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صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 
 عبد العزيز آل سعود 

 ولي العهد، والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء، 
ورئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية ووزير الدفاع
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رؤيتنا
أن تكون “السعودية” هي العالمة 
التجارية المفضلة لدى المستهلكين

رسالتنا
نسعى لتطوير وإنتاج وتسويق مجموعة من 

المنتجات المغذية لمستهلكينا من جميع الفئات 
العمرية وخلق أكبر قيمة مضافة لمصلحة 

مساهمي الشركة وذلك من خالل العمل كفريق

قيمنا
 شغف   �
 اإلقدام على االبتكار �
وتبنيه احتضان التغيير �
جودة التنفيذ �
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لقد أعد هذا التقرير في خضم أزمة فيروس كورونا المستجد والعالم 
كله يتصارع مع التحدي الذي تسبب به هذا الفيروس، وعلى الرغم 
من أن التقرير يركز على السنة المنتهية في 31 مارس 2020م، 
إال أنه يجدر بنا أن ننوه إلى الوضع الحالي ومشاركة ما نقوم به 
أننا ملتزمون بضمان  القول  من جهود لمواجهة ذلك، وغني عن 
سالمة موظفينا وعائالتهم وبالطبع المستهلكين. باإلضافة إلى ذلك، 
أعلنّا أننا قدمنا مساهمة نقدية ومساهمة بالمنتجات بقيمة 10 ماليين 
ريال سعودي من خالل صندوق الوقف الصحي السعودي لمكافحة 
جائحة كورونا، باإلضافة إلى المساهمة النقدية وبالمنتجات في كٍل 

من البحرين والكويت واألردن.

نتيجة لإلستثمار في عالماتنا التجارية، حققت الشركة صافي أرباح 
ريال  مليون   49 قدرها  بزيادة  سعودي  ريال  مليون  بلغت 265 
سعودي بنسبة 23% مقارنة بالعام الماضي وبلغ العائد على السهم 

الواحد 8.32 ريال مقارنة بـ 6.73 ريال للعام الماضي.

منذ أن أعلنت الشركة عن إعادة شراء أسهمها قبل أكثر من عام 
فقد تم شراء 500,250 سهم.

الذين  المساهمين  فإن  2020م،  مارس  بنهاية  السهم  سعر  حسب 
يملكون أسهم منذ ديسمبر 2018م قد زادت قيمة أسهمهم بأكثر من 

.%50

وقد تم تمديد فترة شراء األسهم لمدة عام آخر إعتباراً من تاريخ 
إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة في 3 ديسمبر 2019م 
الفرصة  سنحت  متى  األسهم  بشراء  اإلدارة  مجلس  تفويض  مع 

المناسبة خالل الفترة المذكورة أعاله.

بعد إعالن نتائج الربع الثاني وافقت الجمعية العامة غير العادية في 
إجتماعها بتاريخ 3 ديسمبر 2019م على زيادة األرباح الموزعة 
اإلعتبار  في  األخذ  مع  للسهم  ريال   2.5 إلى  للسهم  ريال   2 من 
إستمرار أنشطة الشركة في المدى القريب واإلستمرارية في توزيع 
عائد أكبر على السهم في المدى البعيد بعد توفر السيولة في الشركة.

المجاور  المصنع  شراء  على  اإلتفاق  تم  الماضي  العام  خالل 
لمصنعنا الحالي بجدة وتحويله إلى مصنع لآليسكريم بتكلفة قدرها 
بما  وذلك  المستقبلي  التوسع  لمقابلة  سعودي  ريال  مليون   105
يتماشى مع دعم منتجاتنا األساسية من منتجات الحليب ومعجون 
 – ملكوما  من  كل  في  إستثماراتنا  أن  كما  واآليسكريم.  الطماطم 
بولندا )بنسبة 76%( لتوفير بودرة الحليب حيث تم تحقيق وفر قدره 
10 مليون ريال سعودي في السنة المالية الماضية من المواد الخام، 
وإستثماراتنا بمبلغ 145 مليون ريال في مستودع التوزيع المركزي 
أعلى  انتاجية  بطاقة  2019م  آبريل  في  تشغيله  بدأ  والذي  بجدة 
وأسرع من المتوقع مما يعني أن المدخرات للسنة األولى أعلى من 

التوقعات األولية. 

والتقدير  الشكر  بخالص  نتقدم  سدافكو  إدارة  مجلس  وبالنيابة عن 
لمقام خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد 
وحكومة المملكة العربية السعودية لدعمهم المستمر للقطاع الخاص 

بالمملكة.

والشكر موصول لزمالئي في مجلس اإلدارة والمساهمين بسدافكو 
من  على جهودهم  الشركة  في  العاملين  وجميع  التنفيذية  واإلدارة 

أجل تنمية وتطوير الشركة.

وفي الختام أتقدم بشكري للمستهلكين على والئهم لمنتجات الشركة 
فضالً عن العمالء لما قدموه من دعم خالل العام المنصرم.

رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،، 
يسرني أن أرحب بكم بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة، في اإلجتماع السنوي إلستعراض التقرير السنوي لإلثني عشر 
المنتهية في 31 مارس 2020م، والذي يتضمن النتائج المالية وتقرير مراقب الحسابات باإلضافة إلى أبرز  شهراً 

النتائج التي تم تحقيقها خالل العام.

‘’
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كلمة الرئيس التنفيذي

عالية وبأسعار مناسبة، وتجدر اإلشارة بأننا جزء من هذه الصناعة 
في  الخوض  عدم  نواصل  أننا  إال  عاماً  األربعين  عن  يزيد  لما 

المنافسة في مجال الخصومات. 

هذا  في  األول  المركز  على  السعودية  آيسكريم  منتجات  حافظت 
القطاع كما في العام الماضي وقد تم ذلك بزيادة المبيعات بوضع 
أصبح  فقد  والجديدة،  الحالية  البيع  أماكن  في  الفريزرات  آالف 
بالتجزئة  البيع  في  واسع  نطاق  على  إستهالكاً  أكثر  اآليسكريم 
وخارج المنزل كما أن التوسع في المناسبات وفي األماكن العامة 
والمنتزهات يتيح مزيد من الفرص للمستهلكين لإلستمتاع بمنتجاتنا، 
ونحن على أتم اإلستعداد لتلبية الطلب المتزايد في قطاع اآليسكريم 

من ناحية التغطية وتنوع منتجاتنا إلرضاء أذواق المستهلكين.

المرافق  أحد  بشراء  قمنا  قد  أننا  الثالث  الربع  نتائج  في  أعلنّا  لقد 
المجاورة لمصنع الحليب الحالي في جدة بما يتوافق مع زيادة ونمو 
منتجاتنا ويجري تنفيذ الخطط لتحويل هذا المرفق كمصنع آيسكريم 
بدء  تم  وقد  القادمة،  السنوات  في  القطاع  هذا  في  النمو  لمقابلة 
األعمال في الموقع مما يتيح مساحة إضافية لمنتجاتنا الحالية وتقديم 

منتجات جديدة.

ما  يجسد  الماضي  والعام  مربح  نمو  تحقيق  على  تركيزنا  يستمر 
أولوياتنا،  التكاليف على رأس  إدارة  الهدف. تظل  نحوهذا  حقنناه 
كما أن إستثماراتنا السابقة في كل من مستودع الرياض اإلقليمي 
للتوزيع ومستودع جدة المركزي والتوسعة والتطوير في المصانع 

تصب في زيادة األرباح وتوفير السيولة النقدية.

في  تقدماً  ونحرز  النساء  من  العاملة  القوى  زيادة  إلى  نسعى  إننا 
مجاالت كانت حكراً على الرجال، كما أن تدريب وتطوير جميع 
الرئيسية  أهدافنا  من  والمهارات  القدرات  مستوى  على  موظفينا 
اإلستنزاف  وتقليل  لتحفيزموظفينا  وأيضاً  المالية  النتائج  لتحقيق 

)عن طريق الموظفين الذين يتركون العمل(.

اإلدارة على دعمهم  لمجلس  الشكر  نتقدم بجزيل  أن  إال  يسعنا  ال 
المستمر وموظفينا على جهدهم وإخالصهم في العمل وشركائنا من 
الموردين وأخيراً الشكر لمستهلكي منتجاتنا الذين نسعى بكل جهد 

إلرضائهم وتلبية رغباتهم.

والتروس “فاوت” ماثيوس

الرئيس التنفيذي

من  بالرغم  جيدة  نتائج  تحقيق  في  الماضي  العام  خالل  توفقنا 
التحديات التي واجهتنا خالل األعوام الماضية، وقد خفت حدة هذه 
الصعاب إن لم تكن قد تالشت، وخالل عام 2020/2019م شهدنا 

نمواً بالرغم من أنه ليس بالمستوى الذي كنا نطمح إليه. 

لم يكن التأثير على نتائجنا لعام 2020/2019م جوهري بالنسبة 
في  كبيرة  زيادة  أي  تظهر  لم  حيث  المستجد،  كورونا  لفيروس 
المبيعات حتى األسبوعين الماضيين في مارس، فقد تزامن ذلك مع 
زيادة متوقعة في المبيعات على أساس سنوي مدفوعةً بزيادة شراء 
المستهلكين استعداداً لشهر رمضان المبارك، وكالعادة كنا على أتم 
ما سيكون هناك تغيير في االستهالك خارج  االستعداد لها. غالباً 
المنزل )في المطاعم والمقاهي واألعمال الخارجية(، نحو المزيد 
لهذا  الدائمين  والتأثير  المدة  أن  إال  المنزل،  داخل  االستهالك  من 
الوضع غير مؤكدين. تتناسب منتجاتنا مع أي من الحالتين بشكل 
متساٍو ولكن قوة التوزيع لدينا أكثر تميزاً في القطاع المنزلي، لذلك 
نتوقع إمكانية ارتفاع المبيعات في حالة استمرار الوضع على ماهو 

عليه.

الحليب  ُمنتِجي  فإن جهود  الماضي  العام  تقريرنا  وكما ذكرنا في 
تكرار  أن  مع  األجل،  طويل  الحليب  قطاع  في  تستمر  الطازج 
الخصومات ما يزال عالياً، فقد قل عدد الصفقات مما أدى إلى الحد 
من تدهوراألسعار في السوق. وبما أن ضغط تكلفة المدخالت في 
لن  األسعار  على  المنطقية  غير  الخصومات  فإن  تصاعدي  إتجاه 

تستمر. 

إن صافي الربح المجمع البالغ 265 مليون ريال سعودي يمثل قفزة 
كبيرة بما يزيد عن 23% عن نتائج العام الماضي والتي كانت نتيجة 
بإجمالي  للدفع  الجهود  تضافر  مع  المواتية  الكلية  البيئة  لظروف 
صافي  من   %12.9 عائد  إن  المستمرة.  التكاليف  وإدارة  الدخل 
المبيعات )على اإلجمالي المجمع( يمثل زيادة بنسبة 1.0% مقارنة 
بالعام الماضي بما في ذلك إضافة ربع آخر من نتائج ملكوما – 
بولندا. وباإلضافة لذلك فإنه خالل نتائج الربعين األخيرين وبالرغم 
تم  فقد  الخام،  المواد  تكاليف مدخالت  السلبي إلرتفاع  التأثير  من 
تعويض ذلك من خالل الفوائد اإليجابية المحققة من أنشطة الشركة 
األخرى، والتي نتجت عن العمل على التقوية والتوسع في المنتجات 

األساسية للشركة. 

إن قياس العالمة السعودية في السوق متمثلة في المجموع السنوي 
حيث  التجارية؛  عالماتنا  قوة  على  حفاظنا  مدى  تظهر  المتحرك 
الطماطم  ومعجون   %0.1 بزيادة   %27.9 الحليب  إجمالي  يمثل 

53.9% بزيادة 5.8% واآليسكريم 25.2% بزيادة %0.2.

عآلماتنا  ودعم  لتقوية  اإلستثمارية  أنشطتنا  النتائج  هذه  وتعكس 
التجارية وضمان أن عمالئنا الكرام يتمتعون بمنتجات ذات جودة 
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اإلداراة التنفيذية

فريق اإلدارة التنفيذية بسدافكو: )من جهة اليسار( شاهزاد ألطاف، )المدير العام إلستراتيجية الشركة وتطوير األعمال( و ديفاشيش سينجا 
)مدير التشغيل التجاري(، وفاوت ماثيوس )الرئيس التنفيذي(، وإيان جوليت )مدير عام الشؤون المالية(، وبول فان صايك )مدير عام 

التطوير التنظيمي(.

أبرز أنشطة الشركة
تُعد شركة سدافكو الكائنة في المملكة العربية السعودية من الشركات 
وتسويق  وتوزيع  وإستيراد  إنتاج  أنشطتها  تتضمن  حيث  الرائدة، 
منتجاتها  سلة  وتحتوي  والمشروبات.  األغذية  منتجات  من  لسلة 
واألغذية  الطماطم،  واآليسكريم، ومعجون  األلبان،  منتجات  على 

الخفيفة، والمشروبات باإلضافة ألغذية أخرى. 

يقارب 130 صنف من منتجاتها األساسية  ما  تقدم سدافكو حالياً 
تضم  بينما  “السعودية”،  التجارية  العالمة  تحت  تسويقها  يتم  التي 
ومنها  تجارية  عالمات  تحمل  التي  األخرى  المنتجات  من  عدد 
ساندوتش  ويوفو  ومور  وسانسيشن  وماجستيك  وبابو  كريسبي 

وجامب!

وتقوم الشركة بتشغيل ثالث مصانع، مصنعين في جدة ومصنع في 
الدمام ومصنع في بولندا وجميع هذه المصانع تتمتع بأعلى 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 باإلضافة إلى 20 مستودعاً في جميع أنحاء 
السعودية والبحرين وقطر)غير نشطة( والكويت  العربية  المملكة 
شاحنة   847 من  أكثر  من  يتكون  أسطول  تدير  وكما  واألردن. 

وسيارة توزيع إلستخدامها داخل شبكة التوزيع.

عالوة على ذلك يتم تصدير المنتجات لبعض األسواق في الشرق 
وموريتانيا  واليمن  والسودان  ليبيا  مثل  أفريقيا  وشمال  األوسط 
والعراق وجيبوتي والصومال من خالل قسم التصدير في الشركة. 
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مقدمةنبذة عن الشركة

حققت سدافكو بنهاية عام 2019-2020م صافي مبيعات بلغ 2.056 
مليار ريال سعودي وذلك بإرتفاع سنوي بنسبة 13.4% كما تحسنت 
الطماطم  ومعجون  )الحليب  األساسية  لألصناف  السوقية  الحصة 
واآليسكريم( مما يدل على ثقة ووالء المستهلكين للعالمات التجارية 
للشركة. وقد إرتفع إجمالي أصول الشركة حيث بلغت 2.174 مليار 
ريال سعودي بإرتفاع قدره 14% مقارنة بالعام الماضي. وبلغ إجمالي 
 %9 قدرها  بزيادة  سعودي  ريال  مليار   1.456 المساهمين  حقوق 
 31 في  لسدافكو  السوقية  القيمة  بلغت  كما  الماضي.  بالعام  مقارنة 
مارس 2020م مبلغ 4.5 مليار ريال سعودي مقارنة بالعام الماضي 

)31 مارس 2019م مبلغ 3.4 مليار ريال سعودي(.

تأسست الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( في 
سعوديين  لمساهمين  مشترٍك  كمشروعٍ  1976م  لعام  أبريل   21
وكويتيين وشركاء أوربيين إلنتاج الحليب المعالج بالحرارة العالية 
ببيع  وهو منتج حليب السعودية. بعد ذلك قام الشركاء األوربيين 
ِحصصهم لمساهمين سعوديين وكويتيين ثم تم دمج الثالث شركات 

إلنتاج األلبان في عام 1990م في شركة واحدة وهي سدافكو.

مايو   23 في  األولي  العام  لإلكتتاب  الشركة  أسهم  طرح  تم  وقد 
2005م مما أدى إلى إدراجها في السوق المالية السعودية “تداول”.

ففي أعوامها األولى كان الحليب طويل األجل منتج الشركة الوحيد، 
المنتجات  من  العديد  بإضافة  منتجاتها  سلة  وسعت  فقد  اآلن  أما 

الغذائية والمشروبات. 

وخالل هذه الفترة حافظت سدافكوعلى مكانتها الريادية في الحليب 
العربية  المملكة  في  واآليسكريم  الطماطم  ومعجون  األجل  طويل 

السعودية.

مصانع
3

 شاحنة
847

مستودع
 مراكز 20

 توزيع 
إقليمية

3
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سلسة اإلمدادات

يركز  إستثماراً  الحالي  العام  في  للتصنيع  األساسية  البنية  شهدت 
بشكل رئيسي على زيادة الكفاءة والطاقة اإلنتاجية في جميع مصانع 
الشركة وذلك لمواكبة احتياجات المستهلك دائمة التغير، حيث أسهم 
التركيزعلى األنظمة ذاتية العمل في زيادة كفاءة التصنيع وسلسلة 

اإلمدادات. 

مصنع الحليب بجده خضع لتغييرات عديدة ؛ حيث تم إضافة وحدة 
إدخال الحليب الطازج بسعة 35,000 لتر في الساعة والتي من 
شهرياً  لتر  مليون   4 إلى  المدخل  الحليب  نسبة  ترفع  أن  شأنها 
وسينتج عن ذلك تقليل استهالك الماء والحفاظ على المواد الخام. 

الدمام ينصب على اإلستمرار في زيادة  كان تركيزنا في مصنع 
إستخدام خطوط اإلنتاج الجديدة؛ فقد أُضيف جهاز اإلدخال الجديد 
لخط انتاج الوجبات الخفيفة الذي من شأنه تقوية عروضنا الترويجية 

وخلق فرص جديدة للنمو. 

وبالنسبة لمصنع اآليس كريم فقد أحتفل مؤخراً بعدم وقوع حوادث 
عمل داخلية على مرعامين. وتتجلى فوائد االستثمارات في المصنع 
سبباً  كانت  والتي  االنتاجية  الطاقة  زيادة  في  الحالية  الفترة  خالل 

لزيادة مبيعات اآليس كريم.

جميع مصانع سدافكو الثالثة ومستودعها في الرياض حاصلة على 
و  األغذية(،  )لسالمة   ISO22000:2005 معتمدة  شهادات 
 OHSAS18001:2007 و  )للبيئة(،   ISO14001:2015
)للصحة والسالمة المهنية(، وجميع المصانع الثالثة أيضاً حاصلة 

على شهادة حالل مما يتيح لسدافكو فتح فرص تصدير إضافية.

تُنتج مصانع الشركة الثالثة المنتجات التالية:

يُنتج مصنع جدة الحليب السادة، والحليب المنكه، واللبن، واللبن مع 
بالتمر،  والحليب  المبخر،  والحليب  الصويا،  وحليب  الفواكه، 

والقشطة.

يُنتج مصنع آيسكريم جدة جميع أصناف اآليسكريم.

وكرسبي،  الفيتا،  وجبنة  الطماطم،  صلصة  الدمام  مصنع  يُنتج 
وماجستيك، والعصائر، ومياه الشرب العادية والمنكهة.

بتوفير  سدافكو  تقوم  مصانعنا  في  إنتاجه  يتم  ما  إلى  وباإلضافة 
بعض المنتجات السعودية التي يتم تصنيعها بواسطة الغير ومنها 
والحليب  والكاتشب  المثلثات  والجبنة  والزبدة  المقلية  البطاطس 
قليلة  الشرب  مياه  إضافة  سيتم  وقريباً  المعلبة  والقشطة  البودرة 

الصوديوم. 

تعد إدارة المشتريات بقسم سلسلة اإلمدادات المحرك الرئيسي الذي 
عالية  جودة  ذات  عالمية  مكونات  توفير  إستمرارية  على  يساعد 
لتوريد  الموردين  شراكة  توطيد  إلى  باإلضافة  منافسة،  وبأسعار 
مواد تعبئة ذات جودة عالية في الوقت المناسب. حيث يتم تخزين 
التكاليف  المصانع لخفض  بالقرب من  التعبئة  الخام ومواد  المواد 
بشكل  المصانع  في  اإلنتاج  لمواقع  التوريد  وسهولة  اللوجستية 

مستمر.

على مدار العام قامت سدافكو بنقل أكثر من 50.5 مليون كرتون 
من المنتجات تامة الصنع وذلك من المصانع ومن مركز التوزيع 
اإلقليمي إلى المستودعات األخرى، حيث قطعت مسافة أكثر من 
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21 مليون كيلومتر. و يتم توزيعها عبر 70% من شاحنات جهات 
خارجية بينما يتم تغطية 30% من قبل أسطول سدافكو للشاحنات 
األسطول،  مواقع  معرفة  لتسهيل  مطورة  تعقب  بأجهزة  المزودة 
ويضمن  الحرارة  درجة  يراقب  جهاز  بتوفير  المنتج  حماية  ويتم 

درجتها على النحو األفضل.

سدافكو  ألسطول  اإلبتكارية  الخطط  توفير  في  الشركة  وتستمر 
تكلفة  بأقل  سدافكو  لدى  التوصيل  عملية  تعزيز  شأنها  من  والتي 
لألسطول   %60 ونسبة  الرئيسي  لألسطول   %85 بنسبة  ممكنة 

الثانوي وهي الشاحنات التي أكملت خمسة أعوام وأقل من ذلك.

بدأت عمليات التشغيل في مستودع جدة المركزي خالل شهر آبريل 
سدافكو  مستودعات  بين  مساحةً  األكبر  المستودع  ويعد  2019م 
حيث يسع 42.000 طبلية تقريباً. يتكون المبنى من ثالثة طوابق 
من  أكثر  تتضمن  والتي  مختلفة  تخزينية  حلول  ثالثة  بإستخدام 
ويتم  واحد،  آن  في  آلياً  واإلسترجاع  لإلستخدام  طبلية   15.000
إلى  باإلضافة  جدة  لمصانع  التعبئة  ومواد  الخام  المواد  تخزين 
تخزين جميع المنتجات تامة الصنع من مصانع جدة. عالوة على 
بدأ  والتي  المخبوزات  إنتاج  لخطوط  منطقة  تخصيص  تم  ذلك، 

تشغيلها في يناير 2020م. 

إن إضافة هذا المستودع لمجموعة مستودعات سدافكو يلغي الحاجة 
لتخزين المواد الخام لدى مستودعات الغير ويقرب المخزون من 
دور  للمستودع  كما  اللوجستية.  التكاليف  بذلك  مخفضاً  المصانع 
بحيث  المستودعات  في  المخزون  تخفيض موجودات  في  أساسي 
تنتقل إدارة المخزون من اللجوء ألنظمة الدفع إلى حلول الجذب 
فيتم إعادة تزويد المستودعات يومياً بناًء على مبيعات المستودع. 
ويكمن تأثير هذا المستودع ليس في خفض رأس المال العامل فقط 
بل أيضاً بزيادة وفرة المنتجات وإستخدام المستودعات على نحو 

يتسم بالفعالية مما يضمن للمستهلك منتجات حديثة الصنع.
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القسم التجاري

وايجابي  قوي  بشكل  المستهلكين  توجهات  في  التغيرات  استمرت 
العام  المستهلك خالل  ثقة  مؤشر  أظهر  فبراير؛ حيث  حتى شهر 
التذبذبات. وسجل سوق  بعض  وايجابية رغم  تصاعدية  توجهات 
ارتفاع  بجنب  جنباً   %6.2 بنسبة  نمو  االستهالكية  السلع  شركات 
نسبة ثقة المستهلك ورغبته في انفاق المزيد. فمنذ شهر مارس كان 
مختلفان  وجهان  به  المتعلقة  واالجراءات  كورونا  فيروس  لتأثير 
مثل  الرئيسية  األصناف  شهدت  فبينما  التجارية،  األعمال  على 

الحليب ومعجون الطماطم ارتفاعاً ملحوظاً في المبيعات الرئيسية 
الهلع بسبب  والثانوية إثر اإلستعدادات الرمضانية والشراء بدافع 
بشكل  تأثرت سلبياً  فيروس كورونا، إال أن أصناف اآليس كريم 
المطاعم  وإقفال  اإلندفاعي  االستهالك  قلة  إلى  ذلك  ويعزى  كبير 
تمويل  في  الشركة  أكبرعمالء  من  تعد  والتي  العصائر  ومحالت 
مجموعات اآليس كريم الكبيرة. بينما من المعتقد أن تعبئة المخزون 
سيتم تصحيحياً في الشهور القادمة ومن المتوقع أيضاً ارتفاع نسبة 
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والتي  بحظرالتجوال  المتعلقة  القيود  بسبب  المنزلي  االستهالك 
ستستمر خالل شهر رمضان المبارك.

ارتفعت نسبة حصة منتجات األلبان بشكل عام بينما ارتفعت حصة 
حتى  الماضية  شهراً  اإلثني عشر  لفترة  غيرالمنكه  الحليب  سوق 
حققناه  بما  مقارنة   1.0+(  %33.1 بنسبة  2020م  فبراير  شهر 
العام الماضي( بينما شهد قطاع الحليب وباألخص الحليب  خالل 

طويل األجل غير المنكه انخفاضاً في الخصومات بمؤشر أساسي 
ريال   4.5 من  األسعار  ارتفعت  حيث  لتر  لكل  السعودي  للريال 
سعودي إلى 4.7 ريال سعودي )المصدر: نلسين(. بجانب نمو بيع 
التجزئة، حصد استمرار تركيز سدافكو على قناة البيع لالستهالك 
عن  مايزيد  إلى  المبيعات  رفعت  والتي  مكاسب  البيع  مواقع  في 
50%، وإن كان ذلك على قاعدة صغيرة - مع تسجيل نمو كبير في 
األعمال  بين  فيما  ومبيعات  البيع  منافذ  في  كريم  اآليس  استهالك 
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التجارية. نحن نواصل القيام بأنشطة ذات قيمة ومغزى من عائد 
التجارة  عرض  طرق  على  التركيز  زيادة   )1 ومنها  االستثمار 
الحديثة وأنشطة المنشورات اإلعالنية، 2( إشراك الفئة المستهدفة 
الرئيسية من الشباب من خالل برنامج مدرسي شامل والذي كان 
المدارس، وذلك  إلى 1 مليون طفل في  في وصول سدافكو  سبباً 
الحمالت   )3 الجيدة  والتغذية  الحليب  أهمية  حول  الوعي  لخلق 

اإلعالنية للعالمات التجارية األخرى. 

أولهما  بإطالق منتجي حليب جديدين  قامت سدافكو  العام  وخالل 
مخفض للكسترول واآلخر مدعم بالكالسيوم ليلبي احتيجات طبية 
معينة لفئة من المستهلكين. مازال هذان المنتجان في أولى أيامهما 
العديد من  بعد اإلطالق ومازال ترويجهما مستمرعن طريق  من 

قنوات االتصاالت واألعالنات.

وبالنسبة لمنتج معجون الطماطم والذي يعد أحد منتجات احتياجات 
المستهلك المطبخية، فقد حّسن القيمة السوقية لتبلغ %53.6 )+1.5 
لفترة اإلثني عشر شهراً الماضية من شهر فبراير 2019م( ويعود 
الفضل في ذلك لحملة “سفرا” جنب إلى جنب األنشطة الترويجية 

للمستهلكين وطرق عرض المنتجات داخل المحالت.

تم طرح العروض الترويجية ألصناف الوجبات الخفيفة من خالل 
حملة مبتكرة أُطلق عليها “ أجمع وألعب” والتي تستقطب األطفال 
للمشاركة والمرح واالختالط باقرانهم للعب وتبادل الكروت. كما 

“الملح  الجديدة  للنكهة  العائلي  الحجم  بإضافة  العام  خالل  وقمنا 
والخل” والتي حققت نتائجاً محفزة.

تواصل سدافكو اإلستثمار في فئة اآليس كريم بالتوزيع على نطاق 
أوسع والذي نتج عنه زيادة التوزيع العددي، أما بالنسبة لتفعيل دور 
العروض  أنشطة  تعزيز والئهم من خالل  أساسه  فكان  المستهلك 
الترويجية. وبينما استقرت نسبة السهم على 25.5%، )+0.7 لفترة 

زادت  2019م(  فبراير  شهر  من  الماضية  شهراً  عشر  اإلثني 
وأكواب  أعواد  منها  الشراء  سريعة  المنتجات  خالل  من  ربحيته 
اآليس كريم وتقودها أقماع اآليس كريم وسندويتش السعودية وآيس 
كريم األحجام العائلية. كما تم إطالق نكهة الفراولة الجديدة خالل 
مبيعات  رفعت  والتي  وبابو  سندويتش  كريم  آيس  لمنتجي  العام 

اآليس كريم بما يقارب %3.

من جانب آخر يستمر تركيز فريق المبيعات والتوزيع على ضمان 
عالماتنا  جميع  منتجات  وتوفير  للتوزيع  المناسبة  المستويات 
التجارية في مختلف القنوات التجارية. ومن هذا المنطلق فقد زاد 
توزيع المنتجات المجمدة بشكل ملحوظ خالل العام كما وقد كان 
المجمدات. ومازلنا  فيما يخص غير  تقوية عملياتنا  التركيز على 
نواصل توظيف التكنولوجيا لتحسين مساراتنا وضمان أن التحكم 
اآللي بمبيعاتنا المتحركة يستمر في ضمان اإللتزام وتوقع التغطية 
في  وسنستمر  كما  مالئمة.  تزويد  إعادة  بنسبة  المحالت  لجميع 
تحسين طرق العرض والتواصل مع المتسوق داخل المحالت في 

شتى مواقعنا.
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خالل الربع األخير لسنة سدافكو المالية، اتخذنا جميع االحتياطات 
طبيب  أولى  يناير  شهر  مطلع  ومن  كورونا،  لفيروس  للتصدي 
خالل  الشخصية  النظافة  بموضوع  خاصاً  اهتماماً  الشركة 
من  ُطِلب  كما  الموظفين.  على  يلقيها  التي  التثقيفية  المحاضرات 
وتم  النظافة،  أعمال  يخص  فيما  الجهود  مضاعفة  المواقع  جميع 
تم تطوير سكن  بينما  الشركة،  والقفازات في  الوجه  أقنعة  توزيع 
الموظفين بجدة لبيئة خاضعة للرقابة. ومنذ شهر فبراير، يتم قياس 
لسدافكو.  التابعة  للمباني  الدخول  ينوي  لكل من  الحرارة  درجات 
وخالل فترة وجيزة تضافرت جهود الموظفين وتم اتخاذ اجراءات 

عاجلة ومنها حققنا انجازات تستحق الثناء. 

 بلغ عدد موظفي الشركة بنهاية السنة المالية 2783 موظفًا من 46 
جنسية مختلفة )2426 موظف و375 شخص عن طريق شركات 
توفير الخدمات المساندة(، وذلك بزيادة 121 موظفًا )56 موظف 
و 65 شخص عن طريق شركات توفير الخدمات المساندة مقارنة 
ذوي  من  شخصاً   19 بأن  بالذكر  والجدير  الماضي(،  بالعام 

اإلحتياجات الخاصة يعملون لدى سدافكو.

بينما  بتوظيف 423 موظفاً  الشركة  قامت  خالل 2020/2019م 
شهدنا مغادرة 367 موظف. حيث ركزنا على توظيف السعوديين 
القيادية. وعليه فقد تم تعيين 11 موظفاً  وباألخص في المناصب 
سعودياً جديداً في مناصب قيادية بينما تمت ترقية أربعة موظفين 

سعوديين من داخل الشركة لهذه المناصب. 

 )%15.2( العمل  يتركون  الذين  للموظفين  السنوية  النسبة  بلغت 
اإلستهالكية  السلع  لصناعة  المستهدف  المعدل  عن  يزيد  وهو 
14.78% )المصدر: HAY(. مع أننا قمنا بتقديم برنامج إستبقاء/ 
الحفاظ على الموظفين السعوديين في عام 2018م إال أننا لم نحقق 
النسبة المستهدفة للسعودة وهي 40%. وبالرغم من هذه التحديات، 
النطاق األخضر بشكل  ثباتها في  ما زالت سدافكو محافظة على 
وزارة  من  المخصص  المعيار  وهو  نطاقات  لبرنامج  وفقاً  عام 
الموارد البشرية والتنمية االجتماعية لتحفيز المنشآت على توطين 

الوظائف.

برنامج  هي  عليهم  والحفاظ  الموظفين  جذب  طرق  إحدى  من 
المياه  لتقنيات  العالي  المعهد  بالتعاون مع  الفني والمهني  التدريب 
العام األكاديمي  الفرصة خالل  يتيح  بمدينة رابغ، والذي  والطاقة 
ورش  أو  مصانعنا  أحد  لدى  والتدريب  للعمل  السعودي  للشباب 
العمل في المستودعات. وفي يناير 2020م، تخرج تسعة متدربين 
من هذا البرنامج ويعملون حالياً لدى سدافكو. بدأت الدفعة الرابعة 
الذين يقضون حالياً  المكونة من تسعة متدربين سعوديين  الجديدة 

التطوير التنظيمي

فترة التدريب في مدينة رابغ، ونتطلع قدماً لتخرجهم في مطلع العام 
المقبل. وقد بلغ عدد الخريجين اإلجمالي من المعهد والذين يعملون 

لدى سدافكو 34 موظفاً على مدى ثالثة أعوام. 

ألن التدريب والتطوير حجري أساس تقوم عليه الشركة لنجاحها 
ونموها، فال يقتصر التدريب على المجاالت الوظيفية فقط، بل تجد 
موظفينا يشاركون في برامج التطوير الذاتي رغبة منا في صقلهم 
لتولي المناصب الريادية، حيث بلغ إجمالي الدورات التدريبية في 
مايزيد عن  أي  موظفاً  منها 549  استفاد  المجاالت 28؛  مختلف 
خالل  التدريب  على  حصلوا  الذين  الموظفين  نسبة  من   %70

2019/2018م وكان عددهم 322 موظف. 

الذاتي  للتطوير  يسعين  الالتي  للنساء  مشجعة  بيئة  سدافكو  تُعد 
وتطوير الشركة. حيث نشهد تولي النساء المزيد من الوظائف في 
مختلف المجاالت بالشركة، وفي مصانعها، تم تخصيص خط صنع 
رقائق البسكويت في مستودع جدة المركزي )الجديد( ليتم إداراته 
موظفة   35 توظيف  سيتم  حيث  فقط،  نسائي  فريق  طريق  عن 
في  هدفنا  سيكون  2021/2020م  وخالل  المناوبات.  لمختلف 
مصنع جدة لآليس كريم جعل الخمسة خطوط لإلنتاج تعمل معاً في 

آن واحد مع نسبة 50% من مشغليها ستكون من النساء. 

بحلول شهر مارس 2020م وظفت سدافكو أكثر من 110 موظفة.

المعلومات،  تكنولوجيا  قسم  في  لموظفة سدافكو  البحثية  الورقة  نُشرت 
المجلة  في  الراديو  تررددات  التعرف على  أمن  الفتاح حول  عبد  جود 
الدولية لعلوم الكمبيوتر وأمن الشبكات. كما حصلت على شهادة اعتماد 
وإجتيازها  المعلومات  أمن  نظم  إلدارة  الدولي  للمعيار   27001 آيزو 
ويملؤنا  المعلومات.  تكنولوجيا  لحوكمة  الدولي  المجلس  من  اإلختبار 

الفخر بإنجازاتها!
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سدافكو تحتفل بتخريج تسعة متدربين بالتعاون مع المعهد العالي لتقنيات المياه والطاقة

األكبر  اهتمامها  سدافكو  تولي  لألغذية،  مصنعة  شركة  وألنها 
الشركة  قامت  فقد  والنظافة،  والسالمة  بالصحة  المتعلقة  للجوانب 

بالتركيز الكبير على هذه المواضيع وجهودها ال تكل وال تمل. 

بالصحة  التوعية  محاضرات  من  العديد  تقديم  تم  العام  وخالل 
الجودة  مراقبة  فريق  قام  كما  الشركة،  طبيب  قبل  من  والنظافة 

باإلشراف على اإلمتثال بمثل هذه االجراءات.

إلى  باإلضافة  الموسمية،  اإلنفلونزا  لقاح  الموظفين  تلقى  كما 
لمنسوبي  وبالنسبة  القلبي.  واإلنعاش  األولية  اإلسعافات  تدريبات 

فحصهم  فيتم  بالرياض،  والمركزاإلقليمي  الشركة  مستودعات 
دورياً تماشياً مع متطلبات إعتماد شهادة اآليزو.

وتواصل سدافكو في حث موظفيها على اإلهتمام بالصحة، حيث 
اللياقة  أندية  إشتراكات  لرسوم  بعروض  سدافكو  موظفو  يتمتع 
البدنية والتي يتم تغطية نصف مبالغها من قبل الشركة. عالوة على 
ذلك، يتم مشاركة المواضيع والوصفات الصحية عبر مجلة “نبض 
سدافكو” اليومية وذلك لتشجيع الموظفين على إتباع أسلوب حياة 

مثل  الرياضية  موظفيها  لفرق  الرعاية  سدافكو  وتقدم  صحي. 
الكريكت وكرة السلة وكرة القدم وبهذه الطريقة فهي تدعم النشاطات 

الخارجية بشكل غير مباشر.

وبالتعاون مع مقدمي خدمات التأمين الطبي، تقوم الشركة بمتابعة 
صحة موظفيها دورياً. “منطقة الصحة” كانت إحدى هذه الفعاليات 
التي تم تنظيمها ووفرت أخذ المقاييس األساسية مثل قياس ضغط 
الفرصة  إتاحة  تمت  ذلك  بعد  والطول.  والوزن  والسكري  الدم 
للموظفين إلستشارة األطباء. كما وتم إستضافة متحدثة في شهر 

إستشارية  طاشكندي،  هناء  الطبيبة  الثدي،  سرطان  أكتوبرعن 
جراحة مناظير عامة من مستشفى د.سليمان فقيه. ومؤخراً استضفنا 
الطبيب نزار باهبري إستشاري أمراض باطنية ومعدية بمستشفى 

د. سليمان فقيه لتقديم محاضرة حول التوعية بفيروس كورونا.

إنخفض المتوسط العمري لموظفي الشركة ليبلغ 38.7 عاماً. 

 اهتمامنا بما تم ذكره خالل هذا العام لن يتوقف بل سيستمر في 
األعوام القادمة بإذن الله.
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الحوكمة البيئية واإلجتماعية وحوكمة الشركات

تلعب األعمال التجارية دوراً أساسياً ليس فقط في النمو اإلقتصادي، 
ولكن أيضاً في التنمية اإلجتماعية، وفي سدافكو نعتقد أن الغرض 

والربح ال يتعارضان.

تلتزم  لذلك  قيمنا،  تعبير عن  التجارية هي  نحن ندرك أن أعمالنا 
االجتماعية  التنمية  أجل  من  حولنا  من  العالم  بتحسين  سدافكو 
واالقتصادية على المدى الطويل. نحن نصنع منتجات تهدف إلى 
على  نعمل  الوقت  نفس  وفي  المستهلكين  ورفاهية  تحسين صحة 

تقليل اآلثار الضارة على البيئة.

االلتزام  يقوده  2030م  رؤية  دعم  في  سدافكو  شركة  تفاني  إن 
باإلستثمار في تعليم وتدريب وإشراك المواهب الوطنية الناشئة مع 

إيالء اهتمام خاص بتطوير المهارات والقدرات التقنية والفنية.

الرئيسية لشركة سدافكو ونحن  التركيز  نقطة  المواهب  تنمية  تعد 
العربية  المملكة  في  المتطورة  األغذية  صناعة  بصقل  ملتزمون 
السعودية من خالل تطوير خبرة المواطنين السعوديين، من الذكور 

واإلناث، في جميع العمليات التجارية.

التوازن اإليجابي والفعال بين الجنسين: يعد احترام وإدماج كل 
فرد، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الجنسية أو العمر جزءاً 
القوى  إشراك  خالل  من  سدافكو.  في  العمل  ثقافة  من  يتجزأ  ال 
العاملة لدينا وتعزيز بيئة تمكن الجميع لتحقيق إمكاناتهم هو جزء 

رئيسي من التنفيذ الناجح إلستراتيجية أعمالنا.

تنفذ سدافكو مبادرات للعمل من أجل تحقيق قوى عاملة متوازنة 
بين الجنسين من خالل سلسلة من المبادرات لتشجيع وتمكين المرأة 
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في مختلف الوظائف والمناصب لدى الشركة. حيث تميز سدافكو 
نفسها من خالل االلتزام بالشفافية في اإلبالغ عن القضايا الجنسانية 

وتعزيز مساواة المرأة من خالل توفير تكافؤ الفرص واألجر.

وبشكل متزايد في عمليات  رئيسياً  السعوديات دوراً  النساء  تلعب 
تصنيع  خط  في  ذلك  ويتجلى  المجاالت.  من  العديد  في  سدافكو 
الشوكوالتة الجديد الذي تم إدخاله حديثًا في مصنع جدة لآليس كريم 
المصنع  يُدرن  الالتي  النساء  قبل  من  بالكامل  تشغيله  يتم  والذي 
بنجاح. وقد تم تشغيل خطوط أقماع اآليس كريم في مستودع جدة 
النساء  عدد  لزيادة  استراتيجية  سدافكو  شركة  ونفذت  المركزي، 

الالتي يقمن بتشغيل الخط من 50 % إلى 100 % من النساء.

باإلضافة إلى ذلك، حددت سدافكو هدفاً لتحقيق التوطين بنسبة 35 
الشركة  في  العاملين  الموظفين  إجمالي  من   %  10 من  وأكثر   %

مخصصة للنساء.

المواهب  في  باإلستثمار  التزامها  من  كجزء  والتطوير:  التدريب 
العالي  المعهد  مع  تعاونت  فقد  سدافكو  إلمكانيات  العنان  وإطالق 
التدريب  برنامج  لقيادة  رابغ  مدينة  في  والكهرباء  المياه  لتقنيات 
المهني والفني. إن هذه الشراكة اإلستراتيجية تُيّسر مشاركة الشباب 
في برنامج التدريب المهني للعمل في أحد مصانع أو ورش شركة 
سدافكو. في يناير 2020م، تخرج تسعة متدربين من البرنامج وهم 
الرابعة  الدفعة  تخضع  بينما  سدافكو.  في  حالياً  العمل  رأس  على 
حالياً  رابغ  مدينة  في  للتدريب  سعوديين  تسعة  من  والمكونة 

ويتطلعون إلى إكمال برنامجهم الناجح في أوائل العام المقبل.

إن نجاح البرنامج هو دليل على تفاني سدافكو في رعاية المواهب 
الوطنية، حيث أكمل 34 مواطناً بنجاح برنامج التدريب والمنتهي 

بتوظيفهم في سدافكو على مدى السنوات الثالث الماضية.

تصنيع منتجات رائعة: تسعى سدافكو جاهدة إلى تصنيع منتجات 
تدعم صحة ورفاهية المستهلكين في كل مرحلة من مراحل حياتهم. 
وكجزء من هذا االلتزام، قدمت سدافكو نوعين جديدين من حليب 
خفض  في  للمساعدة  مكونات  على  يحتوي  أحدهما  السعودية، 
المدعم  الكالسيوم  من  عالي  بمحتوى  واآلخر  الكوليسترول، 

للمساعدة في تكوين وتقوية العظام.

التنمية المستدامة  المنتجات من أجل  السالمة والجودة: إن صنع 
طويلة األجل لجميع أصحاب المصلحة يكمن في صميم قِيم سدافكو 
ويعزز التزامنا بتزويد المستهلكين وعائالتهم بمنتجات آمنة وذات 
لسالمة  الصارمة  بالمعايير  انضباطنا  ساعدنا  لقد  عالية.  جودة 
المنتج في الحصول على شهادات المصانع الثالثة لسالمة األغذية 
 ،ISO14001:2015 للبيئة  و   ،ISO22000:2005 وهي 

وللصحة والسالمة المهنية. 

 ISO45000:2018 كما تم تحديث آخر شهادات المصنع إلى شهادة
وهي األحدث في شهر يناير 2020م.

إن ضمان السالمة وأفضل ممارسات اإلنتاج كان سبباً في تحقيق 
مصنع سدافكو لآليس كريم أكثر من 650 يوماً )ما يقارب عامين( 

دون حوادث.
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سدافكو  احتفلت  والثمانون:  التاسع  السعودي  الوطني  اليوم 
الوحدة  أهمية  إلبراز  الوطني  لليوم  والثمانين  التاسعة  بالذكرى 
فيديو  أطلقت سدافكو  اليوم  بتراثنا وخالل هذا  والوئام واعتزازنا 
النشيد  يرددون  وهم  مختلفة  وظائف  من  موظفين  يضم  تذكارياً 

الوطني.

المكرمة  مكة  منطقة  إمارة  برعاية  العطاء:  بشهر  اإلحتفال 
سلة  مبادرة  برعاية  سدافكو  قامت  “معا”ً،  جمعية  مع  وبالتعاون 
متطوع   3000 وبمساعدة  التوالي.  على  الرابعة  للسنة  رمضان 
على مدى األيام األربعة، تم إعداد 5100 سلة وتعبئتها وتوزيعها 
على 2550 عائلة في 8 محافظات حيث تتلقى كل أسرة 34 سلعة.

الوفاء  أهمية  سدافكو  تُدرك  الكربونية:  اإلنبعاثات  من  الحد 
بالتزاماتها تجاه المجتمع وهي ملتزمة بالحفاظ على حقوق اإلنسان 
قامت  حيث  بيئياً.  السليمة  الممارسات  في  والمشاركة  والسالمة 
سدافكو بمبادرات متعددة لدعم هذه الممارسات التشغيلية اإليجابية:

سدافكو هي واحدة من أولى الشركات السعودية التي قامت بتركيب 
على  الطاقة وتعمل حالياً  الشمسية لخفض استهالكها من  األلواح 
تركيب سقف كامل من األلواح الشمسية في مستودع جدة المركزي.

قامت شركة سدافكو بتركيب نظام الخاليا الكهروضوئية في مركز 
السعودية  الشركة  إنتاج مولدات  لدمج  بالرياض  التوزيع اإلقليمي 
للكهرباء الحالية وطاقة تصل إلى 226 كيلوواط يتم توليدها عبر 

2088 لوحة شمسية. تبلغ مساحة هذه األلواح 1592 متر مربع 
مثبتة في منطقة وقوف السيارات ومدعومة بهياكل فوالذية لتوفير 
ميزة إضافية وهي توفير الظل للسيارات. لن يقلل هذا من التكلفة 
من  أيضاً  سيقلل  بل  فحسب،  الكهرباء  استهالك  تقليل  خالل  من 
يغطي  أن  المتوقع  من  الطاقة.  استخدام  عن  الناجمة  اإلنبعاثات 
نظام  مراقبة  يتم  النهار.  أثناء  الطاقة  احتياجات  من  النظام %17 
توليد الخاليا الكهروضوئية على مدار الساعة طوال أيام األسبوع 
األولية  المدخرات  تحقق  النظام  وكفاءة  محوسب  نظام  بواسطة 
المخطط لها. أنتج النظام الكهروضوئي في العام الماضي )أبريل 
2019م إلى مارس 2020م( طاقة 374.81 ميجاواط في الساعة، 

مما يوفر 112.443 ريال سعودي.

مايتم توليده من الطاقة الكهروضوئية فعلياً كل شهر )ميجا واط ساعة( مركز التوزيع اإلقليمي بالرياض

إبريل

 33.05 

أغسطس
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ديسمبر
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يونيو
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أكتوبر
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فبراير
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العشب  بإستبدال  سدافكو  شركة  قامت  المياه  لتوفير  سعيها  في 
موفرة  اصطناعية  بأعشاب  الفتوح  الشيخة  مسجد  حول  الطبيعي 

للمياه.

مصنع  في   %11.8 بنسبة  الماء  استهالك  توفير  استطعنا  حيث 
الحليب بجدة وبنسبة 12% في مصنع اآليس كريم ونسبة 0.9% في 
مصنع الدمام في قنوات البيع الحديثة مقارنة بالعام الماضي. وهذا 
هو نتاج لدراسات وتحليالت دقيقة والتي توفر بيانات مهمة لتطبيق 
منهجيتنا بنجاح وضمان أفضل فاعلية. وبزيادة البيانات والخبرات 
لدينا يمكننا أن نتطلع إلغتنام الفرص التي تسنح لنا لتوفير استهالك 

المياه في المشاريع الكبيرة.

تعزيز وتقييم الصحة: إن احترام الحق في الصحة والسالمة في 
الجميع ورضاهم، وكذلك  تفّضل تحفيز  بيئة عمل  العمل وتحقيق 
تجنب ومنع جميع حوادث العمل هو السبب لكوننا شركة مسؤولة 

اجتماعياً.

إن مبادرات و بروتوكوالت الصحة والسالمة لدى سدافكو تجسد 
مدى التزام الشركة في تنفيذ عملياتها وفقاً ألعلى المعايير الدولية 

للسالمة والصحة المهنيتين.

تتضمن  والتي  شهر  كل  الطبية  الفحوصات  بعمل  الشركة  تقوم 
العديد من أنواع الفحوصات تحت برنامج صحي مخصص. ومن 
هذه الفحوصات الكشف المبكر عن إرتفاع ضغط الدم وداء السكري 
وعالجه لتجنب مضاعفات أمراض القلب واألوعية الدموية. عالوةً 
فهم  للموظفين  ليتسنى  فردية  فحوصات  سدافكو  توفر  ذلك  على 
حاالتهم الصحية بشكل أفضل وتستمر في متابعة العديد من المشاكل 

الصحية ومن ضمنها السمنة ونقص فيتامين د. 

من  سلسلة  سدافكو  نظمت  الثدي،  بسرطان  التوعية  شهر  خالل 
الوعي  نشر  على  المحاضرات  ركزت  حيث  التفاعلية.  األحداث 

دخلت سدافكو عامها الخامس بنجاح في تطوير ورقمنة إجراءات 
ومسيرات  البشرية  الموارد  ونظام  الشراء  أوامر  على  الموافقة 
األجور التي يستخدمها جميع موظفي سدافكو عبر اإلنترنت. قلل 
إلتمام  الالزم  الوقت  إجمالي  من  كبير  بشكل  النظامين  كال 
وفعالية  الكفاءة  وزيادة  الطباعة  إلى  الحاجة  وألغيا  اإلجراءات، 

التكلفة ومؤشر اإلستدامة للعملية.

طريق  عن  الطماطم  ومعجون  سدافكو  لحليب  األولية  التعبئة  تتم 
شركة تتراباك، وهي معتمدة من قبل لجنة مجلس اإلشراف على 
التعبئة  على  الحصول  يتم  للغابات.  المستدامة  لإلدارة  الغابات 
والقابل  تدويره  المعاد  الورق  من  األطباق  ذلك  في  بما  الثانوية 
الناتج عن  البيئي  للتحلل الحيوي، مما يقلل بشكل كبير من األثر 

عملياتنا.

هناك تركيز مستمر على الحد من المياه وإعادة التدوير، وهو جزء 
من مؤشرات األداء الرئيسية لألعمال في جميع مواقع التصنيع. 
الضوء  لتسليط  المواقع  بزيارة  يقوم  ًمستشار خارجي  أيضا  لدينا 
على فرص التوفير في كل عام ويركز بشكل أساسي على سالمة 
إلى النتائج المسجلة  المنتجات واستخدام المواد الكيميائية. استناداً 
هناك انخفاض إيجابي مستمر في هدر المياه باإلضافة إلى توفير 

المواد الكيميائية.

تواصل سدافكو تطوير وابتكار العمليات كجزء من تكريس جهودها 
إلدارة النفايات بكفاءة أثناء عمليات اإلنتاج.
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حول انتشار سرطان الثدي، وعوامل الخطر، والوقاية، والكشف 
المبكر والفحص الذاتي. تقوم شركة سدافكو أيضاً بتقديم محاضرات 
د،  بفيتامين  التوعية  ذلك  في  بما  منتظمة،  بصورة  طبية  توعوية 

وتحليل الدم للموظفات.

منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في آواخر شهر ديسمبر 2019م 
قامت الشركة بتخصيص لجنة مسؤولة عن مراقبة تطورات الوباء، 
وببداية شهر يناير 2020م اطلقت سدافكو برنامجاً تفاعلياً وتعليمياً 
للموظفين، والذي تضمن ورش عمل ودورات تدريبية تركز على 
العدوى.  انتشار  لمنع  الممارسات  وأفضل  النظافة  بروتوكوالت 
وأُجريت هذه الجلسات في المواقع وتم بثها مباشرة عبر االنترنت 

لجميع مواقع الشركة.

االجتماعي،  التباعد  ذلك  في  بما  الوقاية  بروتوكوالت  تنفيذ  تم 
النظافة  بروتوكوالت  بين  المتداخلة  والتحوالت  بعد  عن  والعمل 
والتعقيم الشاملة األخرى. ومنذ شهر فبراير يتم قياس درجة حرارة 
األشخاص الداخلين إلى مقر شركة سدافكو كما وقد تم تقليل عدد 
الزوار الذين ليسوا من الشركة إلى الحد األدنى. كان هذا اإلجراء 
عمليات  على  للحفاظ  حاسماً  سدافكو  شركة  اتخذته  الذي  المبكر 
التصنيع دون انقطاع والتشغيل المستمر لعمليات التصنيع والتوريد 

لضمان توفير المنتجات إلى السوق دون انقطاع.

الموظفين  سفر  قيود  سدافكو  شركة  نفذت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
وفرضت الحجر اإللزامي لمدة 14 يوماً لجميع الموظفين العائدين 
إلى المملكة. تمتلك سدافكو حلوالً مبتكرة تم تطبيقها لتمكين العمل 
عن بعد. وخفضت شركة سدافكو عدد الموظفين في المكتب بشكل 
كبير من خالل االتصال وتيسير عقد االجتماعات عبر الفيديو، مما 

مكنهم من أداء واجباتهم عن بعد دون انقطاع أو تأخير.

برامج المسؤولية اإلجتماعية

من  مجال  كل  في  الخير  بعمل  اهتمامنا  نعزز  سدافكو  في  نحن 
للمسؤولية  متين  إطار  بتنفيذ  التزامنا  خالل  من  عملنا  مجاالت 

االجتماعية للشركة.

اجتماعياً،  مسؤولة  كشركة  للعمل  جاهدة  سدافكو  شركة  تسعى 
مبادرات  وتنفيذ  المؤسسية  المواطنة  روح  لترسيخ  ومكرسة 

اإلستدامة في جميع عملياتنا.

البيئي  األثر  االعتبار  في  سدافكو  شركة  تتخذها  خطوة  كل  تأخذ 
والمجتمعي عبر المجتمعات التي نعمل فيها وخارجها. وكجزء من 
على  تركز  ومبادرات  مناهج  تتضمن  سدافكو  فإن  االلتزام،  هذا 
نتواجد  التي  المجتمعات  رفاهية وصحة  على  إيجابي  تأثير  تقديم 
اليوم،  االستراتيجي  لتخطيطنا  الرئيسي  التركيز  هو  هذا  فيها. 

وللمستقبل.
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ومن ضمن المشاركات لهذا العام:

ساهمت كشريك إستراتيجي مع مدن في كٍل من جدة والدمام   
بإستضافة  2020/2019م  المدارس  زيارات  برنامج  في 
مجموعة طالب مدارس لتتيح لهم فرصة اإلطالع على مراحل 

تصنيع المنتجات بدءاً من المادة الخام.

قامت سدافكو برعاية العديد من األنشطة الرياضية حيث رعت   
الغربية والشرقية( وفرق كرة  المنطقتين  )في  الكريكت  فرق 

السلة )في المنطقتين الغربية والشرقية( وفريق كرة القدم. 

مواقع  في  مجانية  بمنتجات  المدارس  بتزويد  سدافكو  قامت   
مختلفة حول المملكة.

تحفيظ  لمدارس  بمنتجاتها  بالتبرع  بالمساهمة  الشركة  قامت   
الخاصة  اإلحتياجات  ذوي  مدارس  ومقاصف  الكريم  القرآن 

ودور المسنين.

مبادرات  خالل  بمنتجاتها  المدارس  بتزويد  سدافكو  ساهمت   
اإلفطار الصحي ومن ضمنها يوم الحليب العالمي.

قامت الشركة بدعم برنامج وزارة الصحة للتطعيمات.  

قدمت شركة سدافكو محاضرات صحية وتوعوية ألقاها نخبة   
من األطباء حول مواضيع مهمة مثل سرطان الثدي وفيروس 

كورونا المستجد. 

قامت الشركة برعاية المؤتمر والمعرض العربي للمشروبات   
2020/2019م. 

في  والغذاء  الدواء  هيئة  مؤتمر  في  بالمشاركة  قامت سدافكو   
الرياض.

قامت الشركة بالمشاركة في معرض أبوظبي الدولي للتمور   
ضمن جناح المركز الوطني للنخيل والتمور2019م.

شاركت سدافكو في معرض الخليج لألغذية 2019م.  

توفر سدافكو تدريباً فنياً ومهنياً من خالل برنامجها التدريبي   
بالتعاون مع المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء. 

