ب
 559,099 543,914 246,284 

 
 ⁒1.18: 2017مارس  31للسنة الواحدة ) ⁒1.73، بلغ متوسط معدل الودائع قصيرة األجل 2018مارس  31كما في 

 للسنة الوحدة( ⁒2.47: 2016ابريل  1 ،للسنة الواحدة
 

 رأس المال واالحتياطيات  17
 

 مال المصرح بهرأس ال  18-1
 

  مارس  31 
 2016أبريل  1 2017 2018 
    

 32,500 32,500 32,500 لاير سعودي للسهم 10سهم عادي بقيمة 
    رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل

 325,000 325,000 325,000 مارس 31
 

 احتياطي نظامي 17-2
 

من صافي الدخل للسنة إلى  %10ودية، يتعين على الشركات تحويل في المملكة العربية السعالجديد وفقاً لنظام الشركات 
يتعين على األساسي، الشركات ٪ من رأس المال. ومع ذلك ، وفقاً لنظام 30احتياطي نظامي إلى أن يعادل هذا االحتياطي 

من رأس  ⁒50ي من صافي الدخل للسنة إلى احتياطي نظامي إلى أن يعادل هذا االحتياطعلى األقل  ⁒10الشركة تحويل 
بناًء على ذلك عدم االستمرار في  شركةوبعد أن تحقق ذلك، قررت ال المال المدفوع المتوافق مع نظام الشركات السابق.

 هذه التحويالت. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع لمساهمي المجموعة.
 

 احتياطيات أخرى 17-3
 

من صافي الدخل العائد إلى  %10ي اختياري من خالل تحويل نسبة تكوين احتياط ينفي السنوات السابقة، قرر المساهم
مساهمي سدافكو إلى االحتياطي. يعتمد استخدام هذا االحتياطي على قرار المساهمين. في السنة الحالية، تم إجراء تحويل 

   إلى االحتياطي االختياري.
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 ة سعودية()شركة مساهم

 2018مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 الزكاة 18

 
 المحّمل للسنة 18-1

 
 الزكاة المحملة للسنة مبنية على القوائم المالية المنفصلة لسدافكو.

 
 مارس من اآلتي: 31سنة المنتهية في تتكون الزكاة المحملة لل

 
 2018 2017 
   

ل للسنة  20,690 20,577 المحمَّ
 

شمل أهم مكوناته يمارس المتعلقة بسدافكو على الوعاء الزكوي، والذي  31تم احتساب الزكاة المحملة للسنة المنتهية في 
 ما يلي:

  مارس 31 
 2016أبريل  1 2017 2018 
    

 325.000  325.000  325.000 رأس المال
 276.828  322.773  281.000  صافي الدخل المعدل

 725.803  891.912  1.066.273  االحتياطيات المعدلة والمخصصات وأخرى في بداية السنة
 (676.703) (716.199) (855.000) خصم على موجودات طويلة األجل

 (7.322) -  -  خصم على االستثمارات
 (24.000) -  -  لغيارخصم على قطع ا

 619.606  823.486  817.273  الوعاء الزكوي
 

 حركات المخصص خالل السنة 18-2
 
 

 2018 2017 
   

 16,602 20,677 أبريل 1
ل للسنة  20,690 20,577 المحمَّ

 (16,615) (20,731) المدفوع خالل السنة
 20,677 20,523 مارس 31

 
 وضع الربوط 18-3

 
 مع الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(. 2007من ربوط الزكاة للسنوات حتى  االنتهاء تم 

 
من منظور الهيئة بلغ اإللتزام الصافي  .2007مارس  31وحتى  2005مارس  31قدمت الهيئة ربوط للسنوات المنتهية في  

حيح األخطاء الجوهرية، سيكون االلتزام مليون لاير سعودي بناء على قرار لجنة االستئناف العليا. بعد تص 4.4ما يقارب 
  وما زالت تنتظر الربط النهائي من الهيئة. مليون لاير سعودي 3.8االضافي ما يقارب 
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 الزكاة )تتمة( 18

 
 )تتمة( وضع الربوط 18-3

  
 اإللتزام الزكوي. بلغت قيمة 2011مارس  31حتى  2008مارس  31قدمت الهيئة ربوط نهائية للسنوات المنتهية في  

مليون لاير سعودي. قدمت سدافكو ضمان بنكي مع الهيئة  4 مبلغ ئيةبناء على قرار لجنة االستئناف االبتداالمعدل اإلضافي 
االستئناف العليا قرارها بشأن استئناف سدافكو ضد قرار لجنة االستئناف  لجنةمليون لاير سعودي. أصدرت  5.3بقيمة 

ماليين لاير  4مقدرة بمبلغ االلتزامات اإلضافية القل االستئناف العليا، من المرجح أن ت لجنةاالبتدائية وبناًء على قرار 
 االستئناف العليا أمام ديوان المظالم. لجنةقرار قدمت اإلدارة اعتراض على مليون لاير سعودي.  0.4سعودي إلى 

 
 بعد. 2017إلى  2012الهيئة الربوط للسنوات من  قدملم ت 

 
 ذمم دائنة تجارية وأخرى 19

 
  مارس 31 
 2016أبريل  1 2017 2018 
    

 63,046 93,553 136.707 دائنة تجاريةذمم 
 4,258 5,827 7.855 ذمم دائنة أخرى

 144.562 99,380 67,304 
 

 مستحقات ومطلوبات أخرى 20
  

  مارس 31 
 2016أبريل  1 2017 2018 

 
 52.218 53.725 للموظفينمعلقة استحقاقات 

 
38.880 

 13.588 23.524 32.718 مستحقات متعلقة بمصاريف تسويق
 14.854 18.908 25.145 مهمات مستحقةومصاريف إيجار 

 2.306 2.433 2.846 توزيعات أرباح مستحقة
 93 441 6.232 المرافقصيانة آالت و

 45.671 52.835 43.139 مستحقات أخرى
 163.805 150.359 115.392 

 
 معامالت وأرصدة مع أطراف ذوي عالقة 21

 
لعالقة في سياق العمل االعتيادي بشروط تجارية وتمت الموافقة عليها من قبل تمت المعامالت مع الطرف ذي ا )أ(

 اإلدارة.
 