تقوم سدافكو بتطوير وتعليم الشباب السعودي عبر االنخراط   
في المجتمع من خالل برنامج صيفي التدريبي.

لتحقيق هدف المجتمع في بناء القدرات وإدماجهم في المجتمع،   
توفر سدافكو فرص عمل بتوظيف مباشر لأليتام بعد التنسيق 

مع المسؤولين في المؤسسة.
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 نسبة المشاركةالمنتجات
2020/2019م

 نسبة المشاركة
2019/2018م

 نسبة التغير
%

65650الحليب
-9101معجون الطماطم

13130األيس كريم
642الحليب البودرة

220الجبنة
-561أخرى

1001000اإلجمالي

نسبة مشاركة المنتجات في المبيعات

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة بماليين الرياالت السعودية

السنة المالية
المملكة العربية 

 السعودية 
بماليين الرياالت

دول مجلس التعاون 
بماليين الرياالت

 الشرق األوسط 
بماليين الرياالت

 بولندا 
بماليين الرياالت

إجمالي اإليرادات 
بماليين الرياالت

2020/20191,75258481982,056م
2019/20181,56758421461,813م
1,693-2018/20171,6046227م

األنشطة الرئيسية للشركة و شركاتها التابعة

إيرادات النشاط بماليين المنتجات
النسبة %الرياالت

1,32765الحليب
1849معجون الطماطم

26713األيس كريم
1316الحليب البودرة

392الجبنة
1085أخرى

2,056100اإلجمالي
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األنشطة الرئيسية للشركات التابعة

تتمثل األنشطة الرئيسية لشركات سدافكو التابعة في كٍل من الكويت والبحرين واألردن في توزيع منتجات سدافكو في هذه الدول.

بينما تقوم الشركات التابعة للشركة في بولندا بتصنيع وتوزيع منتجات األلبان ألوروبا والشرق األوسط وشمال أفريقيا.

إيرادات الشركات التابعة للشركة السعودية لمنتجات األلبان و األغذية )سدافكو(

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة و الشركات التابعة

إيرادات النشاط بماليين المنتجات
النسبة %الرياالت

4516الحليب

8430الحليب السائل

114معجون الطماطم

83األيس كريم

10237الحليب البودرة

93الجبنة

207أخرى

279100اإلجمالي

 دول مجلس التعاون السنة المالية
بماليين الرياالت

 الشرق األوسط 
بماليين الرياالت

 بولندا 
بماليين الرياالت

 إجمالي اإليرادات 
بماليين الرياالت 

2020/20195848198304م

2019/20185842146246م

80-2018/20176218م

الجدول أعاله يشمل مبيعات التصدير
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التحليل الجغرافي لمبيعات سدافكو وشركاتها التابعة 

البيان
مبيعات 

2020/2019م 
بماليين الرياالت

 النسبة 
%

مبيعات 
2019/2018م 
بماليين الرياالت

النسبة %

1,752851,56787المملكة العربية السعودية 

198101468بولندا

402422 البحرين

0000قطر

181161الكويت

231191األردن

251231التصدير

2,0561001,813100اإلجمالي
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تملك سدافكو حصص في شركات تابعة تساعدها على تحقيق أهدافها وتوزيع منتجاتها كما هو موضح أدناه:

* قامت سدافكو باإلستحواذ على أغلبية األسهم في شركة مليكوما والشركة التابعة لها وهي فوديكسو أس بي زد. أوو.أوو وشركة ميلكوما لمنتجات األلبان زد. أوو.أوو )يشار إليها معاً 
مجوعة مليكوما( من خالل شركة سدافكو بولندا التابعة والمملوكة بالكامل لشركة سدافكو.

** هذه الشركات مملوكة لشركة مليكوما أس بي زد. أوو.أوو

ال توجد أي أدوات دين صدرت ألي من الشركات التابعة.

رأس المال الدولةالنشاط الرئيسيالشركة
المدفوع

 نسبة الملكية عدد االسهم
)%(

 شركة سدافكو 1
البحرين- ش ش و 

استيراد وتصدير وبيع وتوزيع 
منتجات األلبان واآليس كريم 

ومنتجات أخرى

 50.000 البحرين
دينار بحريني

500%100

 شركة سدافكو الكويت 2
للمواد الغذائية المحدودة

 50.000 الكويتتوزيع األلبان والمواد الغذائية
دينار كويتي

100%49

شركة سدافكو األردنية للمواد 3
الغذائية المحدودة

استيراد وبيع وتوزيع منتجات 
األلبان واآليس كريم والمواد 

الغذائية األخرى

 250.000 األردن
دينار أردني

250,000%100

 شركة سدافكو بولندا 4
أس بي زد. أوو.أوو

تملك حصص و أسهم في 
الشركات و أنشطة أخري

 805.000 بولندا
زلوتي بولندي

16,000%100

 * شركة مليكوما 
أس بي زد. أوو.أوو 

 8.728.000 بولنداتصنيع االلبان ومنتجاتها 
زلوتي بولندي

17,456%76

 ** فوديكسو أس بي 
زد. أوو.أوو

 1.000.000 بولنداتصنيع االلبان ومنتجاتها
زلوتي بولندي

2.000%76

 **ميلكوما لمنتجات االلبان 
زد. أوو.أوو 

 1.000.000 بولندابيع منتجات األلبان بالجملة
زلوتي بولندي

1,000%37

 غير نشطة شركة سدافكو قطر5
)توزيع األلبان والمواد الغذائية(

 1.500.000 قطر
ريال قطري

1,500%75

أسماء الشركات التابعة وأنشطتها الرئيسية، دولة ومحل التأسيس لعملياتها ونسبة الملكية
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البحرين
شركة سدافكو البحرين - ش ش و

بولندا
شركة سدافكو بولندا أس بي زد. أوو.أوو  

* شريكة ميلكوما أس بي زد. أوو.أوو  
** فوديكسو أس بي زد. أوو.أوو  

** ميلكوما لمنتجات االلبان زد. أوو.أوو  

الكويت
شركة سدافكو الكويت للمواد الغذائية المحدودة

األردن 
شركة سدافكو األردنية للمواد الغذائية المحدودة
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أبرز مؤشرات األداء

زاد صافي الربح هذا العام بمبلغ 49 مليون ريال سعودي )%22.7( 
البالغ  ليصل إلى 265 مليون ريال سعودي مقابل العام الماضي 
وهوامش  المبيعات  بزيادة  مدفوعاً  سعودي،  ريال  مليون   216
الربحية. زاد صافي مبيعات الحليب بنسبة 14% و اآليسكريم بنسبة 
15 % ومعجون الطماطم بنسبة 6%، مما ساهم بإجماليه في زيادة 
لجميع  المبيعات  في  بالنمو  مدفوعاً   ،%12 بحوالي  الكلية  النسبة 
القنوات. كان ارتفاع مبيعات الحليب مدفوعاً في المقام األول بمنح 
خصومات أقل )نفس التكرارالعالي للخصم، مع خفض الخصومات 

الحادة(، والتي شوهدت في القطاع.

باإلنخفاض  مدفوعاً   %33.5 إلى   %32 من  تحّسن  الربح  هامش 
الحاد في الخصومات على الحليب وإرتفاع مبيعات اآليسكريم من 
خالل التوسع في التوزيع عبر أسواقنا، زادت تكلفة المواد الخام 
مصادرها  في  التنوع  نتيجة  ولكن  والرابع  الثالث  الربع  خالل 
بالحصول عليها من الشركة البولندية التابعة لنا ميلكوما والتأثير 
االكبر للعوامل المذكورة اعاله، أدى الى المحافظة على التحسن 

في هوامش الربحية.

مصاريف البيع والتوزيع زادت من 266 مليون ريال سعودي الى 
ريال  مليون   34.6 )بزيادة  سعودي  ريال  مليون   301
تكاليف  ارتفاع  إلى  رئيسي  بشكل  ذلك  ويرجع  سعودي,+%13( 
اإلهالك  قيمة  وإرتفاع  المبيعات  بزيادة  المرتبطة  العاملة  القوى 
التي تم  التوزيع وثالجات اآليس كريم  نتيجة زيادة عدد سيارات 
العالمة  في  االستثمار  زيادة  إلى  باإلضافة  األسواق  في  توزيعها 

التجارية.

المصاريف اإلدارية زادت من 92 مليون ريال سعودي الى 101 
مليون ريال سعودي )بزيادة 8.5 مليون ريال سعودي، + %9.3( 
العاملة.  القوى  تكاليف  ارتفاع  إلى  رئيسي  بشكل  ذلك  ويرجع 
الموظفين  على  والحفاظ  تطوير  على  التركيز  الشركة  تواصل 
السعوديين مما يستلزم تكاليف تدريب إضافية. تمت زيادة تكاليف 

التمويل نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16.

مليون   12.7 بمبلغ  التجارية  المدينة  الذمم  مخصص  في  الزيادة 
بسبب  النتائج،  ضمن  ادراجها  وتم  معقولة  تعتبر  سعودي  ريال 
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المستجد  كورونا  فيروس  عن  الناتج  الراهن  اإلقتصادي  الوضع 
العربية  المملكة  في  أعمالنا  بجميع  ذلك  ويتعلق   .)19 )كوفيد 

السعودية والخليج.

كان تأثير جائحة فيروس كرونا المستجد )كوفيد 19( ضئيل على 
نتائجنا لعام 2019\20 حيث بدأت األزمة تتفاقم فقط في األسبوعين 
األخيرين من مارس. تتركز أولوياتنا خالل هذه الفترة على سالمة 
وعمالئنا.  فيه  نعمل  الذي  والمجتمع  وعائالتهم  موظفينا  وأمن 
لإلرشادات  وفقًا  العمل،  في  ومصانعنا  مستودعاتنا  استمرت 
واإلجراءات الحكومية العامة بهذا الخصوص، حيث نسعى لضمان 
عالمة  تحمل  التي  منتجاتهم  على  عمالئنا  حصول  استمرار 

السعودية، خالل هذه التحديات في االوقات الحالية.

يمثل أداءنا هذا العام تعافياً قوياً بعد العامين الماضيين التي كانت 
فيها المبيعات واالرباح منخفضة، نمت جميع فئات المبيعات الثالثة 
والحصة السوقية كانت على أقل تقدير متماشية مع العام الماضي 

في المجموع السنوي المتحرك، شهدت الشركة البولندية لمنتجات 
بودرة الحليب التابعة لنا عاماً قوياً أيضاً نتيجة لإلرتفاع العالمي في 

أسعارالحليب واالستخدام األمثل لموارد المصنع.

أعلنّا في الربع الثالث عن شراء منشأة، نعمل اآلن على تحويلها 
إلى مصنع آيس كريم جديد لدعم خطط النمو على المدى المتوسط 

والطويل وكذلك لطرح منتجات جديدة.

توزيعات  زيادة  على  اإلدارة  مجلس  وافق  الثالث،  الربع  خالل 
ريال   2 من  ديسمبر  في  دفعها  تم  التي  المرحلية  األسهم  أرباح 

سعودي للسهم الى 2.5 ريال سعودي للسهم.

بلغ رصيد النقدية بنهاية مارس 646 مليون ريال سعودي.
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قائمة الدخل )ماليين الرياالت(

 )301(

1,813  2,056 

12 8

)92(  )101(

580  689 

)17(  )18(

)1,233(  )1,367(

)0.3( )12(

)266(

216  265 

19-2018 20-2019

صافي المبيعات

الزكاة

  المصاريف
اإلدارية والعمومية

 مصاريف تمويل بالصافي/
إيرادات آخرى

صافي اإليرادات المالية

صافي األرباح

مصاريف البيع والتوزيع

مجمل الربح

تكلفة المبيعات
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2016/2015م2017/2016م2017/2016م2018/2017م2019/2018م2020/2019مالبيان

1,2731,0951,1001,0441,044813األصول المتداولة
901821663597598577األصول غير المتداولة

2,1741,9161,7631,6421,6421,391إجمالي األصول
498420329271269196الخصوم المتداولة

200138113108111100الخصوم غير المتداولة
698558442379380297إجمالي الخصوم 

معايير المحاسبة السعوديةمعايير المحاسبة الدولية

مقارنة نتائج األعمال: )بماليين الرياالت(

2016/2015م2017/2016م2017/2016م2018/2017م2019/2018م2020/2019مالبيان

2,0561,8131,6931,7871,8581,983اإليرادات
-1,274-1,097-1,097-1,059-1,233-1,367تكاليف اإليرادات

689580634690761709مجمل الربح
265216260304302261صافي الربح

معايير المحاسبة السعوديةمعايير المحاسبة الدولية

مقارنة األصول و الخصوم: )بماليين الرياالت(

أصول وخصوم الشركة

معايير المحاسبة الدوليةمعايير المحاسبة السعودية

20-2019 19-2018 18-2017

إجمالي األصولإجمالي الخصوم 

17-2016

2,174 1,916 1,763
1,642

698 558 442 379

17-2016 16-2015

1,642
1,391

297380
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النتائج التشغيلية و الفروقات الجوهرية بماليين الرياالت

المدفوعات النظامية خالل العام المالي 2019-2020 بآالف الرياالت

الرصيدالمدفوعالمستحقالبيان

-9,8799,879الجمارك
-30,52530,525الزكاة

-12,72112,721التأمينات االجتماعية
-568568عقد تداول

-11,57611,576التأشيرات والرسوم الحكومية
-29,23429,234قيمة الضريبة المضافة + ضريبة اإلستهالك

-94,50394,503اإلجمالي

2019/2018م2020/2019مالبيان
التغيرات )+(

2018/2017منسبة التغير% أو )-(

131,693%2,0561,813243اإليرادات
-111,059%-134-1,233-1,367تكلفة اإليرادات

19634%689580109مجمل الربح
-15361%-55-358-413مصروفات تشغيلية - أخرى

24274%27622254الربح التشغيلي
معايير المحاسبة الدولية
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التغيرات في إجمالى حقوق المساهمين )بماليين الرياالت(

20-2019

1,476

19-2018

1,358

18-2017

1,321

17-2016

1,263

16-2015

1,094

 بماليين
الرياالت

 بماليين
الرياالت

 بماليين
الرياالت

 بماليين
الرياالت

 بماليين
الرياالت
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية، ومناصبهم الحالية 
والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم

أعضاء مجلس اإلدارة

اإلسم
المنصب الحالي 

في سدافكو 
وغيرها

المنصب 
السابق في 

سدافكو وغيرها 
الخبراتالمؤهل

دبلوم من 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

األستاذ/ فيصل حمد مبارك 2.

العيار

نائب رئيس مجلس 

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

عضو مجلس إدارة عضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح4.

في عدة شركات

بكالوريوس إدارة 

األعمال – التسويق و 

الخدمات اللوجستية

جامعة أوهايو أمريكا

عضو مجلس إدارة المركز الطبي الدولي �

رئيس مجلس إدارة شركة صناعات الخير للكيماويات غير  �

العضوية

عضو مجلس إدارة مجموعة شركات باسمح �

رئيس مجلس إدارة شركة هال لسلسلة اإلمدادت �

عضو مجلس إدارة اإلستثمار والتطوير الدولي �

عضو مجلس إدارة شركة مصادر المستقبل �

عضو مجلس إدارة شركة ُصروح المدينة للعقارات  �

واالستثمارات

األستاذ/ أحمد محمد حامد 5.

المرزوقي

ماجستير إدارة عضو مجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارة

األعمال- جامعة والية 

كاليفورنيا – أمريكا

المبيعات والتسويق في شركة سدافكو �

عضو مجلس إدارة شركة سدافكو – السعودية �

عضو مجلس إدارة شركة البروج للتأمين التعاوني  �

اإلدارة التنفيذية في عدة شركات �
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تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف األعضاء

يتكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء تم إنتخابهم للفترة من 1 أبريل 2018م إلى 31 مارس 2021م

الصفةاإلسم

غير تنفيذيسمو الشيخ/ حمد صباح األحمد

غير تنفيذياألستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار

مستقلاألستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة

غير تنفيذياألستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح

مستقلاألستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي

مستقلاألستاذ/ سليمان سعود الجارالله

تنفيذياألستاذ/ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار

اإلسم
المنصب الحالي 

في سدافكو 
وغيرها

المنصب 
السابق في 

سدافكو وغيرها 
الخبراتالمؤهل

األستاذ/ سليمان سعود جارالله 6.
الجارالله

المدرسة العسكرية عضو مجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارة
– السعودية

مدير مجوهرات الجارالله �

عضو مجلس إدارة شركة سدافكو �

رئيس لجنة المكافآت والترشيحات في شركة سدافكو �

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

–أمريكا

عضو مجلس إدارة شركة سدافكو السعودية �

إدارة المبيعات سدافكو �

مدير تنفيذي شركة سدافكو �

مدير شركة سدافكو البحرين �

مدير شركة سدافكو قطر �

نائب رئيس مجلس المديرين شركة سدافكو األردنية  �

عضو مجلس إدارة شركة سدافكو بولندا أس بي زد. أوو. �
أوو
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المنصب اإلسم
الخبراتالمؤهـــــــــلالمنصب السابقالحالي

األستاذ/ سليمان سعود 1.
جار الله الجارالله

رئيس لجنة 
المكافآت 

والترشيحات

رئيس لجنة 
المكافآت 

والترشيحات

المدرسة العسكرية 
السعودية

مدير مجوهرات الجارالله �
عضو مجلس إدارة شركة سدافكو �
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت سدافكو �

 األستاذ/ فيصل 2.
حمد مبارك العيار

عضو لجنة 
المكافآت 

والترشيحات

عضو لجنة 
المكافآت 

والترشيحات

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 �

 األستاذ/ طارق 3.
محمد عبد السالم

عضو لجنة 
المكافآت 

والترشيحات

عضو لجنة 
المكافآت 

والترشيحات

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 المكافآت والترشيحات

المنصب اإلسم
الخبراتالمؤهلالمنصب السابقالحالي

األستاذ/ فيصل حمد مبارك 1.
العيار

رئيس لجنة 
المراجعة

رئيس لجنة 
المراجعة

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 �

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 �
عضو مجلس إدارة شركة البروج للتأمين التعاوني  �
اإلدارة التنفيذية في عدة شركات �
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اإلدارة التنفيذية
األستاذ / والتروس ماثيوس 

الرئيس التنفيذي

يتمتع بخبرة مهنية في شركات السلع اإلستهالكية واألغذية وفي 
العديد من القطاعات الصناعية امتدت على مدار 35 عاماً في كل 
وقد  األوسط.  والشرق  وأفريقيا  الوسطى،  وأمريكا  أوروبا،  من 
إلتحق في يناير2008م بسدافكو كرئيس تنفيذي حيث عمل على 
تسريع  على  ساعدت  وفعالة  متقنة  إستراتيجيات  وتنفيذ  إستحداث 
النمو. وتحت إشرافه استطاعت سدافكو تحقيق نمو بأرقام  عجلة 
مزدوجة في مبيعاتها ومضاعفة ربحيتها والقيمة السوقية إلى أربعة 
إدارة  أضعاف. كما يشغل فاوت أيضاً منصب عضو في مجلس 

مجموعة الحسن غازي إبراهيم شاكر المدرجة في تداول.

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

الصناعية والمنزلية(. 

الهندسة  في  عالي  تعليم  شهادتي  فاوت  يحمل  العلمية:  المؤهالت 
المعمارية البحرية من إتش تي سي دورخيت باإلضافة إلى إدارة 

األعمال من الجامعة الهولندية.

األستاذ / إيان جوليت
المدير العام للشؤون المالية 

المحاسبة  وممارسات  المالية  سدافكو  إدارة  مسؤولية  إيان  يتولى 
المعلومات  تكنولوجيا  إدارة  إلى  باإلضافة  التقارير  ورفع 
إلى شركة سدافكو عمل مع شركة  إنضمامه  واالتصاالت. وقبل 
بيبسي و توينينجز وتايلورز اوف هاروغوت ولديه 20 عاماً خبرة 

في المالية في مجال صناعات السلع اإلستهالكية واألغذية.

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

األستاذ / شاهزاد ألطاف
المدير العام إلستراتيجية الشركة وتطوير األعمال

شاهزاد مسؤول عن قيادة تطوير وتنفيذ أهداف سدافكو اإلستراتيجية 
والمتعلقة بأنشطة تطوير األعمال ذات القيمة المضافة. سابقاً كان 
يشغل منصب مدير عام التسويق داخل الشركة منذ فبراير 2017م. 
وقبل إلتحاقه بسدافكو قضى 12 عاماً لدى رويال فريزالند كومبينا 

في المملكة العربية السعودية وفي غانا.

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

اإلدارية وهو أيضا ُمسّجل كمحلل مالي معتمد.

األستاذ / بول فان صايك
مدير عام التطوير التنظيمي

تتمثل مسؤولية بول في تحسين مشاريع التطوير التنظيمي واألداء 
بسدافكو في مارس 2011م ولديه خبرة  إلتحق  الشركة. وقد  في 
مهنية أكثر من 30 عاماً منها 15 عام في مجال صناعات السلع 
فريزالند  شركة  لدى  يعمل  كان  ذلك  وقبل  واألغذية  اإلستهالكية 
وشركة  لإلستثماراألجنبي  الهولندية  والوكالة  وتوش،  وديلويت 

الخطوط الجوية الملكية الهولندية.

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

األستاذ / ديفاشيش سينجا
مدير عام التشغيل التجاري

التجاري،  والتسويق  والتسويق  المبيعات  عمليات  ديفاشيش  يتولى 
وقد إلتحق بسدافكو في عام 2019م. يتمتع ديفاشيش بخبرة تزيد 
عن 19 عام في المجال التجاري من شركة بروكتر وغامبل. حيث 
إكتسب خبرات تنفيذ المبيعات والتسويق التجاري والمسارات إلى 
األسواق وتطوير التنظيم من الهند وماليزيا وسويسرا ومؤخراً من 

كينيا حيث قام بإدارة األعمال في إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا.

المؤهالت العلمية: ديفاشيش حاصل على البكالوريوس في التجارة 
من كلية سانت كزافييه في كلكتا وحاصل على ماجستير في اإلدارة 

من المعهد الهندي لإلدارة، لكناو.
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اسم العضو 
أسماء الشركات التى يكون عضو 
مجلس االدارة عضواً في مجالس 

إدارتها الحالية أو من مديريها

داخل / 
خارج 

المملكة 
العربية 

السعودية

الكيان 
القانوني 

)مساهمة 
مدرجة، 
مساهمة 

غير 
مدرجة، 
محدودة(

أسماء الشركات التى يكون عضو 
مجلس االدارة عضواً في مجالس 

إدارتها السابقة أو من مديريها

داخل / خارج 
المملكة 
العربية 

السعودية

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة، 

مساهمة غير 
مدرجة، محدودة(

سمو الشيخ/ حمد صباح 
األحمد

الشركة السعودية لمنتجات  �
األلبان 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

األستاذ/ فيصل حمد مبارك 
العيار

الشركة السعودية لمنتجات  �
األلبان واألغذية )سدافكو(

شركة مشاريع الكويت القابضة �
بنك الخليج المتحد  �
البنك األردني الكويتي �
شركة الخليج للتأمين �
مجموعة بانثر ميديا �

السعودية

الكويت

البحرين
األردن
الكويت

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

مدرجة

مدرجة
مدرجة
مدرجة
مدرجة

 محدودة

األستاذ/ عبد الله يعقوب 
بشارة

الشركة السعودية لمنتجات  �
األلبان واألغذية )سدافكو(

مشاريع الكويت القابضة �
المكتب االستشاري للدراسات  �

االستراتيجية

السعودية

الكويت
الكويت

مدرجة

مدرجة
محدودة

 شركة العقارات المتحدة �

شمال أفريقيا القابضة �

الكويت

الكويت

مدرجة

غير مدرجة

األستاذ/ سعيد أحمد سعيد 
باسمح

الشركة السعودية لمنتجات  �
األلبان واألغذية )سدافكو(

المركز الطبي الدولي �
شركة صناعات الخير  �

للكيماويات غير العضوية

السعودية

السعودية
السعودية

مدرجة

مساهمة 
مغلقة

مساهمة 
مغلقة

 مجموعة شركات باسمح �

شركة هال للسلسة اإلمدادت  �
اإلستثمار والتطوير الدولي �
شركة مصادر المستقبل �
شركة ُصروح المدائن للعقارات  �

واالستثمارات

السعودية

السعودية
السعودية
السعودية
السعودية

محدودة

محدودة
غير مدرجة
غير مدرجة
غير مدرجة

 األستاذ/ أحمد محمد 
حامد المرزوقي

الشركة السعودية لمنتجات  �
األلبان واألغذية )سدافكو(

األستثمارات المتعددة للخدمات  �
الطبية

شركة مخزن األدوية العربي  �
السعودي

شركة البروج للتأمين التعاوني �

السعودية

السعودية
السعودية
السعودية

مدرجة

محدودة

محدودة
مدرجة

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 والمجوهرات �

السعودية

السعودية

مدرجة

مؤسسة

األستاذ/ مساعد عبد الله 
النصار

الشركة السعودية لمنتجات  �
األلبان واألغذية )سدافكو(

شركة سدافكو األردن �
شركة سدافكو قطر �
شركة سدافكو البحرين �
 شركة سدافكو بولندا  �

أس بي زد. أوو.أوو

السعودية

االردن
قطر

البحرين
بولندا

مدرجة

محدودة
محدودة

فردية
محدودة

 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

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التى يكون عضو مجلس اإلدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
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عدد وتواريخ إجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة المالية )2019/4/1م إلى 2020/3/31م(

إجتمع مجلس اإلدارة مرتين وأصدر11 قراراً بالتمرير

تاريخ إنعقاد آخر جمعية عامة غير عادية هو 2019/12/03م

األسم

اإلجماليالقرارات بالتمرير)11(الحضورى )2(

20
19

/09
/30

20
20

/02
/09

20
19

/04
/24

20
19

/05
/07

20
19

/05
/09

20
19

/07
/25

20
19

/10
/07

20
19

/10
/21

20
19

/10
/31

20
19

/12
/02

20
19

/12
/30

20
20

/01
/12

20
20

/01
/26

13

13سموالشيخ/ حمد صباح األحمد

األستاذ/ فيصل حمد مبارك 
13العيار

13األستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة

األستاذ/ سعيد أحمد سعيد 
13باسمح

األستاذ/ أحمد محمد حامد 
13المرزوقي

13األستاذ/ سليمان سعود الجارالله

األستاذ/ مساعد عبد الله عبد 
13العزيز النصار
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ليس لدى أي من 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.

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأبناؤهم القصر

ملكية أعضاء اإلدارة التنفيذية وزوجاتهم وابناؤهم القصر

نسبة التغيير)+/-(في 31 مارس 2020في 1 أبريل 2019األسم

 سمو الشيخ/ حمد صباح األحمد1.
ممثالً عن شركة الصناعات المتحدة

1,0001,000-

 األستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار2.
ممثالً عن بنك الخليج المتحد

1,0001,000-

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

 األستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح4.
ممثالً عن شركة السمح التجارية

3,798,0083,798,008-

-22,25021,0005.62األستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي5.

-1,0001,000األستاذ/ سليمان سعود الجارالله6.

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

نسبة التغيير)+/-(في 31 مارس 2020في 1 أبريل 2019األسم

-3,5003,500األستاذ والتروس ماثيوس 1.

-00األستاذ بول فان صايك2.

-00األستاذ شاهزاد ألطاف3.

-00األستاذ أيان جوليت4.

-00األستاذ ديفاشيش سينجا5.
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لجنة المراجعة:  )1

إختصاصات لجنة المراجعة وصالحياتها ومسؤولياتها:

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من 
سالمة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وتشمل 

مهام اللجنة بصفة خاصة مايلي:

أ( التقارير المالية:

قبل عرضها  للشركة  والسنوية  األولية  المالية  القوائم  دراسة   )1
على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان 

نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

إبداء الرأي الفني – بناءاً على طلب مجلس اإلدارة – فيما إذا    )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    )4
مراجع  أو  الشركة  في  اإللتزام  مسؤول  أو  مهامه  يتولى 

الحسابات.

التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة   )5
في التقارير المالية.

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي    )6
والتوصية لمجلس 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   -
أو إدارة المراجعة الداخلية فيما يتعلق بإعداد القوائم 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
التنفيذية حكمهم على مدى الجودة والمالئمة والمقبولية للمبادئ 
المحاسبية للشركة وممارسات اإلفصاح عن المعلومات المالية 

كما هو متبع حالياً في الشركة إلصدار التقارير المالية.

ب( المراجعة الداخلية:

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر   )1
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 
المنوطة  أداء األعمال والمهام  الموارد الالزمة وفعاليتها في 
تقديم  اللجنة  فعلى  داخلي،  مراجع  للشركة  يكن  لم  وإذا  بها. 

توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة    )4
الداخلية أو المراجع الداخلي وإقتراح مكافآته.

ج( مراجع الحسابات: 

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم   )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  أعماالً  تقديمه  عدم 

المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

اإلجابة عن إستفسارات مراجع حسابات الشركة.   )4

دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية    )5
ومتابعة ما اتِخذ بشأنها.

لجان المجلس
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أسماء أعضاء لجنة المراجعة واإلجتماعات التي عقدت أثناء العام المالي )2020/2019م(

التصنيفاإلسم

اإلجماليبالتمرير )5(حضوري )2(

20
19

/0
9/

30

20
20

/0
2/

09

20
19

/0
4/

21

20
19

/0
4/

24

20
19

/0
5/

01

20
19

/0
7/

24

20
20

/0
1/

26

7

ًاألستاذ/فيصل حمد مبارك العيار 7رئيسا

7عضواًاألستاذ/طارق محمد عبد السالم

7عضواًاألستاذ/أحمد محمد حامد المرزوقي

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. 

رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة إتخاذ إجراء بشأنها إلى    )4
يتعين  التي  باإلجراءات  توصياتها  وإبداء  اإلدارة،  مجلس 

إتخاذها.

)2020/2019م(  المالي  العام  خالل  المراجعة  لجنة  عقدت 
اجتماعين حضوريين وخمسة قرارات بالتمرير.
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لجنة المكافآت والترشيحات:  )2

تتكون لجنة المكافآت والترشيحات من ثالث أعضاء.

وصالحياتها  والترشيحات  المكافآت  لجنة  إختصاصات 
ومسؤولياتها:

أ( إختصاصات اللجنة فيما يتعلق بالمكافآت تكون كالتالي:

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان   )1
مجلس  إلى  ورفعها  التنفيذية،  واإلدارة  المجلس  عن  المنبثقة 
اإلدارة للنظر فيها تمهيداً إلعتمادها من الجمعية العامة، على 
باألداء،  ترتبط  معايير  إتباع  السياسة  تلك  في  يراع  أن 

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  لمجلس  التوصية    )4
للسياسة  بالشركة وفقاً  التنفيذيين  المنبثقة عنه وكبار  واللجان 

المعتمدة.

ب( إختصاصات اللجنة فيما يتعلق بالترشيحات تكون كالتالي:

إقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة    )1
واإلدارة التنفيذية.

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم    )2
وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي 

شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.

إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية المجلس    )3
وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.

ألعمال  تخصيصه  العضو  على  يتعين  الذي  الوقت  تحديد    )4
المجلس.

أو  المهارات  من  الالزمة  لإلحتياجات  السنوية  المراجعة    )5
اإلدارة  ووظائف  اإلدارة  مجلس  لعضوية  المناسبة  الخبرات 

التنفيذية.

وتقديم  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  هيكل  مراجعة    )6
التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

في  المستقلين  األعضاء  إستقالل  من  سنوي  بشكل  التحقق    )7
كان  إذا  مصالح  تعارض  أي  وجود  وعدم  اإلدارة،  مجلس 

العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

غير  واألعضاء  التنفيذيين  لألعضاء  وظيفي  وصف  وضع    )8
التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.

وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء   )9
المجلس أو كبار التنفيذيين.

تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس، واقتراح الحلول   )10
لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

بمهام  الجدد  المجلس  أعضاء  وتعريف  لتدريب  آلية  وضع   )11
بالكفاءة  أعمالهم  أداء  من  يمكنهم  بما  وأنشطتها  الشركة 

المطلوبة.

أداء  ومراجعة  للشركة  التنظيمي  الهيكل  ومراجعة  دراسة   )12
اإلدارة التنفيذية وكبار التنفيذيين في الشركة.

وباإلضافة إلى المهام المذكورة أعاله للجنة المكافآت والترشيحات 
يكون لها الحق في التالي:

مهامها  ضمن  يدخل  موضوع  أي  عن  والتحري  التحقيق   )1
وإختصاصاتها، أو أي موضوع يطلبه المجلس من اللجنة.

وطلب  ووثائقها  الشركة  سجالت  دفاتر  على  اإلطالع   )2 
التنفيذية  اإلدارة  أو  المجلس  بيان من أعضاء  أو  إيضاح   أي 
أي  عن  واإلستفسار  التحري  بغرض  الشركة  موظفي  أو 

معلومات.
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اإلجراءات التي إتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه – وبخاصة 
حيال  وملحوظاتهم  المساهمين  بمقترحات  علماً  التنفيذيين –  غير 

الشركة وأدائها:

في  المساهمين  السادة  وأسئلة  وملحوظات  مقترحات  تسجيل  يتم 
العادية والغير عادية  للشركة  العامة  الجمعية  إجتماعات  محاضر 
في  وتسجيلها  وأسئلتهم  إستفساراتهم  جميع  على  اإلجابة  وتتم 
محاضر اإلجتماعات ومتابعة تنفيذ ما يمكن تنفيذه من إقتراحات 
في  المقترحات  هذه  إستعراض  ويتم  للشركة  التنفيذية  اإلدارة  مع 
إجتماعات مجلس اإلدارة التي تعقب إجتماعات الجمعيات العامة 

للشركة والتداول بشأنها بين السادة األعضاء.

أسماء أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات إجتماعتها خالل عام 2019-2020م 

تقييم أداء مجلس اإلدارة 

يشجع مجلس إدارة الشركة أعضائه على ممارسة مهامهم بفعالية 
وبما يحقق مصلحة الشركة ويعقد إجتماعات حضورية وقرارات 

بالتمرير متى تطلب األمر النظر في أمور محددة أو طلبات ترفعها 
يعقد  كما  بشأنها  قرارات  إتخاذ  بغرض  للمجلس  التنفيذية  اإلدارة 

المجلس أو يمرر قراراته متى ما دعت الحاجة إلى ذلك. 

ويقوم مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال 
أداء  ومراقبة  الشركة  إستراتيجية  وتطوير  المناسب  الوقت  وفي 
الشركة لتحقيق أغراضها وفق ميزانياتها السنوية المجازة من قبل 
أداء  عن  دورية  تقارير  برفع  التنفيذية  اإلدارة  وتقوم  المجلس. 
الشركة لمجلس اإلدارة ويحرص مجلس اإلدارة في أداء واجباته 
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.

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات التابعة لمجلس اإلدارة بتقييم أداء 
في  النظر  خالل  من  التنفيذية  اإلدارة  ولجان  وأعضائه  المجلس 

اإلستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل الشركة   )3
ن ذلك في  أو من خارجها في حدود صالحياتها، على أن يضمَّ
محضر إجتماع اللجنة، مع ذكر إسم الخبير وعالقته بالشركة 
أو اإلدارة التنفيذية ويجوز للجنة طلب حضور أي موظف أو 
المستقلين  المراجعين  أو  الشركة  محامين  أو  مسؤول  مدير 

لإلجتماع معها أو مع أي من أعضائها أو مستشاريها.

المالي  العام  خالل  والترشيحات  المكافآت  لجنة  عقدت 
2020/2019م اجتماعين حضوريين وقرارين بالتمرير.

التصنيفاإلسم

اإلجماليبالتمرير )2(حضوري )2(
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4عضواًاألستاذ/طارق محمد عبد السالم
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بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات 

اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 2019/06/11م
الشيخ/ حمد صباح األحمد ويمثله في اإلجتماع األستاذ/ مساعد النصار بموجب تفويض. �
األستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار ويمثله في اإلجتماع األستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي بموجب تفويض. �
األستاذ /عبدالله يعقوب بشارة ويمثله في اإلجتماع األستاذ/ سليمان سعود الجار الله بموجب تفويض. �

اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 2019/12/03م
الشيخ/ حمد صباح األحمد ويمثله في اإلجتماع األستاذ/ مساعد النصار بموجب تفويض. �
األستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار ويمثله في اإلجتماع األستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي بموجب تفويض. �

 اإلجتماع األول 2019/06/11م اإلسم
)عادية(

 اإلجتماع الثاني 2019/12/03م
)غير عادية(

االستاذ/ مساعد عبد الله النصار1.

االستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي2.

االستاذ/ سليمان سعود الجارالله3.

االستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح4.

عدد مرات 
السبب تاريخ الطلبالطلب

توزيعات أرباح12019/06/12

أخرى12019/11/10

الجمعية العامة12019/11/24

توزيعات أرباح12019/12/04

توزيعات أرباح12019/12/18

سجل الحضور

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين للفترة من 2019/4/1م الى 2020/3/31م وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

اإلستراتيجية  األهداف  تحقيق  بمدى  ترتبط  التي  األداء  مؤشرات 
للشركة وجودة إدارة المخاطر لديها وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية 

وتحديد جوانب القوة والضعف بما يتوافق مع مصلحة الشركة.



التقرير السنوي 2019-2020م 52

بيان بالمكافآت والتعويضات

أعضاء مجلس اإلدارة
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األعضاء المستقلين

األستاذ/ عبد الله يعقوب 
400,000400,000400,000بشارة

األستاذ/ أحمد محمد حامد 
400,00020,000420,000420,000المرزوقي

األستاذ/ سليمان سعود 
400,00020,000420,000420,000الجارالله

1,200,00040,0001,240,0001,240,000اإلجمالي

األعضاء غير التنفيذيين

سموالشيخ/ حمد صباح 
400,000400,000400,000األحمد

األستاذ/ فيصل حمد مبارك 
400,00040,000440,000440,000العيار

األستاذ/ سعيد أحمد سعيد 
400,000400,000400,000باسمح

1,200,00040,0001,240,0001,240,000اإلجمالي

األعضاء التفيذيين

األستاذ/ مساعد عبد الله 
400,000503,796903,79649,258953,054248,161عبد العزيز النصار

400,000503,796903,79649,258953,054248,161اإلجمالي
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مكافاَت ستة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

مكافاَت لجنة المراجعة

 مكافأة ثابتة العضو 
بدل حضور الجلسات )عدا بدل حضور الجلسات(

المجموع 
)بالريال 
السعودي(

20,00020,000األستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار1.

20,00020,000األستاذ/ طارق محمد عبد السالم2.

20,00020,000األستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي3.

60,00060,000اإلجمالي

 مكافأة ثابتة 
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 مكافأة متغيرة 
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عدد 
5,400,1841,445,2336,845,4172,619,1062,579,1415,198,247500,03712,543,701األعضاء 6

5,400,1841,445,2336,845,4172,619,1062,579,1415,198,247500,03712,543,701اإلجمالي

مكافاَت لجنة المكافآت والترشيحات

 مكافأة ثابتةالعضو
بدل حضور الجلسات)عدا بدل حضور الجلسات(

المجموع 
)بالريال 
السعودي(

20,00020,000األستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار1.

20,00020,000األستاذ/ طارق محمد عبد السالم2.

20,00020,000األستاذ/ سليمان سعود الجارالله3.

60,00060,000اإلجمالي
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ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون 5% فأكثر والتغيرات خالل السنة المالية

 نتائج المراجعة الداخلية السنوية لإلطالع على مدى فعالية 
إجراءات الرقابة الداخلية

 عدد األسهماألسم
في 1 أبريل 2019

 عدد األسهم
في 31 مارس 

2020

 نسبة الملكية
في 1 أبريل 

2019

 نسبة الملكية
في 31 مارس 

2020

نسبة التغيير 
)+/-(

-40.11%40.11%13,036,46113,036,461شركة القرين لصناعة البتروكيماويات1.

-11.68%11.68%3,798,0083,798,008شركة السمح للتجارة المحدودة2.

قام المجلس بالمصادقة على خطة المراجعة الداخلية السنوية القائمة 
على إدارة المخاطر والتأكد من تنفيذها بفعالية تامة حسب الجدول 
باالطالع على  الداخلية  المراجعة  إدارة  تقوم  لها.  المحدد  الزمني 
مدى كفاية وكفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية، كما والتأكد من 
تطبيق هذه األنظمة بشكل صحيح. يتم تحقيق ذلك كجزء من الخطة 
السنوية للمراجعة المعدة على أساس المخاطر التي تم تحديدها ويتم 
اتخاذ  من  بالتأكد  أيضاً  المجلس  ويقوم  العام.  مدار  على  تنفيذها 
اإلدارة اإلجراءات الالزمة بشأن القضايا المبلغ عنها، بما في ذلك 
تدوين و إصدار السياسات واإلجراءات التي من شأنها تعزيز نظام 
الرقابة الداخلية. و قد قامت اإلدارة بتطبيق إدارة المخاطر بأسلوب 
منهجي مما ساهم في زيادة فاعلية إدارة المخاطر. كما و تقوم إدارة 

للتأمين  البروج  شركة  مع  واحدة  سنة  لمدة  عقًدا  سدافكو  أبرمت 
2019م  يوليو   1 من  اعتباراً  التأمين(  خدمات  )تقدم  التعاوني 
وتنتهي في 30 يونيو 2020م حيث كان عرضها هو أكثر الشروط 

بأسلوب منهجي وفعال، وبتزويد مجلس  المخاطر  بإدارة  الشركة 
اإلدارة بتقارير ربع سنوية عن نتائج إدارة المخاطر تلك.

العام  خالل  والخارجية  الداخلية  المراجعة  تقارير  إلى  واستناًدا 
يتعلق  فيما  اإلدارة  من  المقدمة  التأكيدات  إلى  باإلضافة  الحالي 
بفعالية أنظمة الرقابة الداخلية والمالية في الشركة، لم يتم رصد أي 
مشكالت رئيسية لها عالقة بأنظمة الضبط الداخلي تقتضي االفصاح 
عنها وبالتالي يرى المجلس أن هذه األنظمة فعالة. تجدر اإلشارة 
إلى أن اإلدارة تعمل على تحديث )خطة استمرارية األعمال( نتيجة 

لتغييرات تتعلق بالموظفين.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تدخل الشركة في معامالت مع أطراف ذات عالقة باستخدام نفس 
المعايير المتبعة مع جميع األطراف األخرى وتحت أفضل شروط 
أنهم  على  العالقة  ذات  األطراف  تعريف  ويتم  التجاري،  التبادل 
أعضاء مجلس إدارة سدافكو وكبار المساهمين وكبار التنفيذيين أو 

تجدون أدناه ملخصاً لهذه المعامالت:

أوال:

 القيمة نوع العمليةالدولةاسم الشركة
)مليون ر.س(

 الحساب الختامي 
)مليون ر.س(

11.202.28خدمات تأمينالسعوديةشركة بروج للتأمين التعاوني

أي من أقربائهم من الدرجة األولى، بما يتماشى مع اللوائح والقواعد 
بهذا  يتعلق  فيما  التجارة  ووزارة  المالية  السوق  لهيئة  التوجيهية 
تقتضي  المذكورة  األطراف  مع  المعامالت  هذه  ومثل  الصدد، 

اإلفصاح.

مالئمة للسعر والمزايا. حيث أن األستاذ/ فيصل حمد العيار )نائب 
رئيس  نائب  منصب  يشغل  سدافكو(  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 
التي تملك 28.5% في شركة  للتأمين  مجلس إدارة شركة الخليج 
من 9  اعتباراً  مباشرة(.  غير  )مصلحة  التعاوني  للتأمين  البروج 
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أبرمت سدافكو عقد إستشارات مع بي كي سي لإلستشارات لتقديم 
شركة  تعد  2019-2020م.  خالل  عام  لمدة  استشارية  خدمات 
مشاريع  شركة  مجموعة  من  لإلستشارات  سي  كي  وبي  سدافكو 
األحمد  صباح  حمد   / )كيبكو(.الشيخ  القابضة  لإلستثمار  الكويت 

خالل العام قامت سدافكو بإيداع مبلغ 50.63 مليون ريال سعودي 
لمدة 35 يوم بما يعادله بالدوالر األمريكي لدى بنك الخليج المتحد 
التجارية. حيث أن  في البحرين بمعدل أعلى من معدالت السوق 

 القيمة نوع العمليةالدولةاسم الشركة
)مليون ر.س(

 الحساب الختامي 
)مليون ر.س(

- 0.86خدمات إستشاريةالهندبي كي سي لإلستشارات

 القيمة نوع العمليةالدولةاسم الشركة
)مليون ر.س(

 الحساب الختامي 
)مليون ر.س(

-50.63وديعةالبحرينبنك الخليج المتحد

واألستاذ/ فيصل العيار هما رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة في 
كل من سدافكو وكيبكو كما أن األستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة هو 
أيضاً عضو مجلس إدارة في كٍل من كيبكو وسدافكو )مصلحة غير 

مباشة(.

من  كٍل  في  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  هو  العيار  فيصل  األستاذ/ 
سدافكو وبنك الخليج المتحد )مصلحة غير مباشرة(.

أ( وفقاً للمادة 50 من النظام األساس للشركة توزع أرباح الشركة 
الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

اإلحتياطي  لتكوين  األرباح  صافي  من   )%10( يجنب   .1
العادية  العامة  الجمعية  تقرر  أن  ويجوز  للشركة  النظامي 
وقف هذا التجنيب متى بلغ اإلحتياطي المذكور )30%( من 

رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس اإلدارة أن   .2
تجنب )10%( من صافي األرباح لتكوين إحتياطي إتفاقي 
يخصص لغرض أو أغراض محددة وذلك حسب ما تقرره 

الجمعية العامة العادية للمساهمين. 

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين إحتياطيات أخرى،   .3
توزيع  يكفل  أو  الشركة  يحقق مصلحة  الذي  بالقدر  وذلك 
وللجمعية  المساهمين.  على  اإلمكان  قدر  ثابتة  أرباح 

سياسة توزيع األرباح
المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء 
يكون  ما  لمعاونة  أو  الشركة  لعاملي  اجتماعية  مؤسسات 

قائماً من هذه المؤسسات.

يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل )%5(   .4
من رأسمال الشركة المدفوع.

يخصص بعد ما تقدم نسبة )10%( من الباقي لمكافأة مجلس   .5
مجلس  عضو  عليه  مايحصل  اليتجاوز  أن  على  اإلدارة 
اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ 500.000 
السادسة  للمادة  وفقاً  وذلك  سعودي  ريال  ألف  خمسمائة 
والعشرون  الرابعة  والمادة  الشركات  نظام  من  والسبعون 

من النظام األساسي للشركة.

المرزوقي  أحمد محمد حامد  األستاذ/  انتخاب  تم  مارس 2019م 
شركة  إدارة  مجلس  في  كعضو  سدافكو(  إدارة  مجلس  )عضو 

البروج للتأمين التعاوني.

وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية لسدافكو التي إنعقدت في 11 
يونيو 2019م الموافقة على هذه المعاملة.

ثانيا:

ثالثاً:
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مصنع اآليس كريم الجديد

خالل الربع الثالث 2020/2019م أتّمت الشركة إتفاقية شراء مبنى مقابل لمبنى مصنع الحليب الحالي بجدة، وسيتم تحويل هذا المبنى إلى 
موقع تصنيع خالل العام المقبل لدعم النمو المستقبلي لما يتم إنتاجه حالياً باإلضافة إلى المنتجات الجديدة. كلنا يقين بأن المبنى الجديد سيكون 
ذو فائدة كبيرة حيث سيضاعف أعمالنا الحالية ثالث مرات على األقل في المستقبل باذن هللا، وسيتيح لنا الموقع الكبير تصميم سيزيد اإلنتاجية 

أكثر من ذي قبل والتي من شأنها تحسين الكفاءة. ومن المتوقع أن تكلفة المبنى الجديد ستساهم في خطط نمو المبيعات. 

 نسبة األرباح خالل السنة المالية
مجموع التوزيعاتمن 2019/4/1 الى 2020/3/31

نسبة األرباح الموصى بها للتوزيع في نهاية السنةتوزيعات النصف األول من السنة

50%25%25%النسبة

81.2581.25162.50اإلجمالي )مليون ر.س(

ملحوظة: بتاريخ 2019/06/11م وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح 2 ريال للسهم الواحد )65 مليون ريال سعودي( بما يمثل 20% من رأس المال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31م.

القرارات المهمة والخطط المستقبلية

ب( توزيع أرباح مرحلية 

يجوز للشركة توزيع أرباح على مساهميها نصف سنوية أو ربع 
سنوية بعد إستيفاء المتطلبات النظامية التالية:

أن تفوض الجمعية العامة العادية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح   .1
مرحلية بموجب قرار يصدر منها سنوياً.

أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة وتستطيع التوقع   .2
بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.

أن تكون الشركة لديها سيولة معقولة.  .3

قوائم  آلخر  وفقاً  للتوزيع  قابلة  أرباح  الشركة  لدى  يتوفر  أن   .4
بعد  توزيعها،  المقترح  األرباح  لتغطية  كافية  مراجعة،  مالية 
خصم ما تم توزيعه ورسملته من تلك األرباح بعد تاريخ هذه 

القوائم المالية.

وذلك باإلضافة إلى متطلبات نظامية أخرى قد يشترط توافرها   
بواسطة أي جهة مختصة في المملكة العربية السعودية.
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مشروع مستودع جدة المركزي

بدأت عمليات التشغيل في مستودع جدة المركزي خالل شهر آبريل 2019م وفي متوسط سعته التي تستوعب 42,000 طبلية، تم استخدام 
مابين 55% و60% منها. وعند زيادة حجم النمو المستقبلي، من المتوقع أن اإلستفادة من المدخرات ستعود ايجابياً على نتائج الشركة باإلضافة 

إلى تحسين جودة المنتجات للمستهلكين وضمان توفرها بشكل أكبر واستخدام المستودع بصورة أكثر فاعلية.

بتاريخ 18 ديسمبر 2018م تمت الموافقة من قبل مساهمي الشركة 
نسبة  إعادة شراء  عملية  على  العادية  غير  العامة  الجمعية  خالل 
10% من أسهم الشركة واالحتفاظ بها كأسهم خزينة، على أن تكون 
عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خالل فترة أقصاها 
إثنى عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. كما 
تمت الموافقة على اإلحتفاظ باألسهم المشتراة حتى 5 سنوات بدءاً 

إعادة شراء أسهم خزينة 

طريقة االحتفاظ بهاتاريخ عملية الشراء قيمتهاعدد األسهم 

أسهم خزينة 19- 26- 27 -28 فبراير 2019م51.6 مليون ريال سعودي500,250

من تاريخ إنعقاد الجمعية. تلى ذلك قرار الجمعية العامة غير العادية 
المنعقدة بتاريخ 2019/12/03م بالموافقة على تمديد فترة الشراء 
لمدة عام آخر )إثنى عشر شهراً(. حيث أن الشركة قامت بشراء 
عدد 500.250 سهم بقيمة 51.6 مليون لاير سعودي وذلك حتى 

تاريخ 2020/03/31م. 

إستثمارات مستقبلية

تواصل الشركة اإلستثمار في النمو المستقبلي وذلك بتقييم وإغتنام الفرص الجديدة وسيتم اإلعالن عن أي تطورات إذا لزم األمر.
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 أهداف وسياسات إدارة مخاطر 
األدوات المالية

الدائنة  الذمم  من  للمجموعة  الرئيسية  المالية  المطلوبات  تتكون 
التجارية والذمم الدائنة األخرى والمستحقات والمطلوبات األخرى. 
المدينة  الذمم  من  للمجموعة  الرئيسية  المالية  الموجودات  تتكون 
غير  األسهم  في  واالستثمار  األخرى  المدينة  والذمم  التجارية 
المالية  لألدوات  الدفترية  القيم  إن  يعادله.  وما  والنقد  المدرجة 

للمجموعة متقاربة بدرجة معقولة للقيمة العادلة.
إن المجموعة معرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر 
السيولة. وتشرف اإلدارة العليا للمجموعة على إدارة هذه المخاطر. 
المخاطر  لجنة  من  الدعم  على  للمجموعة  العليا  اإلدارة  تحصل 
حوكمة  وإطار  المالية  المخاطر  حول  المشورة  تقدم  التي  المالية 
التأكيد  المخاطر  لجنة  تقدم  للمجموعة.  المناسب  المالية  المخاطر 
للمجموعة  المالية  المخاطر  أنشطة  بأن  للمجموعة  العليا  لإلدارة 
تم  قد  المالية  المخاطر  وأن  مناسبة  وإجراءات  لسياسات  خاضعة 
لدى  المخاطر  وأهداف  لسياسات  وفقاً  وإدارتها  وقياسها  تحديدها 
المجموعة. يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد السياسات إلدارة 

كل من هذه المخاطر الملخصة أدناه:

مخاطر السوق

التدفقات  أو  العادلة  القيمة  تذبذب  السوق هي مخاطر  إن مخاطر 
النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. 
تتكون أسعار السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر سعر 
كمخاطر  األخرى  األسعار  ومخاطر  العمالت  ومخاطر  الفائدة 

أسعار ملكية.

يتعلق تحليل الحساسية في األقسام التالية بالمركز المالي كما في 
31 مارس 2020م. 

مخاطر أسعار الفائدة  )1

مخاطر سعر الفائدة هي المخاطر المتعلقة بتقلب القيمة العادلة أو 
التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في معدالت 
لدى  ليس  و2019،   2020 مارس   31 في  كما  السوقية.  الفائدة 
المجموعة أي قروض وبالتالي لم يتم عرض أي حساسية لمخاطر 
بودائع  المتعلقة  الفائدة  سعر  مخاطر  فإن  كذلك،  الفائدة.  سعر 
المرابحة البنكية قصيرة األجل غير جوهرية كما في 31 مارس 

2020 و2019.

مخاطر العملة  )2

مخاطر العملة هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في قيمة األداة المالية 
نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر 
العملة عندما يتم تقويم المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات 
العملة الوظيفية للمجموعة. كانت  المثبتة بعملة غير  والمطلوبات 
معامالت المجموعة خالل العام بالريال السعودي والدينار البحريني 

واليورو  األردني  والدينار  الكويتي  والدينار  البولندي  والزلوتي 
والدوالر األمريكي. 

غير  العمالت  الناشئة عن  العملة  لمخاطر  المجموعة  تعرض  إن 
المرتبطة بالريال السعودي ليست جوهرية في هذه القوائم المالية 
الموحدة. ال تتعرض المجموعة بشكل جوهري لتذبذبات في أسعار 
أن  حيث  العادية،  أعمالها  دورة  خالل  األجنبية  العمالت  صرف 
المعامالت الجوهرية للمجموعة، خالل السنة، إما بالريال السعودي 

أو الدوالر األمريكي.

مخاطر االئتمان  )3

الوفاء  على  طرف  مقدرة  عدم  مخاطر  هي  االئتمان  مخاطر  إن 
بالتزاماته تجاه أداة مالية أو عقد مع عميل مما يؤدي إلى خسارة 
أنشطتها  الناتجة عن  االئتمان  لمخاطر  المجموعة  تتعرض  مالية. 
أنشطتها  وعن  تجارية(  مدينة  ذمم  أساسي  )بشكل  التشغيلية 

االستثمارية، كودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية.

الذمم المدينة التجارية )أ(  

وفقاً  عمل  وحدة  كل  طريق  عن  العمالء  ائتمان  مخاطر  تدار 
بإدارة  المتعلقة  الرقابة  وظوابط  وإجراءات  المجموعة  لسياسات 
بناًء  للعميل  االئتمانية  الجودة  تقييم  يتم  للعمالء.  اإلئتمان  مخاطر 
تتبع نفس  الفردية والتي  االئتمان  على عدة حقائق نوعية وحدود 
منتظم  بشكل  القائمة  المدينة  الذمم  مراقبة  يتم  المراجعة.  طريقة 

وبشرط أن تكون مشكوك في تحصيلها. 

عمالء  خمسة  المجموعة  لدى  كان   ،2020 مارس   31 في  كما 
يمثلون تقريباً 44% )31 مارس 2019: 44%( من إجمالي الذمم 
التجارية القائمة. تمثل األرصدة القائمة للذمم المدينة التجارية %82 
الخليجي  التعاون  مجلس  في  و%7  السعودية  العربية  المملكة  في 
)بخالف المملكة العربية السعودية( و11% في بلدان مختلفة. نظراً 
للعقود قصيرة األجل الخاصة بالذمم المدينة التجارية، تعتبر قيمتها 

الدفترية هي نفس قيمتها العادلة.

يتم تحليل متطلبات انخفاض القيمة في كل فترة تقرير على أساس 
فردي ألغلبية العمالء. إضافةً إلى ذلك، يتم تجميع عدد كبير من 
انخفاض  وتقييم  متجانسة  مجموعات  في  الصغيرة  المدينة  الذمم 
مخاطر  في  كبيرة  زيادة  وجود  ويُفترض  جماعي.  بشكٍل  القيمة 
االئتمان في حالة تأخر المدين ألكثر من 90 يوًما في سداد الدفعة 
التعاقدية. ويحدث العجز عن سداد الذمم المدينة التجارية في حالة 
إخفاق الطرف المقابل في سداد الدفعات التعاقدية في غضون 90 
إجراءات  متابعة  المجموعة  وتستمر  استحقاقها.  موعد  من  يوًما 
اإلنفاذ من أجل استرداد الذمم المدينة المستحقة. وفي حالة استرداد 
الذمم المدينة، يتم إدراجها في قائمة الدخل الشامل الموحدة. تقوم 
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الغرامات المفروضة على سدافكو

 الغرامات / الجزاءات المفروضة على الشركة خالل العام المالي 2020/2019م

خالل العام قامت هيئة السوق المالية بفرض غرامة على سدافكو مقدارها 100.000 ريال سعودي )مئة ألف ريال سعودي( لعدم تقيدها 
ببعض الفقرات من الضوابط واالجراءات التنظيمية أثناء عملية إعادة شراء األسهم التي تمت خالل شهر فبراير 2019م. وبهذا الصدد قامت 

سدافكو برفع طلب استئناف والذي ال يزال قيد النظر حالياً لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية.

المالية، بشكٍل كلي أو جزئي، في  الموجودات  المجموعة بشطب 
أنه ال  واستنتاجها  العملية  االسترداد  لجميع جهود  استنفاذها  حالة 

يوجد توقع استرداد معقول.

عدم  بمجرد  لالسترداد  معقول  توقع  وجود  عدم  المجموعة  تُثبت 
خضوعها لنشاط اإلنفاذ.

إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير 
هو القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الموجودات المالية. ال تحتفظ 
بتقييم  المجموعة  تقوم  كتأمين.  إضافية  ضمانات  بأية  المجموعة 
تركيز المخاطر فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية باعتباره منخفض 

وذلك لتنوع أساس عمالئها.

يودع النقد لدى البنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تعتبر الودائع 
الهامشية والموجودات المالية للشركة ذات مخاطرائتمان منخفضة 
وبالتالي تم استخدام نموذج الخسارة المتوقعة لمدة 12 شهًرا لتقييم 
االنخفاض في القيمة. بناًء على تقييم اإلدارة لالنخفاض في القيمة، 
فإنه ال يوجد أي مخصص مطلوب فيما يتعلق بهذه األرصدة لجميع 

الفترات المعروضة.

بالنسبة للذمم المدينة التجارية، تطبق الشركة النهج المبسط لرصد 
مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة المنصوص عليها في المعيار 
مخصص  باستخدام  تسمح  والتي   9 رقم  المالي  للتقرير  الدولي 
التجاري.  المدينة  الذمم  كافة  عمر  مدار  على  المتوقعة  الخسارة 
المدينة  الذمم  تجميع  يتم  المتوقعة،  االئتمانية  الخسائر  ولقياس 
وأيام  المشتركة  االئتمان  مخاطر  خصائص  على  بناء  التجارية 
االئتمانية  الخسائر  تتضمن  ذلك،  على  عالوة  السداد.  في  التأخر 

المتوقعة المعلومات المستقبلية.

الحالية  المعلومات  لتعكس  السابقة  الخسارة  معدالت  تعديل  يتم 
على  تؤثر  التي  الكلية  االقتصادية  العوامل  على  والمستقبلية 
الناتج  المجموعة  حددت  المدينة.  الذمم  لتسوية  العمالء  مطلوبات 
المحلي اإلجمالي ومعدل البطالة للدول التي تبيع منتجاتها فيها لكي 
تكون العوامل األكثر مالءمة، وعليه تقوم بتعديل معدالت الخسارة 

السابقة بناء على التغيرات المتوقعة في هذه العوامل.

نقد وما يعادله )ب(  

تدار المخاطر االئتمانية الناتجة عن األرصدة مع البنوك والمنشآت 
اإلئتمانية  الحدود  مراجعة  تتم  المجموعة.  لسياسات  وفقاً  المالية 
على  المجموعة  إدارة  مجلس  أعضاء  قبل  من  المقابلة  لألطراف 
موافقة  على  بناء  الفترة  خالل  تجديدها  وباإلمكان  سنوي  أساس 
تأثير  حجم  لتقليل  الحدود  تم وضع  لقد  للمجموعة.  المالية  اللجنة 
مقدرة  عدم  حالة  في  المالية  الخسائر  تجنب  وبالتالي  المخاطر 
الطرف المقابل على السداد. تتعامل المجموعة مع بنوك ذات سمعة 
للنقد  تقييم الجودة االئتمانية  ائتماني مرتفع. يمكن  جيدة وتصنيف 

وما يعادله بالرجوع إلى التصنيفات االئتمانية الخارجية.

إن مخاطر اإلئتمان على أرصدة البنوك محدودة حيث يتم اإلحتفاظ 
بأرصدة النقد لدى بنوك ذات سمعة جيدة بمعدل يتراوح من أ-3 

الى أعلى من ذلك.

مخاطر السيولة  )4

من خالل  دوري  بشكل  السيولة  مخاطر  بمراقبة  المجموعة  تقوم 
تقييم وتأكيد الفائض/ العجز من رأس المال العامل والتأكد من توفر 
تقوم  الضرورة،  عند  اليومية.  عملياتها  لتمويل  كافية  سيولة 
مع  المكشوف  على  سحب  تسهيالت  في  الدخول  في  المجموعة 

البنوك للتأكد من استمرارية تمويل العمليات.
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اإلقرارات 

تُقر الشركة بما يلي:

أّن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.  )1

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

مواصلة  على  الشركة  قدرة  في  يذكر  شك  أي  يوجد  ال  أنّه   )3
نشاطها.

الشركة  على  مستحقة  أو  قائمة  قروض  أي  توجد  ال  أنّه   )4
والشركات التابعة لها.

النظام  في  الواردة  األحكام  كافة  بتطبيق  تلتزم  الشركة  أّن   )5
األساس للشركة وفي نظام الشركات والقرارات الوزارية ذات 
النظام  في  بشأنه  نص  أو  ذكره  يرد  لم  ما  كل  على  الصلة 

األساسي بالشركة.

التنفيذيين  كبار  أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  أيٍ  يملك  ال   )6
رأسمال  في  أسهم  أو  حصة  القصر  وأوالدهم  وأزاوجهم 
الشركات التابعة للشركة، وأن الشركة لم تقم بإبرام أي أعمال 
أو عقود فيها مصلحة جوهرية ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو ألي 
شخص ذي عالقة بهم، سوى ما تم اإلفصاح عنه في معامالت 
هذا  في  ذكرها  سبق  والتي  عالقة  ذات  أطراف  مع  الشركة 

التقرير.

كان ألعضاء  نوع  أي  من  نقدي  قرض  أي  الشركة  تقدم  لم   )7
مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض عقده أي عضو من 
مجلس اإلدارة أو عضو من أعضاء اإلدارة التنفيذية مع الغير.

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 أو أحد أعضاء مجلس 

اإلدارة في الشركة عن أي مكافآت.

أن كل أسهم الشركة هي أسهم عادية متساوية القيمة اإلسمية   )9
النظام وأنه  التصويت وغيرها من الحقوق حسب  في حقوق 
ليس لدى الشركة أسهم إمتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة 
في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو 

كبار التنفيذيين أو لمنسوبيها.

10( بعد مراجعة القوائم المالية من قبل برايس ووترهاوس كوبر 
PWC، تم التأكد أن القوائم المالية تم إعدادها وفقاً للمعايير 
الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية 
والقرارت والضوابط الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين 
تحفظ،  بدون  الخارجي  المراجع  تقرير  وظهر  القانونيين، 
حيث تظهر القوائم المالية بعدل من كافة النواحي الجوهرية 
األساسي  والنظام  الشركات  نظام  متطلبات  مع  ومتفقة 

للشركة.

ال توجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة.  )11

ال تقوم الشركة حالياً بتطبيق خطط لحقوق خيار، كما اليوجد   )12
للشركة أدوات للدين قابلة للتحويل إلى أسهم.

لم تقم الشركة بإنشاء أي إستثمارات أو إحتياطات لمصلحة   )13
موظفيها.

قامت الشركة بشراء أسهم خزينة خالل السنة المالية.  )14

الشركة وشركاتها التابعة ليس لديها أدوات دين.   )15

لم تقم الشركة بإصدار أو منح أي أدوات دين قابلة للتحويل   )16
أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو أي 
لم تتحصل على أي عوض  حقوق مشابهة كما أن الشركة 

مقابل ذلك.

اكتتاب  أو  تحويل  حقوق  منح  أو  بإصدار  الشركة  تقم  لم   )17
بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو 

مذكرات حق اكتتاب.
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الئحة حوكمة الشركات

البنود التي لم يتم تطبيقها من الئحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك

رقم المادة أو 
أسباب عدم التطبيقنص المادة أو الفقرةالفقرة

إلزامية ابتداًء من دورة مجلس إدارة أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.20/ج/10
الشركة المساهمة المدرجة التي تكون بعد 

تاريخ 2019/1/1م يدرك المجلس هذا 
االشتراط وسوف يتم تفادي ذلك خالل 

تكوين مجلس اإلدارة الجديد من 1 آبريل 
2021م

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

فقرة إسترشاديةيجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقالً.54/ب

لجنة المراجعة إجتمعت مرتين وأصدرت تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على أال تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خالل السنة المالية للشركة.57/أ
عدد 5 قرارات بالتمرير

تشكيل لجنة إدارة المخاطر70

تشكَّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى )لجنة إدارة المخاطر( يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء 
مجلس اإلدارة غير التنفيذيين. ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى مالئم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون 

المالية.

مادة إسترشادية ويتم إدارة المخاطر 
بواسطة لجنة المراجعة.

اختصاصات لجنة إدارة المخاطر71 

تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي:

وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من   )1
تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناًء على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.

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

التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خالل   )3
االثني عشر شهراً القادمة.

اإلشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد   )4
تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها.

إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعّرضها لها بشكل دوري )من خالل إجراءاختبارات التحمل عل   )5
سبيل المثال(

إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس   )6
اإلدارة.

تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.  )7

ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.  )8

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

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

بثقافة  الوعي  زيادة  على  والعمل  بالشركة،  المحيطة  للمخاطر  المخاطر  إدارة  موظفي  استيعاب  من  التحقق   )11
المخاطر.

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

مادة إسترشادية ويتم إدارة المخاطر 
بواسطة لجنة المراجعة

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر: 72

تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل )ستة أشهر( على األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك

مادة إسترشادية ويتم إدارة المخاطر 
بواسطة لجنة المراجعة
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رقم المادة أو 
أسباب عدم التطبيقنص المادة أو الفقرةالفقرة

تحفيز العاملين:85

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

تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لإلستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل   )1
والموضوعات محل القرارات المهمة.

برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من األرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق   )2
مستقل لإلنفاق على تلك البرامج.

إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.   )3

مادة إسترشادية

مادة إسترشادية87

تضع الجمعية العامة العادية – بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة – سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها 
واألهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع.

مادة إسترشادية 

مبادرات العمل االجتماعي 88

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 بالشركات   )1
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.  )4

مادة إسترشادية

تشكيل لجنة حوكمة الشركات 95 

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 تطبيقات الحوكمة، 

وتزويد مجلس اإلدارة، سنوياً على األقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.

مادة إسترشادية. ويتم متابعة حوكمة الشركة 
من قبل فريق مكون من ممثلي إدارات 

المالية والشؤون القانونية وعالقات 
المستثمرين واإلدارة العليا.
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  القوائم المالية الموحدة

 2020مارس  31للسنة المنتهية في 
 وتقرير المراجع المستقل
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 )شركة مساهمة سعودية(

  القوائم المالية الموحدة
 2020مارس  31للسنة المنتهية في 

 
  صفحة 
  

 6 - 2 تقرير المراجع المستقل
  

 7 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
  

 8 قائمة الدخل الشامل الموحدة
  

 9 قائمة المركز المالي الموحدة
  

 10 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
  

 11 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
  

 46 - 12 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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 تقرير المراجع المستقل  
 المحترمين  )سدافكو( إلى المساهمين في الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية  

 
 تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة 

 
  رأينا

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للشركة السعودية  
، وأداءها  2020مارس  31)مجتمعين "المجموعة"( كما في لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( )"الشركة"( وشركاتها التابعة 

كة  المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في الممل
 سبين القانونيين.العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحا

 
 ما قمنا بمراجعته 

 تتألف القوائم المالية الموحدة للمجموعة مما يلي: 
 ؛2020مارس  31قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة المنتهية في  •
 قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛ •
 ؛2020مارس  31قائمة المركز المالي الموحدة كما في  •
 ؛2020مارس   31قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في  •
 قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ؛ و  •
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة، التي تتضمن ملخص السياسات المحاسبية الهامة. •

 
  أساس الرأي

قاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم  لقد قمنا بمراجعتنا وف
 . مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدةتوضيحها في تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم 

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

 
 االستقالل 

ً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم   إننا مستقلون عن المجموعة وفقا
 المالية الموحدة، كما التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعد. 

 
 منهجنا في المراجعة 

 نظرة عامة 
 "عقود اإليجار"؛ و  16الدولي للتقرير المالي رقم  تطبيق المعيار • األمور الرئيسية للمراجعة 

   القيمة الدفترية للشهرة لمجموعة مليكوما في نهاية السنة •

 
القوائم المالية الموحدة.  في إطار عملية تصميم مراجعتنا، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في 

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

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

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

 بعين االعتبار هيكل المجموعة، والعمليات والضوابط المحاسبية، وقطاع األعمال الذي تزاول المجموعة نشاطها فيه. 
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 )تتمة( تقرير المراجع المستقل 
 المحترمين  واألغذية )سدافكو( إلى المساهمين في الشركة السعودية لمنتجات األلبان  

 
 

  األمور الرئيسية للمراجعة
موحدة  إن األمور الرئيسية للمراجعة هي تلك األمور التي، وفقاً لتقديرنا المهني، كانت لها أهمية كبيرة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية ال

للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند إبداء رأينا حولها، ال نبدي رأياً  للفترة الحالية. وتم التطرق إلى هذه األمور في سياق مراجعتنا 
 منفصالً حول هذه األمور. 
 كيف عالجت مراجعتنا األمر الرئيسي للمراجعة  األمر الرئيسي للمراجعة 

 "عقود اإليجار"  16تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

  16الدولي للتقرير المالي رقم قامت المجموعة بتطبيق المعيار 
ً من  . يحل هذا المعيار  2019أبريل  1"عقود اإليجار" اعتبارا

"عقود   17الجديد محل متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 
 اإليجار". 

 
تغييًرا جوهريًا في   16يمثل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

قًا على أنها "عقود  المحاسبة عن عقود اإليجار التي تم تصنيفها ساب 
. يعدل  17إيجار تشغيلية" وفقًا لمبادئ معيار المحاسبة الدولي رقم  

بشكل أساسي المعالجة   16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
المحاسبية لعقود اإليجار التشغيلية هذه عند البدء، وذلك من خالل  

  لكل من موجودات حق االستخدام   2019أبريل    1اإلثبات كما في  
وااللتزام المقابل لمبلغ مدفوعات اإليجار على مدى فترة عقد  
اإليجار مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر.  
يتم استخدام طريقة معدل االقتراض اإلضافي حيث ال يمكن تحديد  

 معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار بسهولة. 
 

أبريل   1ر موجود في أجرت اإلدارة تحليالً مفصالً لكل عقد إيجا
لتحديد كيفية تأثر كل عقد إيجار بالفروق بين متطلبات   2019

المعيارين وتحديد التغييرات المطلوبة التي يجب إجراؤها على  
السياسات المحاسبية الحالية وتحديد التعديالت االنتقالية 

خاصة  ال والتغييرات المترتبة على العمليات واألحكام المطلوبة 
  حديد ما إذا كان الترتيب يفي بتعريف عقد اإليجار.المتعلقة بت 

 
بأثر   16طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

ولكنها لم تقم بتعديل األرقام المقارنة   2019أبريل  1رجعي من 
، على النحو المسموح به  2019مارس  31للسنة المنتهية في 

.  16لتقرير المالي رقم  بموجب أحكام التحول في المعيار الدولي ل
 68,4وعليه، أدى ذلك إلى إثبات موجودات حق االستخدام بمبلغ  

ومطلوبات إيجار   2019أبريل  1مليون لاير سعودي كما في 
 مليون لاير سعودي كما في ذلك التاريخ.  64,9بمبلغ  

 
قامت اإلدارة أيًضا بتقييم متطلبات اإلفصاح للمعيار الجديد  

 القوائم المالية الموحدة المرفقة. المطلوب إجراؤه في 
 

المبالغ التي    بأن حساحيث  لمراجعة  لهذا أمًرا رئيسيًا    رعتب نحن ن 
اإليجار المقابلة  مطلوبات حق االستخدام و موجودات  تستند إليها

عمليات جديدة لجمع البيانات والقواعد المعقدة وتطبيق  تتضمن 
بشروط عقود اإليجار المختلفة ومعدل   ةاإلدارة المتعلق احكام

 الخصم الذي سيتم تطبيقه 
 

الذي يوضح تأثير المعيار المحاسبي   3-3-2  إيضاح رقم   أنظر إلى
  14للسياسة المحاسبية وإيضاح رقم  12-3الجديد وإيضاح رقم 

 ات الصلة في القوائم المالية الموحدة المرفقة. لإلفصاحات ذ

 
 

قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية المتعلقة بتطبيق المجموعة للمعيار  
 : 16الدولي للتقرير المالي رقم 

 
 
 
مراجعة تقييم اإلدارة لتأثير المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   •

من حيث تصنيف وقياس موجودات حق االستخدام   16
 اإليجار، وفهم المنهج المتبع في التطبيق.  ومطلوبات

 
تسوية  اختبار اكتمال سجل اإليجار من خالل اختبار  •

مع ارتباطات   2019أبريل  1مطلوبات اإليجار المثبتة في 
.  2019مارس  31عقد اإليجار التشغيلي للمجموعة كما في 

كما تم اختبار تقييم اإلدارة للعقود على أساس العينة إلدراج  
  استبعاد عقود اإليجار في تاريخ التطبيق.أو 

 
اختبار دقة بيانات اإليجار على أساس العينة عن طريق   •

اختبار بيانات اإليجار التي تم تحديدها من قبل اإلدارة من  
 خالل فحص وثائق اإليجار. 

 
اختبار جداول عقود اإليجار، على أساس العينة، عن طريق   •

ودات حق االستخدام  إعادة حساب المبالغ المتعلقة بموج
، بناًء على شروط عقود اإليجار وتتبع رومطلوبات اإليجا

ً والمستحقة. لقد اختبرنا أيًضا   المصاريف المدفوعة مقدما
الدقة الحسابية لجداول عقود اإليجار الفردية وكيفية تراكمها  
في مجموع التعديالت المطبقة في القوائم المالية الموحدة  

  .2019أبريل  1المرفقة كما في 
 
تقييم مدى مالءمة معدالت الخصم المستخدمة في احتساب   •

 مطلوبات اإليجار. 
 

في   اإلفصاحات المدرجةومالءمة كما قمنا بمراجعة مدى كفاية  
 القوائم المالية الموحدة المرفقة المتعلقة بتطبيق المعيار الجديد. 
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 )تتمة( تقرير المراجع المستقل 
 المحترمين  الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( إلى المساهمين في  

 
 كيف عالجت مراجعتنا األمر الرئيسي للمراجعة  األمر الرئيسي للمراجعة 

 القيمة الدفترية للشهرة لمجموعة مليكوما في نهاية السنة 
 

، شهرة تصل قيمتها 2020مارس  31لدى المجموعة كما في 
  حصة  سعودي والتي نتجت عن استحواذ مليون لاير  18.7إلى 

  2 بتاريخ )"مليكوما"(  مليكوما مجموعة  في  ⁒76 تبلغ إجمالية 
  مملوكة  تابعة شركة  بولندا، سدافكو  خالل  من 2018 يوليو

   للمجموعة.  بالكامل
 

"االنخفاض في قيمة   36وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
اختبار االنخفاض في قيمة  الموجودات" الذي يتطلب من المنشأة 

الشهرة المكتسبة في اندماج األعمال على األقل سنوياً بغض النظر  
 ما إذا كان هناك أي مؤشر على االنخفاض في القيمة. 

 
تتم مراقبة الشهرة من قبل اإلدارة على مستوى الوحدات المدرة  
للنقد والتي هي بنود التشغيل الرئيسية لألعمال ذات العالقة.  

  مليكوما لللقيمة للشهرة المخصصة    انخفاضأجرت اإلدارة اختبار  
عن طريق تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس القيمة قيد  
االستخدام لكل وحدة من الوحدات المدرة للنقد بناًء على نموذج  
التدفق النقدي المخصوم، والذي استخدم أحدث خطة أعمال لمدة  

سنوات أعدتها إدارة سدافكو. لم ينتج عن هذا األجراء أي   خمسة
 توجب إثباتها.في القيمة ي   انخفاضخسارة 

 
قيمة الشهرة الذي قامت به اإلدارة   انخفاضلقد اعتبرنا اختبار 

كأمر رئيسي للمراجعة حيث أن تقييم القيمة القابلة لالسترداد  
للشهرة على أساس القيمة قيد االستخدام يعد أمر معقد ويتطلب  
قدر كبير من األحكام من جانب اإلدارة. إن عناصر األحكام الهامة  

 :اإلدارة كانت لتقييم
 

االفتراضات المتعلقة بالظروف اإلقتصادية المتوقعة،   ( أ)
وخاصة النمو في األسواق التي تعمل فيها مليكوما  

 بشكل رئيسي. 
 معدل الخصم المستخدم في نموذج القيمة قيد االستخدام.  ( ب )
 

للتقديرات واألحكام واإلفتراضات   15أنظر إلى اإليضاح رقم 
ت المحاسبية واإلفصاحات ذات  المستخدمة في تطبيق السياسا

 الصلة. 
 

 
 

قيمة الشهرة من خالل   نخفاضقمنا بتقييم تقدير اإلدارة ال
 :اإلجراءات التالية

 
قمنا بتقييم المنهجية المستخدمة من قبل اإلدارة لتحديد القيمة   •

القابلة لالسترداد على أساس القيمة قيد االستخدام ومقارنتها  
(. كما قمنا  36المحاسبة الدولي رقم )بما يتطلبه معيار 

باختبار الدقة الحسابية والسالمة المنطقية للعمليات الحسابية  
 .األساسية في النموذج

 
قمنا باختبار دقة مدى ارتباط بيانات االدخال بالرجوع إلى   •

والنظر في مدى  المعتمدة األدلة الداعمة، مثل خطة العمل 
وات بالمقارنة مع النتائج سن   خمسة معقولية خطة األعمال لمدة  

 .التاريخية ألداء المجموعة مقابل الموازنات
 

قمنا بتكليف خبراء التقييم لدينا للمساعدة في فحص منهجية   •
حسابات القيمة قيد االستخدام واستخدام بعض االفتراضات  

 .بما في ذلك معدالت الخصم ومعدالت النمو طويلة األجل
 
رئيسية،  الفتراضات الية على اسالحسا قمنا بإجراء تحليالت  •

وبشكل رئيسي معدل نمو المبيعات ومكرر القيمة النهائية 
ومعدالت الخصم، من أجل تقييم األثر المحتمل لمجموعة من  

 .النتائج المحتملة
 

اإلفصاحات المدرجة في  ومالءمة  كذلك قمنا بمراجعة مدى كفاية  
حول القوائم المالية الموحدة المرفقة بشأن   15اإليضاح رقم 

 اختبار االنخفاض المحتمل في قيمة الشهرة.  
 

  



 

3 

 )تتمة( تقرير المراجع المستقل 
 المحترمين  واألغذية )سدافكو( إلى المساهمين في الشركة السعودية لمنتجات األلبان  

 
 

  األمور الرئيسية للمراجعة
موحدة  إن األمور الرئيسية للمراجعة هي تلك األمور التي، وفقاً لتقديرنا المهني، كانت لها أهمية كبيرة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية ال

للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند إبداء رأينا حولها، ال نبدي رأياً  للفترة الحالية. وتم التطرق إلى هذه األمور في سياق مراجعتنا 
 منفصالً حول هذه األمور. 
 كيف عالجت مراجعتنا األمر الرئيسي للمراجعة  األمر الرئيسي للمراجعة 

 "عقود اإليجار"  16تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

  16الدولي للتقرير المالي رقم قامت المجموعة بتطبيق المعيار 
ً من  . يحل هذا المعيار  2019أبريل  1"عقود اإليجار" اعتبارا

"عقود   17الجديد محل متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 
 اإليجار". 

 
تغييًرا جوهريًا في   16يمثل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

قًا على أنها "عقود  المحاسبة عن عقود اإليجار التي تم تصنيفها ساب 
. يعدل  17إيجار تشغيلية" وفقًا لمبادئ معيار المحاسبة الدولي رقم  

بشكل أساسي المعالجة   16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
المحاسبية لعقود اإليجار التشغيلية هذه عند البدء، وذلك من خالل  

  لكل من موجودات حق االستخدام   2019أبريل    1اإلثبات كما في  
وااللتزام المقابل لمبلغ مدفوعات اإليجار على مدى فترة عقد  
اإليجار مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر.  
يتم استخدام طريقة معدل االقتراض اإلضافي حيث ال يمكن تحديد  

 معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار بسهولة. 
 

أبريل   1ر موجود في أجرت اإلدارة تحليالً مفصالً لكل عقد إيجا
لتحديد كيفية تأثر كل عقد إيجار بالفروق بين متطلبات   2019

المعيارين وتحديد التغييرات المطلوبة التي يجب إجراؤها على  
السياسات المحاسبية الحالية وتحديد التعديالت االنتقالية 

خاصة  ال والتغييرات المترتبة على العمليات واألحكام المطلوبة 
  حديد ما إذا كان الترتيب يفي بتعريف عقد اإليجار.المتعلقة بت 

 
بأثر   16طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

ولكنها لم تقم بتعديل األرقام المقارنة   2019أبريل  1رجعي من 
، على النحو المسموح به  2019مارس  31للسنة المنتهية في 

.  16لتقرير المالي رقم  بموجب أحكام التحول في المعيار الدولي ل
 68,4وعليه، أدى ذلك إلى إثبات موجودات حق االستخدام بمبلغ  

ومطلوبات إيجار   2019أبريل  1مليون لاير سعودي كما في 
 مليون لاير سعودي كما في ذلك التاريخ.  64,9بمبلغ  

 
قامت اإلدارة أيًضا بتقييم متطلبات اإلفصاح للمعيار الجديد  

 القوائم المالية الموحدة المرفقة. المطلوب إجراؤه في 
 

المبالغ التي    بأن حساحيث  لمراجعة  لهذا أمًرا رئيسيًا    رعتب نحن ن 
اإليجار المقابلة  مطلوبات حق االستخدام و موجودات  تستند إليها

عمليات جديدة لجمع البيانات والقواعد المعقدة وتطبيق  تتضمن 
بشروط عقود اإليجار المختلفة ومعدل   ةاإلدارة المتعلق احكام

 الخصم الذي سيتم تطبيقه 
 

الذي يوضح تأثير المعيار المحاسبي   3-3-2  إيضاح رقم   أنظر إلى
  14للسياسة المحاسبية وإيضاح رقم  12-3الجديد وإيضاح رقم 

 ات الصلة في القوائم المالية الموحدة المرفقة. لإلفصاحات ذ

 
 

قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية المتعلقة بتطبيق المجموعة للمعيار  
 : 16الدولي للتقرير المالي رقم 

 
 
 
مراجعة تقييم اإلدارة لتأثير المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   •

من حيث تصنيف وقياس موجودات حق االستخدام   16
 اإليجار، وفهم المنهج المتبع في التطبيق.  ومطلوبات

 
تسوية  اختبار اكتمال سجل اإليجار من خالل اختبار  •

مع ارتباطات   2019أبريل  1مطلوبات اإليجار المثبتة في 
.  2019مارس  31عقد اإليجار التشغيلي للمجموعة كما في 

كما تم اختبار تقييم اإلدارة للعقود على أساس العينة إلدراج  
  استبعاد عقود اإليجار في تاريخ التطبيق.أو 

 
اختبار دقة بيانات اإليجار على أساس العينة عن طريق   •

اختبار بيانات اإليجار التي تم تحديدها من قبل اإلدارة من  
 خالل فحص وثائق اإليجار. 

 
اختبار جداول عقود اإليجار، على أساس العينة، عن طريق   •

ودات حق االستخدام  إعادة حساب المبالغ المتعلقة بموج
، بناًء على شروط عقود اإليجار وتتبع رومطلوبات اإليجا

ً والمستحقة. لقد اختبرنا أيًضا   المصاريف المدفوعة مقدما
الدقة الحسابية لجداول عقود اإليجار الفردية وكيفية تراكمها  
في مجموع التعديالت المطبقة في القوائم المالية الموحدة  

  .2019أبريل  1المرفقة كما في 
 
تقييم مدى مالءمة معدالت الخصم المستخدمة في احتساب   •

 مطلوبات اإليجار. 
 

في   اإلفصاحات المدرجةومالءمة كما قمنا بمراجعة مدى كفاية  
 القوائم المالية الموحدة المرفقة المتعلقة بتطبيق المعيار الجديد. 
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 )تتمة( تقرير المراجع المستقل 
 المحترمين  الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( إلى المساهمين في  

 
 كيف عالجت مراجعتنا األمر الرئيسي للمراجعة  األمر الرئيسي للمراجعة 

 القيمة الدفترية للشهرة لمجموعة مليكوما في نهاية السنة 
 

، شهرة تصل قيمتها 2020مارس  31لدى المجموعة كما في 
  حصة  سعودي والتي نتجت عن استحواذ مليون لاير  18.7إلى 

  2 بتاريخ )"مليكوما"(  مليكوما مجموعة  في  ⁒76 تبلغ إجمالية 
  مملوكة  تابعة شركة  بولندا، سدافكو  خالل  من 2018 يوليو

   للمجموعة.  بالكامل
 

"االنخفاض في قيمة   36وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
اختبار االنخفاض في قيمة  الموجودات" الذي يتطلب من المنشأة 

الشهرة المكتسبة في اندماج األعمال على األقل سنوياً بغض النظر  
 ما إذا كان هناك أي مؤشر على االنخفاض في القيمة. 

 
تتم مراقبة الشهرة من قبل اإلدارة على مستوى الوحدات المدرة  
للنقد والتي هي بنود التشغيل الرئيسية لألعمال ذات العالقة.  

  مليكوما لللقيمة للشهرة المخصصة    انخفاضأجرت اإلدارة اختبار  
عن طريق تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس القيمة قيد  
االستخدام لكل وحدة من الوحدات المدرة للنقد بناًء على نموذج  
التدفق النقدي المخصوم، والذي استخدم أحدث خطة أعمال لمدة  

سنوات أعدتها إدارة سدافكو. لم ينتج عن هذا األجراء أي   خمسة
 توجب إثباتها.في القيمة ي   انخفاضخسارة 

 
قيمة الشهرة الذي قامت به اإلدارة   انخفاضلقد اعتبرنا اختبار 

كأمر رئيسي للمراجعة حيث أن تقييم القيمة القابلة لالسترداد  
للشهرة على أساس القيمة قيد االستخدام يعد أمر معقد ويتطلب  
قدر كبير من األحكام من جانب اإلدارة. إن عناصر األحكام الهامة  

 :اإلدارة كانت لتقييم
 

االفتراضات المتعلقة بالظروف اإلقتصادية المتوقعة،   ( أ)
وخاصة النمو في األسواق التي تعمل فيها مليكوما  

 بشكل رئيسي. 
 معدل الخصم المستخدم في نموذج القيمة قيد االستخدام.  ( ب )
 

للتقديرات واألحكام واإلفتراضات   15أنظر إلى اإليضاح رقم 
ت المحاسبية واإلفصاحات ذات  المستخدمة في تطبيق السياسا

 الصلة. 
 

 
 

قيمة الشهرة من خالل   نخفاضقمنا بتقييم تقدير اإلدارة ال
 :اإلجراءات التالية

 
قمنا بتقييم المنهجية المستخدمة من قبل اإلدارة لتحديد القيمة   •

القابلة لالسترداد على أساس القيمة قيد االستخدام ومقارنتها  
(. كما قمنا  36المحاسبة الدولي رقم )بما يتطلبه معيار 

باختبار الدقة الحسابية والسالمة المنطقية للعمليات الحسابية  
 .األساسية في النموذج

 
قمنا باختبار دقة مدى ارتباط بيانات االدخال بالرجوع إلى   •

والنظر في مدى  المعتمدة األدلة الداعمة، مثل خطة العمل 
وات بالمقارنة مع النتائج سن   خمسة معقولية خطة األعمال لمدة  

 .التاريخية ألداء المجموعة مقابل الموازنات
 

قمنا بتكليف خبراء التقييم لدينا للمساعدة في فحص منهجية   •
حسابات القيمة قيد االستخدام واستخدام بعض االفتراضات  

 .بما في ذلك معدالت الخصم ومعدالت النمو طويلة األجل
 
رئيسية،  الفتراضات الية على اسالحسا قمنا بإجراء تحليالت  •

وبشكل رئيسي معدل نمو المبيعات ومكرر القيمة النهائية 
ومعدالت الخصم، من أجل تقييم األثر المحتمل لمجموعة من  

 .النتائج المحتملة
 

اإلفصاحات المدرجة في  ومالءمة  كذلك قمنا بمراجعة مدى كفاية  
حول القوائم المالية الموحدة المرفقة بشأن   15اإليضاح رقم 

 اختبار االنخفاض المحتمل في قيمة الشهرة.  
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 )تتمة( تقرير المراجع المستقل 
 المحترمين  إلى المساهمين في الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( 

 
 معلومات أخرى 

إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتألف المعلومات األخرى من المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للمجموعة )التي  
 .هذا التقريرلنا بعد تاريخ  قديمهاضمن القوائم المالية الموحدة وتقريرنا حولها( التي من المتوقع ت تكون ال 

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

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

  حصلنابعين االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بصورة جوهرية مع القوائم المالية الموحدة أو مع المعلومات التي 
  خالل عملية المراجعة، أو خالفاً لذلك تتضمن تحريفات جوهرية.عليها 

 
هذا  إبالغ المكلفين بالحوكمة ب ب  – فيه  ة جوهري  اتوجود تحريفتوصلنا إلى ذا إ -فإننا مطالبون التقرير السنوي نقوم بقراءة  وعندما
 . األمر

 
 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة 

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي  المعتمدة في المملكة  إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وفقا
العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات نظام الشركات  
ً لتتمكن من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من   والنظام األساسي للشركة، وعن نظام الرقابة الداخلية الذي تراه اإلدارة ضروريا

 .تحريفات الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ ال
 

عند    - عند إعداد القوائم المالية الموحدة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم مدى قدرة المجموعة على االستمرار في أعمالها واإلفصاح  
لم تنوي اإلدارة تصفية أو وقف عمليات    عن األمور المتعلقة بهذه االستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما  - الضرورة  

 .المجموعة أو عدم وجود بديل حقيقي بخالف ذلك
 

 إن لجنة المراجعة للمجموعة هي المسؤولة عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة. 
 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة 
كيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من التحريفات الجوهرية، سواء  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأ

كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يعد التأكيد المعقول مستوى عال من التأكيد، ولكنه ال  
ير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن  يضمن أن عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعاي 

تحريف جوهري عند وجوده. ويمكن أن تنتج التحريفات من غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من  
 .ون بناء" على هذه القوائم المالية الموحدةالمتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدم

 
وفي إطار عملية المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نمارس الحكم المهني ونحافظ على  

 :الشك المهني خالل عملية المراجعة. كما نقوم أيضاً بما يلي
 
أخطاء جوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ تحديد وتقييم مخاطر وجود  •

إجراءات مراجعة لمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. إن خطر عدم  
الخطأ حيث قد ينطوي االحتيال على تواطؤ أو   اكتشاف أي تحريفات جوهرية ناتجة عن الغش يعد أكبر من الخطر الناتج عن

 .تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي
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 )تتمة( تقرير المراجع المستقل 
 المحترمين  إلى المساهمين في الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( 

 
 القوائم المالية الموحدة )تتمة( مسؤوليات المراجع حول مراجعة 

 
الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف، وليس   •

 .لغرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة
 
المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة التي قامت  تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية  •

  بها اإلدارة.
 

استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد ما   •
ً حول قدرة المجموعة على  إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظرو  ً كبيرا ف يمكن أن تشير الى وجود شكا

االستمرار في أعمالها. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات  
تند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة  العالقة في القوائم المالية الموحدة، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تس

التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار المجموعة  
 .في أعمالها

 
الموحدة  المالية  تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت القوائم   •

 تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل. 
 

إلبداء   آت أو األنشطة التجارية داخل المجموعةالحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنش •
نظل المسؤولين    . رأي حول القوائم المالية الموحدة. كما أننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف والقيام بعملية المراجعة للمجموعة

 الوحيدين عن رأينا. 
 

لعملية المراجعة ونتائج المراجعة الجوهرية، بما   بالنطاق والتوقيت المخطط - من بين أمور أخرى  -نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة  
 .في ذلك أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي قد يتم إكتشافها خالل مراجعتنا

 
بإبالغهم  كما نقدم أيضاً للمكلفين بالحوكمة بياناً نوضح فيه أننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقية المناسبة المتعلقة باالستقالل، ونقوم 

  ر.بجميع العالقات واألمور األخرى التي يُعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقاللنا، وسبل الحماية منها إن لزم األم
 
ومن بين األمور التي نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة عنها، نقوم بتحديد تلك األمور التي كانت لها أهمية كبيرة خالل عملية مراجعة  

المالية الموحدة للفترة الحالية ولذلك هي األمور الرئيسية للمراجعة. تم توضيح هذه األمور في تقريرنا باستثناء ما تمنع النظم   القوائم
أن أمر ما ال ينبغي اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع   -في حاالت نادرة جداً    - أو التشريعات اإلفصاح العام عنه أو إذا قررنا  

 .قول بأن اإلفصاح عن هذا األمر سوف يؤدي الى نتائج سلبية تفوق منافع المصلحة العامة من هذا اإلفصاحإلى حد مع
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 )تتمة( تقرير المراجع المستقل 
 المحترمين  إلى المساهمين في الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( 

 
 معلومات أخرى 

إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتألف المعلومات األخرى من المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للمجموعة )التي  
 .هذا التقريرلنا بعد تاريخ  قديمهاضمن القوائم المالية الموحدة وتقريرنا حولها( التي من المتوقع ت تكون ال 

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

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

  حصلنابعين االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بصورة جوهرية مع القوائم المالية الموحدة أو مع المعلومات التي 
  خالل عملية المراجعة، أو خالفاً لذلك تتضمن تحريفات جوهرية.عليها 

 
هذا  إبالغ المكلفين بالحوكمة ب ب  – فيه  ة جوهري  اتوجود تحريفتوصلنا إلى ذا إ -فإننا مطالبون التقرير السنوي نقوم بقراءة  وعندما
 . األمر

 
 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة 

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي  المعتمدة في المملكة  إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وفقا
العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات نظام الشركات  
ً لتتمكن من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من   والنظام األساسي للشركة، وعن نظام الرقابة الداخلية الذي تراه اإلدارة ضروريا

 .تحريفات الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ ال
 

عند    - عند إعداد القوائم المالية الموحدة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم مدى قدرة المجموعة على االستمرار في أعمالها واإلفصاح  
لم تنوي اإلدارة تصفية أو وقف عمليات    عن األمور المتعلقة بهذه االستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما  - الضرورة  

 .المجموعة أو عدم وجود بديل حقيقي بخالف ذلك
 

 إن لجنة المراجعة للمجموعة هي المسؤولة عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة. 
 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة 
كيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من التحريفات الجوهرية، سواء  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأ

كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يعد التأكيد المعقول مستوى عال من التأكيد، ولكنه ال  
ير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن  يضمن أن عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعاي 

تحريف جوهري عند وجوده. ويمكن أن تنتج التحريفات من غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من  
 .ون بناء" على هذه القوائم المالية الموحدةالمتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدم

 
وفي إطار عملية المراجعة وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نمارس الحكم المهني ونحافظ على  

 :الشك المهني خالل عملية المراجعة. كما نقوم أيضاً بما يلي
 
أخطاء جوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ تحديد وتقييم مخاطر وجود  •

إجراءات مراجعة لمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. إن خطر عدم  
الخطأ حيث قد ينطوي االحتيال على تواطؤ أو   اكتشاف أي تحريفات جوهرية ناتجة عن الغش يعد أكبر من الخطر الناتج عن

 .تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي
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 )تتمة( تقرير المراجع المستقل 
 المحترمين  إلى المساهمين في الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( 

 
 القوائم المالية الموحدة )تتمة( مسؤوليات المراجع حول مراجعة 

 
الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف، وليس   •

 .لغرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة
 
المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة التي قامت  تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية  •

  بها اإلدارة.
 

استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد ما   •
ً حول قدرة المجموعة على  إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظرو  ً كبيرا ف يمكن أن تشير الى وجود شكا

االستمرار في أعمالها. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات  
تند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة  العالقة في القوائم المالية الموحدة، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تس

التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار المجموعة  
 .في أعمالها

 
الموحدة  المالية  تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت القوائم   •

 تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل. 
 

إلبداء   آت أو األنشطة التجارية داخل المجموعةالحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنش •
نظل المسؤولين    . رأي حول القوائم المالية الموحدة. كما أننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف والقيام بعملية المراجعة للمجموعة

 الوحيدين عن رأينا. 
 

لعملية المراجعة ونتائج المراجعة الجوهرية، بما   بالنطاق والتوقيت المخطط - من بين أمور أخرى  -نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة  
 .في ذلك أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي قد يتم إكتشافها خالل مراجعتنا

 
بإبالغهم  كما نقدم أيضاً للمكلفين بالحوكمة بياناً نوضح فيه أننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقية المناسبة المتعلقة باالستقالل، ونقوم 

  ر.بجميع العالقات واألمور األخرى التي يُعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقاللنا، وسبل الحماية منها إن لزم األم
 
ومن بين األمور التي نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة عنها، نقوم بتحديد تلك األمور التي كانت لها أهمية كبيرة خالل عملية مراجعة  

المالية الموحدة للفترة الحالية ولذلك هي األمور الرئيسية للمراجعة. تم توضيح هذه األمور في تقريرنا باستثناء ما تمنع النظم   القوائم
أن أمر ما ال ينبغي اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع   -في حاالت نادرة جداً    - أو التشريعات اإلفصاح العام عنه أو إذا قررنا  

 .قول بأن اإلفصاح عن هذا األمر سوف يؤدي الى نتائج سلبية تفوق منافع المصلحة العامة من هذا اإلفصاحإلى حد مع
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٧  

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

  قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

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

  مارس ٣١السنة المنتهية في   

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 

    
  ١٬٨١٢٬٩٦٠  ٢٬٠٥٦٬٠٩١  ٦  بالصافي -إيرادات 

  )١٬٢٣٢٬٦٦٢(  )١٬٣٦٦٬٩١٢(  ٨  تكلفة اإليرادات

  ٥٨٠٬٢٩٨  ٦٨٩٬١٧٩   إجمالي الربح

    
  )٢٦٦٬٠٨٨(  )٣٠٠٬٦٤٦(  ٩  مصاريف بيع وتوزيع

  )٩٢٬٢٢٨(  )١٠٠٬٧٦٧(  ١٠  وإدارية مصاريف عمومية

  )١٬٥٠٢(  )١٤٬٢٢٠(  ١٨   خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

  ١٬١٥٩  ٢٬٥٥٦    إيرادات تشغيلية أخرى

 ٢٢١٬٦٣٩  ٢٧٦٬١٠٢   ربح التشغيل
    

  ١١٬٧١١  ١١٬٤١٠   يةإيرادات تمويل

  -  )٣٬٨١٧(   تمويلية تكاليف

  ٢٣٣٬٣٥٠  ٢٨٣٬٦٩٥    الربح قبل الزكاة

    
  )١٧٬٢٤٠(  )١٨٬٥٨٣(  ٢٣  زكاةمصاريف 

  ٢١٦٬١١٠  ٢٦٥٬١١٢    الربح للسنة

    
     الربح العائد إلى:

  ٢١٨٬٣٨٧  ٢٦٦٬٢٦٠   مالك سدافكو

  )٢٬٢٧٧(  )١٬١٤٨(   غير مسيطرة حقوق

  ٢١٦٬١١٠  ٢٦٥٬١١٢  

     ربحية السهم:
السعودي) العائدة إلى الربحية األساسية والمخفضة للسهم الواحد (باللایر 

  ٦٫٧٣  ٨٫٣٢  ١٢  مالك سدافكو

 
  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. ٣١إلى رقم  ١تعتبر اإليضاحات من رقم 

 
 
 
 
 
 
 

  إيان ديفيد جوليت   بتروس ماثيوس ليزوالترس كورن   عبدهللا النصار اعدمس
  الشؤون الماليةمدير عام    التنفيذي الرئيس   عضو مجلس اإلدارة

 
 

    

 

٨  

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

  قائمة الدخل الشامل الموحدة

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

  مارس ٣١السنة المنتهية في   

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 

    
  ٢١٦٬١١٠  ٢٦٥٬١١٢   الربح للسنة

    
     الشامل اآلخر الدخل/  خسارة)ال(

 
   بنود قد يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

 
  

  ٩٧٦  )٤٣٧(    صرف من تحويل العمليات األجنبيةالفروقات 

    
      بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

  ٣٬٢٠٧  )٢٬٠٦٨(  ٢٧  إعادة قياس التزامات منافع نهاية الخدمة

    
  ٤٬١٨٣  )٢٬٥٠٥(   الشامل اآلخر للسنة/ الدخل  خسارة)ال(

    
  ٢٢٠٬٢٩٣  ٢٦٢٬٦٠٧   مجموع الدخل الشامل للسنة

    
     مجموع الدخل الشامل للسنة العائد إلى:

  ٢٢٢٬٣٨٤  ٢٦٢٬٣٨٢   مالك سدافكو

  )٢٬٠٩١(  ٢٢٥   غير مسيطرة حقوق

  ٢٢٠٬٢٩٣  ٢٦٢٬٦٠٧  

    
 

  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. جزءاً  ٣١رقم إلى  ١تعتبر اإليضاحات من رقم 
 
 
 
 
 
 

  إيان ديفيد جوليت   والترس كورنليز بتروس ماثيوس   عبدهللا النصار اعدمس
  مدير عام الشؤون المالية   التنفيذي رئيسال   عضو مجلس اإلدارة

 
    



 

٧  

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

  قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

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

  مارس ٣١السنة المنتهية في   

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 

    
  ١٬٨١٢٬٩٦٠  ٢٬٠٥٦٬٠٩١  ٦  بالصافي -إيرادات 

  )١٬٢٣٢٬٦٦٢(  )١٬٣٦٦٬٩١٢(  ٨  تكلفة اإليرادات

  ٥٨٠٬٢٩٨  ٦٨٩٬١٧٩   إجمالي الربح

    
  )٢٦٦٬٠٨٨(  )٣٠٠٬٦٤٦(  ٩  مصاريف بيع وتوزيع

  )٩٢٬٢٢٨(  )١٠٠٬٧٦٧(  ١٠  وإدارية مصاريف عمومية

  )١٬٥٠٢(  )١٤٬٢٢٠(  ١٨   خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

  ١٬١٥٩  ٢٬٥٥٦    إيرادات تشغيلية أخرى

 ٢٢١٬٦٣٩  ٢٧٦٬١٠٢   ربح التشغيل
    

  ١١٬٧١١  ١١٬٤١٠   يةإيرادات تمويل

  -  )٣٬٨١٧(   تمويلية تكاليف

  ٢٣٣٬٣٥٠  ٢٨٣٬٦٩٥    الربح قبل الزكاة

    
  )١٧٬٢٤٠(  )١٨٬٥٨٣(  ٢٣  زكاةمصاريف 

  ٢١٦٬١١٠  ٢٦٥٬١١٢    الربح للسنة

    
     الربح العائد إلى:

  ٢١٨٬٣٨٧  ٢٦٦٬٢٦٠   مالك سدافكو

  )٢٬٢٧٧(  )١٬١٤٨(   غير مسيطرة حقوق

  ٢١٦٬١١٠  ٢٦٥٬١١٢  

     ربحية السهم:
السعودي) العائدة إلى الربحية األساسية والمخفضة للسهم الواحد (باللایر 

  ٦٫٧٣  ٨٫٣٢  ١٢  مالك سدافكو

 
  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. ٣١إلى رقم  ١تعتبر اإليضاحات من رقم 
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٨  

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

  قائمة الدخل الشامل الموحدة

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

  مارس ٣١السنة المنتهية في   

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 

    
  ٢١٦٬١١٠  ٢٦٥٬١١٢   الربح للسنة

    
     الشامل اآلخر الدخل/  خسارة)ال(

 
   بنود قد يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

 
  

  ٩٧٦  )٤٣٧(    صرف من تحويل العمليات األجنبيةالفروقات 

    
      بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

  ٣٬٢٠٧  )٢٬٠٦٨(  ٢٧  إعادة قياس التزامات منافع نهاية الخدمة

    
  ٤٬١٨٣  )٢٬٥٠٥(   الشامل اآلخر للسنة/ الدخل  خسارة)ال(

    
  ٢٢٠٬٢٩٣  ٢٦٢٬٦٠٧   مجموع الدخل الشامل للسنة

    
     مجموع الدخل الشامل للسنة العائد إلى:

  ٢٢٢٬٣٨٤  ٢٦٢٬٣٨٢   مالك سدافكو

  )٢٬٠٩١(  ٢٢٥   غير مسيطرة حقوق

  ٢٢٠٬٢٩٣  ٢٦٢٬٦٠٧  

    
 

  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. جزءاً  ٣١رقم إلى  ١تعتبر اإليضاحات من رقم 
 
 
 
 
 
 

  إيان ديفيد جوليت   والترس كورنليز بتروس ماثيوس   عبدهللا النصار اعدمس
  مدير عام الشؤون المالية   التنفيذي رئيسال   عضو مجلس اإلدارة

 
    



 

٩  

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

  قائمة المركز المالي الموحدة

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

  مارس ٣١كما في   

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح    

     الموجودات
     موجودات غير متداولة

  ٧٨٧٬٠٢١  ٧٩٧٬٥٢٥  ١٣  ومعدات آالتممتلكات و

 -  ٧٢٬١٦٤  ١٤  االستخدامموجودات حق 
  ٢٨٬٧١٣  ٢٦٬١٣٣  ١٥  موجودات غير ملموسة

  ٤٬٩٠٤  ٥٬٦٤٦   موجودات غير متداولة أخرى

  ٨٢٠٬٦٣٨  ٩٠١٬٤٦٨  

     موجودات متداولة
  ٢٧٧٬٤١٧  ٣٥٧٬٦٢٧  ١٧  مخزون

  ١٩٢٬٧٩٢  ٢١٥٬٩٦٨  ١٨  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

  ٤٢٬٨٤٠  ٥٣٬٥٦٧  ١٩  ودائع ومبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

  ٥٨٢٬٠٥٥  ٦٤٥٬٨٣٩  ٢٠  عادلهنقد وما ي

  ١٬٠٩٥٬١٠٤  ١٬٢٧٣٬٠٠١  
      

  ١٬٩١٥٬٧٤٢  ٢٬١٧٤٬٤٦٩   مجموع الموجودات

    
      المطلوبات

     مطلوبات غير متداولة
  ١٠٩٬٥٧٦  ١١٣٬٠٤١  ٢٧  التزامات منافع الموظفين

  -  ٥٧٬١٧٤  ١٤  مطلوبات إيجار

  ٢٧٬٩٣٣  ٢٩٬٣٣٠  ١٦  غير المسيطرة ومطلوبات أخرى حقوقخيار بيع ال

  ١٣٧٬٥٠٩  ١٩٩٬٥٤٥  

     مطلوبات متداولة
  ١٩٨٬٠٨٦  ٢٢١٬١٧٢  ٢٤  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

  ٢٠٠٬٩٥٥  ٢٤٣٬٠٥٢  ٢٥   مستحقات ومطلوبات أخرى

  ٢٬٠٦٧  ٢٬٢٨١  ٢٦   مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

  -  ١٢٬١٥١ ١٤  اإليجارالجزء المتداول من مطلوبات 

  ٣٬٠٧٧  ٣٬٤٧٥   توزيعات أرباح مستحقة

  ١٦٬١٨٩  ١٦٬٣٢٧  ٢٣  زكاة مستحقة

  ٤٢٠٬٣٧٤  ٤٩٨٬٤٥٨  
      

  ٥٥٧٬٨٨٣  ٦٩٨٬٠٠٣   مجموع المطلوبات

    
     حقوق الملكية

  ٣٢٥٬٠٠٠  ٣٢٥٬٠٠٠  ٢١  رأس المال المصدر والمدفوع

  ١٦٢٬٥٠٠  ١٦٢٬٥٠٠  ٢١  احتياطي نظامي

  ٢٢٩٬٧٦٢  ٢٥٦٬٣٨٨  ٢١  أخرىاحتياطيات 
  )٥١٬٥٥٩(  )٥١٬٥٥٩(  ٢١  أسهم الخزينة

  )٥٢٥(  )٢٬٣٣٥(   احتياطي تحويل عمالت أجنبية

  ٦٧٣٬٢٦٧  ٧٦٦٬٨٣٣    أرباح مبقاة

  ١٬٣٣٨٬٤٤٥  ١٬٤٥٦٬٨٢٧   حقوق الملكية العائدة لُمالك سدافكو

  ١٩٬٤١٤  ١٩٬٦٣٩   غير مسيطرة حقوق

  ١٬٣٥٧٬٨٥٩  ١٬٤٧٦٬٤٦٦   حقوق الملكيةمجموع 
    

  ١٬٩١٥٬٧٤٢ ٢٬١٧٤٬٤٦٩    حقوق الملكيةو المطلوباتمجموع 

  
   ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. جزءاً  ٣١رقم إلى  ١تعتبر اإليضاحات من رقم 
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٩  

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

  قائمة المركز المالي الموحدة

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

  مارس ٣١كما في   

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح    

     الموجودات
     موجودات غير متداولة

  ٧٨٧٬٠٢١  ٧٩٧٬٥٢٥  ١٣  ومعدات آالتممتلكات و

 -  ٧٢٬١٦٤  ١٤  االستخدامموجودات حق 
  ٢٨٬٧١٣  ٢٦٬١٣٣  ١٥  موجودات غير ملموسة

  ٤٬٩٠٤  ٥٬٦٤٦   موجودات غير متداولة أخرى

  ٨٢٠٬٦٣٨  ٩٠١٬٤٦٨  

     موجودات متداولة
  ٢٧٧٬٤١٧  ٣٥٧٬٦٢٧  ١٧  مخزون

  ١٩٢٬٧٩٢  ٢١٥٬٩٦٨  ١٨  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

  ٤٢٬٨٤٠  ٥٣٬٥٦٧  ١٩  ودائع ومبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

  ٥٨٢٬٠٥٥  ٦٤٥٬٨٣٩  ٢٠  عادلهنقد وما ي

  ١٬٠٩٥٬١٠٤  ١٬٢٧٣٬٠٠١  
      

  ١٬٩١٥٬٧٤٢  ٢٬١٧٤٬٤٦٩   مجموع الموجودات

    
      المطلوبات

     مطلوبات غير متداولة
  ١٠٩٬٥٧٦  ١١٣٬٠٤١  ٢٧  التزامات منافع الموظفين

  -  ٥٧٬١٧٤  ١٤  مطلوبات إيجار

  ٢٧٬٩٣٣  ٢٩٬٣٣٠  ١٦  غير المسيطرة ومطلوبات أخرى حقوقخيار بيع ال

  ١٣٧٬٥٠٩  ١٩٩٬٥٤٥  

     مطلوبات متداولة
  ١٩٨٬٠٨٦  ٢٢١٬١٧٢  ٢٤  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