 مارس: 31األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنها للسنة المنتهية في مع معامالت الجميع ملخص فيما يلي  )ب( 
 

 
مبيعات/ )مشتريات ( من طرف 

 عالقة مطلوب من طرف ذي ذي عالقة
  سمار 31   

منشأة ذات نفوذ جوهري على 
 2017 2018 2017 2018 المجموعة

أبريل  1
2016 

 - 1,108 243 13,423 9.651 شركة بروج للتأمين التعاوني*
 

  عالقة على التوالي. يمن/ إلى طرف ذطلوب تصنف هذه المبالغ كم *
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 ة سعودية()شركة مساهم

 2018مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 الزكاة 18

 
 المحّمل للسنة 18-1

 
 الزكاة المحملة للسنة مبنية على القوائم المالية المنفصلة لسدافكو.

 
 مارس من اآلتي: 31سنة المنتهية في تتكون الزكاة المحملة لل

 
 2018 2017 
   

ل للسنة  20,690 20,577 المحمَّ
 

شمل أهم مكوناته يمارس المتعلقة بسدافكو على الوعاء الزكوي، والذي  31تم احتساب الزكاة المحملة للسنة المنتهية في 
 ما يلي:

  مارس 31 
 2016أبريل  1 2017 2018 
    

 325.000  325.000  325.000 رأس المال
 276.828  322.773  281.000  صافي الدخل المعدل

 725.803  891.912  1.066.273  االحتياطيات المعدلة والمخصصات وأخرى في بداية السنة
 (676.703) (716.199) (855.000) خصم على موجودات طويلة األجل

 (7.322) -  -  خصم على االستثمارات
 (24.000) -  -  لغيارخصم على قطع ا

 619.606  823.486  817.273  الوعاء الزكوي
 

 حركات المخصص خالل السنة 18-2
 
 

 2018 2017 
   

 16,602 20,677 أبريل 1
ل للسنة  20,690 20,577 المحمَّ

 (16,615) (20,731) المدفوع خالل السنة
 20,677 20,523 مارس 31

 
 وضع الربوط 18-3

 
 مع الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(. 2007من ربوط الزكاة للسنوات حتى  االنتهاء تم 

 
من منظور الهيئة بلغ اإللتزام الصافي  .2007مارس  31وحتى  2005مارس  31قدمت الهيئة ربوط للسنوات المنتهية في  

حيح األخطاء الجوهرية، سيكون االلتزام مليون لاير سعودي بناء على قرار لجنة االستئناف العليا. بعد تص 4.4ما يقارب 
  وما زالت تنتظر الربط النهائي من الهيئة. مليون لاير سعودي 3.8االضافي ما يقارب 
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 الزكاة )تتمة( 18

 
 )تتمة( وضع الربوط 18-3

  
 اإللتزام الزكوي. بلغت قيمة 2011مارس  31حتى  2008مارس  31قدمت الهيئة ربوط نهائية للسنوات المنتهية في  

مليون لاير سعودي. قدمت سدافكو ضمان بنكي مع الهيئة  4 مبلغ ئيةبناء على قرار لجنة االستئناف االبتداالمعدل اإلضافي 
االستئناف العليا قرارها بشأن استئناف سدافكو ضد قرار لجنة االستئناف  لجنةمليون لاير سعودي. أصدرت  5.3بقيمة 

ماليين لاير  4مقدرة بمبلغ االلتزامات اإلضافية القل االستئناف العليا، من المرجح أن ت لجنةاالبتدائية وبناًء على قرار 
 االستئناف العليا أمام ديوان المظالم. لجنةقرار قدمت اإلدارة اعتراض على مليون لاير سعودي.  0.4سعودي إلى 

 
 بعد. 2017إلى  2012الهيئة الربوط للسنوات من  قدملم ت 

 
 ذمم دائنة تجارية وأخرى 19

 
  مارس 31 
 2016أبريل  1 2017 2018 
    

 63,046 93,553 136.707 دائنة تجاريةذمم 
 4,258 5,827 7.855 ذمم دائنة أخرى

 144.562 99,380 67,304 
 

 مستحقات ومطلوبات أخرى 20
  

  مارس 31 
 2016أبريل  1 2017 2018 

 
 52.218 53.725 للموظفينمعلقة استحقاقات 

 
38.880 

 13.588 23.524 32.718 مستحقات متعلقة بمصاريف تسويق
 14.854 18.908 25.145 مهمات مستحقةومصاريف إيجار 

 2.306 2.433 2.846 توزيعات أرباح مستحقة
 93 441 6.232 المرافقصيانة آالت و

 45.671 52.835 43.139 مستحقات أخرى
 163.805 150.359 115.392 

 
 معامالت وأرصدة مع أطراف ذوي عالقة 21

 
لعالقة في سياق العمل االعتيادي بشروط تجارية وتمت الموافقة عليها من قبل تمت المعامالت مع الطرف ذي ا )أ(

 اإلدارة.
 