  ٢٠٠٬٩٥٥  ٢٤٣٬٠٥٢  ٢٥   مستحقات ومطلوبات أخرى

  ٢٬٠٦٧  ٢٬٢٨١  ٢٦   مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

  -  ١٢٬١٥١ ١٤  اإليجارالجزء المتداول من مطلوبات 

  ٣٬٠٧٧  ٣٬٤٧٥   توزيعات أرباح مستحقة

  ١٦٬١٨٩  ١٦٬٣٢٧  ٢٣  زكاة مستحقة

  ٤٢٠٬٣٧٤  ٤٩٨٬٤٥٨  
      

  ٥٥٧٬٨٨٣  ٦٩٨٬٠٠٣   مجموع المطلوبات

    
     حقوق الملكية

  ٣٢٥٬٠٠٠  ٣٢٥٬٠٠٠  ٢١  رأس المال المصدر والمدفوع

  ١٦٢٬٥٠٠  ١٦٢٬٥٠٠  ٢١  احتياطي نظامي

  ٢٢٩٬٧٦٢  ٢٥٦٬٣٨٨  ٢١  أخرىاحتياطيات 
  )٥١٬٥٥٩(  )٥١٬٥٥٩(  ٢١  أسهم الخزينة

  )٥٢٥(  )٢٬٣٣٥(   احتياطي تحويل عمالت أجنبية

  ٦٧٣٬٢٦٧  ٧٦٦٬٨٣٣    أرباح مبقاة

  ١٬٣٣٨٬٤٤٥  ١٬٤٥٦٬٨٢٧   حقوق الملكية العائدة لُمالك سدافكو

  ١٩٬٤١٤  ١٩٬٦٣٩   غير مسيطرة حقوق

  ١٬٣٥٧٬٨٥٩  ١٬٤٧٦٬٤٦٦   حقوق الملكيةمجموع 
    

  ١٬٩١٥٬٧٤٢ ٢٬١٧٤٬٤٦٩    حقوق الملكيةو المطلوباتمجموع 

  
   ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. جزءاً  ٣١رقم إلى  ١تعتبر اإليضاحات من رقم 
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١٠  

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

  قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

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

   العائد لُمالك سدافكو    

 

رأس المال 
المصدر 
  والمدفوع

  احتياطي
  نظامي

احتياطيات 
  أخرى

 
  أسهم 

  الخزينة
احتياطي تحويل 

  عمالت أجنبية
  أرباح
  المجموع  مبقاة

غير  حقوق
  مسيطرة

   مجموع
  حقوق الملكية

          
  ١٬٣٢١٬٣٧٢  ٢٢٢  ١٬٣٢١٬١٥٠  ٦٢٧٬٠٤٢  )١٬٣١٥(  -  ٢٠٧٬٩٢٣  ١٦٢٬٥٠٠  ٣٢٥٬٠٠٠  ٢٠١٨مارس  ٣١الرصيد في 

    -       
  ٢١٦٬١١٠  )٢٬٢٧٧(  ٢١٨٬٣٨٧  ٢١٨٬٣٨٧  -  -  -  -  -   ربح/ (خسارة) السنة

  ٤٬١٨٣  ١٨٦  ٣٬٩٩٧  ٣٬٢٠٧  ٧٩٠  -  -  -  -   الدخل الشامل اآلخر

  ٢٢٠٬٢٩٣  )٢٬٠٩١(  ٢٢٢٬٣٨٤  ٢٢١٬٥٩٤  ٧٩٠  -  -  -  -  مجموع الدخل / (الخسارة) الشامل للسنة

  )٥١٬٥٥٩(  -  )٥١٬٥٥٩(  -  -  )٥١٬٥٥٩(  -  -  -  )٢١(إيضاح  أسهم خزينة مستحوذ عليها

  ٢١٬٢٨٣  ٢١٬٢٨٣  -  -  -  -  -  -  -   غير مسيطرة من االستحواذ على شركة تابعة حقوق

  )١٣٠٬٠٠٠(  -  )١٣٠٬٠٠٠(  )١٣٠٬٠٠٠(  -  -  -  -  -   توزيعات األرباح المعلنة

  )٢٣٬٥٣٠(  -  )٢٣٬٥٣٠(  )٢٣٬٥٣٠(  -  -  -  -  -  احتياطي خيار البيع

  -  -  -  )٢١٬٨٣٩(  -  -  ٢١٬٨٣٩  -  -  )٢١(إيضاح  ىاآلخر اتالمحول إلى االحتياطي

          
  ١٬٣٥٧٬٨٥٩  ١٩٬٤١٤  ١٬٣٣٨٬٤٤٥  ٦٧٣٬٢٦٧  )٥٢٥(  )٥١٬٥٥٩(  ٢٢٩٬٧٦٢  ١٦٢٬٥٠٠  ٣٢٥٬٠٠٠  ٢٠١٩مارس  ٣١الرصيد في 

          
  ٢٦٥٬١١٢  )١٬١٤٨(  ٢٦٦٬٢٦٠  ٢٦٦٬٢٦٠  -  -  -  -  -   ربح / (خسارة) السنة

  )٢٬٥٠٥(  ١٬٣٧٣  )٣٬٨٧٨(  )٢٬٠٦٨(  )١٬٨١٠( - - - -   الشامل اآلخر/ (الخسارة) الدخل 

  ٢٦٢٬٦٠٧  ٢٢٥  ٢٦٢٬٣٨٢  ٢٦٤٬١٩٢  )١٬٨١٠(  -  -  -  -  مجموع الدخل / (الخسارة) الشامل للسنة

  )١٤٤٬٠٠٠( -  )١٤٤٬٠٠٠(  )١٤٤٬٠٠٠(  -  -  -  -  -  )١١توزيعات أرباح معلنة (إيضاح 

  -  -  -  )٢٦٬٦٢٦( - - ٢٦٬٦٢٦ - -  )٢١(إيضاح  ىاآلخر اتالمحول إلى االحتياطي

                   

 ١٬٤٧٦٬٤٦٦ ١٩٬٦٣٩ ١٬٤٥٦٬٨٢٧ ٧٦٦٬٨٣٣ )٢٬٣٣٥( )٥١٬٥٥٩( ٢٥٦٬٣٨٨ ١٦٢٬٥٠٠ ٣٢٥٬٠٠٠  ٢٠٢٠مارس  ٣١الرصيد في 
 

  
  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. جزءاً  ٣١رقم إلى  ١تعتبر اإليضاحات من رقم 

  
  
  

 

  إيان ديفيد جوليت   والترس كورنليز بتروس ماثيوس   عد عبدهللا النصارامس
  مدير عام الشؤون المالية   التنفيذي الرئيس   عضو مجلس اإلدارة



 

١١  

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

  قائمة التدفقات النقدية الموحدة

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

  مارس ٣١السنة المنتهية في   

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٢٣٣٬٣٥٠  ٢٨٣٬٦٩٥    الربح قبل الزكاة

     تعديالت لـ:
  ٧٠٬٣٩٠  ٩٩٬٨٠٥  ١٥، ١٤،١٣  وإطفاءات  اتاستهالك

  ٢٧١  )٦٧٧(   ممتلكات وآالت ومعدات/ خسارة من استبعاد ) ربح(

٨١  خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  ١٬٥٠٢  ١٤٬٢٢٠  

٤١  يجاراإلتكاليف تمويل على مطلوبات   ٣٬٢٦٧  - 
  ٥٥٨  ١٬٢٧٥ ٢٨   غير المسيطرة حقوقتكاليف تمويل على خيار بيع ال

  ٨٩     ١٢٢ ٢٨  تكاليف تمويل على المقابل المحتمل المستحق

٧١   مخزون بطيء الحركة ومتقادم مخصص  ٤٨١  ١٬٨٧٠  

٧٢  مخصص التزامات منافع الموظفين  ١٥٬٥٧٤  ١٦٬٠٣٨  

  -  )٧٤٢(   أخرى

 ٣٢٢٬٢١٥  ٤١٨٬٨٧٣  

     رأس المال العامل
  ٨١٬٦٤٩  )٨٢٬٠٨٠(   مخزون

  )١٤٬٦٨٧(  )٣٧٬٣٩٦(   ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

  )٤٬٠٥٧(  )١٥٬٥١٤(   أخرىودائع ومبالغ مدفوعة مقدما وموجودات 

  ٣٩٬٢٨٢  ٢٣٬٠٨٦   ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

  ٣٢٬٨٥٧  ٤٣٬٤٨٢   مستحقات ومطلوبات أخرى

  ١٬٨٢٤  ٢١٤    مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

  ٤٥٩٬٠٨٣  ٣٥٠٬٦٦٥   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

    
  )١٥٬٤٦٣(  )١٤٬٦٤١(  ٢٧  مدفوعةالموظفين الالتزامات منافع 

  )٢١٬٥٧٤(  )١٨٬٤٤٥(  ٢٣  زكاة مدفوعة

  ٤٢٢٬٠٤٦  ٣١٧٬٥٧٩   من األنشطة التشغيلية واردصافي النقد ال

    
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

  )١٤٦٬٠٦٣(  )٧٤٬٦٢٨(  ١٣  ومعدات آالتشراء ممتلكات و

  -  )١٨٬٠٠٠(  ١٣  شراء مصنع غير تشغيلي

  ٩٠٤  ١٬٨٧٣  ١٣  ومعدات آالتاستبعاد ممتلكات ومتحصالت البيع من 

  )١٥٦(  )٨٥(   استحواذ على موجودات غير متداولة

  )٧٣٬١٩٢(     -   مدفوعات لالستحواذ على شركة تابعة، صافي النقد المستحوذ عليه

  )٢١٨٬٥٠٧(  )٩٠٬٨٤٠(   صافي النقد الصادر من األنشطة االستثمارية

    
     األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من 

  )١٣٠٬٠٠٠(  )١٤٣٬٦٠٢(  ١١  توزيعات أرباح مدفوعة لُمالك سدافكو

  )٥١٬٥٥٩(     -   شراء أسهم خزينة

     -  )١٨٬٩١٦( ١٤  العناصر الرئيسية لمدفوعات اإليجار

  )١٨١٬٥٥٩(  )١٦٢٬٥١٨(    من األنشطة التمويلية الصادر النقدصافي 

    
  ٢١٬٩٨٠ ٦٤٬٢٢١   يعادلهصافي التغير في النقد وما 

  ٩٧٦  )٤٣٧(   عادلهتأثيرات تغيرات أسعار صرف النقد وما ي

  ٥٥٩٬٠٩٩  ٥٨٢٬٠٥٥    في بداية السنة يعادلهنقد وما 

  ٥٨٢٬٠٥٥ ٦٤٥٬٨٣٩  ٢٠  في نهاية السنة عادلهنقد وما ي
 

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. جزءاً  ٣١إلى رقم  ١تعتبر اإليضاحات من رقم 
 
 
  

 

  إيان ديفيد جوليت   والترس كورنليز بتروس ماثيوس   عد عبدهللا النصارامس
  ن الماليةشؤومدير عام ال   التنفيذي رئيسال   عضو مجلس اإلدارة

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

١٢  

  معلومات عامة  ١
 

ة "المجموعة")، هي شركيشار إليها تها التابعة اشرك، مجتمعين مع واألغذية ("الشركة" أو "سدافكو"إن الشركة السعودية لمنتجات األلبان 
ربيع  ٢١الصادر في مدينة جدة بتاريخ  ٤٠٣٠٠٠٩٩١٧مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 

   ).١٩٧٦أبريل  ٢١هـ (الموافق ١٣٩٦اآلخر 
    

الشركة وشركاتها التابعة بشكل أساسي في إنتاج وتوزيع منتجات الحليب والمرطبات ومختلف األغذية في المملكة العربية السعودية تعمل 
  من هذه القوائم المالية الموحدة. ٥وبولندا وبعض الدول الخليجية والعربية. إن معلومات هيكل المجموعة مبينة في اإليضاح رقم 

 
في الربع األخير في جميع المناطق وما نتج عن ذلك من اضطرابات في األنشطة  )١٩-كورونا المستجد (كوفيد فيروسالنتشار نتيجة 

اتخذت سدافكو سلسلة من اإلجراءات الوقائية لضمان صحة وسالمة موظفيها  المجموعة.بها تعمل  التياألسواق  االجتماعية واالقتصادية في
 منتجات األلبان المغذية، سمحت الحكوماتمن كمنتج  جتمع األوسع لضمان استمرارية توريد منتجاتها.وعائالتهم وعمالئهم والمستهلكين والم

 ةبناًء على هذه العوامل تعتقد إدارة سدافكو أن جائح بشكل أساسي كالمعتاد.وللشركة والشركات التابعة لها بالعمل ضمن المبادئ التوجيهية 
 ، ولكنها تواصل مراقبة الوضع بعناية.٢٠٢٠مارس  ٣١القوائم المالية كما في  ى هذهلم يكن له أي آثار جوهرية عل ١٩-كوفيد

 
  .٢٠٢٠ مايو ٣ تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ

 
   أسس اإلعداد  ٢

 
   بيان االلتزام  ١-٢

 
الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى أعدت هذه القوائم المالية الموحدة طبقاً للمعايير 

  الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 

  إعداد القوائم المالية  ٢-٢
 

  تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء ما يلي:
 

  ;غير المسيطرة بالقيمة الحالية لمبلغ االسترداد حقوقإثبات خيار بيع اليتم  •

  .ةالمتوقع يةوحدة االئتمانالبالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة  التزام المنافع المحددةيتم إثبات  •

  بعض الموجودات غير المتداولة المقاسة بالقيمة العادلة. •
 

  معايير وتفسيرات جديدة     ٣-٢
 

   المعايير الجديدة والمعدلة التي قامت المجموعة بتطبيقها  ١-٣-٢
 

  :٢٠١٩أبريل  ١طبقت المجموعة المعايير والتعديالت التالية ألول مرة على فترة تقريرها السنوية اعتباراً من 
 

  "عقود اإليجار" ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  •

  ، "عدم التأكد بشأن معالجات ضريبة الدخل"٢٣تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم تفسير لجنة  •
 

"عقود اإليجار". اختارت المجموعة تطبيق  ١٦قامت المجموعة بتغيير سياساتها المحاسبية نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
. تم اإلفصاح عن ذلك في ٢٠١٩أبريل  ١ت األثر التراكمي للتطبيق المبدئي للمعيار الجديد في المعايير الجديدة بأثر رجعي ولكن قامت بإثبا

أي تأثير على المبالغ المثبتة في الفترات السابقة وليس  ٢٣المالي رقم للتقرير ر الدولية يتعديالت تفسير لجنة المعاي. لم يكن ل٣-٣-٢اإليضاح 
  فترات الحالية والمستقبلية.من المتوقع أن تؤثر بشكل جوهري على ال

 
  المعايير والتفسيرات الجديدة غير المطبقة حتى تاريخه  ٢-٣-٢

 
ولم يتم تطبيقها سابقاً بشكل  ٢٠٢٠مارس  ٣١تفسيرات المحاسبية الجديدة التي ال تعد إلزامية لفترات التقرير اللقد تم إصدار بعض المعايير و

المتوقع أن يكون لهذه المعايير تأثيراً جوهرياً على المنشأة في فترات التقرير الحالية أو المستقبلية وعلى مبكر من قبل المجموعة. إنه من غير 
  معامالتها المستقبلية المتوقعة.

 



 

١١  

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

  قائمة التدفقات النقدية الموحدة

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

  مارس ٣١السنة المنتهية في   

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٢٣٣٬٣٥٠  ٢٨٣٬٦٩٥    الربح قبل الزكاة

     تعديالت لـ:
  ٧٠٬٣٩٠  ٩٩٬٨٠٥  ١٥، ١٤،١٣  وإطفاءات  اتاستهالك

  ٢٧١  )٦٧٧(   ممتلكات وآالت ومعدات/ خسارة من استبعاد ) ربح(

٨١  خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  ١٬٥٠٢  ١٤٬٢٢٠  

٤١  يجاراإلتكاليف تمويل على مطلوبات   ٣٬٢٦٧  - 
  ٥٥٨  ١٬٢٧٥ ٢٨   غير المسيطرة حقوقتكاليف تمويل على خيار بيع ال

  ٨٩     ١٢٢ ٢٨  تكاليف تمويل على المقابل المحتمل المستحق

٧١   مخزون بطيء الحركة ومتقادم مخصص  ٤٨١  ١٬٨٧٠  

٧٢  مخصص التزامات منافع الموظفين  ١٥٬٥٧٤  ١٦٬٠٣٨  

  -  )٧٤٢(   أخرى

 ٣٢٢٬٢١٥  ٤١٨٬٨٧٣  

     رأس المال العامل
  ٨١٬٦٤٩  )٨٢٬٠٨٠(   مخزون

  )١٤٬٦٨٧(  )٣٧٬٣٩٦(   ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

  )٤٬٠٥٧(  )١٥٬٥١٤(   أخرىودائع ومبالغ مدفوعة مقدما وموجودات 

  ٣٩٬٢٨٢  ٢٣٬٠٨٦   ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

  ٣٢٬٨٥٧  ٤٣٬٤٨٢   مستحقات ومطلوبات أخرى

  ١٬٨٢٤  ٢١٤    مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

  ٤٥٩٬٠٨٣  ٣٥٠٬٦٦٥   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

    
  )١٥٬٤٦٣(  )١٤٬٦٤١(  ٢٧  مدفوعةالموظفين الالتزامات منافع 

  )٢١٬٥٧٤(  )١٨٬٤٤٥(  ٢٣  زكاة مدفوعة

  ٤٢٢٬٠٤٦  ٣١٧٬٥٧٩   من األنشطة التشغيلية واردصافي النقد ال

    
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

  )١٤٦٬٠٦٣(  )٧٤٬٦٢٨(  ١٣  ومعدات آالتشراء ممتلكات و

  -  )١٨٬٠٠٠(  ١٣  شراء مصنع غير تشغيلي

  ٩٠٤  ١٬٨٧٣  ١٣  ومعدات آالتاستبعاد ممتلكات ومتحصالت البيع من 

  )١٥٦(  )٨٥(   استحواذ على موجودات غير متداولة

  )٧٣٬١٩٢(     -   مدفوعات لالستحواذ على شركة تابعة، صافي النقد المستحوذ عليه

  )٢١٨٬٥٠٧(  )٩٠٬٨٤٠(   صافي النقد الصادر من األنشطة االستثمارية

    
     األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من 

  )١٣٠٬٠٠٠(  )١٤٣٬٦٠٢(  ١١  توزيعات أرباح مدفوعة لُمالك سدافكو

  )٥١٬٥٥٩(     -   شراء أسهم خزينة

     -  )١٨٬٩١٦( ١٤  العناصر الرئيسية لمدفوعات اإليجار

  )١٨١٬٥٥٩(  )١٦٢٬٥١٨(    من األنشطة التمويلية الصادر النقدصافي 

    
  ٢١٬٩٨٠ ٦٤٬٢٢١   يعادلهصافي التغير في النقد وما 

  ٩٧٦  )٤٣٧(   عادلهتأثيرات تغيرات أسعار صرف النقد وما ي

  ٥٥٩٬٠٩٩  ٥٨٢٬٠٥٥    في بداية السنة يعادلهنقد وما 

  ٥٨٢٬٠٥٥ ٦٤٥٬٨٣٩  ٢٠  في نهاية السنة عادلهنقد وما ي
 

 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. جزءاً  ٣١إلى رقم  ١تعتبر اإليضاحات من رقم 
 
 
  

 

  إيان ديفيد جوليت   والترس كورنليز بتروس ماثيوس   عد عبدهللا النصارامس
  ن الماليةشؤومدير عام ال   التنفيذي رئيسال   عضو مجلس اإلدارة

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

١٢  

  معلومات عامة  ١
 

ة "المجموعة")، هي شركيشار إليها تها التابعة اشرك، مجتمعين مع واألغذية ("الشركة" أو "سدافكو"إن الشركة السعودية لمنتجات األلبان 
ربيع  ٢١الصادر في مدينة جدة بتاريخ  ٤٠٣٠٠٠٩٩١٧مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 

   ).١٩٧٦أبريل  ٢١هـ (الموافق ١٣٩٦اآلخر 
    

الشركة وشركاتها التابعة بشكل أساسي في إنتاج وتوزيع منتجات الحليب والمرطبات ومختلف األغذية في المملكة العربية السعودية تعمل 
  من هذه القوائم المالية الموحدة. ٥وبولندا وبعض الدول الخليجية والعربية. إن معلومات هيكل المجموعة مبينة في اإليضاح رقم 

 
في الربع األخير في جميع المناطق وما نتج عن ذلك من اضطرابات في األنشطة  )١٩-كورونا المستجد (كوفيد فيروسالنتشار نتيجة 

اتخذت سدافكو سلسلة من اإلجراءات الوقائية لضمان صحة وسالمة موظفيها  المجموعة.بها تعمل  التياألسواق  االجتماعية واالقتصادية في
 منتجات األلبان المغذية، سمحت الحكوماتمن كمنتج  جتمع األوسع لضمان استمرارية توريد منتجاتها.وعائالتهم وعمالئهم والمستهلكين والم

 ةبناًء على هذه العوامل تعتقد إدارة سدافكو أن جائح بشكل أساسي كالمعتاد.وللشركة والشركات التابعة لها بالعمل ضمن المبادئ التوجيهية 
 ، ولكنها تواصل مراقبة الوضع بعناية.٢٠٢٠مارس  ٣١القوائم المالية كما في  ى هذهلم يكن له أي آثار جوهرية عل ١٩-كوفيد

 
  .٢٠٢٠ مايو ٣ تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ

 
   أسس اإلعداد  ٢

 
   بيان االلتزام  ١-٢

 
الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى أعدت هذه القوائم المالية الموحدة طبقاً للمعايير 

  الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 

  إعداد القوائم المالية  ٢-٢
 

  تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء ما يلي:
 

  ;غير المسيطرة بالقيمة الحالية لمبلغ االسترداد حقوقإثبات خيار بيع اليتم  •

  .ةالمتوقع يةوحدة االئتمانالبالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة  التزام المنافع المحددةيتم إثبات  •

  بعض الموجودات غير المتداولة المقاسة بالقيمة العادلة. •
 

  معايير وتفسيرات جديدة     ٣-٢
 

   المعايير الجديدة والمعدلة التي قامت المجموعة بتطبيقها  ١-٣-٢
 

  :٢٠١٩أبريل  ١طبقت المجموعة المعايير والتعديالت التالية ألول مرة على فترة تقريرها السنوية اعتباراً من 
 

  "عقود اإليجار" ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  •

  ، "عدم التأكد بشأن معالجات ضريبة الدخل"٢٣تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم تفسير لجنة  •
 

"عقود اإليجار". اختارت المجموعة تطبيق  ١٦قامت المجموعة بتغيير سياساتها المحاسبية نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
. تم اإلفصاح عن ذلك في ٢٠١٩أبريل  ١ت األثر التراكمي للتطبيق المبدئي للمعيار الجديد في المعايير الجديدة بأثر رجعي ولكن قامت بإثبا

أي تأثير على المبالغ المثبتة في الفترات السابقة وليس  ٢٣المالي رقم للتقرير ر الدولية يتعديالت تفسير لجنة المعاي. لم يكن ل٣-٣-٢اإليضاح 
  فترات الحالية والمستقبلية.من المتوقع أن تؤثر بشكل جوهري على ال

 
  المعايير والتفسيرات الجديدة غير المطبقة حتى تاريخه  ٢-٣-٢

 
ولم يتم تطبيقها سابقاً بشكل  ٢٠٢٠مارس  ٣١تفسيرات المحاسبية الجديدة التي ال تعد إلزامية لفترات التقرير اللقد تم إصدار بعض المعايير و

المتوقع أن يكون لهذه المعايير تأثيراً جوهرياً على المنشأة في فترات التقرير الحالية أو المستقبلية وعلى مبكر من قبل المجموعة. إنه من غير 
  معامالتها المستقبلية المتوقعة.

 



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

١٣  

  (تتمة)أسس اإلعداد   ٢
 

  (تتمة) معايير وتفسيرات جديدة   ٣-٢
 

  التغيرات في السياسة المحاسبية  ٣-٣-٢
 

   للمجموعة. الموحدة "عقود اإليجار" على القوائم المالية ١٦تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم يشرح هذا اإليضاح تأثير 
 

"عقود اإليجار" بأثر رجعي اعتباًرا  ١٦، قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١-٣-٢على النحو المذكور باإليضاح 
، كما هو مسموح به بموجب األحكام االنتقالية ٢٠١٩مارس  ٣١عديل األرقام المقارنة عن فترة التقرير ولكنها لم تقم بت ٢٠١٩أبريل  ١من 

. لذلك، تم إثبات عمليات إعادة التصنيف والتعديالت الناتجة عن قواعد اإليجار الجديدة في ١٦المحددة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  .٢٠١٩أبريل  ١فتتاحية كما في قائمة المركز المالي الموحدة اال

 
  ١٦التعديالت المثبتة عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   )أ(

 
، قامت المجموعة بإثبات مطلوبات اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار التي قد تم تصنيفها مسبقًا ١٦عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

"عقود اإليجار". تم قياس هذه المطلوبات بالقيمة الحالية لدفعات  ١٧ة" وفقًا لمبادئ معيار المحاسبة الدولي رقم ضمن "عقود اإليجار التشغيلي
ياس ق اإليجار المتبقية باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار. وفي حين أن سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار ال يُمكن تحديده، تم

. بلغ المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي للمجموعة ٢٠١٩أبريل  ١معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة كما في المطلوبات باستخدام 
   .%٤٫٢٩ما نسبته  ٢٠١٩أبريل  ١المطبق على مطلوبات اإليجار في 

 
  ٢٠١٩أبريل  ١ 

  
  ٣٩٬٢٨٨  ٢٠١٩أبريل  ١ارتباطات اإليجار التشغيلي كما في 

كما في تاريخ التطبيق  للمستأجرالمتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي للمجموعة مخصومة باستخدام 
  المبدئي

٣١٬٩١٤  

  )٦٬٨٧٢(  ناقصاً: عقود اإليجار قصيرة األجل مثبتة على أساس القسط الثابت كمصاريف

  ٣٩٬٩٠٦  إضافة: التعديالت الناتجة عن معاملة مختلفة لخيارات التمديد

  ٦٤٬٩٤٨  ٢٠١٩أبريل  ١كما في المثبتة مطلوبات اإليجار 

  
   مصنفة كالتالي:

  ١٣٬٨٢٦  مطلوبات إيجار متداولة

  ٥١٬١٢٢  مطلوبات إيجار غير متداولة

 ٦٤٬٩٤٨  

 
قة المتعلقة أو المستح يتم قياس موجودات حق االستخدام بالمبلغ المساوي لمطلوبات اإليجار، معّدلة بقيمة أي مدفوعات اإليجار المدفوعة مسبقا

. لم تكن هناك عقود إيجار مثقلة تطلبت إجراء تعديل على ٢٠١٩أبريل  ١بعقد اإليجار المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة كما في 
  (تاريخ التطبيق المبدئي). ٢٠١٩أبريل  ١موجودات حق االستخدام في 

  
  موجودات حق االستخدام المثبتة هي كالتالي: أنواع

 
  ٢٠١٩أبريل  ١  ٢٠٢٠مارس  ٣١ 

   
  ٣٨٬٥٣٧  ٤٠٬٩٢٢  أرض

  ١٣٬٩٧٤  ١٥٬٤٥٩  مباني

  ١٥٬٨٣٩  ١٥٬٧٨٣  سيارات

  ٦٨٬٣٥٠  ٧٢٬١٦٤  مجموع موجودات حق االستخدام

 

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

١٤  

  (تتمة)أسس اإلعداد   ٢
  

  (تتمة) معايير وتفسيرات جديدة   ٣-٢
 

  (تتمة) المحاسبيةالتغيرات في السياسة   ٣-٣-٢
 

  :٢٠١٩أبريل  ١في  الموحدة أدى التغير في السياسة المحاسبية إلى تأثر البنود التالية في قائمة المركز المالي
 

  مليون لایر سعودي ٦٨٫٤ادة بمبلغ يز -موجودات حق االستخدام  •

  مليون لایر سعودي ٤٫٨بمبلغ  فاضانخ -مبالغ مدفوعة مقدماً  •

  مليون لایر سعودي ٦٤٫٩زيادة بمبلغ  - مطلوبات إيجار •

  مليون لایر سعودي ١٫٤بمبلغ   اضانخف –مطلوبات أخرى  •
 

  كنتيجة للتغير في السياسة المحاسبية. ٢٠١٩أبريل  ١ال يوجد صافي تأثير على األرباح المبقاة في 
 

  التأثير على إفصاحات القطاعات وربحية السهم  )ب(
 

. لقد تأثرت ١٦نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٢٠٢٠مارس  ٣١عات في ومطلوبات القطاالقطاعات زادت موجودات 
  القطاعات التالية بسبب التغير في السياسة:

 

  المجموع  غير المشروبات  المشروبات 

  ٧٢٬١٦٤  ١٣٬٣٣٣  ٥٨٬٨٣١  األثر على الموجودات
  ٦٩٬٣٢٥  ١٣٬٠٤٧  ٥٦٬٢٧٨  األثر على المطلوبات

    
  .١٦نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٢٠٢٠مارس  ٣١للسنة المنتهية في للسهم  ٠٫٠٢السهم بمبلغ زادت ربحية 

 
  الوسائل العملية المطبقة

 
  ألول مرة، استخدمت المجموعة الوسائل العملية التالية المسموح بها بموجب المعيار: ١٦عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 
   استخدام معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات خصائص مماثلة بشكل معقول؛ •

   االعتماد على التقييمات السابقة حول ما إذا كانت عقود اإليجار مكلفة؛ •

 ٢٠١٩أبريل  ١شهًرا كما في  ١٢المحاسبة عن عقود اإليجار التشغيلية حيث تكون تواريخ استحقاق عقود اإليجار المتبقية أقل من  •
   كعقود إيجار قصيرة األجل؛

   استثناء التكاليف المباشرة المبدئية من قياس موجودات حق االستخدام كما في تاريخ التطبيق المبدئي؛  •

   واستخدام المعرفة الالحقة في تحديد مدة اإليجار حيث يتضمن العقد خيارات لتمديد أو فسخ العقد. •
 

يمثل عقد إيجار كما في تاريخ التطبيق المبدئي. وبدالً من ذلك، أو إذا كان العقد يتضمن  سواءكما اختارت المجموعة أال تقوم بإعادة تقييم 
 ٤والتفسير رقم  ١٧للعقود التي أبرمتها قبل تاريخ التحول، اعتمدت المجموعة على تقييمها الذي أجرته بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

  ".تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار"الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية 
 

   المعايير والتفسيرات الصادرة وغير السارية وغير المطبقة بعد من قبل المجموعة  ٤-٢
 

ارية الدولية للتقرير المالي والتي لم تكن سال توجد أي معايير أو تعديالت أو تفسيرات أخرى ذات صلة وصادرة من لجنة تفسيرات المعايير 
  المفعول بعد يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.   

 
    



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

١٣  

  (تتمة)أسس اإلعداد   ٢
 

  (تتمة) معايير وتفسيرات جديدة   ٣-٢
 

  التغيرات في السياسة المحاسبية  ٣-٣-٢
 

   للمجموعة. الموحدة "عقود اإليجار" على القوائم المالية ١٦تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم يشرح هذا اإليضاح تأثير 
 

"عقود اإليجار" بأثر رجعي اعتباًرا  ١٦، قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١-٣-٢على النحو المذكور باإليضاح 
، كما هو مسموح به بموجب األحكام االنتقالية ٢٠١٩مارس  ٣١عديل األرقام المقارنة عن فترة التقرير ولكنها لم تقم بت ٢٠١٩أبريل  ١من 

. لذلك، تم إثبات عمليات إعادة التصنيف والتعديالت الناتجة عن قواعد اإليجار الجديدة في ١٦المحددة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  .٢٠١٩أبريل  ١فتتاحية كما في قائمة المركز المالي الموحدة اال

 
  ١٦التعديالت المثبتة عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   )أ(

 
، قامت المجموعة بإثبات مطلوبات اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار التي قد تم تصنيفها مسبقًا ١٦عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

"عقود اإليجار". تم قياس هذه المطلوبات بالقيمة الحالية لدفعات  ١٧ة" وفقًا لمبادئ معيار المحاسبة الدولي رقم ضمن "عقود اإليجار التشغيلي
ياس ق اإليجار المتبقية باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار. وفي حين أن سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار ال يُمكن تحديده، تم

. بلغ المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي للمجموعة ٢٠١٩أبريل  ١معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة كما في المطلوبات باستخدام 
   .%٤٫٢٩ما نسبته  ٢٠١٩أبريل  ١المطبق على مطلوبات اإليجار في 

 
  ٢٠١٩أبريل  ١ 

  
  ٣٩٬٢٨٨  ٢٠١٩أبريل  ١ارتباطات اإليجار التشغيلي كما في 

كما في تاريخ التطبيق  للمستأجرالمتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي للمجموعة مخصومة باستخدام 
  المبدئي

٣١٬٩١٤  

  )٦٬٨٧٢(  ناقصاً: عقود اإليجار قصيرة األجل مثبتة على أساس القسط الثابت كمصاريف

  ٣٩٬٩٠٦  إضافة: التعديالت الناتجة عن معاملة مختلفة لخيارات التمديد

  ٦٤٬٩٤٨  ٢٠١٩أبريل  ١كما في المثبتة مطلوبات اإليجار 

  
   مصنفة كالتالي:

  ١٣٬٨٢٦  مطلوبات إيجار متداولة

  ٥١٬١٢٢  مطلوبات إيجار غير متداولة

 ٦٤٬٩٤٨  

 
قة المتعلقة أو المستح يتم قياس موجودات حق االستخدام بالمبلغ المساوي لمطلوبات اإليجار، معّدلة بقيمة أي مدفوعات اإليجار المدفوعة مسبقا

. لم تكن هناك عقود إيجار مثقلة تطلبت إجراء تعديل على ٢٠١٩أبريل  ١بعقد اإليجار المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة كما في 
  (تاريخ التطبيق المبدئي). ٢٠١٩أبريل  ١موجودات حق االستخدام في 

  
  موجودات حق االستخدام المثبتة هي كالتالي: أنواع

 
  ٢٠١٩أبريل  ١  ٢٠٢٠مارس  ٣١ 

   
  ٣٨٬٥٣٧  ٤٠٬٩٢٢  أرض

  ١٣٬٩٧٤  ١٥٬٤٥٩  مباني

  ١٥٬٨٣٩  ١٥٬٧٨٣  سيارات

  ٦٨٬٣٥٠  ٧٢٬١٦٤  مجموع موجودات حق االستخدام

 

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

١٤  

  (تتمة)أسس اإلعداد   ٢
  

  (تتمة) معايير وتفسيرات جديدة   ٣-٢
 

  (تتمة) المحاسبيةالتغيرات في السياسة   ٣-٣-٢
 

  :٢٠١٩أبريل  ١في  الموحدة أدى التغير في السياسة المحاسبية إلى تأثر البنود التالية في قائمة المركز المالي
 

  مليون لایر سعودي ٦٨٫٤ادة بمبلغ يز -موجودات حق االستخدام  •

  مليون لایر سعودي ٤٫٨بمبلغ  فاضانخ -مبالغ مدفوعة مقدماً  •

  مليون لایر سعودي ٦٤٫٩زيادة بمبلغ  - مطلوبات إيجار •

  مليون لایر سعودي ١٫٤بمبلغ   اضانخف –مطلوبات أخرى  •
 

  كنتيجة للتغير في السياسة المحاسبية. ٢٠١٩أبريل  ١ال يوجد صافي تأثير على األرباح المبقاة في 
 

  التأثير على إفصاحات القطاعات وربحية السهم  )ب(
 

. لقد تأثرت ١٦نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٢٠٢٠مارس  ٣١عات في ومطلوبات القطاالقطاعات زادت موجودات 
  القطاعات التالية بسبب التغير في السياسة:

 

  المجموع  غير المشروبات  المشروبات 

  ٧٢٬١٦٤  ١٣٬٣٣٣  ٥٨٬٨٣١  األثر على الموجودات
  ٦٩٬٣٢٥  ١٣٬٠٤٧  ٥٦٬٢٧٨  األثر على المطلوبات

    
  .١٦نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٢٠٢٠مارس  ٣١للسنة المنتهية في للسهم  ٠٫٠٢السهم بمبلغ زادت ربحية 

 
  الوسائل العملية المطبقة

 
  ألول مرة، استخدمت المجموعة الوسائل العملية التالية المسموح بها بموجب المعيار: ١٦عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 
   استخدام معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات خصائص مماثلة بشكل معقول؛ •

   االعتماد على التقييمات السابقة حول ما إذا كانت عقود اإليجار مكلفة؛ •

 ٢٠١٩أبريل  ١شهًرا كما في  ١٢المحاسبة عن عقود اإليجار التشغيلية حيث تكون تواريخ استحقاق عقود اإليجار المتبقية أقل من  •
   كعقود إيجار قصيرة األجل؛

   استثناء التكاليف المباشرة المبدئية من قياس موجودات حق االستخدام كما في تاريخ التطبيق المبدئي؛  •

   واستخدام المعرفة الالحقة في تحديد مدة اإليجار حيث يتضمن العقد خيارات لتمديد أو فسخ العقد. •
 

يمثل عقد إيجار كما في تاريخ التطبيق المبدئي. وبدالً من ذلك، أو إذا كان العقد يتضمن  سواءكما اختارت المجموعة أال تقوم بإعادة تقييم 
 ٤والتفسير رقم  ١٧للعقود التي أبرمتها قبل تاريخ التحول، اعتمدت المجموعة على تقييمها الذي أجرته بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

  ".تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار"الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية 
 

   المعايير والتفسيرات الصادرة وغير السارية وغير المطبقة بعد من قبل المجموعة  ٤-٢
 

ارية الدولية للتقرير المالي والتي لم تكن سال توجد أي معايير أو تعديالت أو تفسيرات أخرى ذات صلة وصادرة من لجنة تفسيرات المعايير 
  المفعول بعد يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.   

 
    



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

١٥  

  السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 

  ير ذلك.غتم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل منتظم في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة لجميع الفترات المعروضة، ما لم يذكر 
 

  مبادئ التوحيد ومحاسبة حقوق الملكية   ١-٣
 

   الشركات التابعة
 

تتحقق السيطرة على منشأة ما عندما تكون المجموعة معّرضة أو لديها الشركات التابعة هي جميع المنشآت التي تسيطر عليها المجموعة. 
مارسه على ت تيحقوق في عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في المنشأة كما يكون لديها القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل النفوذ ال

من تاريخ  )دهاعدم توحيفصلها (يخ تحويل السيطرة إلى المجموعة. ويتم المنشأة. يتم توحيد حسابات الشركات التابعة بالكامل اعتباراً من تار
  توقف السيطرة.

    
تستخدم طريقة االستحواذ المحاسبية لحساب تجميع المنشآت من قبل المجموعة. تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة 

والظروف إلى وجود تغييرات على عنصر واحد أو أكثر من العناصر الثالثة لتقييم السيطرة. يبدأ توحيد حداث المستثمر فيها عندما تشير األ
الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على حق السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. 

القوائم  في المدرجةصاريف الخاصة بالشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة إن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والم
  ا.هالمالية الموحدة اعتباراً من التاريخ الذي تكتسب فيه المجموعة حق السيطرة على الشركة التابعة حتى تاريخ انتهاء سيطرة المجموعة علي

 
غير المسيطرة، حتى وإن  حقوقأصحاب ال سدافكو وإلىدخل الشامل اآلخر منسوبة إلى مالك يكون الربح أو الخسارة وكل من مكونات ال

غير المسيطرة. وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة  حقوقال رصيدكان ذلك يؤدي إلى وجود عجز لدى 
   وذلك حتى تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة.

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

 
 قوقحعلى الشركة التابعة، فإنها تقوم بإلغاء إثبات الموجودات (بما في ذلك الشهرة)، إن وجدت، والمطلوبات والإذا فقدت المجموعة السيطرة 

   دة.حغير المسيطرة ذات الصلة والمكونات األخرى لحقوق الملكية، بينما يتم إثبات أي أرباح أو خسائر ناتجة في قائمة الربح أو الخسارة المو
 

الداخلية واألرصدة واألرباح غير المحققة من المعامالت المبرمة بين شركات المجموعة. كما يتم استبعاد الخسائر غير  المعامالتاستبعاد يتم 
غير المسيطرة من نتائج وحقوق ملكية الشركات  حقوق. تظهر الةالمحّول لموجوداتانخفاض في قيمة ا المحققة ما لم توفر المعاملة دليالً على

في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التابعة بشكل منفصل 
  المركز المالي الموحدة على التوالي.

 
  الشركات الزميلة

 
. هاعلي التي يكون للمجموعة تأثير جوهري عليها دون أن يصاحب ذلك سيطرة أو سيطرة مشتركة كياناتالشركات الزميلة هي جميع ال

من حقوق التصويت. تحتسب االستثمارات في الشركات الزميلة  ٪٥٠إلى  ٪٢٠ويرافق ذلك بشكل عام استحواذ المجموعة على نسبة من 
مبدئياً بالتكلفة،  المحاسبية، يتم إثبات االستثماراتالمتبعة في طريقة حقوق الملكية المحاسبية. وفقاً لالمتبعة في باستخدام طريقة حقوق الملكية 

، ةويتم تعديلهــا بعد ذلك إلثبات حصة المجموعة من األرباح أو الخسائر الالحقة لالستحواذ من الشركة المستثمر فيها في الربح أو الخسار
أو  وضةمقبتم إثبات توزيعات األرباح الية المستثمر فيها في الدخل الشامل اآلخر. وحصة المجموعة من حركات الدخل الشامل اآلخر للشرك

من الشركات الزميلة كتخفيض في القيمة الدفترية لالستثمار. عندما تكون حصة المجموعة من خسائر االستثمارات المحتسبة بطريقة  مستحقةال
ما في ذلك أي ذمم مدينة أخرى طويلة األجل وغير مضمونة، فإن المجموعة ال أو زائدة عنها، ب كيانحقوق الملكية مساوية لحصتها في ال

   .لشركة المستثمر فيهاتثبت أي خسائر أخرى، إال إذا كانت قد تكبدت التزامات أو أجرت دفعات بالنيابة عن ا
 

مجموعة في هذه المنشآت. كما يتم حذف يتم استبعاد األرباح غير المحققة من المعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة بقدر حصة ال
ة للمنشآت السياسات المحاسبي غيير. لقد تم تةالمحّولالموجودات الخسائر غير المحققة ما لم توفر المعاملة دليالً على وجود انخفاض في قيمة 

  مع السياسات المطبقة من قبل المجموعة. توافقهاالمستثمر فيها والمحتسبة وفقا لطريقة حقوق الملكية عند الضرورة بما يضمن 
    

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

١٦  

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 

  (تتمة) مبادئ التوحيد ومحاسبة حقوق الملكية   ١-٣
 

  الملكية حقوقالتغيرات في 
 

تعامل المجموعة المعامالت مع حقوق غير المسيطرة التي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة كمعامالت مع مالكي حقوق الملكية في سدافكو. يؤدي 
م تالتغير في حصة الملكية إلى إجراء تعديل بين القيم الدفترية للحقوق المسيطرة وغير المسيطرة، بحيث يعكس حقوقهم في الشركة التابعة. ي

تراف بأي فرق بين مبلع التعديل على الحقوق غير المسيطرة وأي مقابل مدفوع أو مستلم في احتياطي منفصل لحقوق الملكية منسوب االع
اس يإلى مالكي سدافكو. عند انتهاء توحيد المجموعة أو حساب حقوق الملكية الستثمار نتيجة فقدان السيطرة أو التأثير الجوهري، يتم إعادة ق

مقابل قيمتها العادلة مع االعتراف بالتغيير في القيمة الدفترية ضمن األرباح أو الخسائر. وتصبح المستثمر بها ظ بها في الكيان أي حصة محتف
لى ذلك، إهذه القيمة العادلة هي القيمة الدفتريّة المبدئيّة ألغراض المحاسبة الالحقة للحصة المحتفظ بها كشركة زميلة أو أصل مالي. باإلضافة 

م احتساب أي مبالغ سبق االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بذلك الكيان كما لو كانت المجموعة قد قامت بالتصرف في يت
ر خالموجودات او المطلوبات ذات الصلة مباشرةً. ويمكن أن يعني ذلك أّن يُعاد تصنيف المبالغ التي سبق االعتراف بها في الدخل الشامل اآل

أو خسارة. إذا تم تخفيض حصة الملكية في شركة زميلة مع االحتفاظ بالتأثير الجوهري، فال يعاد تصنيف إال الحصة المتناسبة من إلى ربح 
  .المبالغ التي سبق االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة عند االقتضاء

  
   قياس القيمة العادلة   ٢-٣

 
بأنها الثمن الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو المدفوع لتحويل التزام في عملية اعتيادية بين متعاملين في السوق بتاريخ تعرف القيمة العادلة 

  :القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض أن بيع أصل أو تحويل التزام يتم تنفيذه إما
 
  لألصل أو االلتزام، أو رئيسيمن خالل السوق ال •

  .لألصل أو االلتزام لألصل أو لاللتزام، وذلك في حالة غياب السوق الرئيسي منفعةوق األكثر السمن خالل  •
 

  متاحة للمجموعة. فائدةأو السوق األكثر  كون السوق الرئيسيييجب أن 
 

اس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام، وهذا يقيتم 
  االقتصادية. هملحامصلعلى افتراض أن المشاركين في السوق يعملون 

 
لسوق على توفير منافع اقتصادية من األصل فيما يحقق أفضل في اإلعتبار قدرة األطراف في ا يأخد قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي

  أو بيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق يمكنه استخدام األصل لتحقيق أفضل منفعة منه. همنفعة من
 

، مما يزيد من ةالعادلكافية لقياس القيمة البيانات التتوفر لها كذلك التي والمحيطة تتالءم مع الظروف التي تقييم ال طرقتستخدم المجموعة 
  استخدام المدخالت القابلة للمالحظة ذات العالقة وتقليص استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

 
ة ميتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة أو المفصح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي للقي

  والذي يعتبر جوهريا لقياس القيمة العادلة ككل: معطياتلنحو المبين أدناه، استنادا إلى أدنى مستوى للالعادلة، على ا
 

  .تشابهة(غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات الم درجةأسعار السوق الم — ١المستوى  •

شرة أو مبا ملحوظا بشكلمن المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة مستوى  دنىأأساليب التقييم التي يكون فيها  — ٢المستوى  •
  غير مباشرة.

  .ال يمكن مالحظة أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلةأساليب التقييم التي  — ٣المستوى  •
 

ل وكل متكرر، تقرر المجموعة ما اذا كان قد حدث تحفي القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بش درجةبالنسبة للموجودات والمطلوبات الم
شكل لقياس القيمة العادلة ب عطيات جوهريبين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقدير التصنيف (بناًء على أدنى مستوى م

  .تقرير ماليعام) في نهاية كل 
 

حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو االلتزام  العادلة،لغرض إفصاحات القيمة 
  لمزيد من التفاصيل. ٢٨إيضاح رقم أنظر ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حسبما تم إيضاحه أعاله. 

    



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

١٥  

  السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 

  ير ذلك.غتم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل منتظم في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة لجميع الفترات المعروضة، ما لم يذكر 
 

  مبادئ التوحيد ومحاسبة حقوق الملكية   ١-٣
 

   الشركات التابعة
 

تتحقق السيطرة على منشأة ما عندما تكون المجموعة معّرضة أو لديها الشركات التابعة هي جميع المنشآت التي تسيطر عليها المجموعة. 
مارسه على ت تيحقوق في عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في المنشأة كما يكون لديها القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل النفوذ ال

من تاريخ  )دهاعدم توحيفصلها (يخ تحويل السيطرة إلى المجموعة. ويتم المنشأة. يتم توحيد حسابات الشركات التابعة بالكامل اعتباراً من تار
  توقف السيطرة.

    
تستخدم طريقة االستحواذ المحاسبية لحساب تجميع المنشآت من قبل المجموعة. تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة 

والظروف إلى وجود تغييرات على عنصر واحد أو أكثر من العناصر الثالثة لتقييم السيطرة. يبدأ توحيد حداث المستثمر فيها عندما تشير األ
الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على حق السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. 

القوائم  في المدرجةصاريف الخاصة بالشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة إن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والم
  ا.هالمالية الموحدة اعتباراً من التاريخ الذي تكتسب فيه المجموعة حق السيطرة على الشركة التابعة حتى تاريخ انتهاء سيطرة المجموعة علي

 
غير المسيطرة، حتى وإن  حقوقأصحاب ال سدافكو وإلىدخل الشامل اآلخر منسوبة إلى مالك يكون الربح أو الخسارة وكل من مكونات ال

غير المسيطرة. وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة  حقوقال رصيدكان ذلك يؤدي إلى وجود عجز لدى 
   وذلك حتى تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة.

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

 
 قوقحعلى الشركة التابعة، فإنها تقوم بإلغاء إثبات الموجودات (بما في ذلك الشهرة)، إن وجدت، والمطلوبات والإذا فقدت المجموعة السيطرة 

   دة.حغير المسيطرة ذات الصلة والمكونات األخرى لحقوق الملكية، بينما يتم إثبات أي أرباح أو خسائر ناتجة في قائمة الربح أو الخسارة المو
 

الداخلية واألرصدة واألرباح غير المحققة من المعامالت المبرمة بين شركات المجموعة. كما يتم استبعاد الخسائر غير  المعامالتاستبعاد يتم 
غير المسيطرة من نتائج وحقوق ملكية الشركات  حقوق. تظهر الةالمحّول لموجوداتانخفاض في قيمة ا المحققة ما لم توفر المعاملة دليالً على

في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التابعة بشكل منفصل 
  المركز المالي الموحدة على التوالي.

 
  الشركات الزميلة

 
. هاعلي التي يكون للمجموعة تأثير جوهري عليها دون أن يصاحب ذلك سيطرة أو سيطرة مشتركة كياناتالشركات الزميلة هي جميع ال

من حقوق التصويت. تحتسب االستثمارات في الشركات الزميلة  ٪٥٠إلى  ٪٢٠ويرافق ذلك بشكل عام استحواذ المجموعة على نسبة من 
مبدئياً بالتكلفة،  المحاسبية، يتم إثبات االستثماراتالمتبعة في طريقة حقوق الملكية المحاسبية. وفقاً لالمتبعة في باستخدام طريقة حقوق الملكية 

، ةويتم تعديلهــا بعد ذلك إلثبات حصة المجموعة من األرباح أو الخسائر الالحقة لالستحواذ من الشركة المستثمر فيها في الربح أو الخسار
أو  وضةمقبتم إثبات توزيعات األرباح الية المستثمر فيها في الدخل الشامل اآلخر. وحصة المجموعة من حركات الدخل الشامل اآلخر للشرك

من الشركات الزميلة كتخفيض في القيمة الدفترية لالستثمار. عندما تكون حصة المجموعة من خسائر االستثمارات المحتسبة بطريقة  مستحقةال
ما في ذلك أي ذمم مدينة أخرى طويلة األجل وغير مضمونة، فإن المجموعة ال أو زائدة عنها، ب كيانحقوق الملكية مساوية لحصتها في ال

   .لشركة المستثمر فيهاتثبت أي خسائر أخرى، إال إذا كانت قد تكبدت التزامات أو أجرت دفعات بالنيابة عن ا
 

مجموعة في هذه المنشآت. كما يتم حذف يتم استبعاد األرباح غير المحققة من المعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة بقدر حصة ال
ة للمنشآت السياسات المحاسبي غيير. لقد تم تةالمحّولالموجودات الخسائر غير المحققة ما لم توفر المعاملة دليالً على وجود انخفاض في قيمة 

  مع السياسات المطبقة من قبل المجموعة. توافقهاالمستثمر فيها والمحتسبة وفقا لطريقة حقوق الملكية عند الضرورة بما يضمن 
    

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

١٦  

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 

  (تتمة) مبادئ التوحيد ومحاسبة حقوق الملكية   ١-٣
 

  الملكية حقوقالتغيرات في 
 

تعامل المجموعة المعامالت مع حقوق غير المسيطرة التي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة كمعامالت مع مالكي حقوق الملكية في سدافكو. يؤدي 
م تالتغير في حصة الملكية إلى إجراء تعديل بين القيم الدفترية للحقوق المسيطرة وغير المسيطرة، بحيث يعكس حقوقهم في الشركة التابعة. ي

تراف بأي فرق بين مبلع التعديل على الحقوق غير المسيطرة وأي مقابل مدفوع أو مستلم في احتياطي منفصل لحقوق الملكية منسوب االع
اس يإلى مالكي سدافكو. عند انتهاء توحيد المجموعة أو حساب حقوق الملكية الستثمار نتيجة فقدان السيطرة أو التأثير الجوهري، يتم إعادة ق

مقابل قيمتها العادلة مع االعتراف بالتغيير في القيمة الدفترية ضمن األرباح أو الخسائر. وتصبح المستثمر بها ظ بها في الكيان أي حصة محتف
لى ذلك، إهذه القيمة العادلة هي القيمة الدفتريّة المبدئيّة ألغراض المحاسبة الالحقة للحصة المحتفظ بها كشركة زميلة أو أصل مالي. باإلضافة 

م احتساب أي مبالغ سبق االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بذلك الكيان كما لو كانت المجموعة قد قامت بالتصرف في يت
ر خالموجودات او المطلوبات ذات الصلة مباشرةً. ويمكن أن يعني ذلك أّن يُعاد تصنيف المبالغ التي سبق االعتراف بها في الدخل الشامل اآل

أو خسارة. إذا تم تخفيض حصة الملكية في شركة زميلة مع االحتفاظ بالتأثير الجوهري، فال يعاد تصنيف إال الحصة المتناسبة من إلى ربح 
  .المبالغ التي سبق االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة عند االقتضاء

  
   قياس القيمة العادلة   ٢-٣

 
بأنها الثمن الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو المدفوع لتحويل التزام في عملية اعتيادية بين متعاملين في السوق بتاريخ تعرف القيمة العادلة 

  :القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض أن بيع أصل أو تحويل التزام يتم تنفيذه إما
 
  لألصل أو االلتزام، أو رئيسيمن خالل السوق ال •

  .لألصل أو االلتزام لألصل أو لاللتزام، وذلك في حالة غياب السوق الرئيسي منفعةوق األكثر السمن خالل  •
 

  متاحة للمجموعة. فائدةأو السوق األكثر  كون السوق الرئيسيييجب أن 
 

اس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام، وهذا يقيتم 
  االقتصادية. هملحامصلعلى افتراض أن المشاركين في السوق يعملون 

 
لسوق على توفير منافع اقتصادية من األصل فيما يحقق أفضل في اإلعتبار قدرة األطراف في ا يأخد قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي

  أو بيعه إلى طرف آخر من أطراف السوق يمكنه استخدام األصل لتحقيق أفضل منفعة منه. همنفعة من
 

، مما يزيد من ةالعادلكافية لقياس القيمة البيانات التتوفر لها كذلك التي والمحيطة تتالءم مع الظروف التي تقييم ال طرقتستخدم المجموعة 
  استخدام المدخالت القابلة للمالحظة ذات العالقة وتقليص استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

 
ة ميتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة أو المفصح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي للقي

  والذي يعتبر جوهريا لقياس القيمة العادلة ككل: معطياتلنحو المبين أدناه، استنادا إلى أدنى مستوى للالعادلة، على ا
 

  .تشابهة(غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات الم درجةأسعار السوق الم — ١المستوى  •

شرة أو مبا ملحوظا بشكلمن المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة مستوى  دنىأأساليب التقييم التي يكون فيها  — ٢المستوى  •
  غير مباشرة.

  .ال يمكن مالحظة أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلةأساليب التقييم التي  — ٣المستوى  •
 

ل وكل متكرر، تقرر المجموعة ما اذا كان قد حدث تحفي القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بش درجةبالنسبة للموجودات والمطلوبات الم
شكل لقياس القيمة العادلة ب عطيات جوهريبين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقدير التصنيف (بناًء على أدنى مستوى م

  .تقرير ماليعام) في نهاية كل 
 

حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو االلتزام  العادلة،لغرض إفصاحات القيمة 
  لمزيد من التفاصيل. ٢٨إيضاح رقم أنظر ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حسبما تم إيضاحه أعاله. 

    



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

١٧  

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 

  التقارير القطاعية   ٣-٣
 

يذي للمجموعة التنف رئيستقرير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتوافق مع إعداد التقارير الداخلية المقدمة إلى مجلس اإلدارة وال يتم إعداد
ركز مبصفته المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية. ويقوم المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية بتقييم األداء المالي وال

   ي للمجموعة، وانخاذ القرارات االستراتيجية.المال
  

  إن القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات والعمليات التي:
  
  .تعمل في أنشطة تدر إيرادات )١(
  .تقوم اإلدارة باستمرار تحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع المصادر وتقييم األداء )٢(
  مالية بشكل منفصل.تتوفر عنها معلومات  )٣(

 
  تحويل العمالت األجنبية   ٤-٣

 
  العملة الوظيفية وعملة العرض

 
يها ف إن البنود المدرجة في القوائم المالية لكل شركة من شركات المجموعة يتم قياسها باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل

  المالية الموحدة باللایر السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض لسدافكو.هذه الشركة ("العملة الوظيفية"). تم عرض القوائم 
 

  المعامالت واألرصدة
 

   ت.بأسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامال يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العمالت الوظيفية لشركات المجموعة
 

النقدية المقومة بالعمالت األجنبية بتاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية باستخدام سعر الصرف في ذلك ويعاد تحويل الموجودات والمطلوبات 
دلة بالفائدة عالتاريخ. إن ربح أو خسارة العملة األجنبية من البنود النقدية هو الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الوظيفية في بداية الفترة، الم

  الفترة، والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية فترة التقرير.الفعلية والدفعات خالل 
 

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

 
مة تم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية وذلك باستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي يتم فيه تحديد القي تم تحويل البنود غير النقدية التي

ند تغير ع العادلة. تتم معاملة الربح أو الخسارة الناشئة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وفقا إلثبات الربح أو الخسارة
موحدة أو قائمة الربح أو الخسارة الربح أو خسارة القيمة العادلة في ب االعترافللبند (أي: فروق التحويل على البنود التي يتم القيمة العادلة 

  ، على التوالي).الموحدةالدخل الشامل الموحدة أو قائمة  الربح أو الخسارةبها في قائمة  االعترافكما يتم  ،لموحدةاقائمة الدخل الشامل 
 

 المجموعةشركات 
 

  نحو التالي:عن عملة العرض إلى عملة العرض على التها الرئيسية مختلفة عملتكون للعمليات األجنبية التي  ةكز المالياوالمر يتم تحويل النتائج
 

  قائمة المركز المالي.تُحّول الموجودات والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي بسعر اإلقفال في تاريخ  •

  .شامل على أساس متوسط سعر الصرفالدخل اليتم تحويل اإليرادات والمصاريف لكل قائمة ربح أو خسارة وقائمة  •

  يتم إثبات جميع فروق تحويل العمالت في الدخل الشامل اآلخر. •
 

المالية  واألدوات قروضالفروق التحويل الناتجة عن تحويل صافي االستثمارات في المنشآت األجنبية ومن ب االعترافعند التوحيد، يتم 
ي تشكل جزءاً من صاف قروضاألخرى المصنفة كتحوطات لهذه االستثمارات، ضمن الدخل الشامل اآلخر. عند بيع عملية أجنبية أو سداد أي 

  االستثمار، يتم إعادة تصنيف فروق الصرف المرتبطة بها ضمن الربح أو الخسارة، كجزء من الربح أو الخسارة عند البيع.
 

فقا وتم التعامل مع الشهرة وتعديالت القيمة العادلة الناشئة عن استحواذ عملية أجنبية كموجودات ومطلوبات للعملية األجنبية وتتم تحويلها ي
  لسعر اإلقفال.

    

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

١٨  

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 

  اإليراداتب االعتراف   ٥-٣
 

تُقاس اإليرادات بناًء على المقابل المحدد في العقد مع العميل، وتحويل البضائع المتفق عليها للعمالء.  لوصفاإليرادات بالمجموعة  تعترف
  خصومات الكمية وضرائب القيمة المضافة.الصافية من العوائد والخصومات التجارية و

 
أو لسلع ا القدرة على توجيه استخدامى العميل لد (أي عندما يكونلسيطرة العميل السلع أو الخدمات تخضع اإليرادات عندما ب االعترافيتم 

تسليم البضائع إلى العمالء وقبولهم لها وفقًا لشروط التسليم  ما يتمالخدمات والحصول على منافع منها). يحصل العمالء على السيطرة عند
العميل،  ة الدفع خالل فترة االئتمان المتفق عليها معاإليرادات في ذلك الوقت. عادة ما تكون الفواتير مستحقب االعترافالسارية، وبالتالي، يتم 

من كون إلى الحد الذي ي اتاإليرادب االعترافوالتي قد تختلف من عميل إلى آخر. بالنسبة للعقود التي تسمح للعميل بإرجاع أي بند، يتم 
 وائدلعقابل ام ُمعترف بهيتم تعديل مبلغ اإليرادات ال ،وبالتالي. ُمعترف بهاقيمة اإليرادات المتراكمة ال عدم حدوث عكس كبير في فيهالمرجح 

  إذا كانت هذه العوائد جوهرية. في حالة البيانات التاريخية بناًء علىالمتوقعة، والتي يتم تقديرها 
 

هذه إيرادات ب االعترافشهر. ويتم  ١٢ مدى فترةإجمالي المبيعات على  على بناءً يتم بيع البضائع غالبًا بخصومات كبيرة بأثر رجعي 
خصومات ال وفيرخصومات الجملة المقدرة. يتم استخدام الخبرة المتراكمة لتقدير وتناقصا  بناًء على السعر المحدد في العقد،  المبيعات

تراف االعيتم حدوث عكس جوهري.  كون من المرجح عدماإليرادات فقط إلى الحد الذي يب االعترافباستخدام طريقة القيمة المتوقعة ويتم 
 مطلوبات االسترداد (المدرجة في المستحقات والمطلوبات األخرى) لخصومات الجملة المتوقعة المستحقة للعمالء فيما يتعلق بالمبيعات التيب

  تتم حتى نهاية فترة التقرير.
 

 زم الرئيسي في جميع ترتيباتلكونها الملتاإليرادات الخاصة بها  خصت المجموعة إلى أنها هي المسؤول الرئيسي في جميع ترتيباتل
   اإليرادات، وتملك صالحية تحديد األسعار، وهي معرضة أيضاً لمخاطر المخزون واالئتمان.

 
الذمم ب االعترافيتم و إما نقداً أو دين ألجل يتماشى مع ممارسة السوق.حيث أن المبيعات تتم حاليا ال يوجد أي عنصر من عناصر التمويل 

قبل أن تكون  انقضاء المدة فقطالنقطة الزمنية التي يكون فيها هذا المبلغ غير مشروط ألنه يلزم  باعتبارها تسليم البضائعالمدينة عندما يتم 
  المدفوعات مستحقة.

 
  مصاريف بيع وتوزيع وعمومية وإدارية   ٦-٣

 
زءاً من على وجه التحديد ج شكلوالتي ال ت التكاليف المباشرة وغير المباشرة على تتضمن مصاريف البيع والتوزيع والعمومية واإلدارية

تصنف تم يبشكل مباشر وغير مباشر بأنشطة التسويق والتوزيع كمصاريف بيع وتوزيع.  رتبطةتكلفة اإليرادات. يتم تصنيف التكاليف الم
اإلدارية البيع والتوزيع والعمومية وع هذه التكاليف بين مصاريف يتوز يتم دارية.اإلعمومية وال يفرمصاتحت بند الجميع التكاليف األخرى 
  بطريقة منتظمة. لحاجةوتكلفة االيرادات، عند ا

 
  توزيعات األرباح   ٧-٣

 
تم فيها في الفترة التي ي لمجموعةتوزيعات األرباح على مساهمي سدافكو تحت بند المطلوبات في القوائم المالية الموحدة لب االعترافيتم 

  اعتماد توزيعات األرباح من قبل مساهمي سدافكو.
 

  األعمال اندماج   ٨-٣

   
بغض النظر عما إذا تم االستحواذ على أدوات حقوق الملكية في جميع عمليات دمج األعمال يتم استخدام طريقة االستحواذ المحاسبية للمحاسبة 

  ستحواذ على شركة تابعة ما يلي:إللالمقابل المحّول  يشملأو موجودات أخرى. 
 

  .القيم العادلة للموجودات المحولة •

  .المطلوبات المتكبدة من قبل المالك السابقين للشركات المستحوذ عليها •

  .حقوق الملكية الصادرة عن المجموعة •

  .محتملال ثمن المقابل القيمة العادلة ألي أصل أو التزام ناتج عن ترتيب •

  مة العادلة لحصة حقوق الملكية القائمة سابقاً في شركة تابعةالقي •
 

ً ويتم قياس الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد والمطلوبات المتكبدة أو المطلوبات المحتملة المفترضة في إندماج األعمال مبدئي  بقيمها ا
مسيطرة في المنشأة المستحوذ عليها على أساس كل عملية استحواذ على العادلة في تاريخ االستحواذ. وتقوم المجموعة بإثبات أي حقوق غير 

ي المنشأة فحدة، سواء بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية للحقوق غير المسيطرة من المبالغ التي تم إثباتها لصافي الموجودات القابلة للتحديد 
  المستحوذ عليها.

 
 

    



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

١٧  

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 

  التقارير القطاعية   ٣-٣
 

يذي للمجموعة التنف رئيستقرير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتوافق مع إعداد التقارير الداخلية المقدمة إلى مجلس اإلدارة وال يتم إعداد
ركز مبصفته المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية. ويقوم المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية بتقييم األداء المالي وال

   ي للمجموعة، وانخاذ القرارات االستراتيجية.المال
  

  إن القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات والعمليات التي:
  
  .تعمل في أنشطة تدر إيرادات )١(
  .تقوم اإلدارة باستمرار تحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع المصادر وتقييم األداء )٢(
  مالية بشكل منفصل.تتوفر عنها معلومات  )٣(

 
  تحويل العمالت األجنبية   ٤-٣

 
  العملة الوظيفية وعملة العرض

 
يها ف إن البنود المدرجة في القوائم المالية لكل شركة من شركات المجموعة يتم قياسها باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل

  المالية الموحدة باللایر السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض لسدافكو.هذه الشركة ("العملة الوظيفية"). تم عرض القوائم 
 

  المعامالت واألرصدة
 

   ت.بأسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامال يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العمالت الوظيفية لشركات المجموعة
 

النقدية المقومة بالعمالت األجنبية بتاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية باستخدام سعر الصرف في ذلك ويعاد تحويل الموجودات والمطلوبات 
دلة بالفائدة عالتاريخ. إن ربح أو خسارة العملة األجنبية من البنود النقدية هو الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الوظيفية في بداية الفترة، الم

  الفترة، والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية فترة التقرير.الفعلية والدفعات خالل 
 

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

 
مة تم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية وذلك باستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي يتم فيه تحديد القي تم تحويل البنود غير النقدية التي

ند تغير ع العادلة. تتم معاملة الربح أو الخسارة الناشئة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وفقا إلثبات الربح أو الخسارة
موحدة أو قائمة الربح أو الخسارة الربح أو خسارة القيمة العادلة في ب االعترافللبند (أي: فروق التحويل على البنود التي يتم القيمة العادلة 

  ، على التوالي).الموحدةالدخل الشامل الموحدة أو قائمة  الربح أو الخسارةبها في قائمة  االعترافكما يتم  ،لموحدةاقائمة الدخل الشامل 
 

 المجموعةشركات 
 

  نحو التالي:عن عملة العرض إلى عملة العرض على التها الرئيسية مختلفة عملتكون للعمليات األجنبية التي  ةكز المالياوالمر يتم تحويل النتائج
 

  قائمة المركز المالي.تُحّول الموجودات والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي بسعر اإلقفال في تاريخ  •

  .شامل على أساس متوسط سعر الصرفالدخل اليتم تحويل اإليرادات والمصاريف لكل قائمة ربح أو خسارة وقائمة  •

  يتم إثبات جميع فروق تحويل العمالت في الدخل الشامل اآلخر. •
 

المالية  واألدوات قروضالفروق التحويل الناتجة عن تحويل صافي االستثمارات في المنشآت األجنبية ومن ب االعترافعند التوحيد، يتم 
ي تشكل جزءاً من صاف قروضاألخرى المصنفة كتحوطات لهذه االستثمارات، ضمن الدخل الشامل اآلخر. عند بيع عملية أجنبية أو سداد أي 

  االستثمار، يتم إعادة تصنيف فروق الصرف المرتبطة بها ضمن الربح أو الخسارة، كجزء من الربح أو الخسارة عند البيع.
 

فقا وتم التعامل مع الشهرة وتعديالت القيمة العادلة الناشئة عن استحواذ عملية أجنبية كموجودات ومطلوبات للعملية األجنبية وتتم تحويلها ي
  لسعر اإلقفال.

    

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

١٨  

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 

  اإليراداتب االعتراف   ٥-٣
 

تُقاس اإليرادات بناًء على المقابل المحدد في العقد مع العميل، وتحويل البضائع المتفق عليها للعمالء.  لوصفاإليرادات بالمجموعة  تعترف
  خصومات الكمية وضرائب القيمة المضافة.الصافية من العوائد والخصومات التجارية و

 
أو لسلع ا القدرة على توجيه استخدامى العميل لد (أي عندما يكونلسيطرة العميل السلع أو الخدمات تخضع اإليرادات عندما ب االعترافيتم 

تسليم البضائع إلى العمالء وقبولهم لها وفقًا لشروط التسليم  ما يتمالخدمات والحصول على منافع منها). يحصل العمالء على السيطرة عند
العميل،  ة الدفع خالل فترة االئتمان المتفق عليها معاإليرادات في ذلك الوقت. عادة ما تكون الفواتير مستحقب االعترافالسارية، وبالتالي، يتم 

من كون إلى الحد الذي ي اتاإليرادب االعترافوالتي قد تختلف من عميل إلى آخر. بالنسبة للعقود التي تسمح للعميل بإرجاع أي بند، يتم 
 وائدلعقابل ام ُمعترف بهيتم تعديل مبلغ اإليرادات ال ،وبالتالي. ُمعترف بهاقيمة اإليرادات المتراكمة ال عدم حدوث عكس كبير في فيهالمرجح 

  إذا كانت هذه العوائد جوهرية. في حالة البيانات التاريخية بناًء علىالمتوقعة، والتي يتم تقديرها 
 

هذه إيرادات ب االعترافشهر. ويتم  ١٢ مدى فترةإجمالي المبيعات على  على بناءً يتم بيع البضائع غالبًا بخصومات كبيرة بأثر رجعي 
خصومات ال وفيرخصومات الجملة المقدرة. يتم استخدام الخبرة المتراكمة لتقدير وتناقصا  بناًء على السعر المحدد في العقد،  المبيعات

تراف االعيتم حدوث عكس جوهري.  كون من المرجح عدماإليرادات فقط إلى الحد الذي يب االعترافباستخدام طريقة القيمة المتوقعة ويتم 
 مطلوبات االسترداد (المدرجة في المستحقات والمطلوبات األخرى) لخصومات الجملة المتوقعة المستحقة للعمالء فيما يتعلق بالمبيعات التيب

  تتم حتى نهاية فترة التقرير.
 

 زم الرئيسي في جميع ترتيباتلكونها الملتاإليرادات الخاصة بها  خصت المجموعة إلى أنها هي المسؤول الرئيسي في جميع ترتيباتل
   اإليرادات، وتملك صالحية تحديد األسعار، وهي معرضة أيضاً لمخاطر المخزون واالئتمان.

 
الذمم ب االعترافيتم و إما نقداً أو دين ألجل يتماشى مع ممارسة السوق.حيث أن المبيعات تتم حاليا ال يوجد أي عنصر من عناصر التمويل 

قبل أن تكون  انقضاء المدة فقطالنقطة الزمنية التي يكون فيها هذا المبلغ غير مشروط ألنه يلزم  باعتبارها تسليم البضائعالمدينة عندما يتم 
  المدفوعات مستحقة.

 
  مصاريف بيع وتوزيع وعمومية وإدارية   ٦-٣

 
زءاً من على وجه التحديد ج شكلوالتي ال ت التكاليف المباشرة وغير المباشرة على تتضمن مصاريف البيع والتوزيع والعمومية واإلدارية

تصنف تم يبشكل مباشر وغير مباشر بأنشطة التسويق والتوزيع كمصاريف بيع وتوزيع.  رتبطةتكلفة اإليرادات. يتم تصنيف التكاليف الم
اإلدارية البيع والتوزيع والعمومية وع هذه التكاليف بين مصاريف يتوز يتم دارية.اإلعمومية وال يفرمصاتحت بند الجميع التكاليف األخرى 
  بطريقة منتظمة. لحاجةوتكلفة االيرادات، عند ا

 
  توزيعات األرباح   ٧-٣

 
تم فيها في الفترة التي ي لمجموعةتوزيعات األرباح على مساهمي سدافكو تحت بند المطلوبات في القوائم المالية الموحدة لب االعترافيتم 

  اعتماد توزيعات األرباح من قبل مساهمي سدافكو.
 

  األعمال اندماج   ٨-٣

   
بغض النظر عما إذا تم االستحواذ على أدوات حقوق الملكية في جميع عمليات دمج األعمال يتم استخدام طريقة االستحواذ المحاسبية للمحاسبة 

  ستحواذ على شركة تابعة ما يلي:إللالمقابل المحّول  يشملأو موجودات أخرى. 
 

  .القيم العادلة للموجودات المحولة •

  .المطلوبات المتكبدة من قبل المالك السابقين للشركات المستحوذ عليها •

  .حقوق الملكية الصادرة عن المجموعة •

  .محتملال ثمن المقابل القيمة العادلة ألي أصل أو التزام ناتج عن ترتيب •

  مة العادلة لحصة حقوق الملكية القائمة سابقاً في شركة تابعةالقي •
 

ً ويتم قياس الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد والمطلوبات المتكبدة أو المطلوبات المحتملة المفترضة في إندماج األعمال مبدئي  بقيمها ا
مسيطرة في المنشأة المستحوذ عليها على أساس كل عملية استحواذ على العادلة في تاريخ االستحواذ. وتقوم المجموعة بإثبات أي حقوق غير 

ي المنشأة فحدة، سواء بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية للحقوق غير المسيطرة من المبالغ التي تم إثباتها لصافي الموجودات القابلة للتحديد 
  المستحوذ عليها.

 
 

    



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

١٩  

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 

  (تتمة) األعمال اندماج   ٨-٣
 

  ويتم إثبات التكاليف المرتبطة باالستحواذ كمصاريف عند تكبدها.
 

  :في زيادةالإن 
 

  .المقابل المحول •

  .وقيمة أي حصة غير مسيطرة في المنشأة المستحوذ عليها •

  عليها.القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ألي حصة حقوق ملكية سابقة في المنشأة المستحوذ و •
 

صافي ل على القيمة العادلة لصافي الموجودات المالية القابلة للتحديد المستحوذ عليها، تقيد كشهرة. إذا كانت المبالغ أقل من القيمة العادلة
المقايضة. عندما بالموجودات القابلة للتحديد في الشركة المستحوذ عليها، يتم إثبات الفرق مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كشراء 

عدل م يتم تأجيل تسوية أي جزء من الثمن النقدي المقابل، يتم خصم المبالغ المستحقة في المستقبل إلى قيمتها الحالية كما في تاريخ التحويل.
ابه من الخصم المستخدم هو معدل االقتراض اإلضافي الخاص بالمنشأة، وهو المعدل ذاته الذي يمكن من خالله الحصول على قرض مش

بالغ مممول مستقل وفقا لشروط وأحكام قابلة للمقارنة. يصنف الثمن المقابل المحتمل ضمن حقوق الملكية أو المطلوبات المالية. ويُعاد قياس ال
دة. وتقوم وحالمصنفة ضمن المطلوبات المالية الحقاً بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الم

بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. تمارس اإلدارة الحكم في تحديد  اندماجات األعمال المجموعة بإثبات الثمن المقابل المحتمل الناتج عن
  معدل الخصم واحتمال تحقيق أهداف األداء.

 
ذ المملوكة سابقاً للشركة المستحوذة في الشركة المستحو حقوقاألعمال على مراحل، فإن القيمة الدفترية بتاريخ االستحواذ لل اندماجإذا تحقق 

أي أرباح أو خسائر ناشئة من إعادة القياس ضمن الربح أو ب االعترافعليها تتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. ويتم 
  الخسارة.

 
  ومعدات آالتممتلكات و   ٩-٣

 
ً والمعدات بالتكلفة  التتظهر الممتلكات واآل النخفاض في القيمة، إن وجدت. تشتمل هذه المتراكمة لخسائر الاالستهالك المتراكم و ناقصا

والمعدات وتكاليف االقتراض لمشاريع اإلنشاءات طويلة األجل في حال استيفاء معايير اإلثبات.  التعلى تكلفة استبدال جزء من اآل اليفالتك
 ءً بشكل منفصل بنا م، تقوم المجموعة باستهالكهمختلفة والمعدات على فترات زمنية التل أجزاء هامة من اآلعندما يتطلب األمر استبداو

المعدات كبديل و الت، يتم إثبات تكلفتها بالقيمة الدفترية لآلالرئيسيةصالحات اإلإجراء  ما يتماإلنتاجية المحددة. وبالمثل، عند معلى أعماره
والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها.  صالحتكاليف اإلكافة . كما يتم إثبات عتراففي حالة استيفاء معايير اال

ثبات اإلتيفاء معايير اس ةفي حال المعنيفي تكلفة األصل  خدامهوتُدرج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إليقاف العملية المتعلقة باألصل بعد است
   المبالغ جوهرية. مخصص وتكون هذهلل

 
كافة النفقات  قيد. يتم والمعدات التتتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية المتمثلة في بند الممتلكات واآل

  األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها.
 

 التواآل اإلنتاجي المقدر للممتلكات عمرطريقة القسط الثابت على مدى الاستخدام الخسارة الموحدة بيتم تحميل االستهالك على قائمة الربح أو 
    على النحو التالي: اتوالمعد

 
   النسبة 

  
  ١٠ - ٢٫٥  مباني •

  ١٢٫٥ - ٦٫٧  آالت ومعدات •

  ٢٥ – ١٥  ومقطورات سيارات •

  ٢٥ - ١٠  أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية •

 
بأي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وأي أجزاء أخرى جوهرية تم االعتراف بها مبدئياً وذلك عند االستبعاد أو  يتم إلغاء االعتراف

 تعندما ال يكون من المتوقع تحقيق فوائد اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن إلغاء إثبا
لفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند إلغاء االعتراف األصل (المحتسب با

يلها دباألصل. تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل فترة مالية ويتم تع
  ا اقتضى األمر.بأثر مستقبلي، إذ

 
 

    

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٢٠  

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 

  موجودات غير ملموسة   ١٠-٣

  
  شهرة

  

نخفاض المتراكمة لإل خسائرالناقصاً  عملياتاالستحواذ على العند نشأتها في تاريخ بالتكلفة  العملياتلشهرة الناتجة عن االستحواذ على يتم قيد ا
  القيمة، إن وجدت.في 

 
تُدرج الشهرة الناتجة عن االستحواذ على الشركات التابعة في الموجودات غير الملموسة. وال يتم إطفاء الشهرة، ولكن يتم فحصها سنوياً 

يتم إدراجها وأن قيمتها قد تنخفض أشارت األحداث أو التغيرات في الظروف إلى  في حالأكثر تكراراً بصفة لتحري االنخفاض في قيمتها، أو 
المتراكمة. تشمل األرباح والخسائر الناشئة عن استبعاد أي منشأة القيمة الدفترية للشهرة المتعلقة  االنخفاض في القيمة لفة ناقصاً خسائربالتك

   بالمنشأة المباعة.
 

موعات من لنقد أو مجل مدرةيتم تخصيص الشهرة إلى وحدات توليد النقد لغرض فحص االنخفاض في القيمة. يتم إجراء التخصيص لوحدات 
نشأ عنه الشهرة. ويتم تحديد الوحدات أو مجموعات من الوحدات عند أدنى ي لنقد المتوقع استفادتها من تجميع المنشآت الذيل مدرةوحدات 

  تشغيلية.القطاعات المستوى يتم من خالله مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية حيث أنها تمثل 
 

  قات العمالء والموردينالعالمات التجارية وعال
  

عمالء العالمات التجارية وعالقات الب عترف بشكل منفصل بالتكلفة التاريخية. يُ  ستحوذ عليهاالموجودات غير الملموسة الميتم تسجيل 
حقا محدود ويتم إدراجها اليتميز كٌل منها بعمر إنتاجي األعمال بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ،  إندماج المستحوذ عليها في والموردين

   بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة.
 

  :ييل كمااإلنتاجي المقدرة  عمرطريقة القسط الثابت على مدى الباستخدام يتم تحميل االطفاء على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 
 

  عدد السنوات 

  
  ٥-٤  العالمة التجارية •

  ٥-٤  عالقات العمالء   •

  ٥-٤  عالقات الموردين •
 

  الزكاة وضريبة الدخل على المنشآت األجنبية   ١١-٣
 

لى عوفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة")، تخضع المجموعة للزكاة العائدة للمساهمين السعوديين. يتم تحميل مخصص الزكاة 
سبة لسنوات تحديدها. بالن ، إن وجدت، عندبموجب التسويات النهائية تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم

   .ويربط الزكالعلى حالة  بناءً المخصصات في كل فترة تقرير تقييم ، يتم وي القائمةالزكالربط 
 

ذات  وفقًا للوائح ضريبة الدخل المعنية الخاصة بالمنشآتبما في ذلك الشركات التابعة تُقدم ضريبة الدخل المفروضة على المنشآت األجنبية 
ً لمعدل  يمثل مصروفالصلة في بلد التأسيس.  ضريبة الدخل أو اإلئتمان للفترة الضريبية المستحقة على اإليرادات الخاضعة للفترة وفقا

   ق.ضريبة الدخل المطبقة لكل نطا
 

الدخل الحالية على أساس القوانين الضريبية المطبقة أو التي ستُطبق بشكٍل فعلي بنهاية فترة التقرير في البلدان يتم حساب مصروف ضريبة 
عة بالتي تعمل فيها الشركة وشركاتها التابعة والزميلة وتحقق فيها دخالً خاضعاً للضريبة. يتم تسجيل ضريبة الدخل المتعلقة بالشركات التا

سارة، إذا كانت جوهرية. تقوم اإلدارة بإجراء تقييم دوري للمواقف المتخذة بخصوص اإلقرارات الضريبية بالنسبة في قائمة الربح أو الخ
للحاالت التي تكون فيها لوائح الضرائب السارية خاضعة للتأويل. وترصد المخصصات الالزمة على أساس المبالغ المتوقع دفعها إلى سلطات 

 تحصيل الضرائب.
 

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

 
    



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

١٩  

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 

  (تتمة) األعمال اندماج   ٨-٣
 

  ويتم إثبات التكاليف المرتبطة باالستحواذ كمصاريف عند تكبدها.
 

  :في زيادةالإن 
 

  .المقابل المحول •

  .وقيمة أي حصة غير مسيطرة في المنشأة المستحوذ عليها •

  عليها.القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ألي حصة حقوق ملكية سابقة في المنشأة المستحوذ و •
 

صافي ل على القيمة العادلة لصافي الموجودات المالية القابلة للتحديد المستحوذ عليها، تقيد كشهرة. إذا كانت المبالغ أقل من القيمة العادلة
المقايضة. عندما بالموجودات القابلة للتحديد في الشركة المستحوذ عليها، يتم إثبات الفرق مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كشراء 

عدل م يتم تأجيل تسوية أي جزء من الثمن النقدي المقابل، يتم خصم المبالغ المستحقة في المستقبل إلى قيمتها الحالية كما في تاريخ التحويل.
ابه من الخصم المستخدم هو معدل االقتراض اإلضافي الخاص بالمنشأة، وهو المعدل ذاته الذي يمكن من خالله الحصول على قرض مش

بالغ مممول مستقل وفقا لشروط وأحكام قابلة للمقارنة. يصنف الثمن المقابل المحتمل ضمن حقوق الملكية أو المطلوبات المالية. ويُعاد قياس ال
دة. وتقوم وحالمصنفة ضمن المطلوبات المالية الحقاً بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الم

بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. تمارس اإلدارة الحكم في تحديد  اندماجات األعمال المجموعة بإثبات الثمن المقابل المحتمل الناتج عن
  معدل الخصم واحتمال تحقيق أهداف األداء.

 
ذ المملوكة سابقاً للشركة المستحوذة في الشركة المستحو حقوقاألعمال على مراحل، فإن القيمة الدفترية بتاريخ االستحواذ لل اندماجإذا تحقق 

أي أرباح أو خسائر ناشئة من إعادة القياس ضمن الربح أو ب االعترافعليها تتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. ويتم 
  الخسارة.

 
  ومعدات آالتممتلكات و   ٩-٣

 
ً والمعدات بالتكلفة  التتظهر الممتلكات واآل النخفاض في القيمة، إن وجدت. تشتمل هذه المتراكمة لخسائر الاالستهالك المتراكم و ناقصا

والمعدات وتكاليف االقتراض لمشاريع اإلنشاءات طويلة األجل في حال استيفاء معايير اإلثبات.  التعلى تكلفة استبدال جزء من اآل اليفالتك
 ءً بشكل منفصل بنا م، تقوم المجموعة باستهالكهمختلفة والمعدات على فترات زمنية التل أجزاء هامة من اآلعندما يتطلب األمر استبداو

المعدات كبديل و الت، يتم إثبات تكلفتها بالقيمة الدفترية لآلالرئيسيةصالحات اإلإجراء  ما يتماإلنتاجية المحددة. وبالمثل، عند معلى أعماره
والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها.  صالحتكاليف اإلكافة . كما يتم إثبات عتراففي حالة استيفاء معايير اال

ثبات اإلتيفاء معايير اس ةفي حال المعنيفي تكلفة األصل  خدامهوتُدرج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إليقاف العملية المتعلقة باألصل بعد است
   المبالغ جوهرية. مخصص وتكون هذهلل

 
كافة النفقات  قيد. يتم والمعدات التتتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية المتمثلة في بند الممتلكات واآل

  األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها.
 

 التواآل اإلنتاجي المقدر للممتلكات عمرطريقة القسط الثابت على مدى الاستخدام الخسارة الموحدة بيتم تحميل االستهالك على قائمة الربح أو 
    على النحو التالي: اتوالمعد

 
   النسبة 

  
  ١٠ - ٢٫٥  مباني •

  ١٢٫٥ - ٦٫٧  آالت ومعدات •

  ٢٥ – ١٥  ومقطورات سيارات •

  ٢٥ - ١٠  أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية •

 
بأي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وأي أجزاء أخرى جوهرية تم االعتراف بها مبدئياً وذلك عند االستبعاد أو  يتم إلغاء االعتراف

 تعندما ال يكون من المتوقع تحقيق فوائد اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن إلغاء إثبا
لفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند إلغاء االعتراف األصل (المحتسب با

يلها دباألصل. تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل فترة مالية ويتم تع
  ا اقتضى األمر.بأثر مستقبلي، إذ

 
 

    

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٢٠  

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 

  موجودات غير ملموسة   ١٠-٣

  
  شهرة

  

نخفاض المتراكمة لإل خسائرالناقصاً  عملياتاالستحواذ على العند نشأتها في تاريخ بالتكلفة  العملياتلشهرة الناتجة عن االستحواذ على يتم قيد ا
  القيمة، إن وجدت.في 

 
تُدرج الشهرة الناتجة عن االستحواذ على الشركات التابعة في الموجودات غير الملموسة. وال يتم إطفاء الشهرة، ولكن يتم فحصها سنوياً 

يتم إدراجها وأن قيمتها قد تنخفض أشارت األحداث أو التغيرات في الظروف إلى  في حالأكثر تكراراً بصفة لتحري االنخفاض في قيمتها، أو 
المتراكمة. تشمل األرباح والخسائر الناشئة عن استبعاد أي منشأة القيمة الدفترية للشهرة المتعلقة  االنخفاض في القيمة لفة ناقصاً خسائربالتك

   بالمنشأة المباعة.
 

موعات من لنقد أو مجل مدرةيتم تخصيص الشهرة إلى وحدات توليد النقد لغرض فحص االنخفاض في القيمة. يتم إجراء التخصيص لوحدات 
نشأ عنه الشهرة. ويتم تحديد الوحدات أو مجموعات من الوحدات عند أدنى ي لنقد المتوقع استفادتها من تجميع المنشآت الذيل مدرةوحدات 

  تشغيلية.القطاعات المستوى يتم من خالله مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية حيث أنها تمثل 
 

  قات العمالء والموردينالعالمات التجارية وعال
  

عمالء العالمات التجارية وعالقات الب عترف بشكل منفصل بالتكلفة التاريخية. يُ  ستحوذ عليهاالموجودات غير الملموسة الميتم تسجيل 
حقا محدود ويتم إدراجها اليتميز كٌل منها بعمر إنتاجي األعمال بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ،  إندماج المستحوذ عليها في والموردين

   بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة.
 

  :ييل كمااإلنتاجي المقدرة  عمرطريقة القسط الثابت على مدى الباستخدام يتم تحميل االطفاء على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 
 

  عدد السنوات 

  
  ٥-٤  العالمة التجارية •

  ٥-٤  عالقات العمالء   •

  ٥-٤  عالقات الموردين •
 

  الزكاة وضريبة الدخل على المنشآت األجنبية   ١١-٣
 

لى عوفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة")، تخضع المجموعة للزكاة العائدة للمساهمين السعوديين. يتم تحميل مخصص الزكاة 
سبة لسنوات تحديدها. بالن ، إن وجدت، عندبموجب التسويات النهائية تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم

   .ويربط الزكالعلى حالة  بناءً المخصصات في كل فترة تقرير تقييم ، يتم وي القائمةالزكالربط 
 

ذات  وفقًا للوائح ضريبة الدخل المعنية الخاصة بالمنشآتبما في ذلك الشركات التابعة تُقدم ضريبة الدخل المفروضة على المنشآت األجنبية 
ً لمعدل  يمثل مصروفالصلة في بلد التأسيس.  ضريبة الدخل أو اإلئتمان للفترة الضريبية المستحقة على اإليرادات الخاضعة للفترة وفقا

   ق.ضريبة الدخل المطبقة لكل نطا
 

الدخل الحالية على أساس القوانين الضريبية المطبقة أو التي ستُطبق بشكٍل فعلي بنهاية فترة التقرير في البلدان يتم حساب مصروف ضريبة 
عة بالتي تعمل فيها الشركة وشركاتها التابعة والزميلة وتحقق فيها دخالً خاضعاً للضريبة. يتم تسجيل ضريبة الدخل المتعلقة بالشركات التا

سارة، إذا كانت جوهرية. تقوم اإلدارة بإجراء تقييم دوري للمواقف المتخذة بخصوص اإلقرارات الضريبية بالنسبة في قائمة الربح أو الخ
للحاالت التي تكون فيها لوائح الضرائب السارية خاضعة للتأويل. وترصد المخصصات الالزمة على أساس المبالغ المتوقع دفعها إلى سلطات 

 تحصيل الضرائب.
 

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

 
    



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٢١  

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
  

 

  عقود اإليجار   ١٢-٣
 
 
 

ومرافق المستودعات. وعادة ما تكون عقود اإليجار  والسيارات والمستودعاتواألراضي مختلف السكنات لر عقود إيجاالمجموعة  لدى
. ويتم التفاوض على شروط اإليجار على خيار تمديد كما هو موضح أدناه هناكولكن قد يكون  ،سنة ٢٠لفترات ثابتة من سنة واحدة إلى 

ي تعهدات، ولكن ال يجوز استخدام أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أ
  الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض.

 
 

 والسيارات لمختلف السكنات واألراضي والمستودعات، كانت تصنف عقود إيجار ٢٠١٩مارس  ٣١حتى السنة المالية األخيرة المنتهية في 
دة بموجب عقود اإليجار التشغيلي (بعد خصم أي حوافز تستلم من كعقود إيجار تشغيلي. يتم تحميل المدفوعات المسدومرافق المستودعات 

  المؤجر) على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
 
 

ل تاريخ إتاحة األص، يتم إثبات عقود اإليجار باعتبارها موجودات حق االستخدام وباعتبارها مطلوبات مقابلة في ٢٠١٩أبريل  ١اعتباًرا من 
ح أو بالمؤجر لالستخدام من قبل المجموعة. يتم توزيع كل دفعة إيجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على قائمة الر

يتم استهالك  فترة. الخسارة الموحدة على مدى فترة اإليجار بحيث يتم تحقيق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل
  أصل حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو فترة اإليجار على أساس القسط الثابت، أيهما أقصر.

 
 

ة ييتم مبدئياً قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار على أساس القيمة الحالية. تتضمن مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحال
  اإليجار التالية:لمدفوعات 

  
 

  .المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة جوهرياً) ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة القبض  • 
  .المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية  • 
  .هذا الخيار سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة  •
  مدفوعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخيار.  • 

 

  
ام ديتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، عندها يتم استخ

معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، حيث يمثل المعدل الذي يجب على المستأجر سداده القتراض المبالغ الضرورية للحصول على موجودات 
  بأحكام وشروط مماثلة.وة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة ذات قيم

  
 

  يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تتضمن التالي:
 

  .مبلغ القياس المبدئي لمطلوبات اإليجار  • 
  .أي مدفوعات إيجار تم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة  • 
  .مباشرة مبدئيةأي تكاليف   • 
  تكاليف التجديد.  •

 

موجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت وعقود إيجار يتم إثبات كامل المبالغ المدفوعة المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل 
. عند رشه ١٢ نزيد مّدتها عكمصاريف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. وتعرف عقود اإليجار قصيرة األجل على أنّها عقود إيجار ال ت

ً لممارسة خيار التمديد، أو عدم ممار ة ستحديد مدة اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً اقتصاديا
خه) يد اإليجار (أو عدم فسخيارات الفسخ) فقط في مدة اإليجار إذا كان تمد التي تليخيار الفسخ. يتم إدراج خيارات التمديد (أو الفترات 

   مؤكداً بشكل معقول.
  

عبر المجموعة. ويتم أستخدامها لزيادة المرونة التشغيلية من األراضي والمستودعات يتضمن خيار التمديد والفسخ في عدد من عقود إيجار 
   الطرفين. ممارستها من قبلعمليات المجموعة. إن غالبية خيارات التمديد والفسخ يتم  حيث إدارة الموجودات المستخدمة في

 
طبيعة متغيرة. تحتوي بعض عقود  اتحق االستخدام ذ موجوداتك ةد إيجار مصنفو، لم يكن لدى المجموعة أي عق٢٠٢٠مارس  ٣١في 

يارات خ إدراجتسعى المجموعة إلى  حيثما أمكن. اإليجارعلى خيارات تمديد تمارسها المجموعة قبل نهاية فترة العقد غير القابلة لإللغاء.
م المجموعة عند بدء . تقوالمحفوظة قابلة للتنفيذ من قبل الطرفينخيارات التمديد  جديدة لتوفير المرونة التشغيلية.اليجار اإلتمديد في عقود 

ود علق بأي من عقاإليجار بتقدير ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة الخيار. ال تقدم المجموعة ضمانات القيمة المتبقية فيما يت
  اإليجار الخاصة بها.
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  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
  

   األدوات المالية   ١٣-٣
 

الخاصة بتصنيف  ٣٩إلى حد كبير بالمتطلبات السابقة الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم  ٩يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
المصنفة بالمحتفظ بها  ٣٩ذلك، يلغي المعيار فئات الموجودات المالية الواردة بمعيار المحاسبة الدولي رقم وقياس المطلوبات المالية. ومع 

   حتى تاريخ االستحقاق والقروض والذمم المدينة والموجودات المالية المتاحة للبيع.
 

  الموجودات المالية )١(
 

  التصنيف
 

   الفئات التالية:أي من المبدئي، يتم تصنيف األصل المالي في  عترافعند اإل
  

  .مقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة •

  .أدوات الدين-مقاسة الحقا بالقيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر  •

  .أدوات حقوق الملكية-مقاسة الحقا بالقيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر  •

   مقاسة الحقا بالقيمة العادلة خالل الربح والخسارة. •
 

   الموجودات المالية على نموذج األعمال الذي تدار من خالله الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.يعتمد تصنيف 
 

  أدوات الدين
 

  تُصنف "أداة الدين" على أنها مقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة في حال تحقق الشرطين التاليين:
 

  إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وأن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف   )أ(
 

أن تؤدي األحكام التعاقدية لألصل إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات أصل الدين والفائدة على   )ب(
  مبلغ أصل الدين القائم.

 

أو  من خالل الربحالحالية في حال عدم تحقق الشرطين أعاله، يتم تصنيف "أداة الدين" على أنها مقاسة الحقا بالقيمة العادلة، إما بالقيمة 
  الخسارة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بناًء على نموذج االعمال.

  
   القياس  )أ(

 
  المبدئي عترافاال

 
المبدئي، تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بقيمتها العادلة زائد، في حال عدم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من  عترافعند اال

ت اخالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة المنسوبة بشكل مباشر إلى االستحواذ على األصل المالي. ويتم إدراج تكاليف المعاملة للموجود
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصروف في الربح أو الخسارة. يتم إثبات مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية المالية ال

ة ـ رالتي تتطلب تسليم الموجودات خالل فترة زمنية تحددها األحكام أو األعراف السائدة في السوق (طريقة التداول العادية) في تاريخ المتاج
  تاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل.أي ال

 
  القياس الالحق

 
  أدوات الدين المقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة

 
، يتم قياس مثل هذه الموجودات المالية الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر مبدئيإن هذه الفئة هي األنسب للمجموعة. بعد القياس ال

يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االستحواذ واألتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءاً ال  الفائدة الفعلي.
ن ع يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي. ويتم إدراج سعر الفائدة الفعلي في إيرادات التمويل في الربح أو الخسارة. ويتم إثبات الخسائر الناتجة

قيمة في الربح أو الخسارة. وتُطبق هذه الفئة عموماً على الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى واألرصدة البنكية وودائع انخفاض ال
   الضمان والدفعات المقدمة إلى الموظفين.

 
  أدوات الدين المقاسة الحقا بالقيمة العادلة

 
الموجودات المالية الحقا بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير، مع إثبات جميع التغيرات إما بالنسبة لهذه الفئة، فعند االقتضاء، يتم قياس هذه 

نسبة لفي الربح أو الخسارة بالنسبة ألدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو ضمن الدخل الشامل اآلخر با
  ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.ألدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيم

 
  

    



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٢١  

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
  

 

  عقود اإليجار   ١٢-٣
 
 
 

ومرافق المستودعات. وعادة ما تكون عقود اإليجار  والسيارات والمستودعاتواألراضي مختلف السكنات لر عقود إيجاالمجموعة  لدى
. ويتم التفاوض على شروط اإليجار على خيار تمديد كما هو موضح أدناه هناكولكن قد يكون  ،سنة ٢٠لفترات ثابتة من سنة واحدة إلى 

ي تعهدات، ولكن ال يجوز استخدام أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أ
  الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض.

 
 

 والسيارات لمختلف السكنات واألراضي والمستودعات، كانت تصنف عقود إيجار ٢٠١٩مارس  ٣١حتى السنة المالية األخيرة المنتهية في 
دة بموجب عقود اإليجار التشغيلي (بعد خصم أي حوافز تستلم من كعقود إيجار تشغيلي. يتم تحميل المدفوعات المسدومرافق المستودعات 

  المؤجر) على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
 
 

ل تاريخ إتاحة األص، يتم إثبات عقود اإليجار باعتبارها موجودات حق االستخدام وباعتبارها مطلوبات مقابلة في ٢٠١٩أبريل  ١اعتباًرا من 
ح أو بالمؤجر لالستخدام من قبل المجموعة. يتم توزيع كل دفعة إيجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على قائمة الر

يتم استهالك  فترة. الخسارة الموحدة على مدى فترة اإليجار بحيث يتم تحقيق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل
  أصل حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو فترة اإليجار على أساس القسط الثابت، أيهما أقصر.

 
 

ة ييتم مبدئياً قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار على أساس القيمة الحالية. تتضمن مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحال
  اإليجار التالية:لمدفوعات 

  
 

  .المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة جوهرياً) ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة القبض  • 
  .المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية  • 
  .هذا الخيار سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة  •
  مدفوعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخيار.  • 

 

  
ام ديتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، عندها يتم استخ

معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، حيث يمثل المعدل الذي يجب على المستأجر سداده القتراض المبالغ الضرورية للحصول على موجودات 
  بأحكام وشروط مماثلة.وة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة ذات قيم

  
 

  يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تتضمن التالي:
 

  .مبلغ القياس المبدئي لمطلوبات اإليجار  • 
  .أي مدفوعات إيجار تم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة  • 
  .مباشرة مبدئيةأي تكاليف   • 
  تكاليف التجديد.  •

 

موجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت وعقود إيجار يتم إثبات كامل المبالغ المدفوعة المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل 
. عند رشه ١٢ نزيد مّدتها عكمصاريف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. وتعرف عقود اإليجار قصيرة األجل على أنّها عقود إيجار ال ت

ً لممارسة خيار التمديد، أو عدم ممار ة ستحديد مدة اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً اقتصاديا
خه) يد اإليجار (أو عدم فسخيارات الفسخ) فقط في مدة اإليجار إذا كان تمد التي تليخيار الفسخ. يتم إدراج خيارات التمديد (أو الفترات 

   مؤكداً بشكل معقول.
  

عبر المجموعة. ويتم أستخدامها لزيادة المرونة التشغيلية من األراضي والمستودعات يتضمن خيار التمديد والفسخ في عدد من عقود إيجار 
   الطرفين. ممارستها من قبلعمليات المجموعة. إن غالبية خيارات التمديد والفسخ يتم  حيث إدارة الموجودات المستخدمة في

 
طبيعة متغيرة. تحتوي بعض عقود  اتحق االستخدام ذ موجوداتك ةد إيجار مصنفو، لم يكن لدى المجموعة أي عق٢٠٢٠مارس  ٣١في 

يارات خ إدراجتسعى المجموعة إلى  حيثما أمكن. اإليجارعلى خيارات تمديد تمارسها المجموعة قبل نهاية فترة العقد غير القابلة لإللغاء.
م المجموعة عند بدء . تقوالمحفوظة قابلة للتنفيذ من قبل الطرفينخيارات التمديد  جديدة لتوفير المرونة التشغيلية.اليجار اإلتمديد في عقود 

ود علق بأي من عقاإليجار بتقدير ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة الخيار. ال تقدم المجموعة ضمانات القيمة المتبقية فيما يت
  اإليجار الخاصة بها.

    

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٢٢  

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
  

   األدوات المالية   ١٣-٣
 

الخاصة بتصنيف  ٣٩إلى حد كبير بالمتطلبات السابقة الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم  ٩يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
المصنفة بالمحتفظ بها  ٣٩ذلك، يلغي المعيار فئات الموجودات المالية الواردة بمعيار المحاسبة الدولي رقم وقياس المطلوبات المالية. ومع 

   حتى تاريخ االستحقاق والقروض والذمم المدينة والموجودات المالية المتاحة للبيع.
 

  الموجودات المالية )١(
 

  التصنيف
 

   الفئات التالية:أي من المبدئي، يتم تصنيف األصل المالي في  عترافعند اإل
  

  .مقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة •

  .أدوات الدين-مقاسة الحقا بالقيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر  •

  .أدوات حقوق الملكية-مقاسة الحقا بالقيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر  •

   مقاسة الحقا بالقيمة العادلة خالل الربح والخسارة. •
 

   الموجودات المالية على نموذج األعمال الذي تدار من خالله الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.يعتمد تصنيف 
 

  أدوات الدين
 

  تُصنف "أداة الدين" على أنها مقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة في حال تحقق الشرطين التاليين:
 

  إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وأن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف   )أ(
 

أن تؤدي األحكام التعاقدية لألصل إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات أصل الدين والفائدة على   )ب(
  مبلغ أصل الدين القائم.

 

أو  من خالل الربحالحالية في حال عدم تحقق الشرطين أعاله، يتم تصنيف "أداة الدين" على أنها مقاسة الحقا بالقيمة العادلة، إما بالقيمة 
  الخسارة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بناًء على نموذج االعمال.

  
   القياس  )أ(

 
  المبدئي عترافاال

 
المبدئي، تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بقيمتها العادلة زائد، في حال عدم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من  عترافعند اال

ت اخالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة المنسوبة بشكل مباشر إلى االستحواذ على األصل المالي. ويتم إدراج تكاليف المعاملة للموجود
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصروف في الربح أو الخسارة. يتم إثبات مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية المالية ال

ة ـ رالتي تتطلب تسليم الموجودات خالل فترة زمنية تحددها األحكام أو األعراف السائدة في السوق (طريقة التداول العادية) في تاريخ المتاج
  تاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل.أي ال

 
  القياس الالحق

 
  أدوات الدين المقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة

 
، يتم قياس مثل هذه الموجودات المالية الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر مبدئيإن هذه الفئة هي األنسب للمجموعة. بعد القياس ال

يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االستحواذ واألتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءاً ال  الفائدة الفعلي.
ن ع يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي. ويتم إدراج سعر الفائدة الفعلي في إيرادات التمويل في الربح أو الخسارة. ويتم إثبات الخسائر الناتجة

قيمة في الربح أو الخسارة. وتُطبق هذه الفئة عموماً على الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى واألرصدة البنكية وودائع انخفاض ال
   الضمان والدفعات المقدمة إلى الموظفين.

 
  أدوات الدين المقاسة الحقا بالقيمة العادلة

 
الموجودات المالية الحقا بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير، مع إثبات جميع التغيرات إما بالنسبة لهذه الفئة، فعند االقتضاء، يتم قياس هذه 

نسبة لفي الربح أو الخسارة بالنسبة ألدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو ضمن الدخل الشامل اآلخر با
  ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.ألدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيم
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٢٣  

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 

   (تتمة)األدوات المالية   ١٣-٣
  

  إلغاء اإلثبات  )ب(
 

يتم بشكل رئيسي استبعاد أصل مالي (أو إن أمكن، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متماثلة) (أي استبعادها 
  الت التالية:االمركز المالي الموحدة للمجموعة) في الحمن قائمة 

  قد انقضى؛ أو األصليكون الحق في استالم التدفقات النقدية من  •

قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من أصل أو تحمل التزام بدفع تدفقات نقدية مستلمة بالكامل دون تأخير  •
اتفاقية "تمرير"، أو (أ) قيام المجموعة بتحويل كافة مخاطر ومنافع األصل أو (ب) عدم قيام جوهري إلى طرف ثالث بموجب 

  المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل.
  

 اتفاقية تمرير، تقوم بتقييم ما إذا كانت وإلى أي حد قد عندما تحّول المجموعة حقوقها الستالم التدفقات النقدية من أصل أو عندما تقوم بإبرام
لم و احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية. إذا لم تقم بتحويل أو االحتفاظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل

مدى الذي تستمر عالقة المجموعة به. وفي تلك الحالة، تحّول سيطرتها على األصل، فإن المجموعة تستمر في إثبات األصل المحول إلى ال
تستمر المجموعة في إثبات المطلوبات المرتبطة باألصل. وتقاس الموجودات المحولة والمطلوبات المرتبطة على أساس يعكس الحقوق 

  وااللتزامات التي احتفظت بها المجموعة.
  

األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ يمكن مطالبة المجموعة ويقاس استمرار المشاركة التي تتخذ شكل الضمان على 
  بسداده، أيهما أقل.

 
   االنخفاض في القيمة  )ج(

 
 تقوم المجموعة بتطبيق نموذج خسائر االئتمان المتوقعة للقياس وإثبات خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية والتي هي أدوات دين،

ة المطفأة، (مثال: الودائع والذمم المدينة التجارية واألرصدة البنكية). تتبع المجموعة "منهجاً مبسطاً" إلثبات مخصص خسارة وتقاس بالتكلف
  االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية، إن كانت ال تحتوي على عنصر تمويل هام.

 
مخاطر االئتمان. وبدالً من ذلك، فإن المجموعة تثبت مخصص خسارة  إن تطبيق المنهج المبسط ال يتطلب من المجموعة تتبع التغيرات في

ن ااالنخفاض في القيمة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدار العمر في تاريخ كل تقرير، مباشرة منذ اإلثبات األولي. خسارة االئتم
أحداث التعثر في السداد المحتملة على مدار العمر المتوقع لألداة المتوقعة على مدار العمر هي خسارة االئتمان المتوقعة الناتجة عن جميع 

   المالية.
  

تستخدم المجموعة جدول مخصصات في حساب خسائر االئتمان المتوقعة من الموجودات المالية بغرض تقدير خسائر االئتمان المتوقعة 
عاقدية ذات العالقة. تم تطوير جدول المخصصات باألخذ في وتطبيق بعض معدالت المخصصات على شرائح أعمار الديون متأخرة السداد الت

ما هاالعتبار أنه من المرجح أن يتم التأخر في السداد والخسارة من ذلك التأخر حيث تشير المعلومات السابقة للمجموعة إلى ذلك، ويتم تعديل
  بحيث يعكسان الناتج المستقبلي المتوقع.

  
  في قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل الفترة كإيرادات/ مصاريف في الربح أو الخسارة. يتم إثبات مخصص (عكس) خسارة االنخفاض

 
  المطلوبات المالية )٢(

 
مالية. تقوم ليتم إثبات المطلوبات المالية مبدئياً في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة ا

 ربإلغاء االعراف بالمطلوبات المالية عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انقضائها. تصنف المجموعة المطلوبات المالية غيالمجموعة 
متعلقة يف لالمشتقة ضمن فئة المطلوبات المالية األخرى. يتم االعتراف مبدئياً بمثل هذه المطلوبات المالية بالقيمة العادلة مضافا إليها أية تكا

  الفائدة الفعلي. معدل مباشرة بالمعاملة. وبعد االعتراف المبدئي يتم قياس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة
  

  تتكون المطلوبات المالية غير المشتقة للمجموعة من الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى.
 

   المقاصة )٣(
 

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

  
    

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٢٤  

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 

 غير المالية نخفاض في قيمة الموجوداتاال   ١٤-٣
 
ر ثال تخضع الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد لإلطفاء ويتم اختبارها سنوياً من حيث انخفاض القيمة، أو أك

 األخرى فيما يتعلق باالنخفاض فيفي حال أشارت األحداث أو التغيرات في الظروف إلى انخفاض محتمل للقيمة. يتم اختبار الموجودات 
 نقيمتها عندما تشير األحداث أو التغير في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد. يتم إثبات الخسارة الناتجة ع

اً تكاليف البيع قيمة العادلة لألصل ناقصاالنخفاض في القيمة، والتي تمثل الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد وهي ال
أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. ولغرض تقدير قيمة االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات عند أدنى مستوى لها حيث تتواجد تدفقات 

ودات موجودات أخرى أو مجموعة موجنقدية قابلة للتحديد بشكل منفصل والتي تكون منفصلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الناجمة عن 
(وحدات مدرة للنقد). تتم مراجعة الموجودات غير المالية، بخالف الشهرة، والتي سبق أن حدث انخفاض في قيمتها بغرض احتمال عكس 

  ذلك االنخفاض، وذلك في نهاية تاريخ كل فترة تقرير.
 

  يعادلهنقد وما    ١٥-٣
 

ذات ى األخرلدى البنوك واالستثمارات قصيرة األجل في الصندوق وفي قائمة المركز المالي الموحدة على النقد  عادلهيشتمل النقد وما ي
وال  روفةقدية معإلى مبالغ ن هاتحويل يمكنالسيولة العالية التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء و/ أو التي 

الودائع قصيرة النقد و على يعادلهالنقد وما  ضمنبمخاطر التغير في القيمة. ألغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يتتتأثر تأثراً كبيراً 
(إن وجد) نظرا ألنها تعتبر جزءا ال يتجزأ من إدارة  بالصافي بعد السحب على المكشوف القائم من البنوك،األجل كما هو موضح أعاله، 

  النقد لدى المجموعة.
 

   ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى   ١٦-٣
 

 الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدةب االعترافيتم 
  الفعلي بعد خصم مخصص االنخفاض في القيمة.

  
  مخزون   ١٧-٣

 
أساس التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. تشمل تكلفة البضائع الجاهزة الصنع على تكلفة المواد والعمالة يتم تقييم المخزون على 

يتم  .المباشرة والنفقات العامة للتصنيع. تشمل تكلفة المخزون على جميع التكاليف المتكبدة لشراء ونقل المنتجات إلى حالتها وموقعها الحالي
صادر أوالً. يتم تحديد تكاليف شراء المخزون بعد خصم  -يف لكل بند من بنود المخزون على حدة على أساس الوارد أوالً تحديد التكال

  الحسومات والخصومات.
 

  يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر في سياق األعمال العادية بعد خصم التكاليف التقديرية لإلنجاز ومصاريف البيع.
 

  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى   ١٨-٣
 

ة ما دتمثل هذه المبالغ المطلوبات غير المدفوعة للسلع والخدمات المقدمة للمجموعة قبل نهاية الفترة المالية. وهذه المبالغ غير مضمونة وعا
كون ضمن المطلوبات المتداولة باستثناء تلك التي تتدفع وفقا لألحكام المتفق عليها. يتم عرض الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى 

شهرا بعد تاريخ التقرير. يتم االعتراف  بهذه المبالغ مبدئياً بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام  ١٢مستحقة الدفع خالل 
  طريقة معدل الفائدة الفعلي.