 مارس: 31األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنها للسنة المنتهية في مع معامالت الجميع ملخص فيما يلي  )ب( 
 

 
مبيعات/ )مشتريات ( من طرف 

 عالقة مطلوب من طرف ذي ذي عالقة
  سمار 31   

منشأة ذات نفوذ جوهري على 
 2017 2018 2017 2018 المجموعة

أبريل  1
2016 

 - 1,108 243 13,423 9.651 شركة بروج للتأمين التعاوني*
 

  عالقة على التوالي. يمن/ إلى طرف ذطلوب تصنف هذه المبالغ كم *
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 ة()شركة مساهمة سعودي

 2018مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 )تتمة( معامالت وأرصدة مع أطراف ذوي عالقة 21

 
من   %40.11ملك حصة تساوي الشركة األم النهائية للمجموعة هي شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية التي تإن 

 من رأس المال(. %40.11: 2017رأس المال )
 

 شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة
 

العالقة بشروط تعادل تلك السائدة في معامالت على أساس تجاري بحت. األرصدة  ييتم البيع والشراء من وإلى الطرف ذ
 حمل فائدة  وتتم تسويتها نقداً.القائمة في نهاية السنة غير مضمونة وال ت

 
لم تسجل المجموعة أي  .لم تكن هناك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة ألي مستحقات أو مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة

 2018مارس  31هبوط في قيمة الذمم المدينة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  للسنة المنتهية في 
 سعودي(. يتم إجراء هذا التقييم في كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي للطرف ذي العالقة : ال شيء لاير2017)

 والسوق الذي يعمل فيه الطرف ذي العالقة.
 

 تعويضات موظفي اإلدارة العليا للمجموعة
 

 2018 2017 
   

 11.983 14.341 مزايا موظفين قصيرة األجل
 375 891 مكافآت نهاية الخدمة

 12.358 15.232 إجمالي التعويضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة
 

 التزامات مزايا الموظف 22
 

لدى المجموعة برنامج مكافأة نهاية الخدمة للموظف.  تصرف المكافآت بموجب متطلبات نظام العمل والعمال السعودي 
على اساس رواتبهم األخيرة وجميع البدالت وعدد سنين في المملكة العربية السعودية. تعتمد مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 خدمتهم التراكمية كما هو منصوص عليه في أنظمة المملكة العربية السعودية.
 

 الموحدةوالدخل الشامل الموحدة المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة  زايايلخص الجدول التالي مكونات صافي مصاريف الم
 المركز المالي.والمبالغ المدرجة في قائمة 

 
  مارس 31 
 2016أبريل  1 2017 2018 
    

 ⁒2.6 ⁒3.2 ⁒3.2 نسبة الخصم
 ⁒2.8 ⁒3.6 ⁒3.2 المعدل المتوقع لزيادات الرواتب

 من ناحية العمر من ناحية العمر من ناحية العمر الموت أثناء تأدية الخدمة
 من ناحية العمر حية العمرمن نا من ناحية العمر االنسحاب قبل فترة التقاعد العادية

    الموحدة الربح أو الخسارةقائمة المدرجة في  زاياصافي مصاريف الم
    

 9,845 10.882 11.293 تكلفة الخدمة الحالية
 2.530 2,693 2.937 زاياتكلفة فائدة على التزامات الم

 12,375 13.575 14.230 زاياالم اريفصافي مص
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 ة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(الشرك
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 )تتمة( التزامات مزايا الموظف 22

 
   
2016أبريل  1 2017 2018   

في مصاريف المزايا المدرجة ضمن قائمة الدخل الشامل صا
 الموحدة

 
 

 

 1.210  (8.761) 9.463  خسارة )ربح( اكتوارية ناتجة عن خبرة
 -  1.478  (4.006) خسارة )ربح( اكتوارية ناتجة عن تغيرات في فرضيات مالية

  5.457 (7.283)  1.210 
    

2016أبريل  1 2017 2018   
    الموحدة قائمة المركز المالي لتزام المدرجة ضمناالتسوية صافي 

 102.584  109,935 107,835  كما في بداية السنة االلتزامصافي 
 2,530  2,693 2.937  على التزامات المزايا تكلفة فائدة

 9,845  10,882 11.293  تكلفة الخدمة الحالية
 1,210  (7,283) 5.457  الخسائر االكتوارية على االلتزام  (/األرباح)

 (6,234) (8,392)  (14,850) مزايا مدفوعة
 109,935  107,835 112.672  في نهاية السنةااللتزام صافي 

 
 7.85: 2017مارس  31) سنوات 8.15وه 2018مارس  31المحدد كما في  زايامدة المتوسط المرجح اللتزام المإن 

 (.سنوات 8.86: 2016 لأبري 1و سنوات
 

ذه الخطة هي خطة ممولة بدون دعم للمطلوبات من قبل الموجودات بموجب الخطة. هذا يعرض الموظفين لخسارة إن ه
اللتزامات أو أية متطلبات غير متوقعة للتدفقات النقدية. االمزايا أو تأخير في الدفعات في حال عدم مقدرة الموظف الوفاء ب

خطر في حالة عدم تحقيق الفرضيات كما يفترض فإن االلتزامات قد تستند االلتزامات على بعض الفرضيات والتي تشكل 
 تختلف. ولهذا الغرض، يتم تخليص نتائج الحساسية لبعض الفرضيات األساسية أدناه:

 
 معدل الخصم:

 2016أبريل  1 2017 2018 
 104.940 103.195 107,816 في معدل الخصم %0.25زيادة بنسبة 
 109.040 107.340 111.955 صمفي معدل الخ %0.25نقص بنسبة 

 
 معدل زيادة الرواتب:

 2016أبريل  1 2017 2018 
 109.031 107.327 112.228 في معدل زيادة الرواتب %0.25زيادة بنسبة 
 104.939 103.198 107,583 في معدل زيادة الرواتب %0.25نقص بنسبة 