 
  مخصصات   ١٩-٣

 
ات القانونية وضمانات الخدمات وإجراء التزامات جيدة عندما يترتب على المجموعة التزام قانوني أو تُحتسب المخصصات عن المطالب

ضمني حالي نتيجة ألحداٍث سابقة، ويكون من المحتمل أن يستدعي األمر تدفق خارجي للموارد من أجل تسوية االلتزام، ويكون باإلمكان 
  مخصصات لخسائر العمليات المستقبلية. قياس مبلغ االلتزام بشكٍل موثوق به. ال تحتسب

 
  تقاس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقدير تضعه اإلدارة للنفقات المطلوبة لسداد االلتزام الحالي في نهاية فترة التقرير.

  
    



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٢٣  

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 

   (تتمة)األدوات المالية   ١٣-٣
  

  إلغاء اإلثبات  )ب(
 

يتم بشكل رئيسي استبعاد أصل مالي (أو إن أمكن، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متماثلة) (أي استبعادها 
  الت التالية:االمركز المالي الموحدة للمجموعة) في الحمن قائمة 

  قد انقضى؛ أو األصليكون الحق في استالم التدفقات النقدية من  •

قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من أصل أو تحمل التزام بدفع تدفقات نقدية مستلمة بالكامل دون تأخير  •
اتفاقية "تمرير"، أو (أ) قيام المجموعة بتحويل كافة مخاطر ومنافع األصل أو (ب) عدم قيام جوهري إلى طرف ثالث بموجب 

  المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل.
  

 اتفاقية تمرير، تقوم بتقييم ما إذا كانت وإلى أي حد قد عندما تحّول المجموعة حقوقها الستالم التدفقات النقدية من أصل أو عندما تقوم بإبرام
لم و احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية. إذا لم تقم بتحويل أو االحتفاظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل

مدى الذي تستمر عالقة المجموعة به. وفي تلك الحالة، تحّول سيطرتها على األصل، فإن المجموعة تستمر في إثبات األصل المحول إلى ال
تستمر المجموعة في إثبات المطلوبات المرتبطة باألصل. وتقاس الموجودات المحولة والمطلوبات المرتبطة على أساس يعكس الحقوق 

  وااللتزامات التي احتفظت بها المجموعة.
  

األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ يمكن مطالبة المجموعة ويقاس استمرار المشاركة التي تتخذ شكل الضمان على 
  بسداده، أيهما أقل.

 
   االنخفاض في القيمة  )ج(

 
 تقوم المجموعة بتطبيق نموذج خسائر االئتمان المتوقعة للقياس وإثبات خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية والتي هي أدوات دين،

ة المطفأة، (مثال: الودائع والذمم المدينة التجارية واألرصدة البنكية). تتبع المجموعة "منهجاً مبسطاً" إلثبات مخصص خسارة وتقاس بالتكلف
  االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية، إن كانت ال تحتوي على عنصر تمويل هام.

 
مخاطر االئتمان. وبدالً من ذلك، فإن المجموعة تثبت مخصص خسارة  إن تطبيق المنهج المبسط ال يتطلب من المجموعة تتبع التغيرات في

ن ااالنخفاض في القيمة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدار العمر في تاريخ كل تقرير، مباشرة منذ اإلثبات األولي. خسارة االئتم
أحداث التعثر في السداد المحتملة على مدار العمر المتوقع لألداة المتوقعة على مدار العمر هي خسارة االئتمان المتوقعة الناتجة عن جميع 

   المالية.
  

تستخدم المجموعة جدول مخصصات في حساب خسائر االئتمان المتوقعة من الموجودات المالية بغرض تقدير خسائر االئتمان المتوقعة 
عاقدية ذات العالقة. تم تطوير جدول المخصصات باألخذ في وتطبيق بعض معدالت المخصصات على شرائح أعمار الديون متأخرة السداد الت

ما هاالعتبار أنه من المرجح أن يتم التأخر في السداد والخسارة من ذلك التأخر حيث تشير المعلومات السابقة للمجموعة إلى ذلك، ويتم تعديل
  بحيث يعكسان الناتج المستقبلي المتوقع.

  
  في قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل الفترة كإيرادات/ مصاريف في الربح أو الخسارة. يتم إثبات مخصص (عكس) خسارة االنخفاض

 
  المطلوبات المالية )٢(

 
مالية. تقوم ليتم إثبات المطلوبات المالية مبدئياً في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة ا

 ربإلغاء االعراف بالمطلوبات المالية عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انقضائها. تصنف المجموعة المطلوبات المالية غيالمجموعة 
متعلقة يف لالمشتقة ضمن فئة المطلوبات المالية األخرى. يتم االعتراف مبدئياً بمثل هذه المطلوبات المالية بالقيمة العادلة مضافا إليها أية تكا

  الفائدة الفعلي. معدل مباشرة بالمعاملة. وبعد االعتراف المبدئي يتم قياس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة
  

  تتكون المطلوبات المالية غير المشتقة للمجموعة من الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى.
 

   المقاصة )٣(
 

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

  
    

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٢٤  

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 

 غير المالية نخفاض في قيمة الموجوداتاال   ١٤-٣
 
ر ثال تخضع الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد لإلطفاء ويتم اختبارها سنوياً من حيث انخفاض القيمة، أو أك

 األخرى فيما يتعلق باالنخفاض فيفي حال أشارت األحداث أو التغيرات في الظروف إلى انخفاض محتمل للقيمة. يتم اختبار الموجودات 
 نقيمتها عندما تشير األحداث أو التغير في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد. يتم إثبات الخسارة الناتجة ع

اً تكاليف البيع قيمة العادلة لألصل ناقصاالنخفاض في القيمة، والتي تمثل الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد وهي ال
أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. ولغرض تقدير قيمة االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات عند أدنى مستوى لها حيث تتواجد تدفقات 

ودات موجودات أخرى أو مجموعة موجنقدية قابلة للتحديد بشكل منفصل والتي تكون منفصلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الناجمة عن 
(وحدات مدرة للنقد). تتم مراجعة الموجودات غير المالية، بخالف الشهرة، والتي سبق أن حدث انخفاض في قيمتها بغرض احتمال عكس 

  ذلك االنخفاض، وذلك في نهاية تاريخ كل فترة تقرير.
 

  يعادلهنقد وما    ١٥-٣
 

ذات ى األخرلدى البنوك واالستثمارات قصيرة األجل في الصندوق وفي قائمة المركز المالي الموحدة على النقد  عادلهيشتمل النقد وما ي
وال  روفةقدية معإلى مبالغ ن هاتحويل يمكنالسيولة العالية التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء و/ أو التي 

الودائع قصيرة النقد و على يعادلهالنقد وما  ضمنبمخاطر التغير في القيمة. ألغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يتتتأثر تأثراً كبيراً 
(إن وجد) نظرا ألنها تعتبر جزءا ال يتجزأ من إدارة  بالصافي بعد السحب على المكشوف القائم من البنوك،األجل كما هو موضح أعاله، 

  النقد لدى المجموعة.
 

   ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى   ١٦-٣
 

 الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدةب االعترافيتم 
  الفعلي بعد خصم مخصص االنخفاض في القيمة.

  
  مخزون   ١٧-٣

 
أساس التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. تشمل تكلفة البضائع الجاهزة الصنع على تكلفة المواد والعمالة يتم تقييم المخزون على 

يتم  .المباشرة والنفقات العامة للتصنيع. تشمل تكلفة المخزون على جميع التكاليف المتكبدة لشراء ونقل المنتجات إلى حالتها وموقعها الحالي
صادر أوالً. يتم تحديد تكاليف شراء المخزون بعد خصم  -يف لكل بند من بنود المخزون على حدة على أساس الوارد أوالً تحديد التكال

  الحسومات والخصومات.
 

  يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر في سياق األعمال العادية بعد خصم التكاليف التقديرية لإلنجاز ومصاريف البيع.
 

  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى   ١٨-٣
 

ة ما دتمثل هذه المبالغ المطلوبات غير المدفوعة للسلع والخدمات المقدمة للمجموعة قبل نهاية الفترة المالية. وهذه المبالغ غير مضمونة وعا
كون ضمن المطلوبات المتداولة باستثناء تلك التي تتدفع وفقا لألحكام المتفق عليها. يتم عرض الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى 

شهرا بعد تاريخ التقرير. يتم االعتراف  بهذه المبالغ مبدئياً بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام  ١٢مستحقة الدفع خالل 
  طريقة معدل الفائدة الفعلي.

 
  مخصصات   ١٩-٣

 
ات القانونية وضمانات الخدمات وإجراء التزامات جيدة عندما يترتب على المجموعة التزام قانوني أو تُحتسب المخصصات عن المطالب

ضمني حالي نتيجة ألحداٍث سابقة، ويكون من المحتمل أن يستدعي األمر تدفق خارجي للموارد من أجل تسوية االلتزام، ويكون باإلمكان 
  مخصصات لخسائر العمليات المستقبلية. قياس مبلغ االلتزام بشكٍل موثوق به. ال تحتسب

 
  تقاس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقدير تضعه اإلدارة للنفقات المطلوبة لسداد االلتزام الحالي في نهاية فترة التقرير.

  
    



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٢٥  

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 

  غير المسيطرة حقوقخيارات بيع ال   ٢٠-٣
 

أي حق غير مشروط لتجنب تسليم النقد، كمطلوبات مالية. بموجب هذه الطريقة،  فيهاخيارات البيع التي ال تمتلك المجموعة ب االعترافيتم 
 ال طرةلمسيا رغي حقوقلأن ا ثحي ،لبيعبخيارات ا لمتعلقةا لماليةا تباولطالمإثبات  ميت مادعن طرةلمسيا رغيبالحقوق  رافالعتا ءلغاإ ميت ال
. يتم إثبات خيارات بيع الحقوق غير المسيطرة ألساسيةا لملکيةبحقوق ا ةطتبرلما يةدالقتصاا لمنافعحصول الحالي على اتتمتع بحق ال زالت

 ةي قائمفمبدئياً بالقيمة الحالية لمبلغ االسترداد والتخفيض على حقوق حقوق الملكية المسيطرة. يتم إثبات جميع التغيرات الالحقة في االلتزام 
الربح والخسارة الموحدة. تستخدم المجموعة حكمها في اختيار مجموعة متنوعة من الطرق والقيام بافتراضات تستند إلى ظروف المجموعة 

  والسوق المحددة الموجودة في كل فترة تقرير.
 

  التزامات منافع الموظفين   ٢١-٣
 

تكلفة تقديم المنافع بموجب هذه الخطة باستخدام طريقة وحدة االئتمان غير ممولة لمنافع نهاية الخدمة. ويتم تحديد  ةتطبق المجموعة خط
يتم  األرباح والخسائر االكتوارية، إن وجدت، بالكامل في الفترة التي تنشأ فيها في قائمة الدخل الشامل الموحدة.ب االعترافالمتوقعة. يتم 

األرباح المبقاة وال يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في هذه األرباح والخسائر االكتوارية أيضاً مباشرة في ب االعتراف
   الفترات الالحقة.

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

 
  .تاريخ تعديل أو إلغاء الخطة •

   .لة ذات الصلة من قبل المجموعةإعادة الهيك دراج تكاليفتاريخ إ •
 

 يتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي مطلوبات أو موجودات المنافع المحددة. وتقوم المجموعة بإثبات التغيرات التالية
لربح البيع والتوزيع" في قائمة افي صافي التزامات المنافع المحددة ضمن "تكلفة اإليرادات" و"المصاريف العمومية واإلدارية" و"مصاريف 

  أو الخسارة الموحدة (حسب الوظيفة):
  

تتكون تكاليف الخدمة من تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر من التقليص والتسويات غير  •
   الروتينية.

ً القيمة  تشتمل مطلوبات أو موجودات المنافع المحددة على القيمة الحالية اللتزام • المنافع المحددة وتكاليف الخدمة السابقة ناقصا
  العادلة لموجودات الخطة التي يتم سداد االلتزامات من خاللها. غير أن الخطة غير ممولة حالياً وال تمتلك موجودات.

 
   رأس المال   ٢٢-٣

 
إصدار بباشرة  م لمتعلقةكحقوق ملكية عندما ال يوجد أي التزام بتحويل النقد أو الموجودات األخرى. تظهر التكاليف اإلضافية ا حقوقتصنف ال

  .ومات بعد حسم الضريبة من المتحصالتحقوق الملكية كخصفي الجديدة  حقوقال
 

   أسهم خزينة   ٢٣-٣
 

م تيتم إثبات أدوات حقوق الملكية الخاصة التي تم اقتناؤها (أسهم الخزينة) بالتكلفة. يتم عرض أسهم الخزينة كخصم من حقوق الملكية. ال ي
 العترافاأي ربح أو خسارة في الربح أو الخسارة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بسدافكو. يتم ب االعتراف

   أي فرق بين القيمة الدفترية والمبلغ المقابل، في حالة إعادة إصدارها، كعالوة إصدار أو خصم معروض في حقوق الملكية.ب
 

   احتياطيات أخرى  ٢٤-٣
 

العائد لمساهمي حقوق  السنوي من صافي الدخل ٪١٠بموجب النظام األساسي للشركة، قرر المساهمون إنشاء احتياطي اختياري بتحويل 
اطي يكية في سدافكو إلى هذا االحتياطي. يعتمد استخدام هذا االحتياطي على قرار المساهمين. في السنة الحالية، تم إجراء التحويل إلى االحتالمل

     االختياري.
  

    

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٢٦  

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 

  ربحية السهم الواحد   ٢٥-٣
 

  الربح األساسي للسهم  ) ١(
 

  للسهم بقسمة ما يلي: حتسب الربح األساسيي
 

   الربح العائد إلى مالك المجموعة. •

  على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة المالية. •
 

  الربح المنخفض للسهم  ) ٢(
 

  يستخدم العائد المخفض على السهم لتعديل األرقام المستخدمة في تحديد العائد األساسي للسهم بمراعاة ما يلي:
 

  .المحتملة بعد خصم ضريبة الدخلالمخفضة أثر الفوائد وتكاليف التمويل األخرى المرتبطة باألسهم العادية  •

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية اإلضافية التي قد يمكن أن تكون قائمة بافتراض تحويل جميع األسهم العادية المخفضة  •
  المحتملة.

 
  محاسبية مؤثرة افتراضاتتقديرات و  ٤

   
وتقديرات وافتراضات لها تأثير على المبالغ المدرجة لإليرادات  باتخاذ اجتهاداتقيام اإلدارة  الموحدة للمجموعة يتطلب إعداد القوائم المالية

المحتملة والمطلوبات المحتملة. وقد تؤدي  لتزامات، وكذلك اإلفصاح عن االرافقةوالمصاريف والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات الم
الشكوك حول هذه االفتراضات والتقديرات إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في 

  الفترات المستقبلية.
 

قرير، والتي لها رئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ التاالفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الب فيما يلي أدناه تفصيل
  :الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة ةالقيم في ةجوهري تعديالت قد ينتج عنهامخاطر كبيرة 

  
ات ة الموحدة. قد يحدث تغير في الظروف واالفتراضتستند المجموعة في افتراضاتها وتقديراتها الى المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم المالي

والتقديرات المستقبلية نظراً للتغيرات في السوق أو الظروف الخارجة عن إرادة المجموعة. ويتم عرض هذه التغيرات في االفتراضات عند 
ستقبلية مل أخرى متضمنة توقعات االحداث المحدوثها. يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر والتي تكون بناًء على خبرات تاريخية وعوا

 .والمتوقعة أن تكون مناسبة تحت تلك الظروف جموعةالتي قد تنشأ عن أثر مالي في الم
 

تعتقد اإلدارة أنها اتخذت كافة مصادر عدم . ١٩-قامت المجموعة بمراجعة المصادر الرئيسية للشكوك التقديرية على خلفية جائحة كوفيد
المالية الموحدة السنوية. ستستمر اإلدارة في مراقبة الوضع وستعكس أي تغيرات مطلوبة في فترات قوائم التقديرات في هذه الاليقين بشأن 

 إعداد التقارير المستقبلية.
  

عترف الغ الممبحول التقديرات واألحكام الصادرة عند تطبيق السياسات المحاسبية التي من الممكن أن يكون لها أثر على ال فيما يلي معلومات
  في القوائم المالية الموحدة: بها

 
  االختبار السنوي لالنخفاض في قيمة الشهرة-الشهرة  )١(

 
ابلة يتطلب ذلك تقدير المبالغ القوالمجموعة باختبار ما إذا كانت الشهرة قد تعرضت ألي انخفاض في القيمة على أساس سنوي. إدارة تقوم 

صم وتُعد القيمة القابلة لالسترداد شديدة الحساسية بالنسبة لمعدل الختخصيص الشهرة.  على أساسها يتم لالسترداد لوحدات توليد النقد والتي
خارجي. لالمستخدم لنموذج التدفق النقدي المخصوم باإلضافة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض التعديل ا

الملحق بالقوائم   ١٥ألساسية المطبقة في تحديد قيمة االستخدام ويتم االفصاح عنها وشرحها في اإليضاح رقم يتم اإلفصاح عن االفتراضات ا
 المالية الموحدة.

 
   قياس منافع نهاية الخدمة المحددة )٢(

    
. يتضمن التقييم لتقييمات االكتواريةتتمثل تكلفة منافع نهاية الخدمة للموظفين في القيمة الحالية لاللتزامات ذات العالقة كما هو محدد باستخدام ا

خصم والزيادة على تحديد معّدل الهذه االفتراضات االكتواري القيام بوضع افتراضات عدة تختلف عن التطورات المستقبلية الفعلية. وتشتمل 
عتها يالمستقبلية في الراتب وترك الوظيفة قبل الوصول إلى سن التقاعد المحدد ومعدل الوفيات. ونظراً لتعقيد التقييم، تعتبر االفتراضات وطب

  ر.راضات في كل تاريخ تقرييتم فحص جميع االفتوطويلة األجل التزاماً محدداً للمنافع حيث يتأثر بالتغيرات في هذه االفتراضات. 
 

حو نإن المعيار األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم. وفيما يتعلق بتحديد معدل الخصم المناسب والعائد ومدة السندات عالية الجودة، على ال
اللتزام  ع المدة المتوقعةالمحدد من قبل وكالة تصنيف معترف بها دوليا، ويتم استقراء ذلك حسب الحاجة على طول منحنى العائد لتتوافق م

  حول القوائم المالية الموحدة. ٢٧اإليضاح رقم  وهناك مزيد من المعلومات اإلضافية فيالمنافع المحددة. 
 

    



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٢٥  

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 

  غير المسيطرة حقوقخيارات بيع ال   ٢٠-٣
 

أي حق غير مشروط لتجنب تسليم النقد، كمطلوبات مالية. بموجب هذه الطريقة،  فيهاخيارات البيع التي ال تمتلك المجموعة ب االعترافيتم 
 ال طرةلمسيا رغي حقوقلأن ا ثحي ،لبيعبخيارات ا لمتعلقةا لماليةا تباولطالمإثبات  ميت مادعن طرةلمسيا رغيبالحقوق  رافالعتا ءلغاإ ميت ال
. يتم إثبات خيارات بيع الحقوق غير المسيطرة ألساسيةا لملکيةبحقوق ا ةطتبرلما يةدالقتصاا لمنافعحصول الحالي على اتتمتع بحق ال زالت

 ةي قائمفمبدئياً بالقيمة الحالية لمبلغ االسترداد والتخفيض على حقوق حقوق الملكية المسيطرة. يتم إثبات جميع التغيرات الالحقة في االلتزام 
الربح والخسارة الموحدة. تستخدم المجموعة حكمها في اختيار مجموعة متنوعة من الطرق والقيام بافتراضات تستند إلى ظروف المجموعة 

  والسوق المحددة الموجودة في كل فترة تقرير.
 

  التزامات منافع الموظفين   ٢١-٣
 

تكلفة تقديم المنافع بموجب هذه الخطة باستخدام طريقة وحدة االئتمان غير ممولة لمنافع نهاية الخدمة. ويتم تحديد  ةتطبق المجموعة خط
يتم  األرباح والخسائر االكتوارية، إن وجدت، بالكامل في الفترة التي تنشأ فيها في قائمة الدخل الشامل الموحدة.ب االعترافالمتوقعة. يتم 

األرباح المبقاة وال يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في هذه األرباح والخسائر االكتوارية أيضاً مباشرة في ب االعتراف
   الفترات الالحقة.

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

 
  .تاريخ تعديل أو إلغاء الخطة •

   .لة ذات الصلة من قبل المجموعةإعادة الهيك دراج تكاليفتاريخ إ •
 

 يتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي مطلوبات أو موجودات المنافع المحددة. وتقوم المجموعة بإثبات التغيرات التالية
لربح البيع والتوزيع" في قائمة افي صافي التزامات المنافع المحددة ضمن "تكلفة اإليرادات" و"المصاريف العمومية واإلدارية" و"مصاريف 

  أو الخسارة الموحدة (حسب الوظيفة):
  

تتكون تكاليف الخدمة من تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر من التقليص والتسويات غير  •
   الروتينية.

ً القيمة  تشتمل مطلوبات أو موجودات المنافع المحددة على القيمة الحالية اللتزام • المنافع المحددة وتكاليف الخدمة السابقة ناقصا
  العادلة لموجودات الخطة التي يتم سداد االلتزامات من خاللها. غير أن الخطة غير ممولة حالياً وال تمتلك موجودات.

 
   رأس المال   ٢٢-٣

 
إصدار بباشرة  م لمتعلقةكحقوق ملكية عندما ال يوجد أي التزام بتحويل النقد أو الموجودات األخرى. تظهر التكاليف اإلضافية ا حقوقتصنف ال

  .ومات بعد حسم الضريبة من المتحصالتحقوق الملكية كخصفي الجديدة  حقوقال
 

   أسهم خزينة   ٢٣-٣
 

م تيتم إثبات أدوات حقوق الملكية الخاصة التي تم اقتناؤها (أسهم الخزينة) بالتكلفة. يتم عرض أسهم الخزينة كخصم من حقوق الملكية. ال ي
 العترافاأي ربح أو خسارة في الربح أو الخسارة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بسدافكو. يتم ب االعتراف

   أي فرق بين القيمة الدفترية والمبلغ المقابل، في حالة إعادة إصدارها، كعالوة إصدار أو خصم معروض في حقوق الملكية.ب
 

   احتياطيات أخرى  ٢٤-٣
 

العائد لمساهمي حقوق  السنوي من صافي الدخل ٪١٠بموجب النظام األساسي للشركة، قرر المساهمون إنشاء احتياطي اختياري بتحويل 
اطي يكية في سدافكو إلى هذا االحتياطي. يعتمد استخدام هذا االحتياطي على قرار المساهمين. في السنة الحالية، تم إجراء التحويل إلى االحتالمل

     االختياري.
  

    

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٢٦  

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 

  ربحية السهم الواحد   ٢٥-٣
 

  الربح األساسي للسهم  ) ١(
 

  للسهم بقسمة ما يلي: حتسب الربح األساسيي
 

   الربح العائد إلى مالك المجموعة. •

  على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة المالية. •
 

  الربح المنخفض للسهم  ) ٢(
 

  يستخدم العائد المخفض على السهم لتعديل األرقام المستخدمة في تحديد العائد األساسي للسهم بمراعاة ما يلي:
 

  .المحتملة بعد خصم ضريبة الدخلالمخفضة أثر الفوائد وتكاليف التمويل األخرى المرتبطة باألسهم العادية  •

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية اإلضافية التي قد يمكن أن تكون قائمة بافتراض تحويل جميع األسهم العادية المخفضة  •
  المحتملة.

 
  محاسبية مؤثرة افتراضاتتقديرات و  ٤

   
وتقديرات وافتراضات لها تأثير على المبالغ المدرجة لإليرادات  باتخاذ اجتهاداتقيام اإلدارة  الموحدة للمجموعة يتطلب إعداد القوائم المالية

المحتملة والمطلوبات المحتملة. وقد تؤدي  لتزامات، وكذلك اإلفصاح عن االرافقةوالمصاريف والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات الم
الشكوك حول هذه االفتراضات والتقديرات إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في 

  الفترات المستقبلية.
 

قرير، والتي لها رئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ التاالفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الب فيما يلي أدناه تفصيل
  :الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة ةالقيم في ةجوهري تعديالت قد ينتج عنهامخاطر كبيرة 

  
ات ة الموحدة. قد يحدث تغير في الظروف واالفتراضتستند المجموعة في افتراضاتها وتقديراتها الى المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم المالي

والتقديرات المستقبلية نظراً للتغيرات في السوق أو الظروف الخارجة عن إرادة المجموعة. ويتم عرض هذه التغيرات في االفتراضات عند 
ستقبلية مل أخرى متضمنة توقعات االحداث المحدوثها. يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر والتي تكون بناًء على خبرات تاريخية وعوا

 .والمتوقعة أن تكون مناسبة تحت تلك الظروف جموعةالتي قد تنشأ عن أثر مالي في الم
 

تعتقد اإلدارة أنها اتخذت كافة مصادر عدم . ١٩-قامت المجموعة بمراجعة المصادر الرئيسية للشكوك التقديرية على خلفية جائحة كوفيد
المالية الموحدة السنوية. ستستمر اإلدارة في مراقبة الوضع وستعكس أي تغيرات مطلوبة في فترات قوائم التقديرات في هذه الاليقين بشأن 

 إعداد التقارير المستقبلية.
  

عترف الغ الممبحول التقديرات واألحكام الصادرة عند تطبيق السياسات المحاسبية التي من الممكن أن يكون لها أثر على ال فيما يلي معلومات
  في القوائم المالية الموحدة: بها

 
  االختبار السنوي لالنخفاض في قيمة الشهرة-الشهرة  )١(

 
ابلة يتطلب ذلك تقدير المبالغ القوالمجموعة باختبار ما إذا كانت الشهرة قد تعرضت ألي انخفاض في القيمة على أساس سنوي. إدارة تقوم 

صم وتُعد القيمة القابلة لالسترداد شديدة الحساسية بالنسبة لمعدل الختخصيص الشهرة.  على أساسها يتم لالسترداد لوحدات توليد النقد والتي
خارجي. لالمستخدم لنموذج التدفق النقدي المخصوم باإلضافة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض التعديل ا

الملحق بالقوائم   ١٥ألساسية المطبقة في تحديد قيمة االستخدام ويتم االفصاح عنها وشرحها في اإليضاح رقم يتم اإلفصاح عن االفتراضات ا
 المالية الموحدة.

 
   قياس منافع نهاية الخدمة المحددة )٢(

    
. يتضمن التقييم لتقييمات االكتواريةتتمثل تكلفة منافع نهاية الخدمة للموظفين في القيمة الحالية لاللتزامات ذات العالقة كما هو محدد باستخدام ا

خصم والزيادة على تحديد معّدل الهذه االفتراضات االكتواري القيام بوضع افتراضات عدة تختلف عن التطورات المستقبلية الفعلية. وتشتمل 
عتها يالمستقبلية في الراتب وترك الوظيفة قبل الوصول إلى سن التقاعد المحدد ومعدل الوفيات. ونظراً لتعقيد التقييم، تعتبر االفتراضات وطب

  ر.راضات في كل تاريخ تقرييتم فحص جميع االفتوطويلة األجل التزاماً محدداً للمنافع حيث يتأثر بالتغيرات في هذه االفتراضات. 
 

حو نإن المعيار األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم. وفيما يتعلق بتحديد معدل الخصم المناسب والعائد ومدة السندات عالية الجودة، على ال
اللتزام  ع المدة المتوقعةالمحدد من قبل وكالة تصنيف معترف بها دوليا، ويتم استقراء ذلك حسب الحاجة على طول منحنى العائد لتتوافق م

  حول القوائم المالية الموحدة. ٢٧اإليضاح رقم  وهناك مزيد من المعلومات اإلضافية فيالمنافع المحددة. 
 

    



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٢٧  

  (تتمة) تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة  ٤
 

  غير المسيطرة حقوقخيارات بيع ال )٣(
 

قبلي بالقيمة الحالية لمبلغ االسترداد استناًدا إلى تحليل التدفق النقدي المست يتم االعتراف بالقيمة العادلة لخيارات بيع الحقوق غير المسيطرة
للخصم. تعتمد المجموعة على تقديرها في اختيار مجموعة متنوعة من الطرق ويتم اقتراح االفتراضات استناًدا إلى السوق والظروف الخاصة 

  .حول القوائم المالية الموحدة ١٦المعلومات اإلضافية في اإليضاح  بالمجموعة القائمة عند نهاية كل فترة تقرير. وهناك مزيد من
 
  موجودات حق االستخدام ومطلوبات اإليجار )٤(

 
لتحديد مدة عقد اإليجار لبعض عقود اإليجار التي تكون فيها المجموعة مستأجر والتي تتضمن خيارات  تقديراتقامت المجموعة بتطبيق 

كانت المجموعة متأكدة بشكل معقول من استخدام هذه الخيارات على مدة عقد اإليجار، مما يؤثر بشكل كبير قابلة للتجديد. يؤثر تقييم ما إذا 
  لمزيد من التفاصيل. ١٤على قيمة مطلوبات اإليجار وموجودات حق االستخدام المثبتة. انظر اإليضاح رقم 

  
دم ممارسة ععند تحديد مدة اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافًزا اقتصاديًا لممارسة خيار التمديد أو 

  سخه). عدم فأو ( هإذا كان من المؤكد تمديدعقد اإليجار فقط يتضمن خيار التمديد (أو الفترات التي تلي خيار الفسخ)  في  .الفسخخيار 
  

  بالنسبة لعقود إيجاراألراضي والمستودعات ومرافق المستودعات تكون العوامل التالية عادة هي األكثر صلة: 
  

دم ع تمديد (أوستقوم بال المجموعة أنوبشكل معقول إذا كانت هناك عقوبات كبيرة على الفسخ (أو عدم التمديد)، فمن المؤكد  •
 الفسخ).

(أو  ستقوم بالتمديدأن المجموعة وبشكل معقول إذا كان من المتوقع أن تحتوي أي أراضي على قيمة كبيرة متبقية، فمن المؤكد  •
 عدم الفسخ).

االعتبار عوامل أخرى بما في ذلك فترات اإليجار التاريخية والتكاليف وتعطل األعمال المطلوب ي بخالف ذلك، تأخذ المجموعة ف •
 . ستأجرةالم موجوداتألستبدال ال

  
والسيارات في مطلوبات اإليجار، ألن بإمكان المجموعة أستبدال الموجودات  مرافق المستودعاتلم يتم إدراج معظم خيارات التمديد في عقود 

  دون تكلفة كبيرة أو تعطل األعمال.
  

تم ي ).هارسته (أو عدم ممارستمتصبح المجموعة ملزمة بم يتم إعادة تقييم مدة اإليجار اذا تم بالفعل ممارسة الخيار (أو عدم ممارسته) أو
حت سيطرة وهذا يقع ت .مراجعة تقييم اليقين المعقول فقط في حالة حدوث حدث كبير أو تغير كبير في الظروف، مما يؤثر على هذا التقييم

زيادة في  لفسخممارسة خيارات التمديد وار عكس أثشروط اإليجار لي تعديلاألثر المالي ل ينتج عنخالل السنة المالية الحالية،  المستأجر.
  لمزيد من التفاصيل. ١٤انظر اإليضاح رقم مليون لایر سعودي.  ١٨٫٦ بمبلغحق االستخدام  موجوداتمطلوبات اإليجار المعترف بها و

 
  معلومات المجموعة  ٥

 
  تشمل القوائم المالية الموحدة للمجموعة:

 
  نسبة الملكية  بلد التأسيس  األنشطة الرئيسية  العالقة  االسم

    
مارس  ٣١

٢٠٢٠  
   مارس ٣١

٢٠١٩  

  شركة تابعة  شركة شخص واحد -شركة سدافكو البحرين 
لمواد الغذائية ومنتجات ا

     %١٠٠     %١٠٠  البحرين  األلبان

  شركة تابعة  شركة سدافكو األردن للمواد الغذائية ش.ذ.م.م
لمواد الغذائية ومنتجات ا

  األلبان
 

     %١٠٠     %١٠٠  األردن

  شركة تابعة  شركة سدافكو قطر
لمواد الغذائية ومنتجات ا

     %٧٥     %٧٥  قطر  األلبان

  سدافكو الكويت للمواد الغذائية شركة 
  شركة تابعة  ذ.م.م(*)

لمواد الغذائية ومنتجات ا
     %٤٩   %٤٩  الكويت  األلبان

   شركة سدافكو بولندا إس بي زد. أو. أو.
     %١٠٠     %١٠٠  بولندا  شركة قابضة  شركة تابعة  ("سدافكو بولندا")  

     %٧٦     %٧٦  بولندا  منتجات األلبان  شركة تابعة   مليكوما إس بي زد. أو. أو.

     %٧٦     %٧٦  بولندا  منتجات األلبان  شركة تابعة   فوديكسو إس بي زد. أو. أو.

     %٣٧     %٣٧  بولندا  منتجات األلبان  شركة زميلة   مليكوما ديري زد. أو. أو.
   

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٢٨  

  (تتمة)معلومات المجموعة   ٥
  

  الشركة.المرشحة من قبل يتم االحتفاظ بأسهم حقوق الملكية المتبقية بشكل نفعي من قبل األطراف   (*) 
 

ت مشاريع الكوي، وهي شركة تابعة لشركة ("شركة القرين") شركة القرين لصناعة الكيماويات البتروليةإن الشركة األم للمجموعة هي 
من رأس المال). إن  ٪٤٠٫١١: ٢٠١٩( من رأس المال ٪٤٠٫١١تمتلك شركة القرين مساهمة تعادل ("شركة مشاريع الكويت").  القابضة

  الكويتي. األسهموشركة مشاريع الكويت مدرجة في سوق القرين  شركة
 

   معلومات القطاعات  ٦

  
   التشغيليةالقطاعات    ١-٦

 
، تعد القطاعات التشغيلية وفقاً للتقرير الداخلي المقدم ألعضاء مجلس اإلدارة ٨وفقاً لمنهج اإلدارة في تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

يتمثل قطاع  وتقييم األداء.والرئيس التنفيذي (المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية) والمسؤول عن توزيع الموارد على القطاعات 
  المشروبات منتجات الحليب والعصائر بينما يتمثل قطاع غير المشروبات المثلجات ومعجون الطماطم واألجبان والوجبات الخفيفة.

 

  ٢٠٢٠مارس  ٣١  
  المجموع  غير مخصصة  غير المشروبات   المشروبات  

      
      ربح أو خسارة القطاع

  ٢٬١١١٬٦١٦  -  ٨٦٣٬٥٠٥  ١٬٢٤٨٬١١١  بالصافي -إيرادات القطاعات 
  )٥٥٬٥٢٥(  -  )٥٥٬٥٢٥( -  بالصافي -اإليرادات بين القطاعات 

  ٢٬٠٥٦٬٠٩١  -  ٨٠٧٬٩٨٠  ١٬٢٤٨٬١١١  إيرادات من العمالء الخارجيين
  ٢٨٣٬٦٩٥  -  ٩١٬٦٤٣  ١٩٢٬٠٥٢   الربح قبل الزكاة

  ٩٩٬٨٠٥  -  ٢٧٬٢٥٩  ٧٢٬٥٤٦  استهالكات وإطفاءات

     
  القطاعموجودات 
  ٧٩٧٬٥٢٥  -  ٢١٥٬٤٠٦  ٥٨٢٬١١٩  ومعدات   آالتممتلكات و

  ٧٢٬١٦٤  -  ١٣٬٣٣٣  ٥٨٬٨٣١  موجودات حق االستخدام
  ٢٦٬١٣٣  -  ٢٦٬١٣٣  -   موجودات غير ملموسة

  ٥٬٦٤٦  ٢٤٣  ٥٬٤٠٣  -  موجودات غير متداولة أخرى
 ١٬٢٧٣٬٠٠١  ١٬٢١٧٬٩٦٥  ٥٥٬٠٣٦  -  موجودات متداولة

 ٢٬١٧٤٬٤٦٩  ١٬٢١٨٬٢٠٨  ٣١٥٬٣١١  ٦٤٠٬٩٥٠ مجموع الموجودات 
          

      مطلوبات القطاع
  ٤٩٨٬٤٥٨  ٤٥٤٬٣١٣  ٣٤٬٨٨٥  ٩٬٢٦٠  مطلوبات متداولة

  ٢٩٬٣٣٠  -  ٢٩٬٣٣٠  -  خيار بيع الحقوق غير المسيطرة ومطلوبات أخرى
  ٥٧٬١٧٤  -  ١٠٬١٥٦  ٤٧٬٠١٨  مطلوبات إيجار

  ١١٣٬٠٤١  ١١٢٬٨١١  ٢٣٠  -   التزامات منافع الموظفين
  ٦٩٨٬٠٠٣  ٥٦٧٬١٢٤  ٧٤٬٦٠١  ٥٦٬٢٧٨ المطلوباتمجموع 

 
  ٢٠١٩مارس  ٣١  
  المجموع  غير مخصصة  غير المشروبات   المشروبات  

      ربح أو خسارة القطاع
  ١٬٨٢١٬٨٨٥     -  ٧٢٧٬١٦٢  ١٬٠٩٤٬٧٢٣  بالصافي-إيرادات القطاعات 

  )٨٬٩٢٥(  -  )٨٬٩٢٥(  -  بالصافي-اإليرادات بين القطاعات 
  ١٬٨١٢٬٩٦٠  -  ٧١٨٬٢٣٧  ١٬٠٩٤٬٧٢٣  العمالء الخارجيينإيرادات من 

  ٢٣٣٬٣٥٠  -  ٦٦٬٥٠٠  ١٦٦٬٨٥٠   الربح قبل الزكاة
  ٧٠٬٣٩٠  -  ٢١٬٥٣٧  ٤٨٬٨٥٣  استهالكات وإطفاءات

  
  موجودات القطاع

  ٧٨٧٬٠٢١     -  ٢٢٤٬٨٣٤  ٥٦٢٬١٨٧  ممتلكات وآالت ومعدات
  ٢٨٬٧١٣     -  ٢٨٬٧١٣  -  موجودات غير ملموسة

  ٤٬٩٠٤  ٢٤٣  ٤٬٦٦١  -  متداولة أخرىموجودات غير 
  ١٬٠٩٥٬١٠٤  ١٬٠٤٥٬٨٦٠  ٤٩٬٢٤٤  -  موجودات متداولة

  ١٬٩١٥٬٧٤٢  ١٬٠٤٦٬١٠٣  ٣٠٧٬٤٥٢  ٥٦٢٬١٨٧ مجموع الموجودات 
         

      مطلوبات القطاع
  ٤٢٠٬٣٧٤  ٣٩٠٬٨٧٩  ٢٩٬٤٩٥  -  مطلوبات متداولة

  ٢٧٬٩٣٣  -  ٢٧٬٩٣٣  -  خيار بيع الحقوق غير المسيطرة ومطلوبات أخرى
  ١٠٩٬٥٧٦  ١٠٩٬٣٤٦  ٢٣٠  -  التزامات منافع الموظفين

  ٥٥٧٬٨٨٣  ٥٠٠٬٢٢٥  ٥٧٬٦٥٨  - مجموع المطلوبات 

    



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٢٧  

  (تتمة) تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة  ٤
 

  غير المسيطرة حقوقخيارات بيع ال )٣(
 

قبلي بالقيمة الحالية لمبلغ االسترداد استناًدا إلى تحليل التدفق النقدي المست يتم االعتراف بالقيمة العادلة لخيارات بيع الحقوق غير المسيطرة
للخصم. تعتمد المجموعة على تقديرها في اختيار مجموعة متنوعة من الطرق ويتم اقتراح االفتراضات استناًدا إلى السوق والظروف الخاصة 

  .حول القوائم المالية الموحدة ١٦المعلومات اإلضافية في اإليضاح  بالمجموعة القائمة عند نهاية كل فترة تقرير. وهناك مزيد من
 
  موجودات حق االستخدام ومطلوبات اإليجار )٤(

 
لتحديد مدة عقد اإليجار لبعض عقود اإليجار التي تكون فيها المجموعة مستأجر والتي تتضمن خيارات  تقديراتقامت المجموعة بتطبيق 

كانت المجموعة متأكدة بشكل معقول من استخدام هذه الخيارات على مدة عقد اإليجار، مما يؤثر بشكل كبير قابلة للتجديد. يؤثر تقييم ما إذا 
  لمزيد من التفاصيل. ١٤على قيمة مطلوبات اإليجار وموجودات حق االستخدام المثبتة. انظر اإليضاح رقم 

  
دم ممارسة ععند تحديد مدة اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافًزا اقتصاديًا لممارسة خيار التمديد أو 

  سخه). عدم فأو ( هإذا كان من المؤكد تمديدعقد اإليجار فقط يتضمن خيار التمديد (أو الفترات التي تلي خيار الفسخ)  في  .الفسخخيار 
  

  بالنسبة لعقود إيجاراألراضي والمستودعات ومرافق المستودعات تكون العوامل التالية عادة هي األكثر صلة: 
  

دم ع تمديد (أوستقوم بال المجموعة أنوبشكل معقول إذا كانت هناك عقوبات كبيرة على الفسخ (أو عدم التمديد)، فمن المؤكد  •
 الفسخ).

(أو  ستقوم بالتمديدأن المجموعة وبشكل معقول إذا كان من المتوقع أن تحتوي أي أراضي على قيمة كبيرة متبقية، فمن المؤكد  •
 عدم الفسخ).

االعتبار عوامل أخرى بما في ذلك فترات اإليجار التاريخية والتكاليف وتعطل األعمال المطلوب ي بخالف ذلك، تأخذ المجموعة ف •
 . ستأجرةالم موجوداتألستبدال ال

  
والسيارات في مطلوبات اإليجار، ألن بإمكان المجموعة أستبدال الموجودات  مرافق المستودعاتلم يتم إدراج معظم خيارات التمديد في عقود 

  دون تكلفة كبيرة أو تعطل األعمال.
  

تم ي ).هارسته (أو عدم ممارستمتصبح المجموعة ملزمة بم يتم إعادة تقييم مدة اإليجار اذا تم بالفعل ممارسة الخيار (أو عدم ممارسته) أو
حت سيطرة وهذا يقع ت .مراجعة تقييم اليقين المعقول فقط في حالة حدوث حدث كبير أو تغير كبير في الظروف، مما يؤثر على هذا التقييم

زيادة في  لفسخممارسة خيارات التمديد وار عكس أثشروط اإليجار لي تعديلاألثر المالي ل ينتج عنخالل السنة المالية الحالية،  المستأجر.
  لمزيد من التفاصيل. ١٤انظر اإليضاح رقم مليون لایر سعودي.  ١٨٫٦ بمبلغحق االستخدام  موجوداتمطلوبات اإليجار المعترف بها و

 
  معلومات المجموعة  ٥

 
  تشمل القوائم المالية الموحدة للمجموعة:

 
  نسبة الملكية  بلد التأسيس  األنشطة الرئيسية  العالقة  االسم

    
مارس  ٣١

٢٠٢٠  
   مارس ٣١

٢٠١٩  

  شركة تابعة  شركة شخص واحد -شركة سدافكو البحرين 
لمواد الغذائية ومنتجات ا

     %١٠٠     %١٠٠  البحرين  األلبان

  شركة تابعة  شركة سدافكو األردن للمواد الغذائية ش.ذ.م.م
لمواد الغذائية ومنتجات ا

  األلبان
 

     %١٠٠     %١٠٠  األردن

  شركة تابعة  شركة سدافكو قطر
لمواد الغذائية ومنتجات ا

     %٧٥     %٧٥  قطر  األلبان

  سدافكو الكويت للمواد الغذائية شركة 
  شركة تابعة  ذ.م.م(*)

لمواد الغذائية ومنتجات ا
     %٤٩   %٤٩  الكويت  األلبان

   شركة سدافكو بولندا إس بي زد. أو. أو.
     %١٠٠     %١٠٠  بولندا  شركة قابضة  شركة تابعة  ("سدافكو بولندا")  

     %٧٦     %٧٦  بولندا  منتجات األلبان  شركة تابعة   مليكوما إس بي زد. أو. أو.

     %٧٦     %٧٦  بولندا  منتجات األلبان  شركة تابعة   فوديكسو إس بي زد. أو. أو.

     %٣٧     %٣٧  بولندا  منتجات األلبان  شركة زميلة   مليكوما ديري زد. أو. أو.
   

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٢٨  

  (تتمة)معلومات المجموعة   ٥
  

  الشركة.المرشحة من قبل يتم االحتفاظ بأسهم حقوق الملكية المتبقية بشكل نفعي من قبل األطراف   (*) 
 

ت مشاريع الكوي، وهي شركة تابعة لشركة ("شركة القرين") شركة القرين لصناعة الكيماويات البتروليةإن الشركة األم للمجموعة هي 
من رأس المال). إن  ٪٤٠٫١١: ٢٠١٩( من رأس المال ٪٤٠٫١١تمتلك شركة القرين مساهمة تعادل ("شركة مشاريع الكويت").  القابضة

  الكويتي. األسهموشركة مشاريع الكويت مدرجة في سوق القرين  شركة
 

   معلومات القطاعات  ٦

  
   التشغيليةالقطاعات    ١-٦

 
، تعد القطاعات التشغيلية وفقاً للتقرير الداخلي المقدم ألعضاء مجلس اإلدارة ٨وفقاً لمنهج اإلدارة في تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

يتمثل قطاع  وتقييم األداء.والرئيس التنفيذي (المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية) والمسؤول عن توزيع الموارد على القطاعات 
  المشروبات منتجات الحليب والعصائر بينما يتمثل قطاع غير المشروبات المثلجات ومعجون الطماطم واألجبان والوجبات الخفيفة.

 

  ٢٠٢٠مارس  ٣١  
  المجموع  غير مخصصة  غير المشروبات   المشروبات  

      
      ربح أو خسارة القطاع

  ٢٬١١١٬٦١٦  -  ٨٦٣٬٥٠٥  ١٬٢٤٨٬١١١  بالصافي -إيرادات القطاعات 
  )٥٥٬٥٢٥(  -  )٥٥٬٥٢٥( -  بالصافي -اإليرادات بين القطاعات 

  ٢٬٠٥٦٬٠٩١  -  ٨٠٧٬٩٨٠  ١٬٢٤٨٬١١١  إيرادات من العمالء الخارجيين
  ٢٨٣٬٦٩٥  -  ٩١٬٦٤٣  ١٩٢٬٠٥٢   الربح قبل الزكاة

  ٩٩٬٨٠٥  -  ٢٧٬٢٥٩  ٧٢٬٥٤٦  استهالكات وإطفاءات

     
  القطاعموجودات 
  ٧٩٧٬٥٢٥  -  ٢١٥٬٤٠٦  ٥٨٢٬١١٩  ومعدات   آالتممتلكات و

  ٧٢٬١٦٤  -  ١٣٬٣٣٣  ٥٨٬٨٣١  موجودات حق االستخدام
  ٢٦٬١٣٣  -  ٢٦٬١٣٣  -   موجودات غير ملموسة

  ٥٬٦٤٦  ٢٤٣  ٥٬٤٠٣  -  موجودات غير متداولة أخرى
 ١٬٢٧٣٬٠٠١  ١٬٢١٧٬٩٦٥  ٥٥٬٠٣٦  -  موجودات متداولة

 ٢٬١٧٤٬٤٦٩  ١٬٢١٨٬٢٠٨  ٣١٥٬٣١١  ٦٤٠٬٩٥٠ مجموع الموجودات 
          

      مطلوبات القطاع
  ٤٩٨٬٤٥٨  ٤٥٤٬٣١٣  ٣٤٬٨٨٥  ٩٬٢٦٠  مطلوبات متداولة

  ٢٩٬٣٣٠  -  ٢٩٬٣٣٠  -  خيار بيع الحقوق غير المسيطرة ومطلوبات أخرى
  ٥٧٬١٧٤  -  ١٠٬١٥٦  ٤٧٬٠١٨  مطلوبات إيجار

  ١١٣٬٠٤١  ١١٢٬٨١١  ٢٣٠  -   التزامات منافع الموظفين
  ٦٩٨٬٠٠٣  ٥٦٧٬١٢٤  ٧٤٬٦٠١  ٥٦٬٢٧٨ المطلوباتمجموع 

 
  ٢٠١٩مارس  ٣١  
  المجموع  غير مخصصة  غير المشروبات   المشروبات  

      ربح أو خسارة القطاع
  ١٬٨٢١٬٨٨٥     -  ٧٢٧٬١٦٢  ١٬٠٩٤٬٧٢٣  بالصافي-إيرادات القطاعات 

  )٨٬٩٢٥(  -  )٨٬٩٢٥(  -  بالصافي-اإليرادات بين القطاعات 
  ١٬٨١٢٬٩٦٠  -  ٧١٨٬٢٣٧  ١٬٠٩٤٬٧٢٣  العمالء الخارجيينإيرادات من 

  ٢٣٣٬٣٥٠  -  ٦٦٬٥٠٠  ١٦٦٬٨٥٠   الربح قبل الزكاة
  ٧٠٬٣٩٠  -  ٢١٬٥٣٧  ٤٨٬٨٥٣  استهالكات وإطفاءات

  
  موجودات القطاع

  ٧٨٧٬٠٢١     -  ٢٢٤٬٨٣٤  ٥٦٢٬١٨٧  ممتلكات وآالت ومعدات
  ٢٨٬٧١٣     -  ٢٨٬٧١٣  -  موجودات غير ملموسة

  ٤٬٩٠٤  ٢٤٣  ٤٬٦٦١  -  متداولة أخرىموجودات غير 
  ١٬٠٩٥٬١٠٤  ١٬٠٤٥٬٨٦٠  ٤٩٬٢٤٤  -  موجودات متداولة

  ١٬٩١٥٬٧٤٢  ١٬٠٤٦٬١٠٣  ٣٠٧٬٤٥٢  ٥٦٢٬١٨٧ مجموع الموجودات 
         

      مطلوبات القطاع
  ٤٢٠٬٣٧٤  ٣٩٠٬٨٧٩  ٢٩٬٤٩٥  -  مطلوبات متداولة

  ٢٧٬٩٣٣  -  ٢٧٬٩٣٣  -  خيار بيع الحقوق غير المسيطرة ومطلوبات أخرى
  ١٠٩٬٥٧٦  ١٠٩٬٣٤٦  ٢٣٠  -  التزامات منافع الموظفين

  ٥٥٧٬٨٨٣  ٥٠٠٬٢٢٥  ٥٧٬٦٥٨  - مجموع المطلوبات 

    



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٢٩  

  (تتمة) معلومات القطاعات  ٦
 

  (تتمة)القطاعات التشغيلية    ١-٦
  

  قامت اإلدارة بتصنيف عملياتها الجغرافية كما يلي:
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

    المعلومات الجغرافية
    العمالء الخارجيينإيرادات من 

  ١٬٥٦٦٬٩٠٩  ١٬٧٥١٬٨٨١  المملكة العربية السعودية
  ١٤٦٬١٩٩  ١٩٧٬٥٤١  بولندا

  ٥٧٬٧٩٢  ٥٨٬٨٧٤  مجلس التعاون الخليجي (دول مجلس التعاون الخليجي)
  ٤٢٬٠٦٠  ٤٧٬٧٩٥  أخرى

 ١٬٨١٢٬٩٦٠  ٢٬٠٥٦٬٠٩١  

 
    الموجودات التشغيلية غير المتداولة

  ٧٣١٬٠٤٩  ٨٠٢٬٢١٢  السعوديةالمملكة العربية 

  ٧٧٬٨٦٣  ٧٥٬١٧١  بولندا

  ٩٬٧١١  ١٨٬٨٤٨  مجلس التعاون الخليجي (دول مجلس التعاون الخليجي)

  ٢٬٠١٥  ٥٬٢٣٧  أخرى

 ٨٢٠٬٦٣٨  ٩٠١٬٤٦٨  

 
  تسوية الربح   ٢-٦

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ٢٣٣٬٣٥٠  ٢٨٣٬٦٩٥   الربح قبل الزكاة

  )١٧٬٢٤٠(  )١٨٬٥٨٣(  الزكاة

  ٢١٦٬١١٠  ٢٦٥٬١١٢   الربح قبل الزكاة

 
  إدارة رأس المال  ٧

 
  ، لم يكن لدى المجموعة ترتيبات اقتراض قائمة، ولذلك لم يتم عرض نسبة المديونية.٢٠١٩مارس  ٣١و ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

 
خرى األحتياطيات االنظامي والحتياطي االألغراض إدارة رأس مال المجموعة، يشتمل رأس المال على رأس المال الصادر والمدفوع و

  العمالت األجنبية. إن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه المجموعة من إدارة رأس المال هو زيادة القيمة للمساهم. تحويلواحتياطي 
 

المال  هيكل رأستقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. للمحافظة على 
أو تعديله، يجوز للمجموعة تعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو العائد على رأس المال للمساهمين أوإصدار أسهم جديدة. 

اً زائد إحدى الطرق التي تراقب بها المجموعة رأس المال هي باستخدام نسبة المديونية، وهي صافي الدين مقسوًما على إجمالي رأس المال
 .صافي الدين

 
   تكلفة اإليرادات  ٨

 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 

    
  ١٬٠٩٨٬١١٤ ١٬٢٢٣٬٦٥٣   تكلفة مواد وموظفين

  ٤٣٬٠٧٦  ٥٦٬٧٢١  ١٤،١٣  استهالكات

  ٣٥٬٣٤٢ ٤٠٬٤٧١   تكلفة نقل

  ١٥٬٦٥٠ ٣٩٨   إيجار

  ٤٠٬٤٨٠ ٤٥٬٦٦٩   تكاليف أخرى غير مباشرة

  ١٬٢٣٢٬٦٦٢ ١٬٣٦٦٬٩١٢  

 
    

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٣٠  

  مصاريف بيع وتوزيع  ٩
 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 
    

  ١٤٧٬٤٦٤  ١٧١٬٧٦١   تكاليف موظفين

  ٤١٬٠٧٤  ٤٦٬٤٦٣   إعالن وترويج مبيعات

  ٢٣٬٤٤٧  ٣٧٬١٦٠  ١٤،١٣  استهالكات

  ٦٬٥٠١  ٩٬٤٧٢   تكاليف صيانة وإصالح

  ٣٬١٨٧  ٣٬٢٨٧   تأمين

  ٢٬٤٧٤  ٢٬٣٦٧   اتصاالت

  ٥٬٨٨٢  ٨٦٠   إيجار

  ٣٦٬٠٥٩  ٢٩٬٢٧٦   أخرى

  ٢٦٦٬٠٨٨  ٣٠٠٬٦٤٦  

 
  مصاريف عمومية وإدارية  ١٠

 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 

    
  ٥٨٬١١٢  ٦٦٬٨٦٧   تكاليف موظفين

  ٣٬٨٦٧  ٥٬٩٢٤  ١٥،١٤،١٣   استهالكات و إطفاءات

  ٢٬٧١٤  ٣٬١٥١   تكاليف صيانة وإصالح

  ٢٬٨٠٠  ٢٬٨٠٠   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

  ٢٬١٦٦  ١٬٩٢٢   اتصاالت

  ٨٣٠  ٩٦٣   نفقات بنكية

  ٦٨٠  ٧٦٨   تأمين

  ٥٥٦  ٣١٢   إيجار

  ٢٠٬٥٠٣  ١٨٬٠٦٠   أخرى

  ٩٢٬٢٢٨  ١٠٠٬٧٦٧  

 
  توزيعات أرباح  ١١

 
لایر  ٢، قام المساهمون بإعتماد توزيع أرباح نهائية بمبلغ ٢٠١٩يونيو  ١١خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمجموعة المنعقد في 

لایر  ٢٫٥توزيع أرباح نصف سنوية بمبلغ  على ، وافق مجلس اإلدارة٢٠١٩ديسمبر  ٢مليون لایر سعودي) وفي  ٦٤سعودي  للسهم الواحد (
لایر سعودي  ٤٫٥مليون لایر سعودي ( ١٤٤مليون لایر سعودي). بلغ إجمالي األرباح الموزعة للسنة ما قيمته  ٨٠سعودي للسهم الواحد (

  ).حدالوا للسهم
 

  ربحية السهم الواحد  ١٢
 

  مارس على النحو التالي: ٣١يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة للسنة المنتهية في 
 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ٢١٨٬٣٨٧  ٢٦٦٬٢٦٠  الربح العائد لُمالك سدافكو

  ٣٢٬٤٤٧  ٣٢٬٠٠٠   المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة (باآلالف)

  ٦٫٧٣  ٨٫٣٢   السهم األساسية والمخفضةربحية 
 

لم يتم شراء أسهم خزينة  ليعكس تأثير أسهم الخزينة التي تمتلكها الشركة. ٢٠١٩مارس  ٣١تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم كما في 
  سهم. ٥٠٠٬٢٥٠قامت الشركة بشراء  ،٢٠١٩مارس  ٣١و  ٢٠٢٠ مارس ٣١كما في  .٢٠٢٠مارس  ٣١جديدة خالل السنة المنتهية في 

    



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٢٩  

  (تتمة) معلومات القطاعات  ٦
 

  (تتمة)القطاعات التشغيلية    ١-٦
  

  قامت اإلدارة بتصنيف عملياتها الجغرافية كما يلي:
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

    المعلومات الجغرافية
    العمالء الخارجيينإيرادات من 

  ١٬٥٦٦٬٩٠٩  ١٬٧٥١٬٨٨١  المملكة العربية السعودية
  ١٤٦٬١٩٩  ١٩٧٬٥٤١  بولندا

  ٥٧٬٧٩٢  ٥٨٬٨٧٤  مجلس التعاون الخليجي (دول مجلس التعاون الخليجي)
  ٤٢٬٠٦٠  ٤٧٬٧٩٥  أخرى

 ١٬٨١٢٬٩٦٠  ٢٬٠٥٦٬٠٩١  

 
    الموجودات التشغيلية غير المتداولة

  ٧٣١٬٠٤٩  ٨٠٢٬٢١٢  السعوديةالمملكة العربية 

  ٧٧٬٨٦٣  ٧٥٬١٧١  بولندا

  ٩٬٧١١  ١٨٬٨٤٨  مجلس التعاون الخليجي (دول مجلس التعاون الخليجي)

  ٢٬٠١٥  ٥٬٢٣٧  أخرى

 ٨٢٠٬٦٣٨  ٩٠١٬٤٦٨  

 
  تسوية الربح   ٢-٦

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ٢٣٣٬٣٥٠  ٢٨٣٬٦٩٥   الربح قبل الزكاة

  )١٧٬٢٤٠(  )١٨٬٥٨٣(  الزكاة

  ٢١٦٬١١٠  ٢٦٥٬١١٢   الربح قبل الزكاة

 
  إدارة رأس المال  ٧

 
  ، لم يكن لدى المجموعة ترتيبات اقتراض قائمة، ولذلك لم يتم عرض نسبة المديونية.٢٠١٩مارس  ٣١و ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

 
خرى األحتياطيات االنظامي والحتياطي االألغراض إدارة رأس مال المجموعة، يشتمل رأس المال على رأس المال الصادر والمدفوع و

  العمالت األجنبية. إن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه المجموعة من إدارة رأس المال هو زيادة القيمة للمساهم. تحويلواحتياطي 
 

المال  هيكل رأستقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. للمحافظة على 
أو تعديله، يجوز للمجموعة تعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو العائد على رأس المال للمساهمين أوإصدار أسهم جديدة. 