 
ستقراء تأثير التزام المنافع المحددة نتيجة للتغيرات المعقولة في تم تحديد تحليل الحساسية أعاله بناًء على طريقة تقوم با

االفتراضات الرئيسية التي تحدث في نهاية الفترة التي أعدت عنها القوائم المالية. يقوم تحليل الحساسية على التغير في 
ية التغيرات الفعلية في التزام منافع االفتراضات الرئيسية مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة. قد ال يمثل تحليل الحساس

 نهاية الخدمة ألنه من غير المحتمل بأن تكون التغيرات في االفتراضات منعزلة عن بعضها.
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 ة()شركة مساهمة سعودي

 2018مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 )تتمة( معامالت وأرصدة مع أطراف ذوي عالقة 21

 
من   %40.11ملك حصة تساوي الشركة األم النهائية للمجموعة هي شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية التي تإن 

 من رأس المال(. %40.11: 2017رأس المال )
 

 شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة
 

العالقة بشروط تعادل تلك السائدة في معامالت على أساس تجاري بحت. األرصدة  ييتم البيع والشراء من وإلى الطرف ذ
 حمل فائدة  وتتم تسويتها نقداً.القائمة في نهاية السنة غير مضمونة وال ت

 
لم تسجل المجموعة أي  .لم تكن هناك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة ألي مستحقات أو مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة

 2018مارس  31هبوط في قيمة الذمم المدينة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  للسنة المنتهية في 
 سعودي(. يتم إجراء هذا التقييم في كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي للطرف ذي العالقة : ال شيء لاير2017)

 والسوق الذي يعمل فيه الطرف ذي العالقة.
 

 تعويضات موظفي اإلدارة العليا للمجموعة
 

 2018 2017 
   

 11.983 14.341 مزايا موظفين قصيرة األجل
 375 891 مكافآت نهاية الخدمة

 12.358 15.232 إجمالي التعويضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة
 

 التزامات مزايا الموظف 22
 

لدى المجموعة برنامج مكافأة نهاية الخدمة للموظف.  تصرف المكافآت بموجب متطلبات نظام العمل والعمال السعودي 
على اساس رواتبهم األخيرة وجميع البدالت وعدد سنين في المملكة العربية السعودية. تعتمد مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 خدمتهم التراكمية كما هو منصوص عليه في أنظمة المملكة العربية السعودية.
 

 الموحدةوالدخل الشامل الموحدة المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة  زايايلخص الجدول التالي مكونات صافي مصاريف الم
 المركز المالي.والمبالغ المدرجة في قائمة 

 
  مارس 31 
 2016أبريل  1 2017 2018 
    

 ⁒2.6 ⁒3.2 ⁒3.2 نسبة الخصم
 ⁒2.8 ⁒3.6 ⁒3.2 المعدل المتوقع لزيادات الرواتب

 من ناحية العمر من ناحية العمر من ناحية العمر الموت أثناء تأدية الخدمة
 من ناحية العمر حية العمرمن نا من ناحية العمر االنسحاب قبل فترة التقاعد العادية

    الموحدة الربح أو الخسارةقائمة المدرجة في  زاياصافي مصاريف الم
    

 9,845 10.882 11.293 تكلفة الخدمة الحالية
 2.530 2,693 2.937 زاياتكلفة فائدة على التزامات الم

 12,375 13.575 14.230 زاياالم اريفصافي مص
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 ة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(الشرك
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 )تتمة( التزامات مزايا الموظف 22

 
   
2016أبريل  1 2017 2018   

في مصاريف المزايا المدرجة ضمن قائمة الدخل الشامل صا
 الموحدة

 
 

 

 1.210  (8.761) 9.463  خسارة )ربح( اكتوارية ناتجة عن خبرة
 -  1.478  (4.006) خسارة )ربح( اكتوارية ناتجة عن تغيرات في فرضيات مالية

  5.457 (7.283)  1.210 
    

2016أبريل  1 2017 2018   
    الموحدة قائمة المركز المالي لتزام المدرجة ضمناالتسوية صافي 

 102.584  109,935 107,835  كما في بداية السنة االلتزامصافي 
 2,530  2,693 2.937  على التزامات المزايا تكلفة فائدة

 9,845  10,882 11.293  تكلفة الخدمة الحالية
 1,210  (7,283) 5.457  الخسائر االكتوارية على االلتزام  (/األرباح)

 (6,234) (8,392)  (14,850) مزايا مدفوعة
 109,935  107,835 112.672  في نهاية السنةااللتزام صافي 

 
 7.85: 2017مارس  31) سنوات 8.15وه 2018مارس  31المحدد كما في  زايامدة المتوسط المرجح اللتزام المإن 

 (.سنوات 8.86: 2016 لأبري 1و سنوات
 

ذه الخطة هي خطة ممولة بدون دعم للمطلوبات من قبل الموجودات بموجب الخطة. هذا يعرض الموظفين لخسارة إن ه
اللتزامات أو أية متطلبات غير متوقعة للتدفقات النقدية. االمزايا أو تأخير في الدفعات في حال عدم مقدرة الموظف الوفاء ب

خطر في حالة عدم تحقيق الفرضيات كما يفترض فإن االلتزامات قد تستند االلتزامات على بعض الفرضيات والتي تشكل 
 تختلف. ولهذا الغرض، يتم تخليص نتائج الحساسية لبعض الفرضيات األساسية أدناه:

 
 معدل الخصم:

 2016أبريل  1 2017 2018 
 104.940 103.195 107,816 في معدل الخصم %0.25زيادة بنسبة 
 109.040 107.340 111.955 صمفي معدل الخ %0.25نقص بنسبة 

 
 معدل زيادة الرواتب:

 2016أبريل  1 2017 2018 
 109.031 107.327 112.228 في معدل زيادة الرواتب %0.25زيادة بنسبة 
 104.939 103.198 107,583 في معدل زيادة الرواتب %0.25نقص بنسبة 

 
ستقراء تأثير التزام المنافع المحددة نتيجة للتغيرات المعقولة في تم تحديد تحليل الحساسية أعاله بناًء على طريقة تقوم با

االفتراضات الرئيسية التي تحدث في نهاية الفترة التي أعدت عنها القوائم المالية. يقوم تحليل الحساسية على التغير في 
ية التغيرات الفعلية في التزام منافع االفتراضات الرئيسية مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة. قد ال يمثل تحليل الحساس

 نهاية الخدمة ألنه من غير المحتمل بأن تكون التغيرات في االفتراضات منعزلة عن بعضها.
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 األدوات المالية  32

 
 الموجودات المالية   32-1
 

  مارس 31  
 2016أبريل  1 2017 2018  

     موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
 162.758 153.286 146.669  ذمم مدينة تجارية وأخرى

 246.284 543,914 559.099  يعادلهنقد و
 409.042 697.200 705.768  مجموع الموجودات المالية

 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى

الذمم المدينة التجارية واألخرى هي موجودات مالية غير مشتقة تقيد بالتكلفة المطفأة. قد تتأثر القيمة الدفترية بالتغيرات في 
 مخاطر االئتمان لألطراف األخرى.

 
 ماليةالمطلوبات ال 32-2

 
  مارس 31 
 2016أبريل  1 2017 2018 

    مطلوبات مالية بالقيمة المطفأة
 67,304 99,380 144.562 ذمم دائنة تجارية وأخرى

 115.392 150,359 163.805 مستحقات ومطلوبات أخرى
 - 1,108 243 عالقة يمطلوب لطرف ذ

 182.696 250,847 308.610 مجموع المطلوبات المالية
 

 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية 42
 

. تتكون والمستحقات والمطلوبات األخرى تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة من الذمم الدائنة التجارية واألخرى
ما درجة والنقد والموجودات المالية الرئيسية للمجموعة من الذمم المدينة التجارية واألخرى واالستثمار في أوراق مالية غير م

 . إن القيم الدفترية لألدوات المالية للمجموعة متقاربة بدرجة معقولة للقيمة العادلة.يعادله
 

إن المجموعة معرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. وتشرف اإلدارة العليا للمجموعة على إدارة هذه 
دعم من لجنة المخاطر المالية التي تقدم المشورة حول المخاطر المالية وإطار المخاطر. تحصل اإلدارة العليا للمجموعة على ال

حوكمة المخاطر المالية المناسب للمجموعة. تقدم لجنة المخاطر التأكيد لإلدارة العليا للمجموعة بأن أنشطة المخاطر المالية 
يدها وقياسها وإدارتها وفقاً لسياسات المجموعة للمجموعة خاضعة لسياسات وإجراءات مناسبة وأن المخاطر المالية قد تم تحد

 وأغراض المخاطر. يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد السياسات إلدارة كل من هذه المخاطر المبينة أدناه:
 

ار السوق. إن مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسع
تتكون أسعار السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر سعر الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى كمخاطر 

 أسعار ملكية.
 

 . 2018مارس  31يتعلق تحليل الحساسية في األقسام التالية بالوضع كما في 
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 شركة مساهمة سعودية()

 2018مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة( 42

 
 مخاطر السوق

 
 مخاطر سعر الفائدة (1

 
اطر المتعلقة بتقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في مخاطر سعر الفائدة هي المخ

، ليس لدى الشركة أي قروض وبالتالي لم يتم عرض أي حساسية 2017و 2018مارس  31في كما معدالت الفائدة السوقية. 
 31ة بودائع المرابحة البنكية قصيرة األجل غير جوهرية كما في كذلك، فإن مخاطر سعر الفائدة المتعلق لمخاطر سعر الفائدة.

 .2017و 2018مارس 
 
 مخاطر العمالت (2

 
إن مخاطر العمالت هي مخاطر تذبذب األداة المالية بسبب التغيرات في  أسعار صرف العمالت األجنبية. ال تتعرض المجموعة 

مالت الجوهرية ل دورة أعمالها العادية، حيث أن المعابشكل جوهري لتذبذبات في  أسعار صرف العمالت األجنبية خال
، كانت باللاير السعودي أو الدوالر األمريكي وتوجد مخاطر غير جوهرية متعلقة باألرصدة المقومة للمجموعة، خالل السنة

ودية. إضافة إلى ذلك، بالدوالر األمريكي حيث أن تحويل اللاير السعودي إلى الدوالر األمريكي ثابت في المملكة العربية السع
يتم إدخال عدد من المعامالت الغير جوهرية في عمالت أخرى غير الدوالر األمريكي ويتم اعتبار ذلك غير جوهري من قبل 

 إدارة المجموعة.
 
 مخاطر االئتمان (3

 
ا يؤدي إلى خسارة إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف ألداة مالية أو تعاقد مع عميل على الوفاء بالتزاماته مم

مالية. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان الناتجة عن أنشطتها التشغيلية )بشكل أساسي ذمم مدينة تجارية( وأنشطتها االستثمارية 
 كودائع مع البنوك والمنشآت المالية:

 
 )أ( ذمم مدينة تجارية

 
جموعة وإجراءات التحكم التابعة إلدارة قسم العمالء. تدار مخاطر ائتمان العمالء عن طريق كل وحدة عمل وفقاً لسياسات الم

يتم تقييم جودة ائتمان العمالء بناًء على عدة حقائق نوعية وحدود االئتمان المنفردة والتي تتبع نفس طريقة المراجعة. تحدد المبالغ 
 القائمة على العمالء بطريقة ثابتة بشرط أن تعتبر مشكوك في تحصيلها. 