اً زائد إحدى الطرق التي تراقب بها المجموعة رأس المال هي باستخدام نسبة المديونية، وهي صافي الدين مقسوًما على إجمالي رأس المال
 .صافي الدين

 
   تكلفة اإليرادات  ٨

 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 

    
  ١٬٠٩٨٬١١٤ ١٬٢٢٣٬٦٥٣   تكلفة مواد وموظفين

  ٤٣٬٠٧٦  ٥٦٬٧٢١  ١٤،١٣  استهالكات

  ٣٥٬٣٤٢ ٤٠٬٤٧١   تكلفة نقل

  ١٥٬٦٥٠ ٣٩٨   إيجار

  ٤٠٬٤٨٠ ٤٥٬٦٦٩   تكاليف أخرى غير مباشرة

  ١٬٢٣٢٬٦٦٢ ١٬٣٦٦٬٩١٢  

 
    

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٣٠  

  مصاريف بيع وتوزيع  ٩
 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 
    

  ١٤٧٬٤٦٤  ١٧١٬٧٦١   تكاليف موظفين

  ٤١٬٠٧٤  ٤٦٬٤٦٣   إعالن وترويج مبيعات

  ٢٣٬٤٤٧  ٣٧٬١٦٠  ١٤،١٣  استهالكات

  ٦٬٥٠١  ٩٬٤٧٢   تكاليف صيانة وإصالح

  ٣٬١٨٧  ٣٬٢٨٧   تأمين

  ٢٬٤٧٤  ٢٬٣٦٧   اتصاالت

  ٥٬٨٨٢  ٨٦٠   إيجار

  ٣٦٬٠٥٩  ٢٩٬٢٧٦   أخرى

  ٢٦٦٬٠٨٨  ٣٠٠٬٦٤٦  

 
  مصاريف عمومية وإدارية  ١٠

 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 

    
  ٥٨٬١١٢  ٦٦٬٨٦٧   تكاليف موظفين

  ٣٬٨٦٧  ٥٬٩٢٤  ١٥،١٤،١٣   استهالكات و إطفاءات

  ٢٬٧١٤  ٣٬١٥١   تكاليف صيانة وإصالح

  ٢٬٨٠٠  ٢٬٨٠٠   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

  ٢٬١٦٦  ١٬٩٢٢   اتصاالت

  ٨٣٠  ٩٦٣   نفقات بنكية

  ٦٨٠  ٧٦٨   تأمين

  ٥٥٦  ٣١٢   إيجار

  ٢٠٬٥٠٣  ١٨٬٠٦٠   أخرى

  ٩٢٬٢٢٨  ١٠٠٬٧٦٧  

 
  توزيعات أرباح  ١١

 
لایر  ٢، قام المساهمون بإعتماد توزيع أرباح نهائية بمبلغ ٢٠١٩يونيو  ١١خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمجموعة المنعقد في 

لایر  ٢٫٥توزيع أرباح نصف سنوية بمبلغ  على ، وافق مجلس اإلدارة٢٠١٩ديسمبر  ٢مليون لایر سعودي) وفي  ٦٤سعودي  للسهم الواحد (
لایر سعودي  ٤٫٥مليون لایر سعودي ( ١٤٤مليون لایر سعودي). بلغ إجمالي األرباح الموزعة للسنة ما قيمته  ٨٠سعودي للسهم الواحد (

  ).حدالوا للسهم
 

  ربحية السهم الواحد  ١٢
 

  مارس على النحو التالي: ٣١يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة للسنة المنتهية في 
 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ٢١٨٬٣٨٧  ٢٦٦٬٢٦٠  الربح العائد لُمالك سدافكو

  ٣٢٬٤٤٧  ٣٢٬٠٠٠   المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة (باآلالف)

  ٦٫٧٣  ٨٫٣٢   السهم األساسية والمخفضةربحية 
 

لم يتم شراء أسهم خزينة  ليعكس تأثير أسهم الخزينة التي تمتلكها الشركة. ٢٠١٩مارس  ٣١تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم كما في 
  سهم. ٥٠٠٬٢٥٠قامت الشركة بشراء  ،٢٠١٩مارس  ٣١و  ٢٠٢٠ مارس ٣١كما في  .٢٠٢٠مارس  ٣١جديدة خالل السنة المنتهية في 

    



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٣١  

  ومعدات آالتممتلكات و  ١٣

 
  أراض 
  ومبان

  آالت 
  ومعدات

سيارات 
  ومقطورات

أثاث وتجهيزات 
  ومعدات مكتبيّة

أعمال 
  رأسمالية 
  المجموع  قيد التنفيذ

         التكلفة
  ١٬٦٩١٬٣٦٢  ١٤٨٬٣١٩  ٨٢٬٢٤٣  ٢٢٣٬٩٩٢  ٨٥٨٬٨٤٠  ٣٧٧٬٩٦٨  ٢٠١٨أبريل  ١

  ٧٥٬٥١٦  ٥٥٥  ٤٬٦٣٨  ٢٬٠٧٤  ٣٥٬٣٣٧  ٣٢٬٩١٢  االستحواذمقتناة عند 

  ١٤٦٬٠٦٣  ١٢٦٬٦٨٩  ١٬١٥١  ١٣٬٤٦٣  ٣٬٧٥٣  ١٬٠٠٧   إضافات

  )٢٢٬٣٤١(  -  )٣٨(  )١٥٬٩٦٩(  )٥٬٧٩٤(  )٥٤٠(   استبعادات

  -  )٨٦٬٧٤٠(  ٨٬٨٧٣  ٨٬٦٣٧  ٦٣٬٦٧١  ٥٬٥٥٩  تحويالت

  ١٬٨٩٠٬٦٠٠  ١٨٨٬٨٢٣  ٩٦٬٨٦٧  ٢٣٢٬١٩٧  ٩٥٥٬٨٠٧  ٤١٦٬٩٠٦  ٢٠١٩مارس  ٣١

       
        استهالك متراكم

  ١٬٠٢٨٬٢٧٥  -  ٧٠٬٨٦٢  ١٧٤٬٥٢٣  ٥٧٤٬٦٠٤  ٢٠٨٬٢٨٦  ٢٠١٨أبريل  ١

  ٢٨٬٠٧٩  -  ٢٬٦٧٨  ١٬٠٣٠  ٢٠٬٧٥٧  ٣٬٦١٤  مقتناة عند االستحواذ

  ٦٨٬٣٩١  -  ٤٬٢٦٣  ١٥٬٨١٢  ٣٤٬٨١٣  ١٣٬٥٠٣   المحّمل للسنة

  )٢١٬١٦٦(  -  )٣١(  )١٥٬٤٢٢(  )٥٬٢٨٨(  )٤٢٥(  استبعادات

  ١٬١٠٣٬٥٧٩  -  ٧٧٬٧٧٢  ١٧٥٬٩٤٣  ٦٢٤٬٨٨٦  ٢٢٤٬٩٧٨  ٢٠١٩مارس  ٣١

 ٣١صافي القيمة الدفترية في 
  ٧٨٧٬٠٢١  ١٨٨٬٨٢٣  ١٩٬٠٩٥  ٥٦٬٢٥٤  ٣٣٠٬٩٢١  ١٩١٬٩٢٨  ٢٠١٩مارس 

       
         التكلفة

  ١٬٨٩٠٬٦٠٠   ١٨٨٬٨٢٣  ٩٦٬٨٦٧  ٢٣٢٬١٩٧  ٩٥٥٬٨٠٧  ٤١٦٬٩٠٦  ٢٠١٩أبريل  ١

  ٩٢٬٦٢٨  ٦٩٬٨٢٦  ١٬٣٣٣  ١٧٬٢٧٧  ٢٬٣٩٣  ١٬٧٩٩   إضافات

  )١٥٬٠٨٨(  -  )١٨٨(  )٨٬٨٤٦(  )٦٬٠٢٥(  )٢٩(   استبعادات

     -  )١٨٩٬٦٦٠(  ٣٬٢٤٠  ٢٬٠٣٢  ٧٨٬٥١١  ١٠٥٬٨٧٧  تحويالت

  ١٬٩٦٨٬١٤٠  ٦٨٬٩٨٩  ١٠١٬٢٥٢  ٢٤٢٬٦٦٠  ١٬٠٣٠٬٦٨٦  ٥٢٤٬٥٥٣  ٢٠٢٠مارس  ٣١

       
        استهالك متراكم

  ١٬١٠٣٬٥٧٩  -  ٧٧٬٧٧٢  ١٧٥٬٩٤٣  ٦٢٤٬٨٨٦  ٢٢٤٬٩٧٨  ٢٠١٩أبريل  ١

  ٨٠٬٩٢٨     -  ٤٬٨٤٤  ١٦٬٩٩٠  ٤٢٬٠٢٨  ١٧٬٠٦٦   المحّمل للسنة

  )١٣٬٨٩٢(     -  )٦٣(  )٨٬٠١٤(  )٥٬٨١٥(     -  استبعادات

  ١٬١٧٠٬٦١٥     -  ٨٢٬٥٥٣  ١٨٤٬٩١٩  ٦٦١٬٠٩٩  ٢٤٢٬٠٤٤  ٢٠٢٠مارس  ٣١

 ٣١صافي القيمة الدفترية في 

  ٧٩٧٬٥٢٥  ٦٨٬٩٨٩  ١٨٬٦٩٩  ٥٧٬٧٤١  ٣٦٩٬٥٨٧  ٢٨٢٬٥٠٩  ٢٠٢٠مارس 
 

  مارس على النحو التالي: ٣١تم توزيع االستهالك المحمل للسنة المنتهية في   ) أ(
 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 

    
  ٤٣٬٠٧٦  ٥٢٬٨٨٤  ٨  تكلفة اإليرادات

  ٢٣٬٤٤٧  ٢٥٬٦٥١  ٩   مصاريف بيع وتوزيع

  ١٬٨٦٨  ٢٬٣٩٣  ١٠   مصاريف عمومية وإدارية

  ٦٨٬٣٩١  ٨٠٬٩٢٨  
 

مليون  ١٫٥٤إن حصة الملكية للمجموعة في بعض األراضي المملوكة لها بنظام التملك الحر الواقعة في المدينة المنورة مبلغ   (ب) 
من خالل شريك في المجموعة. كما تحتفظ المجموعة بوثائق  مليون لایر سعودي) ١٫٥٤: ٢٠١٩مارس  ٣١لایر سعودي (

  .نتفاعقانونية تؤكد حصة ملكية اإل
 

مليون لایر سعودي) بشكل رئيسي إضافات  ١٤٦٫٣: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٩٢٫٦والبالغة سنة اإلضافات خالل ال تمثل  (ج)
  .والسيارات والثالجات معداتوال التآلللمباني واعلى األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ 

  
، لالستحواذ على مصنع مجاور لمصنع ٢٠١٩يوليو  ٤") مع طرف ثالث في APAأبرمت المجموعة اتفاقية شراء أصول ("  (د) 

مليون لایر سعودي وتتكون بشكل  ١٨والذي ال يعمل حاليًا بمبلغ  ،األلبان الحالي للمجموعة في جدة المملكة العربية السعودية
وفقًا  التنفيذأعمال رأسمالية قيد قامت اإلدارة بتسجيل هذه االصول ك ٢٠٢٠ مارس ٣١في و. عداترئيسي من مباني وآالت وم

     في جدة. سيتم استخدام المنشأة كتوسعة لمنشأة إنتاج اآليس كريم الحاليةو ،لخطط اإلدارة

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٣٢  

  عقود اإليجار   ١٤
 

  موجودات حق االستخدام  ١-١٤
 

  المجموع  سيارات  مبان  أرض 

      التكلفة
  ٦٨٬٣٥٠  ١٥٬٨٣٩  ١٣٬٩٧٤  ٣٨٬٥٣٧  ٢٠١٩أبريل  ١

  ١٨٬٥٩٩  ٧٬٥٦٤  ٧٬٣١٨  ٣٬٧١٧  إعادة قياس
  ١٬٤٢٧  ٦٣٩  -  ٧٨٨  إضافة

  ٨٨٬٣٧٦  ٢٤٬٠٤٢  ٢١٬٢٩٢  ٤٣٬٠٤٢  ٢٠٢٠مارس  ٣١

     
      استهالك متراكم

  -  -  -  -  ٢٠١٩أبريل  ١
  )١٦٬٢١٢(  )٨٬٢٥٩(  )٥٬٨٣٣(  )٢٬١٢٠(  المحمل للسنة

  )١٦٬٢١٢(  )٨٬٢٥٩(  )٥٬٨٣٣(  )٢٬١٢٠(  ٢٠٢٠مارس  ٣١

     
  ٧٢٬١٦٤  ١٥٬٧٨٣  ١٥٬٤٥٩  ٤٠٬٩٢٢  ٢٠٢٠مارس  ٣١في صافي القيمة الدفترية 

 
  مطلوبات إيجار  ٢-١٤

 
  ٢٠٢٠مارس  ٣١ 

  
  

  ٦٤٬٩٤٨  ٢٠١٩أبريل  ١في 

  ٢٠٬٠٢٦  إضافة

  )١٨٬٩١٦(  مدفوعات مسددة

  ٣٬٢٦٧  فائدة محّملة

  ٦٩٬٣٢٥  ٢٠٢٠ مارس ٣١في 

 
  :٢٠٢٠ مارس ٣١فيما يلي االستحقاقات المجدولة مطلوبات اإليجار كما في 

 

  الفائدة  قيمة أصل الدين 
صافي مطلوبات 

  اإليجار

    
  ١٢٬١٥١  )٢٬٥٦٩(  ١٤٬٧٢٠  الجزء المتداول

  ٥٧٬١٧٤  )٢٥٬٣٥٠(  ٨٢٬٥٢٤  الجزء غير المتداول

 ٦٩٬٣٢٥  )٢٧٬٩١٩(  ٩٧٬٢٤٤  

 
  تم توزيع استهالك موجودات حق االستخدام للسنة على النحو التالي:

 
  

  ٢٠٢٠مارس  ٣١  إيضاح
   

  ٣٬٨٣٧  ٨  تكلفة اإليرادات

  ١١٬٥٠٩  ٩   مصاريف بيع وتوزيع

  ٨٦٦  ١٠  مصاريف عمومية وإدارية

  ١٦٬٢١٢  

 
إيضاح رقم  – مصاريف بيع وتوزيعو ٨إيضاح رقم  – تكلفة اإليرادات المدرجة في(المصاريف المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل  تبلغ
  مليون لایر سعودي. ٧٬٨١ )١٠إيضاح رقم  -مصاريف عمومية وإدارية و ٩

    



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٣١  

  ومعدات آالتممتلكات و  ١٣

 
  أراض 
  ومبان

  آالت 
  ومعدات

سيارات 
  ومقطورات

أثاث وتجهيزات 
  ومعدات مكتبيّة

أعمال 
  رأسمالية 
  المجموع  قيد التنفيذ

         التكلفة
  ١٬٦٩١٬٣٦٢  ١٤٨٬٣١٩  ٨٢٬٢٤٣  ٢٢٣٬٩٩٢  ٨٥٨٬٨٤٠  ٣٧٧٬٩٦٨  ٢٠١٨أبريل  ١

  ٧٥٬٥١٦  ٥٥٥  ٤٬٦٣٨  ٢٬٠٧٤  ٣٥٬٣٣٧  ٣٢٬٩١٢  االستحواذمقتناة عند 

  ١٤٦٬٠٦٣  ١٢٦٬٦٨٩  ١٬١٥١  ١٣٬٤٦٣  ٣٬٧٥٣  ١٬٠٠٧   إضافات

  )٢٢٬٣٤١(  -  )٣٨(  )١٥٬٩٦٩(  )٥٬٧٩٤(  )٥٤٠(   استبعادات

  -  )٨٦٬٧٤٠(  ٨٬٨٧٣  ٨٬٦٣٧  ٦٣٬٦٧١  ٥٬٥٥٩  تحويالت

  ١٬٨٩٠٬٦٠٠  ١٨٨٬٨٢٣  ٩٦٬٨٦٧  ٢٣٢٬١٩٧  ٩٥٥٬٨٠٧  ٤١٦٬٩٠٦  ٢٠١٩مارس  ٣١

       
        استهالك متراكم

  ١٬٠٢٨٬٢٧٥  -  ٧٠٬٨٦٢  ١٧٤٬٥٢٣  ٥٧٤٬٦٠٤  ٢٠٨٬٢٨٦  ٢٠١٨أبريل  ١

  ٢٨٬٠٧٩  -  ٢٬٦٧٨  ١٬٠٣٠  ٢٠٬٧٥٧  ٣٬٦١٤  مقتناة عند االستحواذ

  ٦٨٬٣٩١  -  ٤٬٢٦٣  ١٥٬٨١٢  ٣٤٬٨١٣  ١٣٬٥٠٣   المحّمل للسنة

  )٢١٬١٦٦(  -  )٣١(  )١٥٬٤٢٢(  )٥٬٢٨٨(  )٤٢٥(  استبعادات

  ١٬١٠٣٬٥٧٩  -  ٧٧٬٧٧٢  ١٧٥٬٩٤٣  ٦٢٤٬٨٨٦  ٢٢٤٬٩٧٨  ٢٠١٩مارس  ٣١

 ٣١صافي القيمة الدفترية في 
  ٧٨٧٬٠٢١  ١٨٨٬٨٢٣  ١٩٬٠٩٥  ٥٦٬٢٥٤  ٣٣٠٬٩٢١  ١٩١٬٩٢٨  ٢٠١٩مارس 

       
         التكلفة

  ١٬٨٩٠٬٦٠٠   ١٨٨٬٨٢٣  ٩٦٬٨٦٧  ٢٣٢٬١٩٧  ٩٥٥٬٨٠٧  ٤١٦٬٩٠٦  ٢٠١٩أبريل  ١

  ٩٢٬٦٢٨  ٦٩٬٨٢٦  ١٬٣٣٣  ١٧٬٢٧٧  ٢٬٣٩٣  ١٬٧٩٩   إضافات

  )١٥٬٠٨٨(  -  )١٨٨(  )٨٬٨٤٦(  )٦٬٠٢٥(  )٢٩(   استبعادات

     -  )١٨٩٬٦٦٠(  ٣٬٢٤٠  ٢٬٠٣٢  ٧٨٬٥١١  ١٠٥٬٨٧٧  تحويالت

  ١٬٩٦٨٬١٤٠  ٦٨٬٩٨٩  ١٠١٬٢٥٢  ٢٤٢٬٦٦٠  ١٬٠٣٠٬٦٨٦  ٥٢٤٬٥٥٣  ٢٠٢٠مارس  ٣١

       
        استهالك متراكم

  ١٬١٠٣٬٥٧٩  -  ٧٧٬٧٧٢  ١٧٥٬٩٤٣  ٦٢٤٬٨٨٦  ٢٢٤٬٩٧٨  ٢٠١٩أبريل  ١

  ٨٠٬٩٢٨     -  ٤٬٨٤٤  ١٦٬٩٩٠  ٤٢٬٠٢٨  ١٧٬٠٦٦   المحّمل للسنة

  )١٣٬٨٩٢(     -  )٦٣(  )٨٬٠١٤(  )٥٬٨١٥(     -  استبعادات

  ١٬١٧٠٬٦١٥     -  ٨٢٬٥٥٣  ١٨٤٬٩١٩  ٦٦١٬٠٩٩  ٢٤٢٬٠٤٤  ٢٠٢٠مارس  ٣١

 ٣١صافي القيمة الدفترية في 

  ٧٩٧٬٥٢٥  ٦٨٬٩٨٩  ١٨٬٦٩٩  ٥٧٬٧٤١  ٣٦٩٬٥٨٧  ٢٨٢٬٥٠٩  ٢٠٢٠مارس 
 

  مارس على النحو التالي: ٣١تم توزيع االستهالك المحمل للسنة المنتهية في   ) أ(
 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 

    
  ٤٣٬٠٧٦  ٥٢٬٨٨٤  ٨  تكلفة اإليرادات

  ٢٣٬٤٤٧  ٢٥٬٦٥١  ٩   مصاريف بيع وتوزيع

  ١٬٨٦٨  ٢٬٣٩٣  ١٠   مصاريف عمومية وإدارية

  ٦٨٬٣٩١  ٨٠٬٩٢٨  
 

مليون  ١٫٥٤إن حصة الملكية للمجموعة في بعض األراضي المملوكة لها بنظام التملك الحر الواقعة في المدينة المنورة مبلغ   (ب) 
من خالل شريك في المجموعة. كما تحتفظ المجموعة بوثائق  مليون لایر سعودي) ١٫٥٤: ٢٠١٩مارس  ٣١لایر سعودي (

  .نتفاعقانونية تؤكد حصة ملكية اإل
 

مليون لایر سعودي) بشكل رئيسي إضافات  ١٤٦٫٣: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٩٢٫٦والبالغة سنة اإلضافات خالل ال تمثل  (ج)
  .والسيارات والثالجات معداتوال التآلللمباني واعلى األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ 

  
، لالستحواذ على مصنع مجاور لمصنع ٢٠١٩يوليو  ٤") مع طرف ثالث في APAأبرمت المجموعة اتفاقية شراء أصول ("  (د) 

مليون لایر سعودي وتتكون بشكل  ١٨والذي ال يعمل حاليًا بمبلغ  ،األلبان الحالي للمجموعة في جدة المملكة العربية السعودية
وفقًا  التنفيذأعمال رأسمالية قيد قامت اإلدارة بتسجيل هذه االصول ك ٢٠٢٠ مارس ٣١في و. عداترئيسي من مباني وآالت وم

     في جدة. سيتم استخدام المنشأة كتوسعة لمنشأة إنتاج اآليس كريم الحاليةو ،لخطط اإلدارة

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٣٢  

  عقود اإليجار   ١٤
 

  موجودات حق االستخدام  ١-١٤
 

  المجموع  سيارات  مبان  أرض 

      التكلفة
  ٦٨٬٣٥٠  ١٥٬٨٣٩  ١٣٬٩٧٤  ٣٨٬٥٣٧  ٢٠١٩أبريل  ١

  ١٨٬٥٩٩  ٧٬٥٦٤  ٧٬٣١٨  ٣٬٧١٧  إعادة قياس
  ١٬٤٢٧  ٦٣٩  -  ٧٨٨  إضافة

  ٨٨٬٣٧٦  ٢٤٬٠٤٢  ٢١٬٢٩٢  ٤٣٬٠٤٢  ٢٠٢٠مارس  ٣١

     
      استهالك متراكم

  -  -  -  -  ٢٠١٩أبريل  ١
  )١٦٬٢١٢(  )٨٬٢٥٩(  )٥٬٨٣٣(  )٢٬١٢٠(  المحمل للسنة

  )١٦٬٢١٢(  )٨٬٢٥٩(  )٥٬٨٣٣(  )٢٬١٢٠(  ٢٠٢٠مارس  ٣١

     
  ٧٢٬١٦٤  ١٥٬٧٨٣  ١٥٬٤٥٩  ٤٠٬٩٢٢  ٢٠٢٠مارس  ٣١في صافي القيمة الدفترية 

 
  مطلوبات إيجار  ٢-١٤

 
  ٢٠٢٠مارس  ٣١ 

  
  

  ٦٤٬٩٤٨  ٢٠١٩أبريل  ١في 

  ٢٠٬٠٢٦  إضافة

  )١٨٬٩١٦(  مدفوعات مسددة

  ٣٬٢٦٧  فائدة محّملة

  ٦٩٬٣٢٥  ٢٠٢٠ مارس ٣١في 

 
  :٢٠٢٠ مارس ٣١فيما يلي االستحقاقات المجدولة مطلوبات اإليجار كما في 

 

  الفائدة  قيمة أصل الدين 
صافي مطلوبات 

  اإليجار

    
  ١٢٬١٥١  )٢٬٥٦٩(  ١٤٬٧٢٠  الجزء المتداول

  ٥٧٬١٧٤  )٢٥٬٣٥٠(  ٨٢٬٥٢٤  الجزء غير المتداول

 ٦٩٬٣٢٥  )٢٧٬٩١٩(  ٩٧٬٢٤٤  

 
  تم توزيع استهالك موجودات حق االستخدام للسنة على النحو التالي:

 
  

  ٢٠٢٠مارس  ٣١  إيضاح
   

  ٣٬٨٣٧  ٨  تكلفة اإليرادات

  ١١٬٥٠٩  ٩   مصاريف بيع وتوزيع

  ٨٦٦  ١٠  مصاريف عمومية وإدارية

  ١٦٬٢١٢  

 
إيضاح رقم  – مصاريف بيع وتوزيعو ٨إيضاح رقم  – تكلفة اإليرادات المدرجة في(المصاريف المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل  تبلغ
  مليون لایر سعودي. ٧٬٨١ )١٠إيضاح رقم  -مصاريف عمومية وإدارية و ٩

    



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٣٣  

  موجودات غير ملموسة  ١٥
 

  شهرة 

العالمة 
  التجارية

عالقات 
  الموردين

 عالقات 
  المجموع  أخرى  العمالء

        التكلفة
مارس  ٣١و ٢٠١٨مارس  ٣١

٣٠٬٧١٢ -  ١٬٠١٢  ٢٬٣٢٤  ٨٬٦٥٦  ١٨٬٧٢٠  ٢٠١٩  
  ٨٥  ٨٥ - - - -  إضافات

  ٣٠٬٧٩٧  ٨٥  ١٬٠١٢  ٢٬٣٢٤  ٨٬٦٥٦  ١٨٬٧٢٠  ٢٠٢٠مارس  ٣١

       
         اإلطفاء المتراكم

مارس  ٣١و ٢٠١٨مارس  ٣١
١٬٩٩٩ -  ١٦٩  ٣٨٨  ١٬٤٤٢  -  ٢٠١٩  

  ٢٬٦٦٥ -  ٢٢٥  ٥١٥  ١٬٩٢٥     -   المحّمل للسنة

  ٤٬٦٦٤ -  ٣٩٤  ٩٠٣  ٣٬٣٦٧     -  ٢٠٢٠مارس  ٣١

       
        صافي القيم الدفترية

  ٢٦٬١٣٣  ٨٥  ٦١٨  ١٬٤٢١  ٥٬٢٨٩  ١٨٬٧٢٠  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  ٢٨٬٧١٣ -  ٨٤٣  ١٬٩٣٦  ٧٬٢١٤  ١٨٬٧٢٠  ٢٠١٩مارس  ٣١
    

  مصاريف العمومية واإلدارية.العلى  للسنة اإلطفاء حميلتم ت  
  

في مجموعة مليكوما في  ٪٧٦استحوذت شركة سدافكو من خالل شركتها التابعة المملوكة بالكامل، سدافكو بولندا، على حصة إجمالية تبلغ 
من خالل سلسلة من االتفاقيات، يشار إليها مجتمعة باسم اتفاقية شراء األسهم. تعتبر المجموعة هذه الصفقة فرصة استراتيجية  ٢٠١٨يوليو  ٢

  الحليب، وهو أحد المواد الخام الرئيسية. بودرةمار في التكامل الرأسي (تصاعدي)، كونها أحد مصادر لالستث
 

  عالقات العمالء وعالقات الموردين والعالمة التجارية  )أ(
 

. ستحواذ)(تاريخ اال ٢٠١٨يوليو  ٢األعمال في  إندماجعالقات العمالء وعالقات الموردين والعالمة التجارية كجزء من عملية ب االعترافيتم 
على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات  الحقابقيمتها العادلة في تاريخ االستحواذ ويتم إطفاؤها  االعترافويتم 

  غير الملموسة ذات العالقة.
 

تقدير باإلدارة  قيام بتطلالفائضة متعددة الفترات والتي ت رباحباستخدام طريقة األستحواذ في تاريخ االالقيمة العادلة لعالقات العمالء  احتسبت
  .للموجودات غير الملموسة ةالمنسوبرباح الزائدة المستقبلية مسار األ

 
من خالل استخدام طريقة التخلص من طريقة رسوم الملكية  لتقدير مدفوعات في تاريخ االستحواذ احتسبت القيمة العادلة للعالمة التجارية 

  ثالث. الملكية الضمنية التي يمكن توفيرها من خالل تملك األصل بمقارنته بدفع رسوم الترخيص لطرافرسوم 
 
  شهرة  )ب(
 

 لتُعزى الشهرة إلى الجودة العالية للمواد الخام وخبرة القوى العاملة وربحية األعمال التي تمت حيازتها والتي ال يمكن تخصيصها ألي أص
  .فصلآخر غير ملموس قابل للتحديد ومن

   
تُقدر المجموعة سنويًا ما إذا كانت الشهرة التجارية قد تعرضت ألي انخفاض في القيمة. وألغراض تقدير االنخفاض في القيمة، يتم تصنيف 
األصول معًا في مجموعة األصول األصغر التي تولد تدفقات نقدية من االستخدام المستمر وهذه التدفقات تكون مستقلة إلى حٍد كبير عن 

، تم تحديد المبلغ القابل لالسترداد ٢٠٢٠مارس  ٣١تدفقات النقدية المتأتية من األصول األخرى أو الوحدات المدرة للنقد. للعام المنتهي في ال
 فيما يخص مجموعة مليكوما والتي تعتبر الوحدة المدرة للنقد (الوحدة) على أساس حسابات قيمة االستخدام والتي تتطلب توظيف االفتراضات.

ات النقدية سنوات. ويُجرى استنتاج التدفق خمساإلدارة لتستخدم الحسابات توقعات التدفقات النقدية بناًء على الموازنات المالية التي تعتمدها 
سنوات باستخدام معدالت النمو الُمقدرة الموضحة أدناه. تتسق معدالت النمو هذه مع التوقعات المدرجة في تقارير الصناعة  خمسلما بعد 

  .كل وحدة مدرة للنقد التي تعمل بها

  
  .وتُخصص الشهرة بالكامل للعمليات الخاصة بمجموعة مليكوما ككل وتدرج تحت بند "غير المشروبات" في القطاع التشغيلي

  
ويعد الحساب على أساس قيمة االستخدام أكثر حساسية لالفتراضات المتعلقة بهوامش األرباح قبل ضريبة الدخل واإلستهالك واإلطفاء ومعدل 

  :الخصم ومعدل النمو الختامي. وفيما يلي االفتراضات الرئيسية للتوقعات
 

  ٪  االفتراضات الرئيسية

  ٩٬٤  معدل نمو المبيعات

  ٩٬٥  معدل الخصم

  ٣٫٠  معدل قيمة النمو النهائي

    

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٣٤  

  (تتمة)موجودات غير ملموسة   ١٥
 

  حساسية التغيرات في االفتراضات
 

أعاله لمذكورة افيما يتعلق بتقدير قيمة االستخدام، ترى اإلدارة أنه لن يتسبب التغيير المحتمل بشكٍل معقول في أي من االفتراضات الرئيسية 
يرات على غفي أن تتجاوز جوهريًا القيمة الدفترية للوحدة المدرة للنقد بما في ذلك الشهرة المبلغ القابل لالسترداد الخاص بها. ونناقش آثار الت

  .االفتراضات الرئيسية أدناه
 
  معدل نمو المبيعات )١(

 
 هي، كما األخرى االفتراضات كافة ظلت ما وإذا. ⁒٩٫٤خالل فترة التوقعات بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة تم تقدير النمو في المبيعات 

    ة.الحالي الدفترية القيمة تعادل استخدام قيمة يعطي ⁒٨٬٦ بنسبة هذا النمو معدل في انخفاض أي فإن
 
  معدل الخصم )٢(

 
بناًء على أسعار السوق والمعدلة لتعكس تقدير اإلدارة  ٢٠٢٠مارس  ٣١ الخصم عبارة عن تقدير للمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال في

للمخاطر المحددة ذات الصلة بالقطاع والعمليات في بولندا. وإذا ما ظلت كافة االفتراضات األخرى كما هي، فإن أي زيادة في معدل النمو 
  .استخدام تعادل القيمة الدفترية الحالية قيمة يعطي ⁒٦هذا بنسبة 

 
  معدل قيمة النمو النهائي )٣(

 
ي، هيشير إلى معدل النمو المرجح المستخدم الستنتاج التدفقات النقدية فيما بعد فترة الموازنة. وإذا ما ظلت كافة االفتراضات األخرى كما 

  .يةالحال الدفترية القيمة تعادل استخدام قيمة يعطي ⁒٢٤ سبةهذا بنفإن أي انخفاض في معدل النمو 
 

  غير المسيطرة والمطلوبات األخرى حقوقبيع الخيار  ١٦
 

  غير المسيطرة حقوقخيار بيع ال ١-١٦
 

  المحددة المقتناة. لموجوداتغير المسيطرة في مجموعة مليكوما بحصتها التناسبية من صافي ا حقوقالبالمجموعة  تعترف
 

مليكوما، من خالل اتفاقية شراء األسهم، والتي تتضمن دخلت المجموعة في عملية استحواذ على أعمال شركة تابعة في بولندا، مجموعة 
سنة هم المتبقية في المجموعة في تاريخ انتهاء الخيار؛ أي الحقوقغير المسيطرة بيع  حقوقبنوًدا يستطيع بموجبها مالكو حقوق الملكية في ال

الستحواذ لالخامسة من تاريخ االنتهاء وفقًا لشروط اتفاقية شراء األسهم. ووفقًا لشروط االتفاقية، يكون هذا خياًرا إلزاميًا غير قابل لإللغاء 
  الملكية غير المسيطرة. حقوقعلى نسبة المساهمة المتبقية من حاملي 

 
يوم عمل من تاريخ انتهاء صالحية الخيار. يتم إثبات  ١٥يمكن ممارسة خيار البيع المتاح لحاملي حقوق الملكية غير المسيطرة في غضون 

 لقيمة االسترداد للمبلغ األعلى من سعر الشراء الوارد باتفاقية شراء األسهم أو المحدد من خالل تطبيق مضاعفات األرباح على األرباح قب
لمجموعة مليكوما، والمخفضة وفقا لصافي الدين الواردة باتفاقية شراء  ٢٠٢٢الدخل واالستهالك واإلطفاء المدققة للسنة المالية ضريبة 

مليون لایر سعودي عند ممارسة الخيار. تم  ٣٦٬٥مليون لایر سعودي إلى  ٢٧٫٣من األسهم. قدرت المجموعة إجمالي التدفقات النقدية 
لقيم االسترداد بناًء على الخيارين. هذا هو المستوى الثالث من التقييم  ، على التوالي٪٩٫٥و  ٪٣٫١قبل الضريبة قدره  استخدام معدل خصم ما

  للحصول على تفاصيل التقييم العادل. ٢٨رقم  اإليضاحإلى انظر . ١٣العادل وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  

  المقابل المحتمل ٢-١٦
 

يتم تقدير المقابل المحتمل المستحق بناًء على شروط اتفاقية شراء األسهم ومعرفة اإلدارة باألعمال وكيف من المحتمل أن تؤثر البيئة 
االقتصادية الحالية على أعمال مجموعة مليكوما. في حالة تحقيق أهداف محددة في صافي المبيعات وهوامش الربح المحددة مسبقًا من قبل 

مليون لایر  ٢، فقد يُطلب من المجموعة أن تدفع للمالكين السابقين مبلغًا يتراوح بين ٢٠٢٠و ٢٠١٩و ٢٠١٨يكوما للسنوات مجموعة مل
مليون لایر سعودي لكل سنة. ال يوجد حد أدنى مضمون مستحق الدفع بموجب  ٥مليون لایر سعودي عن كل عام بحد أقصى  ٥سعودي و 

مليون لایر  ٤المستحقة الدفع يبلغ ، فإن الجزء غير المتداول من المبالغ المحتملة ٢٠٢٠مارس  ٣١ي شروط اتفاقية شراء األسهم. كما ف
األخرى تحت بند  مليون لایر سعودي، وهو مدرج في المستحقات ٣سعودي والجزء المتداول من المبالغ المحتملة المستحقة الدفع يبلغ 

  ).٢٥"المستحقات والمطلوبات األخرى". (اإليضاح 
 

مليون لایر سعودي عن طريق حساب القيمة  ٦٫٨، تم تقدير القيمة العادلة للمقابل المحتمل بمبلغ ٢٠١٨يوليو  ٢كما في تاريخ االستحواذ في 
. تم تحقيق أهداف المبيعات وصافي هوامش الربح ٪٣٫١الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة المستقبلية بمعدل خصم ما قبل الضريبة بنسبة 

، لم يكن مليون لایر سعودي) ٠٫٠٩: ٢٠١٩( لایر سعودي مليون ٠٫١٢الخصم البالغ . باستثناء إلغاء ٢٠١٩و  ٢٠١٨ددة مسبقًا لعامي المح
   هناك أي تغيير في االلتزام المتبقي حيث لم تكن هناك تغييرات في احتمالية نتيجة األداء.

   



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٣٣  

  موجودات غير ملموسة  ١٥
 

  شهرة 

العالمة 
  التجارية

عالقات 
  الموردين

 عالقات 
  المجموع  أخرى  العمالء

        التكلفة
مارس  ٣١و ٢٠١٨مارس  ٣١

٣٠٬٧١٢ -  ١٬٠١٢  ٢٬٣٢٤  ٨٬٦٥٦  ١٨٬٧٢٠  ٢٠١٩  
  ٨٥  ٨٥ - - - -  إضافات

  ٣٠٬٧٩٧  ٨٥  ١٬٠١٢  ٢٬٣٢٤  ٨٬٦٥٦  ١٨٬٧٢٠  ٢٠٢٠مارس  ٣١

       
         اإلطفاء المتراكم

مارس  ٣١و ٢٠١٨مارس  ٣١
١٬٩٩٩ -  ١٦٩  ٣٨٨  ١٬٤٤٢  -  ٢٠١٩  

  ٢٬٦٦٥ -  ٢٢٥  ٥١٥  ١٬٩٢٥     -   المحّمل للسنة

  ٤٬٦٦٤ -  ٣٩٤  ٩٠٣  ٣٬٣٦٧     -  ٢٠٢٠مارس  ٣١

       
        صافي القيم الدفترية

  ٢٦٬١٣٣  ٨٥  ٦١٨  ١٬٤٢١  ٥٬٢٨٩  ١٨٬٧٢٠  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  ٢٨٬٧١٣ -  ٨٤٣  ١٬٩٣٦  ٧٬٢١٤  ١٨٬٧٢٠  ٢٠١٩مارس  ٣١
    

  مصاريف العمومية واإلدارية.العلى  للسنة اإلطفاء حميلتم ت  
  

في مجموعة مليكوما في  ٪٧٦استحوذت شركة سدافكو من خالل شركتها التابعة المملوكة بالكامل، سدافكو بولندا، على حصة إجمالية تبلغ 
من خالل سلسلة من االتفاقيات، يشار إليها مجتمعة باسم اتفاقية شراء األسهم. تعتبر المجموعة هذه الصفقة فرصة استراتيجية  ٢٠١٨يوليو  ٢

  الحليب، وهو أحد المواد الخام الرئيسية. بودرةمار في التكامل الرأسي (تصاعدي)، كونها أحد مصادر لالستث
 

  عالقات العمالء وعالقات الموردين والعالمة التجارية  )أ(
 

. ستحواذ)(تاريخ اال ٢٠١٨يوليو  ٢األعمال في  إندماجعالقات العمالء وعالقات الموردين والعالمة التجارية كجزء من عملية ب االعترافيتم 
على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات  الحقابقيمتها العادلة في تاريخ االستحواذ ويتم إطفاؤها  االعترافويتم 

  غير الملموسة ذات العالقة.
 

تقدير باإلدارة  قيام بتطلالفائضة متعددة الفترات والتي ت رباحباستخدام طريقة األستحواذ في تاريخ االالقيمة العادلة لعالقات العمالء  احتسبت
  .للموجودات غير الملموسة ةالمنسوبرباح الزائدة المستقبلية مسار األ

 
من خالل استخدام طريقة التخلص من طريقة رسوم الملكية  لتقدير مدفوعات في تاريخ االستحواذ احتسبت القيمة العادلة للعالمة التجارية 

  ثالث. الملكية الضمنية التي يمكن توفيرها من خالل تملك األصل بمقارنته بدفع رسوم الترخيص لطرافرسوم 
 
  شهرة  )ب(
 

 لتُعزى الشهرة إلى الجودة العالية للمواد الخام وخبرة القوى العاملة وربحية األعمال التي تمت حيازتها والتي ال يمكن تخصيصها ألي أص
  .فصلآخر غير ملموس قابل للتحديد ومن

   
تُقدر المجموعة سنويًا ما إذا كانت الشهرة التجارية قد تعرضت ألي انخفاض في القيمة. وألغراض تقدير االنخفاض في القيمة، يتم تصنيف 
األصول معًا في مجموعة األصول األصغر التي تولد تدفقات نقدية من االستخدام المستمر وهذه التدفقات تكون مستقلة إلى حٍد كبير عن 

، تم تحديد المبلغ القابل لالسترداد ٢٠٢٠مارس  ٣١تدفقات النقدية المتأتية من األصول األخرى أو الوحدات المدرة للنقد. للعام المنتهي في ال
 فيما يخص مجموعة مليكوما والتي تعتبر الوحدة المدرة للنقد (الوحدة) على أساس حسابات قيمة االستخدام والتي تتطلب توظيف االفتراضات.

ات النقدية سنوات. ويُجرى استنتاج التدفق خمساإلدارة لتستخدم الحسابات توقعات التدفقات النقدية بناًء على الموازنات المالية التي تعتمدها 
سنوات باستخدام معدالت النمو الُمقدرة الموضحة أدناه. تتسق معدالت النمو هذه مع التوقعات المدرجة في تقارير الصناعة  خمسلما بعد 

  .كل وحدة مدرة للنقد التي تعمل بها

  
  .وتُخصص الشهرة بالكامل للعمليات الخاصة بمجموعة مليكوما ككل وتدرج تحت بند "غير المشروبات" في القطاع التشغيلي

  
ويعد الحساب على أساس قيمة االستخدام أكثر حساسية لالفتراضات المتعلقة بهوامش األرباح قبل ضريبة الدخل واإلستهالك واإلطفاء ومعدل 

  :الخصم ومعدل النمو الختامي. وفيما يلي االفتراضات الرئيسية للتوقعات
 

  ٪  االفتراضات الرئيسية

  ٩٬٤  معدل نمو المبيعات

  ٩٬٥  معدل الخصم

  ٣٫٠  معدل قيمة النمو النهائي

    

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٣٤  

  (تتمة)موجودات غير ملموسة   ١٥
 

  حساسية التغيرات في االفتراضات
 

أعاله لمذكورة افيما يتعلق بتقدير قيمة االستخدام، ترى اإلدارة أنه لن يتسبب التغيير المحتمل بشكٍل معقول في أي من االفتراضات الرئيسية 
يرات على غفي أن تتجاوز جوهريًا القيمة الدفترية للوحدة المدرة للنقد بما في ذلك الشهرة المبلغ القابل لالسترداد الخاص بها. ونناقش آثار الت

  .االفتراضات الرئيسية أدناه
 
  معدل نمو المبيعات )١(

 
 هي، كما األخرى االفتراضات كافة ظلت ما وإذا. ⁒٩٫٤خالل فترة التوقعات بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة تم تقدير النمو في المبيعات 

    ة.الحالي الدفترية القيمة تعادل استخدام قيمة يعطي ⁒٨٬٦ بنسبة هذا النمو معدل في انخفاض أي فإن
 
  معدل الخصم )٢(

 
بناًء على أسعار السوق والمعدلة لتعكس تقدير اإلدارة  ٢٠٢٠مارس  ٣١ الخصم عبارة عن تقدير للمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال في

للمخاطر المحددة ذات الصلة بالقطاع والعمليات في بولندا. وإذا ما ظلت كافة االفتراضات األخرى كما هي، فإن أي زيادة في معدل النمو 
  .استخدام تعادل القيمة الدفترية الحالية قيمة يعطي ⁒٦هذا بنسبة 

 
  معدل قيمة النمو النهائي )٣(

 
ي، هيشير إلى معدل النمو المرجح المستخدم الستنتاج التدفقات النقدية فيما بعد فترة الموازنة. وإذا ما ظلت كافة االفتراضات األخرى كما 

  .يةالحال الدفترية القيمة تعادل استخدام قيمة يعطي ⁒٢٤ سبةهذا بنفإن أي انخفاض في معدل النمو 
 

  غير المسيطرة والمطلوبات األخرى حقوقبيع الخيار  ١٦
 

  غير المسيطرة حقوقخيار بيع ال ١-١٦
 

  المحددة المقتناة. لموجوداتغير المسيطرة في مجموعة مليكوما بحصتها التناسبية من صافي ا حقوقالبالمجموعة  تعترف
 

مليكوما، من خالل اتفاقية شراء األسهم، والتي تتضمن دخلت المجموعة في عملية استحواذ على أعمال شركة تابعة في بولندا، مجموعة 
سنة هم المتبقية في المجموعة في تاريخ انتهاء الخيار؛ أي الحقوقغير المسيطرة بيع  حقوقبنوًدا يستطيع بموجبها مالكو حقوق الملكية في ال

الستحواذ لالخامسة من تاريخ االنتهاء وفقًا لشروط اتفاقية شراء األسهم. ووفقًا لشروط االتفاقية، يكون هذا خياًرا إلزاميًا غير قابل لإللغاء 
  الملكية غير المسيطرة. حقوقعلى نسبة المساهمة المتبقية من حاملي 

 
يوم عمل من تاريخ انتهاء صالحية الخيار. يتم إثبات  ١٥يمكن ممارسة خيار البيع المتاح لحاملي حقوق الملكية غير المسيطرة في غضون 

 لقيمة االسترداد للمبلغ األعلى من سعر الشراء الوارد باتفاقية شراء األسهم أو المحدد من خالل تطبيق مضاعفات األرباح على األرباح قب
لمجموعة مليكوما، والمخفضة وفقا لصافي الدين الواردة باتفاقية شراء  ٢٠٢٢الدخل واالستهالك واإلطفاء المدققة للسنة المالية ضريبة 

مليون لایر سعودي عند ممارسة الخيار. تم  ٣٦٬٥مليون لایر سعودي إلى  ٢٧٫٣من األسهم. قدرت المجموعة إجمالي التدفقات النقدية 
لقيم االسترداد بناًء على الخيارين. هذا هو المستوى الثالث من التقييم  ، على التوالي٪٩٫٥و  ٪٣٫١قبل الضريبة قدره  استخدام معدل خصم ما

  للحصول على تفاصيل التقييم العادل. ٢٨رقم  اإليضاحإلى انظر . ١٣العادل وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  

  المقابل المحتمل ٢-١٦
 

يتم تقدير المقابل المحتمل المستحق بناًء على شروط اتفاقية شراء األسهم ومعرفة اإلدارة باألعمال وكيف من المحتمل أن تؤثر البيئة 
االقتصادية الحالية على أعمال مجموعة مليكوما. في حالة تحقيق أهداف محددة في صافي المبيعات وهوامش الربح المحددة مسبقًا من قبل 

مليون لایر  ٢، فقد يُطلب من المجموعة أن تدفع للمالكين السابقين مبلغًا يتراوح بين ٢٠٢٠و ٢٠١٩و ٢٠١٨يكوما للسنوات مجموعة مل
مليون لایر سعودي لكل سنة. ال يوجد حد أدنى مضمون مستحق الدفع بموجب  ٥مليون لایر سعودي عن كل عام بحد أقصى  ٥سعودي و 

مليون لایر  ٤المستحقة الدفع يبلغ ، فإن الجزء غير المتداول من المبالغ المحتملة ٢٠٢٠مارس  ٣١ي شروط اتفاقية شراء األسهم. كما ف
األخرى تحت بند  مليون لایر سعودي، وهو مدرج في المستحقات ٣سعودي والجزء المتداول من المبالغ المحتملة المستحقة الدفع يبلغ 

  ).٢٥"المستحقات والمطلوبات األخرى". (اإليضاح 
 

مليون لایر سعودي عن طريق حساب القيمة  ٦٫٨، تم تقدير القيمة العادلة للمقابل المحتمل بمبلغ ٢٠١٨يوليو  ٢كما في تاريخ االستحواذ في 
. تم تحقيق أهداف المبيعات وصافي هوامش الربح ٪٣٫١الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة المستقبلية بمعدل خصم ما قبل الضريبة بنسبة 

، لم يكن مليون لایر سعودي) ٠٫٠٩: ٢٠١٩( لایر سعودي مليون ٠٫١٢الخصم البالغ . باستثناء إلغاء ٢٠١٩و  ٢٠١٨ددة مسبقًا لعامي المح
   هناك أي تغيير في االلتزام المتبقي حيث لم تكن هناك تغييرات في احتمالية نتيجة األداء.

   



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٣٥  

  المخزون  ١٧
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ١٣٢٬٥١٧  ١٩١٬٥٦٤  مواد أولية

  ٢٥٬٤٧٤  ٢٧٬٠٤٥  مواد تغليف

  ٧٧٬٨٧٩  ٩٥٬٦٠٨  بضائع جاهزة الصنع

  ١٤٬٠٥٢  ١٨٬٦٣٧  قطع غيار ومستلزمات وبنود أخرى

  ٣٧٬٦٧٣  ٣٦٬٨٢١  بضائع في الطريق

 ٢٨٧٬٥٩٥  ٣٦٩٬٦٧٥  

  )١٠٬١٧٨(  )١٢٬٠٤٨(  ناقصاً: مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم (انظر أدناه)

 ٢٧٧٬٤١٧  ٣٥٧٬٦٢٧  

 
  يلي حركة مخصص مخزون بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة: فيما

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ٩٬٦٩٧  ١٠٬١٧٨  ١أبريل 

  ٤٨١  ١٬٨٧٠  المحّمل للسنة

  -     -  شطب  

  ١٠٬١٧٨  ١٢٬٠٤٨  مارس ٣١

  
  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى  ١٨

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ٢٠٢٬٢٩٨  ٢٣٨٬٨٢٩  ذمم مدينة تجارية

  )٢١٬٦٦١(  )٣٥٬٨٨١(  انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية (انظر أدناه)ناقًصا: مخصص 

  ١٨٠٬٦٣٧  ٢٠٢٬٩٤٨  صافي الذمم المدينة التجارية

  ١٢٬١٥٥  ١٣٬٠٢٠  صافي دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

 ١٩٢٬٧٩٢  ٢١٥٬٩٦٨  

 
مليون  ٢١٫٧: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٣٥٬٩ تبلغ، انخفضت قيمة الذمم المدينة التجارية بقيمة دفترية مبدئية ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  الذمم المدينة التجارية. في قيمةالفي مخصص انخفاض  حركةلانظر أدناه ل لایر سعودي) وتم رصد مخصص لها بالكامل.
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ٢٠٬١٥٩  ٢١٬٦٦١  ١بريل ا

  ١٬٥٠٢  ١٤٬٢٢٠  المحّمل للسنة

  ٢١٬٦٦١  ٣٥٬٨٨١  مارس ٣١

 
المجموعة أن تحصل على ضمان مقابل الذمم المدينة وبالتالي فإن الغالبية العظمى من الذمم المدينة غير مضمونة. ومع ذلك، ليس من عادة 

حول  ٢٨من المتوقع أن تكون الذمم المدينة غير منخفضة القيمة قابلة لالسترداد بالكامل، على أساس الخبرة السابقة، . راجع اإليضاح رقم 
لذمم المدينة التجارية، والذي يوضح كيفية إدارة المجموعة وقياس الجودة االئتمانية للذمم المدينة التجارية غير متأخرة مخاطر االئتمان ل

  .السداد وغير منخفضة القيمة
 

  ودائع ومبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى  ١٩
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ١٥٬٣٧٥  ٧٬٠٠١  مبالغ مدفوعة مقدما

  ٢٤٬٠٨٥  ٤٢٬٨٤٠  مورديندفعات مقدمة إلى 

  ٣٬٣٨٠  ٣٬٧٢٦  األمن وإيداعات أخرى

 ٤٢٬٨٤٠  ٥٣٬٥٦٧  

 

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٣٦  

  عادلهنقد وما ي  ٢٠
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ١٣٬٤٨٧  ٢١٬٦٤٧  نقد في الصندوق

  ٤٠٬٥٥٨  ٦١٬٦٨٧  يحساب جار–نقد لدى البنوك 
  ٥٢٨٬٠١٠  ٥٦٢٬٥٠٥  ودائع مرابحة بنكية قصيرة األجل

 ٥٨٢٬٠٥٥  ٦٤٥٬٨٣٩  

 
 %٣٬٠إلى  %٠٬٨: ٢٠١٩مارس  ٣١( ٢٠٢٠مارس  ٣١في  سنوياً المنتهية %٢٬٩إلى  %٠٬١تتراوح معدالت الودائع قصيرة األجل من 

 يعادلهوما  للنقد العادلة لقيمةا تقارب. جيدة ائتمانية بتصنيفات تتمتع التي البنوك لدى والودائع الجارية الحسابات في بالنقد االحتفاظ يتم .)سنوياً 
  القيمة الدفترية في كل فترة تقرير.