 
ً 2018مارس  31كما في  : 2016أبريل  1و ⁒42: 2017مارس  31) ⁒48 ، لدى المجموعة خمسة عمالء يمثلون تقريبا

 من مجموع الذمم المدينة التجارية القائمة.( ⁒46
 

يتم تحليل متطلبات الهبوط في كل فترة تقرير على أساس فردي ألغلبية العمالء. إضافةً إلى ذاك، يتم تجميع أكبر عدد ممكن 
ينة للعمالء الصغار في مجموعات متجانسة وتقييم الهبوط بشكل جماعي. يعتمد الحساب على البيانات التاريخية من الذمم المد

 الفعلية التي تم تكبدها.
 

إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير هو القيمة الدفترية لكل فئة من فئات األدوات المالية. ال تحتفظ 
ي رهن كضمان. تقوم المجموعة بتقييم ترّكز المخاطر فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية كمنخفض وذلك لتنوع المجموعة بأ

 أساس عمالئها.
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 األدوات المالية  32

 
 الموجودات المالية   32-1
 

  مارس 31  
 2016أبريل  1 2017 2018  

     موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
 162.758 153.286 146.669  ذمم مدينة تجارية وأخرى

 246.284 543,914 559.099  يعادلهنقد و
 409.042 697.200 705.768  مجموع الموجودات المالية

 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى

الذمم المدينة التجارية واألخرى هي موجودات مالية غير مشتقة تقيد بالتكلفة المطفأة. قد تتأثر القيمة الدفترية بالتغيرات في 
 مخاطر االئتمان لألطراف األخرى.

 
 ماليةالمطلوبات ال 32-2

 
  مارس 31 
 2016أبريل  1 2017 2018 

    مطلوبات مالية بالقيمة المطفأة
 67,304 99,380 144.562 ذمم دائنة تجارية وأخرى

 115.392 150,359 163.805 مستحقات ومطلوبات أخرى
 - 1,108 243 عالقة يمطلوب لطرف ذ

 182.696 250,847 308.610 مجموع المطلوبات المالية
 

 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية 42
 

. تتكون والمستحقات والمطلوبات األخرى تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة من الذمم الدائنة التجارية واألخرى
ما درجة والنقد والموجودات المالية الرئيسية للمجموعة من الذمم المدينة التجارية واألخرى واالستثمار في أوراق مالية غير م

 . إن القيم الدفترية لألدوات المالية للمجموعة متقاربة بدرجة معقولة للقيمة العادلة.يعادله
 

إن المجموعة معرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. وتشرف اإلدارة العليا للمجموعة على إدارة هذه 
دعم من لجنة المخاطر المالية التي تقدم المشورة حول المخاطر المالية وإطار المخاطر. تحصل اإلدارة العليا للمجموعة على ال

حوكمة المخاطر المالية المناسب للمجموعة. تقدم لجنة المخاطر التأكيد لإلدارة العليا للمجموعة بأن أنشطة المخاطر المالية 
يدها وقياسها وإدارتها وفقاً لسياسات المجموعة للمجموعة خاضعة لسياسات وإجراءات مناسبة وأن المخاطر المالية قد تم تحد

 وأغراض المخاطر. يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد السياسات إلدارة كل من هذه المخاطر المبينة أدناه:
 

ار السوق. إن مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسع
تتكون أسعار السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر سعر الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى كمخاطر 

 أسعار ملكية.
 

 . 2018مارس  31يتعلق تحليل الحساسية في األقسام التالية بالوضع كما في 
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 شركة مساهمة سعودية()

 2018مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة( 42

 
 مخاطر السوق

 
 مخاطر سعر الفائدة (1

 
اطر المتعلقة بتقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في مخاطر سعر الفائدة هي المخ

، ليس لدى الشركة أي قروض وبالتالي لم يتم عرض أي حساسية 2017و 2018مارس  31في كما معدالت الفائدة السوقية. 
 31ة بودائع المرابحة البنكية قصيرة األجل غير جوهرية كما في كذلك، فإن مخاطر سعر الفائدة المتعلق لمخاطر سعر الفائدة.

 .2017و 2018مارس 
 
 مخاطر العمالت (2

 
إن مخاطر العمالت هي مخاطر تذبذب األداة المالية بسبب التغيرات في  أسعار صرف العمالت األجنبية. ال تتعرض المجموعة 

مالت الجوهرية ل دورة أعمالها العادية، حيث أن المعابشكل جوهري لتذبذبات في  أسعار صرف العمالت األجنبية خال
، كانت باللاير السعودي أو الدوالر األمريكي وتوجد مخاطر غير جوهرية متعلقة باألرصدة المقومة للمجموعة، خالل السنة

ودية. إضافة إلى ذلك، بالدوالر األمريكي حيث أن تحويل اللاير السعودي إلى الدوالر األمريكي ثابت في المملكة العربية السع
يتم إدخال عدد من المعامالت الغير جوهرية في عمالت أخرى غير الدوالر األمريكي ويتم اعتبار ذلك غير جوهري من قبل 

 إدارة المجموعة.
 
 مخاطر االئتمان (3

 
ا يؤدي إلى خسارة إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف ألداة مالية أو تعاقد مع عميل على الوفاء بالتزاماته مم

مالية. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان الناتجة عن أنشطتها التشغيلية )بشكل أساسي ذمم مدينة تجارية( وأنشطتها االستثمارية 
 كودائع مع البنوك والمنشآت المالية:

 
 )أ( ذمم مدينة تجارية

 
جموعة وإجراءات التحكم التابعة إلدارة قسم العمالء. تدار مخاطر ائتمان العمالء عن طريق كل وحدة عمل وفقاً لسياسات الم

يتم تقييم جودة ائتمان العمالء بناًء على عدة حقائق نوعية وحدود االئتمان المنفردة والتي تتبع نفس طريقة المراجعة. تحدد المبالغ 
 القائمة على العمالء بطريقة ثابتة بشرط أن تعتبر مشكوك في تحصيلها. 

 
ً 2018مارس  31كما في  : 2016أبريل  1و ⁒42: 2017مارس  31) ⁒48 ، لدى المجموعة خمسة عمالء يمثلون تقريبا

 من مجموع الذمم المدينة التجارية القائمة.( ⁒46
 

يتم تحليل متطلبات الهبوط في كل فترة تقرير على أساس فردي ألغلبية العمالء. إضافةً إلى ذاك، يتم تجميع أكبر عدد ممكن 
ينة للعمالء الصغار في مجموعات متجانسة وتقييم الهبوط بشكل جماعي. يعتمد الحساب على البيانات التاريخية من الذمم المد

 الفعلية التي تم تكبدها.
 

إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير هو القيمة الدفترية لكل فئة من فئات األدوات المالية. ال تحتفظ 
ي رهن كضمان. تقوم المجموعة بتقييم ترّكز المخاطر فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية كمنخفض وذلك لتنوع المجموعة بأ

 أساس عمالئها.
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة( 42

  
 )ب( نقد وما يعادله

 
تدار المخاطر االئتمانية الناتجة عن األرصدة مع البنوك والمنشآت المالية وفقاً لسياسات المجموعة. تتم مراجعة الحدود اإلئتمانية 
لألطراف المقابلة من قبل أعضاء مجلس إدارة المجموعة على أساس سنوي وباإلمكان تجديدها خالل الفترة بناء على موافقة 
اللجنة المالية للمجموعة. لقد تم وضع الحدود لتقليل حجم تأثير المخاطر وبالتالي تجنب الخسائر المالية في حالة عدم مقدرة 

مل المجموعة مع بنوك ذات سمعة جيدة وتصنيف ائتماني مرتفع. يمكن تقييم الجودة االئتمانية الطرف المقابل على السداد. تتعا
 للنقد وما يعادله بالرجوع إلى التصنيفات االئتمانية الخارجية.

 
أ 3بأرصدة النقد لدى بنوك ذات سمعة جيدة بمعدل من تم اإلحتفاظ إن مخاطر اإلئتمان على أرصدة البنوك محدودة حيث ي

 اله.وأع
 

i) مخاطر السيولة 
 

تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر السيولة بشكل دوري من خالل تقييم وتأكيد الفائض/ العجز من رأس المال العامل والتأكد  من 
توفر سيولة كافية لتمويل عملياتها اليومية. عند الضرورة، تقوم المجموعة في الدخول في تسهيالت سحب على المكشوف مع 

 من استمرارية تمويل العمليات. البنوك للتأكد
 

 يلخص الجدول التالي فترات استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة بناء على المدفوعات التعاقدية غير المخصومة:
 

 على الطلب 2018مارس  31
أقل من 

 ثالثة أشهر
ثالثة أشهر 

 إلى سنة

 سنة إلى
خمس 
 سنوات

أكثر من 
خمس 
 سنوات

 
 المجموع

       
 144.562 - - - 144.562    - نة تجارية وأخرىذمم دائ

 163.805 - - - 160.959 2,846 مستحقات ومطلوبات أخرى
 243 - - - - 243 عالقة يمطلوب لطرف ذ

 3,089 305.521 - - - 308.610 
 

 على الطلب 2017مارس  31
أقل من 

 ثالثة أشهر
ثالثة أشهر 

 إلى سنة

سنة إلى 
خمس 
 سنوات

أكثر من 
خمس 

 اتسنو
 

 المجموع
       

 99,380 - - - 99,380 - ذمم دائنة تجارية وأخرى
 150,359 - - - 147,926 2,433 مستحقات ومطلوبات أخرى

 1,108 - - - - 1,108  عالقة يمطلوب لطرف ذ
 3,541 247,306 - - - 250,847 

 

 على الطلب 2016أبريل  1
أقل من 

 ثالثة أشهر
ثالثة أشهر 

 إلى سنة

إلى سنة  
 5خمس

 سنوات

أكثر من 
خمس 
 سنوات

 
 المجموع

       
 67,304 - - - 67,304 - ذمم دائنة تجارية وأخرى

 115.392 - - - 113.086 2,306 مستحقات ومطلوبات أخرى
 2,306 180.390 - - - 182.696 
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31ات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاح
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 التزامات محتملة وتعهدات 25

 
لاير  مليون 120.599 ، بلغت تعهدات المجموعة للنفقات الرأسمالية المستقبلية القائمة2018مارس  31كما في  (أ)

 لاير سعودي(.مليون  55,269: 2017سعودي )
 

لاير مليون  10,024: 2017لاير سعودي ) 10.024 ، بلغ االلتزام المحتمل للمجموعة2018مارس  31كما في  (ب)
 سعودي( فيما يتعلق بضمانات صادرة من بنوك المجموعة إلى الهيئة العامة للزكاة وضريبة الدخل.

 
 إيجارات تشغيلية )ج(

 
ريـال سعودي للسنة  20.717اني مصنعها بموجب عقد إيجار تشغيلي. بلغت مصاريف اإليجار لدى المجموعة أرض لمب

 31ريـال سعودي(. تتلخص تعهدات اإليجارات المستقبلية في مليون  21.81: 2017) 2018مارس  31المنتهية في 
 مارس بما يلي:

 
 2017 2018  للسنوات المنتهية في:

    
 19.790 23.940  اقل من سنة واحدة

 16.003 16.413  أكثر من سنة ولكن أقل من خمس سنوات
 13.496 11.695  أكثر من خمس سنوات

  52.048 49.829 
 

 توزيعات أرباح 26
  

، قام المساهمين بإعتماد 2017نوفمبر  29و 2017مايو  24المنعقد في  للمجموعة خالل إجتماع الجمعية العمومية السنوي
مليون لاير سعودي،  65مليون لاير سعودي و 130لاير سعودي للسهم بمبلغ  2لاير سعودي للسهم و 4توزيع أرباح بواقع 

 .مليون لاير سعودي( 130: 2017مارس  31للسنة المنتهية في ) على التوالي
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية )تتمة( 42

  
 )ب( نقد وما يعادله

 
تدار المخاطر االئتمانية الناتجة عن األرصدة مع البنوك والمنشآت المالية وفقاً لسياسات المجموعة. تتم مراجعة الحدود اإلئتمانية 
لألطراف المقابلة من قبل أعضاء مجلس إدارة المجموعة على أساس سنوي وباإلمكان تجديدها خالل الفترة بناء على موافقة 
اللجنة المالية للمجموعة. لقد تم وضع الحدود لتقليل حجم تأثير المخاطر وبالتالي تجنب الخسائر المالية في حالة عدم مقدرة 

مل المجموعة مع بنوك ذات سمعة جيدة وتصنيف ائتماني مرتفع. يمكن تقييم الجودة االئتمانية الطرف المقابل على السداد. تتعا
 للنقد وما يعادله بالرجوع إلى التصنيفات االئتمانية الخارجية.

 
أ 3بأرصدة النقد لدى بنوك ذات سمعة جيدة بمعدل من تم اإلحتفاظ إن مخاطر اإلئتمان على أرصدة البنوك محدودة حيث ي

 اله.وأع
 

i) مخاطر السيولة 
 

تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر السيولة بشكل دوري من خالل تقييم وتأكيد الفائض/ العجز من رأس المال العامل والتأكد  من 
توفر سيولة كافية لتمويل عملياتها اليومية. عند الضرورة، تقوم المجموعة في الدخول في تسهيالت سحب على المكشوف مع 

 من استمرارية تمويل العمليات. البنوك للتأكد
 

 يلخص الجدول التالي فترات استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة بناء على المدفوعات التعاقدية غير المخصومة:
 

 على الطلب 2018مارس  31
أقل من 

 ثالثة أشهر
ثالثة أشهر 

 إلى سنة

 سنة إلى
خمس 
 سنوات

أكثر من 
خمس 
 سنوات

 
 المجموع

       
 144.562 - - - 144.562    - نة تجارية وأخرىذمم دائ

 163.805 - - - 160.959 2,846 مستحقات ومطلوبات أخرى
 243 - - - - 243 عالقة يمطلوب لطرف ذ

 3,089 305.521 - - - 308.610 
 

 على الطلب 2017مارس  31
أقل من 

 ثالثة أشهر
ثالثة أشهر 

 إلى سنة

سنة إلى 
خمس 
 سنوات

أكثر من 
خمس 

 اتسنو
 

 المجموع
       

 99,380 - - - 99,380 - ذمم دائنة تجارية وأخرى
 150,359 - - - 147,926 2,433 مستحقات ومطلوبات أخرى

 1,108 - - - - 1,108  عالقة يمطلوب لطرف ذ
 3,541 247,306 - - - 250,847 

 

 على الطلب 2016أبريل  1
أقل من 

 ثالثة أشهر
ثالثة أشهر 

 إلى سنة

إلى سنة  
 5خمس

 سنوات

أكثر من 
خمس 
 سنوات

 
 المجموع

       
 67,304 - - - 67,304 - ذمم دائنة تجارية وأخرى

 115.392 - - - 113.086 2,306 مستحقات ومطلوبات أخرى
 2,306 180.390 - - - 182.696 
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 2018مارس  31ات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاح
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 التزامات محتملة وتعهدات 25

 
لاير  مليون 120.599 ، بلغت تعهدات المجموعة للنفقات الرأسمالية المستقبلية القائمة2018مارس  31كما في  (أ)

 لاير سعودي(.مليون  55,269: 2017سعودي )
 

لاير مليون  10,024: 2017لاير سعودي ) 10.024 ، بلغ االلتزام المحتمل للمجموعة2018مارس  31كما في  (ب)
 سعودي( فيما يتعلق بضمانات صادرة من بنوك المجموعة إلى الهيئة العامة للزكاة وضريبة الدخل.

 
 إيجارات تشغيلية )ج(

 
ريـال سعودي للسنة  20.717اني مصنعها بموجب عقد إيجار تشغيلي. بلغت مصاريف اإليجار لدى المجموعة أرض لمب

 31ريـال سعودي(. تتلخص تعهدات اإليجارات المستقبلية في مليون  21.81: 2017) 2018مارس  31المنتهية في 
 مارس بما يلي:

 
 2017 2018  للسنوات المنتهية في:

    
 19.790 23.940  اقل من سنة واحدة

 16.003 16.413  أكثر من سنة ولكن أقل من خمس سنوات
 13.496 11.695  أكثر من خمس سنوات

  52.048 49.829 
 

 توزيعات أرباح 26
  

، قام المساهمين بإعتماد 2017نوفمبر  29و 2017مايو  24المنعقد في  للمجموعة خالل إجتماع الجمعية العمومية السنوي
مليون لاير سعودي،  65مليون لاير سعودي و 130لاير سعودي للسهم بمبلغ  2لاير سعودي للسهم و 4توزيع أرباح بواقع 

 .مليون لاير سعودي( 130: 2017مارس  31للسنة المنتهية في ) على التوالي
 