 
  رأس المال واالحتياطيات  ٢١

 
  رأس المال المصدر والمدفوع ١-٢١

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ٣٢٬٥٠٠  ٣٢٬٥٠٠  للحصة الواحدة (*) سعودي لایر ١٠حصة بقيمة 

    رأس المال المصدر والمدفوع
  ٣٢٥٬٠٠٠  ٣٢٥٬٠٠٠  مارس ٣١

 
  .٢٠١٩مارس  ٣١أسهم الخزينة المستحوذ عليها خالل السنة المنتهية في  شملت (*) 

 
  احتياطي نظامي  ٢-٢١

 
سنة إلى االحتياطي النظامي للدخل المن صافي  ٪١٠وفقًا لنظام الشركات الجديد في المملكة العربية السعودية، يتعين على الشركات تحويل 

ً لنظام الشركات األساسي، كانت الشركة مطالبة بتحويل ما ال يقل عن . ومع ذلك، المال من رأس ٪٣٠هذا االحتياطي  إلى أن يعادل وفقا
من رأس المال المدفوع المتوافق مع نظام الشركات  %٥٠من صافي الدخل للسنة إلى االحتياطي النظامي حتى يساوي هذا االحتياطي  %١٠

الستمرار في هذه التحويالت. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع لمساهمي السابق. وبعد أن تحقق ذلك، قررت الشركة بناًء على ذلك عدم ا
  .مجموعةال

 
  احتياطيات أخرى   ٣-٢١

 
مساهمي سدافكو إلى العائد  دخلمن صافي ال %١٠في السنوات السابقة، قرر المساهمون تكوين احتياطي اختياري من خالل تحويل نسبة 

مليون لایر سعودي  ٢٦٫٦السنة الحالية تحويل مبلغ  خاللإلى هذا االحتياطي. يعتمد استخدام هذا االحتياطي على قرار المساهمين. وقد تم 
    مليون لایر سعودي). ٢١٫٨: ٢٠١٩إلى االحتياطي االختياري (

 
  غير مسيطرة حقوق  ٢٢

 
اإلجمالية لشركة سدافكو بولندا إس بي.زد.أو.أو. والتي لها حقوق غير مسيطرة جوهرية (راجع موضح أدناه ملخص المعلومات المالية 

   ). تمثل المعلومات المالية الملخصة أدناه المبالغ قبل الحذف داخل المجموعة.١إيضاح 
    



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٣٥  

  المخزون  ١٧
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ١٣٢٬٥١٧  ١٩١٬٥٦٤  مواد أولية

  ٢٥٬٤٧٤  ٢٧٬٠٤٥  مواد تغليف

  ٧٧٬٨٧٩  ٩٥٬٦٠٨  بضائع جاهزة الصنع

  ١٤٬٠٥٢  ١٨٬٦٣٧  قطع غيار ومستلزمات وبنود أخرى

  ٣٧٬٦٧٣  ٣٦٬٨٢١  بضائع في الطريق

 ٢٨٧٬٥٩٥  ٣٦٩٬٦٧٥  

  )١٠٬١٧٨(  )١٢٬٠٤٨(  ناقصاً: مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم (انظر أدناه)

 ٢٧٧٬٤١٧  ٣٥٧٬٦٢٧  

 
  يلي حركة مخصص مخزون بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة: فيما

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ٩٬٦٩٧  ١٠٬١٧٨  ١أبريل 

  ٤٨١  ١٬٨٧٠  المحّمل للسنة

  -     -  شطب  

  ١٠٬١٧٨  ١٢٬٠٤٨  مارس ٣١

  
  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى  ١٨

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ٢٠٢٬٢٩٨  ٢٣٨٬٨٢٩  ذمم مدينة تجارية

  )٢١٬٦٦١(  )٣٥٬٨٨١(  انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية (انظر أدناه)ناقًصا: مخصص 

  ١٨٠٬٦٣٧  ٢٠٢٬٩٤٨  صافي الذمم المدينة التجارية

  ١٢٬١٥٥  ١٣٬٠٢٠  صافي دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

 ١٩٢٬٧٩٢  ٢١٥٬٩٦٨  

 
مليون  ٢١٫٧: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٣٥٬٩ تبلغ، انخفضت قيمة الذمم المدينة التجارية بقيمة دفترية مبدئية ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  الذمم المدينة التجارية. في قيمةالفي مخصص انخفاض  حركةلانظر أدناه ل لایر سعودي) وتم رصد مخصص لها بالكامل.
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ٢٠٬١٥٩  ٢١٬٦٦١  ١بريل ا

  ١٬٥٠٢  ١٤٬٢٢٠  المحّمل للسنة

  ٢١٬٦٦١  ٣٥٬٨٨١  مارس ٣١

 
المجموعة أن تحصل على ضمان مقابل الذمم المدينة وبالتالي فإن الغالبية العظمى من الذمم المدينة غير مضمونة. ومع ذلك، ليس من عادة 

حول  ٢٨من المتوقع أن تكون الذمم المدينة غير منخفضة القيمة قابلة لالسترداد بالكامل، على أساس الخبرة السابقة، . راجع اإليضاح رقم 
لذمم المدينة التجارية، والذي يوضح كيفية إدارة المجموعة وقياس الجودة االئتمانية للذمم المدينة التجارية غير متأخرة مخاطر االئتمان ل

  .السداد وغير منخفضة القيمة
 

  ودائع ومبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى  ١٩
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ١٥٬٣٧٥  ٧٬٠٠١  مبالغ مدفوعة مقدما

  ٢٤٬٠٨٥  ٤٢٬٨٤٠  مورديندفعات مقدمة إلى 

  ٣٬٣٨٠  ٣٬٧٢٦  األمن وإيداعات أخرى

 ٤٢٬٨٤٠  ٥٣٬٥٦٧  

 

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٣٦  

  عادلهنقد وما ي  ٢٠
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ١٣٬٤٨٧  ٢١٬٦٤٧  نقد في الصندوق

  ٤٠٬٥٥٨  ٦١٬٦٨٧  يحساب جار–نقد لدى البنوك 
  ٥٢٨٬٠١٠  ٥٦٢٬٥٠٥  ودائع مرابحة بنكية قصيرة األجل

 ٥٨٢٬٠٥٥  ٦٤٥٬٨٣٩  

 
 %٣٬٠إلى  %٠٬٨: ٢٠١٩مارس  ٣١( ٢٠٢٠مارس  ٣١في  سنوياً المنتهية %٢٬٩إلى  %٠٬١تتراوح معدالت الودائع قصيرة األجل من 

 يعادلهوما  للنقد العادلة لقيمةا تقارب. جيدة ائتمانية بتصنيفات تتمتع التي البنوك لدى والودائع الجارية الحسابات في بالنقد االحتفاظ يتم .)سنوياً 
  القيمة الدفترية في كل فترة تقرير.

 
  رأس المال واالحتياطيات  ٢١

 
  رأس المال المصدر والمدفوع ١-٢١

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ٣٢٬٥٠٠  ٣٢٬٥٠٠  للحصة الواحدة (*) سعودي لایر ١٠حصة بقيمة 

    رأس المال المصدر والمدفوع
  ٣٢٥٬٠٠٠  ٣٢٥٬٠٠٠  مارس ٣١

 
  .٢٠١٩مارس  ٣١أسهم الخزينة المستحوذ عليها خالل السنة المنتهية في  شملت (*) 

 
  احتياطي نظامي  ٢-٢١

 
سنة إلى االحتياطي النظامي للدخل المن صافي  ٪١٠وفقًا لنظام الشركات الجديد في المملكة العربية السعودية، يتعين على الشركات تحويل 

ً لنظام الشركات األساسي، كانت الشركة مطالبة بتحويل ما ال يقل عن . ومع ذلك، المال من رأس ٪٣٠هذا االحتياطي  إلى أن يعادل وفقا
من رأس المال المدفوع المتوافق مع نظام الشركات  %٥٠من صافي الدخل للسنة إلى االحتياطي النظامي حتى يساوي هذا االحتياطي  %١٠

الستمرار في هذه التحويالت. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع لمساهمي السابق. وبعد أن تحقق ذلك، قررت الشركة بناًء على ذلك عدم ا
  .مجموعةال

 
  احتياطيات أخرى   ٣-٢١

 
مساهمي سدافكو إلى العائد  دخلمن صافي ال %١٠في السنوات السابقة، قرر المساهمون تكوين احتياطي اختياري من خالل تحويل نسبة 

مليون لایر سعودي  ٢٦٫٦السنة الحالية تحويل مبلغ  خاللإلى هذا االحتياطي. يعتمد استخدام هذا االحتياطي على قرار المساهمين. وقد تم 
    مليون لایر سعودي). ٢١٫٨: ٢٠١٩إلى االحتياطي االختياري (

 
  غير مسيطرة حقوق  ٢٢

 
اإلجمالية لشركة سدافكو بولندا إس بي.زد.أو.أو. والتي لها حقوق غير مسيطرة جوهرية (راجع موضح أدناه ملخص المعلومات المالية 

   ). تمثل المعلومات المالية الملخصة أدناه المبالغ قبل الحذف داخل المجموعة.١إيضاح 
    



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٣٧  

  (تتمة) غير مسيطرة حقوق  ٢٢
 

    بي.زد.أو.أو.سدافكو بولندا إس لشركة  قائمة المركز المالي الموجزة
   
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
   

  ٥١٬١٢٥  ٥٧٬٧٦٨  موجودات متداولة
  ٢٩٬٤٩٥  ٢٨٬٨٦١  مطلوبات متداولة

  ٢١٬٦٣٠  ٢٨٬٩٠٧  صافي الموجودات / (المطلوبات) المتداولة

   
  ٧٧٬٧٩٠  ٧٥٬١٧٢  موجودات غير متداولة
  ٢٨٬١٦٣  ٣٣٬٩١٩  مطلوبات غير متداولة

  ٤٩٬٦٢٧  ٤١٬٢٥٣  غير المتداولةصافي الموجودات / (المطلوبات) 

   
  ٧١٬٢٥٧  ٧٠٬١٦٠  صافي الموجودات / (المطلوبات)

   
  ٥١٬٥٢٢  ٤٩٬٧٤٠  حقوق الملكية العائدة لمالك الشركة

  ١٩٬٧٣٥  ٢٠٬٤٢٠  غير مسيطرة متراكمة حقوق

 ٧١٬٢٥٧  ٧٠٬١٦٠  

    بي.زد.أو.أو.سدافكو بولندا إس لشركة  وجزةقائمة الدخل الشامل الم
   

    مارس  ٣١المنتهية في  سنةلل
  ١٥٥٬١٢٤   ٢٥٣٬٠٦٦  إيرادات

  )١٦٢٬١٤٨(  )٢٥٤٬٦٥٨(  مصاريف

  )٧٬٠٢٤(  )١٬٥٩٢(  خسارة السنة

    خسارة السنة العائدة إلى:
  )٥٬٤٧٦(  )٢٬٢٧٧(  مالك سدافكو

  )١٬٥٤٨(  ٦٨٥  غير مسيطرة حقوق

  )٧٬٠٢٤(  )١٬٥٩٢(  لخسارة الشاملة للسنةامجموع 

   
    مجموع الدخل/ الخسارة) الشاملة العائدة إلى:

  )٥٬٤٧٦(  )٢٬٢٧٧(  مالك سدافكو
  )١٬٥٤٨(  ٦٨٥  حقوق غير مسيطرة

 )٧٬٠٢٤(  )١٬٥٩٢(  

    التدفقات النقدية الموجزة
    مارس  ٣١للسنة المنتهية في 

  )٤٬٦٢٧(  ٢٬٥٩٠  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  )٧٣٬٣٩٠(  )٥٨٧(  النقدية من األنشطة االستثماريةالتدفقات 

  ٨٣٬٧٤٤  )١٬٠٢٠(  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  ٥٬٧٢٧  ٩٨٣  عادلهصافي الزياد في النقد وما ي
 
 

  الزكاة  ٢٣
 

  المحّمل للسنة  ١-٢٣
 

  تستند مخصصات الزكاة للسنة على القوائم المالية المستقلة لشركة سدافكو.
 
 

  :اآلتي نمارس م ٣١للسنة المنتهية في المحملة تتكون الزكاة 
  

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ١٧٬٢٤٠  ١٨٬٥٨٣  المحّمل للسنة

 

    

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٣٨  

  (تتمة) الزكاة ٢٣
 

  مارس المتعلقة بسدافكو على الوعاء الزكوي، وفيما يلي المكونات المهمة منها: ٣١تم احتساب رسوم الزكاة للسنة المنتهية في 
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ٣٢٥٬٠٠٠  ٣٢٥٬٠٠٠  رأس المال

  ٢٣٤٬١١٩  ٢٩١٬١٦٠  صافي الدخل المعدل

  ١٬١٢٩٬٧٨٩  ١٬١٥٩٬٤٨٦  احتياطيات معدلة ومخصصات وأخرى في بداية السنة

  )٩٨٠٬٨٠٥(  )١٬٠١٣٬٦٨٩(  تخفيض لموجودات طويلة األجل

  )١٨٬٥٠٠(  )١٨٬٦٣٧(   تخفيض لقطع الغيار

  ٦٨٩٬٦٠٣  ٧٤٣٬٣٢٠  الوعاء الزكوي
 

  حركة المخصص خالل السنة  ٢-٢٣

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ٢٠٬٥٢٣  ١٦٬١٨٩  ١بريل ا

  ١٧٬٢٤٠  ١٨٬٥٨٣  المحّمل للسنة

  )٢١٬٥٧٤(  )١٨٬٤٤٥(   المدفوع خالل السنة

  ١٦٬١٨٩  ١٦٬٣٢٧  مارس ٣١
 

  وضع الربوط  ٣-٢٣
 

مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة"). عالوة على  ٢٠١٧تّم االنتهاء من الربوط الزكوية بالنسبة لكافة السنوات حتى وبما يشمل سنة 
  .٢٠٢٠يوليو  ٣١. وقد تلقت الشركة شهادة زكاة سارية حتى ٢٠١٩و ٢٠١٨ذلك، لم ترفع الهيئة الربط لعامي 

 
  شآت األجنبيةالضريبة المؤجلة على المن  ٤-٢٣

 

  القوائم المالية الموحدة للمجموعة. علىالموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالمنشآت األجنبية ليست جوهرية إن   
 

  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى  ٢٤
  

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ١٨٨٬٦٨٦  ٢٠٧٬٣٧٦  ذمم دائنة تجارية

  ٩٬٤٠٠  ١٣٬٧٩٦  ذمم دائنة أخرى

 ١٩٨٬٠٨٦  ٢٢١٬١٧٢  
 

شهًرا من تاريخ التقرير. وبالتالي، تمثل القيمة الدفترية لهذه األرصدة  ١٢األخرى عادة خالل الذمم الدائنة تتم تسوية الذمم الدائنة التجارية و
  نفس قيمتها العادلة.

 
  مستحقات ومطلوبات أخرى  ٢٥

  

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ٦٣٬٦٣٧  ٨٥٬٧٤٨   مستحقات متعلقة بالموظفين

  ٣٨٬٩٩٨  ٣٥٬٥٢٨  مستحقات متعلقة بالتسويق

  ٣٣٬٥٩٢  ٣٣٬٧٣٤  مستحقات اإليجار والمرافق

  ٦٬٧٣٥  ١٠٬٢٤٤   والمرافق التصيانة اآل

  ٥٧٬٩٩٣ ٧٧٬٧٩٨   مستحقات أخرى

 ٢٠٠٬٩٥٥  ٢٤٣٬٠٥٢  

 
شهًرا من تاريخ التقرير.  ١٢خالل تتم تسوية المصاريف المستحقة وتكاليف الموظفين المستحقة واإليجارات والمرافق المستحقة عادة 

  وبالتالي، تمثل القيمة الدفترية لهذه األرصدة نفس قيمتها العادلة.
    



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٣٧  

  (تتمة) غير مسيطرة حقوق  ٢٢
 

    بي.زد.أو.أو.سدافكو بولندا إس لشركة  قائمة المركز المالي الموجزة
   
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
   

  ٥١٬١٢٥  ٥٧٬٧٦٨  موجودات متداولة
  ٢٩٬٤٩٥  ٢٨٬٨٦١  مطلوبات متداولة

  ٢١٬٦٣٠  ٢٨٬٩٠٧  صافي الموجودات / (المطلوبات) المتداولة

   
  ٧٧٬٧٩٠  ٧٥٬١٧٢  موجودات غير متداولة
  ٢٨٬١٦٣  ٣٣٬٩١٩  مطلوبات غير متداولة

  ٤٩٬٦٢٧  ٤١٬٢٥٣  غير المتداولةصافي الموجودات / (المطلوبات) 

   
  ٧١٬٢٥٧  ٧٠٬١٦٠  صافي الموجودات / (المطلوبات)

   
  ٥١٬٥٢٢  ٤٩٬٧٤٠  حقوق الملكية العائدة لمالك الشركة

  ١٩٬٧٣٥  ٢٠٬٤٢٠  غير مسيطرة متراكمة حقوق

 ٧١٬٢٥٧  ٧٠٬١٦٠  

    بي.زد.أو.أو.سدافكو بولندا إس لشركة  وجزةقائمة الدخل الشامل الم
   

    مارس  ٣١المنتهية في  سنةلل
  ١٥٥٬١٢٤   ٢٥٣٬٠٦٦  إيرادات

  )١٦٢٬١٤٨(  )٢٥٤٬٦٥٨(  مصاريف

  )٧٬٠٢٤(  )١٬٥٩٢(  خسارة السنة

    خسارة السنة العائدة إلى:
  )٥٬٤٧٦(  )٢٬٢٧٧(  مالك سدافكو

  )١٬٥٤٨(  ٦٨٥  غير مسيطرة حقوق

  )٧٬٠٢٤(  )١٬٥٩٢(  لخسارة الشاملة للسنةامجموع 

   
    مجموع الدخل/ الخسارة) الشاملة العائدة إلى:

  )٥٬٤٧٦(  )٢٬٢٧٧(  مالك سدافكو
  )١٬٥٤٨(  ٦٨٥  حقوق غير مسيطرة

 )٧٬٠٢٤(  )١٬٥٩٢(  

    التدفقات النقدية الموجزة
    مارس  ٣١للسنة المنتهية في 

  )٤٬٦٢٧(  ٢٬٥٩٠  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  )٧٣٬٣٩٠(  )٥٨٧(  النقدية من األنشطة االستثماريةالتدفقات 

  ٨٣٬٧٤٤  )١٬٠٢٠(  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  ٥٬٧٢٧  ٩٨٣  عادلهصافي الزياد في النقد وما ي
 
 

  الزكاة  ٢٣
 

  المحّمل للسنة  ١-٢٣
 

  تستند مخصصات الزكاة للسنة على القوائم المالية المستقلة لشركة سدافكو.
 
 

  :اآلتي نمارس م ٣١للسنة المنتهية في المحملة تتكون الزكاة 
  

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ١٧٬٢٤٠  ١٨٬٥٨٣  المحّمل للسنة

 

    

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٣٨  

  (تتمة) الزكاة ٢٣
 

  مارس المتعلقة بسدافكو على الوعاء الزكوي، وفيما يلي المكونات المهمة منها: ٣١تم احتساب رسوم الزكاة للسنة المنتهية في 
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ٣٢٥٬٠٠٠  ٣٢٥٬٠٠٠  رأس المال

  ٢٣٤٬١١٩  ٢٩١٬١٦٠  صافي الدخل المعدل

  ١٬١٢٩٬٧٨٩  ١٬١٥٩٬٤٨٦  احتياطيات معدلة ومخصصات وأخرى في بداية السنة

  )٩٨٠٬٨٠٥(  )١٬٠١٣٬٦٨٩(  تخفيض لموجودات طويلة األجل

  )١٨٬٥٠٠(  )١٨٬٦٣٧(   تخفيض لقطع الغيار

  ٦٨٩٬٦٠٣  ٧٤٣٬٣٢٠  الوعاء الزكوي
 

  حركة المخصص خالل السنة  ٢-٢٣

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ٢٠٬٥٢٣  ١٦٬١٨٩  ١بريل ا

  ١٧٬٢٤٠  ١٨٬٥٨٣  المحّمل للسنة

  )٢١٬٥٧٤(  )١٨٬٤٤٥(   المدفوع خالل السنة

  ١٦٬١٨٩  ١٦٬٣٢٧  مارس ٣١
 

  وضع الربوط  ٣-٢٣
 

مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة"). عالوة على  ٢٠١٧تّم االنتهاء من الربوط الزكوية بالنسبة لكافة السنوات حتى وبما يشمل سنة 
  .٢٠٢٠يوليو  ٣١. وقد تلقت الشركة شهادة زكاة سارية حتى ٢٠١٩و ٢٠١٨ذلك، لم ترفع الهيئة الربط لعامي 

 
  شآت األجنبيةالضريبة المؤجلة على المن  ٤-٢٣

 

  القوائم المالية الموحدة للمجموعة. علىالموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة المتعلقة بالمنشآت األجنبية ليست جوهرية إن   
 

  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى  ٢٤
  

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ١٨٨٬٦٨٦  ٢٠٧٬٣٧٦  ذمم دائنة تجارية

  ٩٬٤٠٠  ١٣٬٧٩٦  ذمم دائنة أخرى

 ١٩٨٬٠٨٦  ٢٢١٬١٧٢  
 

شهًرا من تاريخ التقرير. وبالتالي، تمثل القيمة الدفترية لهذه األرصدة  ١٢األخرى عادة خالل الذمم الدائنة تتم تسوية الذمم الدائنة التجارية و
  نفس قيمتها العادلة.

 
  مستحقات ومطلوبات أخرى  ٢٥

  

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ٦٣٬٦٣٧  ٨٥٬٧٤٨   مستحقات متعلقة بالموظفين

  ٣٨٬٩٩٨  ٣٥٬٥٢٨  مستحقات متعلقة بالتسويق

  ٣٣٬٥٩٢  ٣٣٬٧٣٤  مستحقات اإليجار والمرافق

  ٦٬٧٣٥  ١٠٬٢٤٤   والمرافق التصيانة اآل

  ٥٧٬٩٩٣ ٧٧٬٧٩٨   مستحقات أخرى

 ٢٠٠٬٩٥٥  ٢٤٣٬٠٥٢  

 
شهًرا من تاريخ التقرير.  ١٢خالل تتم تسوية المصاريف المستحقة وتكاليف الموظفين المستحقة واإليجارات والمرافق المستحقة عادة 

  وبالتالي، تمثل القيمة الدفترية لهذه األرصدة نفس قيمتها العادلة.
    



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٣٩  

  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  ٢٦
 

  تمت المعامالت مع األطراف ذات العالقة في سياق العمل االعتيادي بشروط تجارية وتمت الموافقة عليها من قبل اإلدارة.  (أ)
 

  مارس: ٣١فيما يلي وصف لجميع معامالت األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنها للسنة المنتهية في  (ب) 
 

 
معامالت مع أطراف ذات   

  عالقة

إلى أطراف ذات  مطلوب 
   عالقة

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠   ٢٠١٩  ٢٠٢٠  طبيعة المعاملة  معامالت مع 

       
  ٢٬٠٤٨  ٢٬٢٨١   ٩٬٩١٩  ١١٬١٩٩  قسط تأمين   (*) )شقيقة(شركة  شركة بروج للتأمين التعاوني

  ١٩  -   ٩٠٥  ٨٦١  خدمات استشارية  )شقيقة(شركة  بي كيه سي لالستشارات

     ٢٬٠٦٧  ٢٬٢٨١  

 
  من شركة بروج للتأمين التعاوني.ستلمت * تمثل هذه المعامالت مصاريف التأمين صافية من أي مطالبات وا

 
لمدة مع بنك الخليج المتحد كودائع قصيرة األجل  : ال شيء)٢٠١٩( مليون لایر سعودي ٥٠٫٦٣بربط مبلغ خالل السنة قامت المجموعة 

  مليون لایر سعودي. ٠٬١١وحصلت على  على أساس شروط تجاريةشهر واحد 
 

  شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة
 

لتلك السائدة في المعامالت التجارية البحتة. إن األرصدة القائمة في نهاية عالقة بشروط مكافئة ال اتطرف ذاألتتم عمليات البيع والشراء من 
   نقًدا. تهاالسنة غير مضمونة وخالية من الفوائد ويتم تسوي

  
لم تسجل المجموعة أي هبوط في وعالقة.،  اتطرف ذألم تكن هناك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة ألي مستحقات أو مبالغ مستحقة من 

: ال شيء). يتم إجراء ١٩٢٠( ٢٠٢٠مارس  ٣١قيمة الذمم المدينة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  للسنة المنتهية في 
  القة.العالقة والسوق الذي يعمل فيه الطرف ذي الع اتذ لطرفهذا التقييم في كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي ل

 
  تعويضات موظفي اإلدارة العليا للمجموعة:

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
   

  ١٤٬٠٥٥  ١٥٬٥٩٦  األجلوطويلة منافع الموظفين قصيرة 
  ٦٩٩  ٥٤٩  منافع نهاية الخدمة

  ١٤٬٧٥٤  ١٦٬١٤٥  مجموع التعويضات المدفوعة لموظفي اإلدارة العليا

 
  التزامات منافع الموظفين  ٢٧

 
منافع نهاية الخدمة للموظفين. تصرف المنافع بموجب متطلبات نظام العمل السعودي في المملكة العربية السعودية.  خطةلدى المجموعة 

ظمة في أن موضحتعتمد منافع نهاية الخدمة للموظفين على أساس رواتبهم األخيرة وجميع البدالت وعدد سنين خدمتهم التراكمية كما هو 
   المملكة العربية السعودية.

 
في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة والمبالغ  درجةخص الجدول التالي مكونات صافي مصاريف المنافع الميل

  في قائمة المركز المالي الموحدة: درجةالم
  

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
   

     %٤٫٠ %٢٬٧  معدل الخصم
     %٤٫٠ %٢٬٧   المعدل المتوقع لزيادة الرواتب

  ن ناحية العمرم من ناحية العمر  الوفاة أثناء الخدمة
  ن ناحية العمرم من ناحية العمر   االنسحاب قبل فترة التقاعد العادية

    فيما يلي صافي مصروف المنافع المثبت في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
  ١٢٬٢٩٦ ١٢٬٠٤٤  تكلفة الخدمة الحالية

  ٣٬٢٧٨ ٣٬٩٩٤  المنافعتكلفة الفائدة على التزامات 

  ١٥٬٥٧٤ ١٦٬٠٣٨  صافي مصروف المنافع

  
  

    

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٤٠  

  (تتمة) التزامات منافع الموظفين  ٢٧
 

    صافي مصروف المنافع المثبت في قائمة الدخل الشامل الموحدة
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
   

  )٣٬٢٠٧( ٢٬٠٦٨  القياس الناشئ عن الخبرة إعادة )ربحخسارة / (

 ٣٬٢٠٧( ٢٬٠٦٨(  

    تسوية صافي االلتزام المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ١١٢٬٦٧٢  ١٠٩٬٥٧٦   صافي االلتزام كما في بداية السنة

  ٣٬٢٧٨  ٣٬٩٩٤  تكلفة الفائدة على التزامات المنافع

  ١٢٬٢٩٦  ١٢٬٠٤٤  تكلفة الخدمة الحالية

  )٣٬٢٠٧(  ٢٬٠٦٨  خسارة/ (ربح) إعادة القياس

  )١٥٬٤٦٣(  )١٤٬٦٤١(  منافع مدفوعة

  ١٠٩٬٥٧٦  ١١٣٬٠٤١   صافي االلتزام في نهاية السنة

 
  سنوات). ٨٫٢٦: ٢٠١٩مارس  ٣١سنوات ( ٩٬٧٨تبلغ  ٢٠٢٠مارس  ٣١مدة المتوسط المرجح اللتزام المنافع المحددة كما في إن 

 
. وهذا يعرض الموظفين لفقدان المنافع أو بموجب الخطةبدون دعم للمطلوبات من قبل الموجودات إن هذه الخطة هي خطة غير ممولة 

  .ةالنقدي اتغير متوقعة للتدفق تالتأخير في الدفعات في حالة عدم قدرة صاحب العمل على الوفاء بالتزاماته أو أي مطالبا
 

تستند المطلوبات على بعض االفتراضات التي تشكل مخاطر بأنه في حالة عدم تحقق االفتراضات كما هو مفترض، فقد تتفاوت المطلوبات. 
  يتم تلخيص نتائج الحساسية لبعض الفرضيات األساسية أدناه:لهذا الغرض، و

 
  معدل الخصم:

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  )١٬٩٩٥( )٢٬٠٥٩(  في معدل الخصم %٠٫٢٥زيادة بنسبة 

  ٢٬٠٧٣ ٢٬١٤٠  في معدل الخصم %٠٫٢٥نقص بنسبة 

 
  معدل زيادة الرواتب:

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ٢٬٣٠٠ ٢٬٣٧٤  في معدل زيادة الرواتب %٠٫٢٥زيادة بنسبة 

  )٢٬٢٢٢( )٢٬٢٩٤(  في معدل زيادة الرواتب %٠٫٢٥نقص بنسبة 

 
يسية باستقراء تأثير التزام المنافع المحددة نتيجة للتغيرات المعقولة في االفتراضات الرئتم تحديد تحليل الحساسية أعاله بناًء على طريقة تقوم 

التي تحدث في نهاية الفترة التي أعدت عنها القوائم المالية. يقوم تحليل الحساسية على التغير في االفتراضات الرئيسية مع بقاء جميع 
 اسية التغيرات الفعلية في التزام منافع نهاية الخدمة ألنه من غير المحتمل بأن تكون التغيراتاالفتراضات األخرى ثابتة. قد ال يمثل تحليل الحس

  في االفتراضات مستقلة عن بعضها.
 

  فيما يلي تحليل االستحقاق المتوقع لاللتزامات غير المخصومة المتعلقة بالتزامات منافع الموظفين:
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
   

  ٤١٬٨٤٥ ٤٠٬٥٢٥  سنوات ٥ -سنة 

  ٤٦٬١٩٤ ٥٠٬٤٠١  سنوات ١٠- ٦

 
    



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٣٩  

  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  ٢٦
 

  تمت المعامالت مع األطراف ذات العالقة في سياق العمل االعتيادي بشروط تجارية وتمت الموافقة عليها من قبل اإلدارة.  (أ)
 

  مارس: ٣١فيما يلي وصف لجميع معامالت األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنها للسنة المنتهية في  (ب) 
 

 
معامالت مع أطراف ذات   

  عالقة

إلى أطراف ذات  مطلوب 
   عالقة

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠   ٢٠١٩  ٢٠٢٠  طبيعة المعاملة  معامالت مع 

       
  ٢٬٠٤٨  ٢٬٢٨١   ٩٬٩١٩  ١١٬١٩٩  قسط تأمين   (*) )شقيقة(شركة  شركة بروج للتأمين التعاوني

  ١٩  -   ٩٠٥  ٨٦١  خدمات استشارية  )شقيقة(شركة  بي كيه سي لالستشارات

     ٢٬٠٦٧  ٢٬٢٨١  

 
  من شركة بروج للتأمين التعاوني.ستلمت * تمثل هذه المعامالت مصاريف التأمين صافية من أي مطالبات وا

 
لمدة مع بنك الخليج المتحد كودائع قصيرة األجل  : ال شيء)٢٠١٩( مليون لایر سعودي ٥٠٫٦٣بربط مبلغ خالل السنة قامت المجموعة 

  مليون لایر سعودي. ٠٬١١وحصلت على  على أساس شروط تجاريةشهر واحد 
 

  شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة
 

لتلك السائدة في المعامالت التجارية البحتة. إن األرصدة القائمة في نهاية عالقة بشروط مكافئة ال اتطرف ذاألتتم عمليات البيع والشراء من 
   نقًدا. تهاالسنة غير مضمونة وخالية من الفوائد ويتم تسوي

  
لم تسجل المجموعة أي هبوط في وعالقة.،  اتطرف ذألم تكن هناك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة ألي مستحقات أو مبالغ مستحقة من 

: ال شيء). يتم إجراء ١٩٢٠( ٢٠٢٠مارس  ٣١قيمة الذمم المدينة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  للسنة المنتهية في 
  القة.العالقة والسوق الذي يعمل فيه الطرف ذي الع اتذ لطرفهذا التقييم في كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي ل

 
  تعويضات موظفي اإلدارة العليا للمجموعة:

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
   

  ١٤٬٠٥٥  ١٥٬٥٩٦  األجلوطويلة منافع الموظفين قصيرة 
  ٦٩٩  ٥٤٩  منافع نهاية الخدمة

  ١٤٬٧٥٤  ١٦٬١٤٥  مجموع التعويضات المدفوعة لموظفي اإلدارة العليا

 
  التزامات منافع الموظفين  ٢٧

 
منافع نهاية الخدمة للموظفين. تصرف المنافع بموجب متطلبات نظام العمل السعودي في المملكة العربية السعودية.  خطةلدى المجموعة 

ظمة في أن موضحتعتمد منافع نهاية الخدمة للموظفين على أساس رواتبهم األخيرة وجميع البدالت وعدد سنين خدمتهم التراكمية كما هو 
   المملكة العربية السعودية.

 
في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة والمبالغ  درجةخص الجدول التالي مكونات صافي مصاريف المنافع الميل

  في قائمة المركز المالي الموحدة: درجةالم
  

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
   

     %٤٫٠ %٢٬٧  معدل الخصم
     %٤٫٠ %٢٬٧   المعدل المتوقع لزيادة الرواتب

  ن ناحية العمرم من ناحية العمر  الوفاة أثناء الخدمة
  ن ناحية العمرم من ناحية العمر   االنسحاب قبل فترة التقاعد العادية

    فيما يلي صافي مصروف المنافع المثبت في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
  ١٢٬٢٩٦ ١٢٬٠٤٤  تكلفة الخدمة الحالية

  ٣٬٢٧٨ ٣٬٩٩٤  المنافعتكلفة الفائدة على التزامات 

  ١٥٬٥٧٤ ١٦٬٠٣٨  صافي مصروف المنافع

  
  

    

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٤٠  

  (تتمة) التزامات منافع الموظفين  ٢٧
 

    صافي مصروف المنافع المثبت في قائمة الدخل الشامل الموحدة
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
   

  )٣٬٢٠٧( ٢٬٠٦٨  القياس الناشئ عن الخبرة إعادة )ربحخسارة / (

 ٣٬٢٠٧( ٢٬٠٦٨(  

    تسوية صافي االلتزام المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ١١٢٬٦٧٢  ١٠٩٬٥٧٦   صافي االلتزام كما في بداية السنة

  ٣٬٢٧٨  ٣٬٩٩٤  تكلفة الفائدة على التزامات المنافع

  ١٢٬٢٩٦  ١٢٬٠٤٤  تكلفة الخدمة الحالية

  )٣٬٢٠٧(  ٢٬٠٦٨  خسارة/ (ربح) إعادة القياس

  )١٥٬٤٦٣(  )١٤٬٦٤١(  منافع مدفوعة

  ١٠٩٬٥٧٦  ١١٣٬٠٤١   صافي االلتزام في نهاية السنة

 
  سنوات). ٨٫٢٦: ٢٠١٩مارس  ٣١سنوات ( ٩٬٧٨تبلغ  ٢٠٢٠مارس  ٣١مدة المتوسط المرجح اللتزام المنافع المحددة كما في إن 

 
. وهذا يعرض الموظفين لفقدان المنافع أو بموجب الخطةبدون دعم للمطلوبات من قبل الموجودات إن هذه الخطة هي خطة غير ممولة 

  .ةالنقدي اتغير متوقعة للتدفق تالتأخير في الدفعات في حالة عدم قدرة صاحب العمل على الوفاء بالتزاماته أو أي مطالبا
 

تستند المطلوبات على بعض االفتراضات التي تشكل مخاطر بأنه في حالة عدم تحقق االفتراضات كما هو مفترض، فقد تتفاوت المطلوبات. 
  يتم تلخيص نتائج الحساسية لبعض الفرضيات األساسية أدناه:لهذا الغرض، و

 
  معدل الخصم:

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  )١٬٩٩٥( )٢٬٠٥٩(  في معدل الخصم %٠٫٢٥زيادة بنسبة 

  ٢٬٠٧٣ ٢٬١٤٠  في معدل الخصم %٠٫٢٥نقص بنسبة 

 
  معدل زيادة الرواتب:

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ٢٬٣٠٠ ٢٬٣٧٤  في معدل زيادة الرواتب %٠٫٢٥زيادة بنسبة 

  )٢٬٢٢٢( )٢٬٢٩٤(  في معدل زيادة الرواتب %٠٫٢٥نقص بنسبة 

 
يسية باستقراء تأثير التزام المنافع المحددة نتيجة للتغيرات المعقولة في االفتراضات الرئتم تحديد تحليل الحساسية أعاله بناًء على طريقة تقوم 

التي تحدث في نهاية الفترة التي أعدت عنها القوائم المالية. يقوم تحليل الحساسية على التغير في االفتراضات الرئيسية مع بقاء جميع 
 اسية التغيرات الفعلية في التزام منافع نهاية الخدمة ألنه من غير المحتمل بأن تكون التغيراتاالفتراضات األخرى ثابتة. قد ال يمثل تحليل الحس

  في االفتراضات مستقلة عن بعضها.
 

  فيما يلي تحليل االستحقاق المتوقع لاللتزامات غير المخصومة المتعلقة بالتزامات منافع الموظفين:
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
   

  ٤١٬٨٤٥ ٤٠٬٥٢٥  سنوات ٥ -سنة 

  ٤٦٬١٩٤ ٥٠٬٤٠١  سنوات ١٠- ٦

 
    



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٤١  

  األدوات المالية ٨٢

 
  الموجودات المالية  ١-٨٢

 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

    موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
  ١٩٢٬٧٩٢  ٢١٥٬٩٦٨   ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

  ٥٨٢٬٠٥٥  ٦٤٥٬٨٣٩   عادلهنقد وما ي

  ٣٬٣٨٠  ٣٬٧٢٦   أوراق مالية وودائع أخرى

  ٧٧٨٬٢٢٧  ٨٦٥٬٥٣٣  مجموع الموجودات المالية

 
   ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

 
يرات في غالذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى هي موجودات مالية غير مشتقة مسجلة بالتكلفة المطفأة. قد تتأثر القيمة الدفترية بالت

  مخاطر االئتمان لألطراف األخرى.

 
  المطلوبات المالية  ٢-٨٢

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

    مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة
  ١٩٨٬٠٨٦  ٢٢١٬١٧٢  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

   ١٩٧٬٨٦٩  ٢٣٩٬٩٦٦  مستحقات ومطلوبات أخرى

  ٣٬٠٧٧  ٣٬٤٧٥  توزيعات أرباح مستحقة

  ٢٬٠٦٧  ٢٬٢٨١  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

  ٤٠١٬٠٩٩  ٤٦٦٬٨٩٤  مجموع المطلوبات المالية

 
    مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  ٢٤٬٠٨٨  ٢٥٬٣٦٣  غير المسيطرة حقوقخيار بيع ال

  ٦٬٩٣١  ٧٬٠٥٣  المقابل المحتمل المستحق

 ٣١٬٠١٩  ٣٢٬٤١٦   مجموع المطلوبات المالية
 

  األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة  ٣-٨٢

 
  التقييم المستخدمة لتحديد القيم العادلةأساليب   )أ

 
  تشمل أساليب التقييم المستخدمة في تقييم األدوات المالية ما يلي:

 
 .الثمن المقابل المحتمل المستحق للمبيعات المستقبلية وصافي أهداف الهوامش •
  .خيار بيع حقوق غير المسيطرة بالقيمة الحالية لألرباح المستقبلية •

 
  )٣العادلة باستخدام المدخالت الجوهرية الغير قابلة للمالحظة (المستوى قياس القيمة   )ب

 

لمحتمل االمقابل  
  المستحق

ر غي حقوقخيار بيع ال
  المسيطرة

   
  ٢٤٬٠٨٨  ٦٬٩٣١  ٢٠١٩أبريل  ١

  ١٬٢٧٥  ١٢٢  خصمال فك

  ٢٥٬٣٦٣  ٧٬٠٥٣  ٢٠٢٠مارس  ٣١

 
 
 
 
   

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٤٢  

  (تتمة) األدوات المالية  ٨٢

 
  (تتمة) المالية المدرجة بالقيمة العادلة األدوات   ٣-٨٢

 
  عملية التقييم  )ج

 
. يقدم ةتم تدخل فريق تابع للشركة األم عن طريق المجموعة ليقوم بتقييم األدوات الماية بالقيمة العادلة الالزمة لغرض إعداد التقارير المالي

رئيسية من المستوى الثالث التي تستخدمها المجموعة وتقيمها على هذا الفريق تقاريره مباشرة إلى المدير المالي. تم الحصول على مدخالت 
 :النحو التالي

 
يتم تقدير التدفقات النقدية بناًء على تحقيق مبيعات الرسوم والهوامش وصافي الهوامش وفقاً لشروط إس  –المستحق  المحتمل المقابل •

  .بي أي ومعرفة الكيان باألعمال وكيفية تأثير البيئة األقتصادية

األرباح المتوقعة على األرباح قبل ضريبة الدخل واالستهالك واإلطفاء المدققة للسنة ة مضاعف –غير المسيطرة  حقوقالبيع خيارات  •
  لمجموعة مليكوما والتي تم تخفيضها وفقا لصافي الديون الواردة باتفاقية شراء األسهم. ٢٠٢٢المالية 

 
  الماليةأهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات   ٩٢

 
 تكونتخرى. األمطلوبات المستحقات والخرى واألدائنة الذمم التجارية والدائنة الذمم ال منالمطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة  تتكون

الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى واالستثمار في األسهم غير المدرجة والنقد وما  منالموجودات المالية الرئيسية للمجموعة 
  إن القيم الدفترية لألدوات المالية للمجموعة متقاربة بدرجة معقولة للقيمة العادلة.. عادلهي

 
العليا للمجموعة على إدارة هذه المخاطر. تحصل إن المجموعة معرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. وتشرف اإلدارة 

سب لمنااإلدارة العليا للمجموعة على الدعم من لجنة المخاطر المالية التي تقدم المشورة حول المخاطر المالية وإطار حوكمة المخاطر المالية ا
مالية للمجموعة خاضعة لسياسات وإجراءات مناسبة للمجموعة. تقدم لجنة المخاطر التأكيد لإلدارة العليا للمجموعة بأن أنشطة المخاطر ال

واعتماد  مراجعةوأن المخاطر المالية قد تم تحديدها وقياسها وإدارتها وفقاً لسياسات وأهداف المخاطر لدى المجموعة. يقوم مجلس اإلدارة ب
  السياسات إلدارة كل من هذه المخاطر الملخصة أدناه:

 
  مخاطر السوق

 
مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. تتكون أسعار إن مخاطر السوق هي 

  .السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر سعر الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى كمخاطر أسعار ملكية
 

   .٢٠٢٠مارس  ٣١بالمركز المالي كما في  التاليةيتعلق تحليل الحساسية في األقسام 
 

  مخاطر أسعار الفائدة )١

  
ت الفائدة المخاطر سعر الفائدة هي المخاطر المتعلقة بتقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في معد

، ليس لدى المجموعة أي قروض وبالتالي لم يتم عرض أي حساسية لمخاطر سعر الفائدة. كذلك، ٢٠١٩و ٢٠٢٠مارس  ٣١السوقية. كما في 
  .٢٠١٩و ٢٠٢٠مارس  ٣١فإن مخاطر سعر الفائدة المتعلقة بودائع المرابحة البنكية قصيرة األجل غير جوهرية كما في 

  
  مخاطر العملة )٢

 
األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر العملة مخاطر العملة هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في قيمة 

عندما يتم تقويم المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات المثبتة بعملة غير العملة الوظيفية للمجموعة. كانت معامالت 
   ي والزلوتي البولندي والدينار الكويتي والدينار األردني واليورو والدوالر األمريكي.المجموعة خالل العام باللایر السعودي والدينار البحرين

 
ال جوهرية في هذه القوائم المالية الموحدة.  إن تعرض المجموعة لمخاطر العملة الناشئة عن العمالت غير المرتبطة باللایر السعودي ليست

العمالت األجنبية خالل دورة أعمالها العادية، حيث أن المعامالت الجوهرية  تتعرض المجموعة بشكل جوهري لتذبذبات في أسعار صرف
  .باللایر السعودي أو الدوالر األمريكي إماللمجموعة، خالل السنة، 

  
  
 

  



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٤١  

  األدوات المالية ٨٢

 
  الموجودات المالية  ١-٨٢

 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

    موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
  ١٩٢٬٧٩٢  ٢١٥٬٩٦٨   ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

  ٥٨٢٬٠٥٥  ٦٤٥٬٨٣٩   عادلهنقد وما ي

  ٣٬٣٨٠  ٣٬٧٢٦   أوراق مالية وودائع أخرى

  ٧٧٨٬٢٢٧  ٨٦٥٬٥٣٣  مجموع الموجودات المالية

 
   ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

 
يرات في غالذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى هي موجودات مالية غير مشتقة مسجلة بالتكلفة المطفأة. قد تتأثر القيمة الدفترية بالت

  مخاطر االئتمان لألطراف األخرى.

 
  المطلوبات المالية  ٢-٨٢

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

    مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة
  ١٩٨٬٠٨٦  ٢٢١٬١٧٢  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

   ١٩٧٬٨٦٩  ٢٣٩٬٩٦٦  مستحقات ومطلوبات أخرى

  ٣٬٠٧٧  ٣٬٤٧٥  توزيعات أرباح مستحقة

  ٢٬٠٦٧  ٢٬٢٨١  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

  ٤٠١٬٠٩٩  ٤٦٦٬٨٩٤  مجموع المطلوبات المالية

 
    مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  ٢٤٬٠٨٨  ٢٥٬٣٦٣  غير المسيطرة حقوقخيار بيع ال

  ٦٬٩٣١  ٧٬٠٥٣  المقابل المحتمل المستحق

 ٣١٬٠١٩  ٣٢٬٤١٦   مجموع المطلوبات المالية
 

  األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة  ٣-٨٢

 
  التقييم المستخدمة لتحديد القيم العادلةأساليب   )أ

 
  تشمل أساليب التقييم المستخدمة في تقييم األدوات المالية ما يلي:

 
 .الثمن المقابل المحتمل المستحق للمبيعات المستقبلية وصافي أهداف الهوامش •
  .خيار بيع حقوق غير المسيطرة بالقيمة الحالية لألرباح المستقبلية •

 
  )٣العادلة باستخدام المدخالت الجوهرية الغير قابلة للمالحظة (المستوى قياس القيمة   )ب

 

لمحتمل االمقابل  
  المستحق

ر غي حقوقخيار بيع ال
  المسيطرة

   
  ٢٤٬٠٨٨  ٦٬٩٣١  ٢٠١٩أبريل  ١

  ١٬٢٧٥  ١٢٢  خصمال فك

  ٢٥٬٣٦٣  ٧٬٠٥٣  ٢٠٢٠مارس  ٣١

 
 
 
 
   

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٤٢  

  (تتمة) األدوات المالية  ٨٢

 
  (تتمة) المالية المدرجة بالقيمة العادلة األدوات   ٣-٨٢

 
  عملية التقييم  )ج

 
. يقدم ةتم تدخل فريق تابع للشركة األم عن طريق المجموعة ليقوم بتقييم األدوات الماية بالقيمة العادلة الالزمة لغرض إعداد التقارير المالي

رئيسية من المستوى الثالث التي تستخدمها المجموعة وتقيمها على هذا الفريق تقاريره مباشرة إلى المدير المالي. تم الحصول على مدخالت 
 :النحو التالي

 
يتم تقدير التدفقات النقدية بناًء على تحقيق مبيعات الرسوم والهوامش وصافي الهوامش وفقاً لشروط إس  –المستحق  المحتمل المقابل •

  .بي أي ومعرفة الكيان باألعمال وكيفية تأثير البيئة األقتصادية

األرباح المتوقعة على األرباح قبل ضريبة الدخل واالستهالك واإلطفاء المدققة للسنة ة مضاعف –غير المسيطرة  حقوقالبيع خيارات  •
  لمجموعة مليكوما والتي تم تخفيضها وفقا لصافي الديون الواردة باتفاقية شراء األسهم. ٢٠٢٢المالية 

 
  الماليةأهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات   ٩٢

 
 تكونتخرى. األمطلوبات المستحقات والخرى واألدائنة الذمم التجارية والدائنة الذمم ال منالمطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة  تتكون

الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى واالستثمار في األسهم غير المدرجة والنقد وما  منالموجودات المالية الرئيسية للمجموعة 
  إن القيم الدفترية لألدوات المالية للمجموعة متقاربة بدرجة معقولة للقيمة العادلة.. عادلهي

 
العليا للمجموعة على إدارة هذه المخاطر. تحصل إن المجموعة معرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. وتشرف اإلدارة 

سب لمنااإلدارة العليا للمجموعة على الدعم من لجنة المخاطر المالية التي تقدم المشورة حول المخاطر المالية وإطار حوكمة المخاطر المالية ا
مالية للمجموعة خاضعة لسياسات وإجراءات مناسبة للمجموعة. تقدم لجنة المخاطر التأكيد لإلدارة العليا للمجموعة بأن أنشطة المخاطر ال

واعتماد  مراجعةوأن المخاطر المالية قد تم تحديدها وقياسها وإدارتها وفقاً لسياسات وأهداف المخاطر لدى المجموعة. يقوم مجلس اإلدارة ب
  السياسات إلدارة كل من هذه المخاطر الملخصة أدناه:

 
  مخاطر السوق

 
مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. تتكون أسعار إن مخاطر السوق هي 

  .السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر سعر الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى كمخاطر أسعار ملكية
 

   .٢٠٢٠مارس  ٣١بالمركز المالي كما في  التاليةيتعلق تحليل الحساسية في األقسام 
 

  مخاطر أسعار الفائدة )١

  
ت الفائدة المخاطر سعر الفائدة هي المخاطر المتعلقة بتقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في معد

، ليس لدى المجموعة أي قروض وبالتالي لم يتم عرض أي حساسية لمخاطر سعر الفائدة. كذلك، ٢٠١٩و ٢٠٢٠مارس  ٣١السوقية. كما في 
  .٢٠١٩و ٢٠٢٠مارس  ٣١فإن مخاطر سعر الفائدة المتعلقة بودائع المرابحة البنكية قصيرة األجل غير جوهرية كما في 

  
  مخاطر العملة )٢

 
األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر العملة مخاطر العملة هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في قيمة 

عندما يتم تقويم المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات المثبتة بعملة غير العملة الوظيفية للمجموعة. كانت معامالت 
   ي والزلوتي البولندي والدينار الكويتي والدينار األردني واليورو والدوالر األمريكي.المجموعة خالل العام باللایر السعودي والدينار البحرين

 
ال جوهرية في هذه القوائم المالية الموحدة.  إن تعرض المجموعة لمخاطر العملة الناشئة عن العمالت غير المرتبطة باللایر السعودي ليست

العمالت األجنبية خالل دورة أعمالها العادية، حيث أن المعامالت الجوهرية  تتعرض المجموعة بشكل جوهري لتذبذبات في أسعار صرف
  .باللایر السعودي أو الدوالر األمريكي إماللمجموعة، خالل السنة، 

  
  
 

  



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٤٣  

  (تتمة) أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية  ٩٢

 
  مخاطر االئتمان )٣

 
الوفاء بالتزاماته تجاه أداة مالية أو عقد مع عميل مما يؤدي إلى خسارة مالية. تتعرض إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف على 

دى البنوك ئع لكوداثمارية، تالمجموعة لمخاطر االئتمان الناتجة عن أنشطتها التشغيلية (بشكل أساسي ذمم مدينة تجارية) وعن أنشطتها االس
  والمؤسسات المالية.

 

  لمخاطر االئتمان لدى المجموعة كما في تاريخ التقرير هو كما يلي: إن إجمالي الحد األقصى للتعرض
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

    الموجودات المالية
  ١٨٠٬٦٣٧  ٢٠٢٬٩٤٨   بالصافي –ذمم مدينة تجارية 

   ٥٨٢٬٠٥٥  ٦٤٥٬٨٣٩  يعادلهنقد وما 

  ٣٬٣٨٠  ٣٬٧٢٦   أوراق مالية وودائع أخرى

 ٧٦٦٬٠٧٢  ٨٥٢٬٥١٣  

  
  التجاريةالذمم المدينة  (أ) 

 
ئتمان اإلإدارة مخاطر ب لرقابة المتعلقةا وظوابطتدار مخاطر ائتمان العمالء عن طريق كل وحدة عمل وفقاً لسياسات المجموعة وإجراءات 

تم مراقبة ي والتي تتبع نفس طريقة المراجعة. فرديةبناًء على عدة حقائق نوعية وحدود االئتمان ال يللعمل يةئتماناالجودة العمالء. يتم تقييم لل
   الذمم المدينة القائمة بشكل منتظم وبشرط أن تكون مشكوك في تحصيلها.

 
ً عمالء يمثلون  خمسة ، كان لدى المجموعة٢٠٢٠مارس  ٣١ كا في ) من إجمالي الذمم التجارية ٪٤٤: ٢٠١٩مارس  ٣١( ٪٤٤ تقريبا

 المملكة بخالف( الخليجي التعاون مجلس في ⁒٧و السعودية العربية المملكة في ⁒٨٢م المدينة التجارية تمثل األرصدة القائمة للذمالقائمة. 

 قيمتها نفس يه الدفترية قيمتها تعتبر التجارية، المدينة بالذمم الخاصة األجل قصيرة للعقود نظراً . مختلفة بلدان في ⁒١١ربية السعودية) والع
  .العادلة

 
انخفاض القيمة في كل فترة تقرير على أساس فردي ألغلبية العمالء. إضافةً إلى ذلك، يتم تجميع عدد كبير من الذمم يتم تحليل متطلبات 

المدينة الصغيرة في مجموعات متجانسة وتقييم انخفاض القيمة بشكٍل جماعي. ويُفترض وجود زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان في حالة تأخر 
في سداد الدفعة التعاقدية. ويحدث العجز عن سداد الذمم المدينة التجارية في حالة إخفاق الطرف المقابل في سداد يوًما  ٩٠المدين ألكثر من 

يوًما من موعد استحقاقها. وتستمر المجموعة متابعة إجراءات اإلنفاذ من أجل استرداد الذمم المدينة  ٩٠الدفعات التعاقدية في غضون 
. تقوم المجموعة بشطب الموجودات المالية، بشكٍل الموحدة ذمم المدينة، يتم إدراجها في قائمة الدخل الشاملالمستحقة. وفي حالة استرداد ال

  كلي أو جزئي، في حالة استنفاذها لجميع جهود االسترداد العملية واستنتاجها أنه ال يوجد توقع استرداد معقول.
  
 .عدم خضوعها لنشاط اإلنفاذتُثبت المجموعة عدم وجود توقع معقول لالسترداد بمجرد  

 
موعة جإن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير هو القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الموجودات المالية. ال تحتفظ الم

ك لتنوع أساس اعتباره منخفض وذلبأية ضمانات إضافية كتأمين. تقوم المجموعة بتقييم تركيز المخاطر فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية ب
  عمالئها.

  
  تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير كما يلي:

 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ١٨٠٬٦٣٧  ٢٠٢٬٩٤٨  أطراف أخرى -ذمم مدينة تجارية 

  ٥٦٨٬٥٦٨  ٦٢٤٬١٩٢  نقد لدى البنوك

 ٧٤٩٬٢٠٥  ٨٢٧٬١٤٠  
 

وبالتالي  ضةمنخفيودع النقد لدى البنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تعتبر الودائع الهامشية والموجودات المالية للشركة ذات مخاطرائتمان 
ي أ يوجد الاإلدارة لالنخفاض في القيمة، فإنه  تقييم على ءً بناشهًرا لتقييم االنخفاض في القيمة.  ١٢المتوقعة لمدة  رةتم استخدام نموذج الخسا

  .الفترات المعروضة لجميع ةصدرألا بهذه يتعلق فيما بمطلو مخصص
 

للذمم المدينة التجارية، تطبق الشركة النهج المبسط لرصد مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة المنصوص عليها في المعيار الدولي  بالنسبة
على مدار عمر كافة الذمم المدينة التجاري. ولقياس الخسائر االئتمانية  والتي تسمح باستخدام مخصص الخسارة المتوقعة ٩للتقرير المالي رقم 

 المتوقعة، يتم تجميع الذمم المدينة التجارية بناء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وأيامالتأخر في السداد. عالوة على ذلك، تتضمن
  .الخسائر االئتمانية المتوقعة المعلومات المستقبلية

 
    

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٤٤  

  (تتمة) وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية أهداف  ٩٢

  
  (تتمة) مخاطر االئتمان )٣
  
تعديل معدالت الخسارة السابقة لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية على العوامل االقتصادية الكلية التي تؤثر على مطلوبات العمالء  يتم

 مالءمة، رلتسوية الذمم المدينة. حددت المجموعة الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل البطالة للدول التي تبيع منتجاتها فيها لكي تكون العوامل األكث
  .وعليه تقوم بتعديل معدالت الخسارة السابقة بناء على التغيرات المتوقعة في هذه العوامل

 

  :كما يلي الموحدة ربح أو الخسارةيتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة للموجودات المالية في قائمة ال
 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 
    

  ١٬٥٠٢  ١٤٬٢٢٠  ١٨  التجاريةخسارة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة 
 

  :نيقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية من العمالء الخارجيي
 

٢٠٢٠  
  المتوسط المرجح

  لمعدل الخسارة 
إجمالي القيمة 

  الدفترية
 مخصص 
  الخسارة

    
 ٥٧٣ ١٩٠٬٧١٤ %١٬٣٨ - %٠٬١٤  السداد)متداولة (غير متأخرة 

 ١٥ ١١٬٤٩٧ %١٬٣٦ - %٠٬١٣  يوًما ٩٠- ١متأخرة السداد من 
 ١٧ ١٬٢٤٥ %١٤٬٥٨ - %١٬٥٩  يوًما١٨٠- ٩٠متأخرة السداد من 

  يوًما١٨٠متأخرة السداد ألكثر من 

٤٦٬٨٧% - 

١٥٬٠٠٠ %١٠٠٫٠٠ 
١٤٬٩٠٣ 

 ٢٠٬٣٧٣ ٢٠٬٣٧٣ %١٠٠  مخصص محدد
 ٣٥٬٨٨١ ٢٣٨٬٨٢٩ %١٥٬٠٢ 

    

٢٠١٩  

المتوسط المرجح 
  لمعدل الخسارة

إجمالي القيمة 
  الدفترية

 مخصص 
  الخسارة

    
  ٥٤٦  ١٦٧٬٩٨٢  %١٫٥٦ - %٠٫٠٦  متداولة (غير متأخرة السداد)

   ٢٨   ١١٬٨٩٧  %١٫٥١ - %٠٫٠٥  يوًما ٩٠- ١متأخرة السداد من 

  يوًما١٨٠- ٩٠متأخرة السداد من 
٠٫٧٢% - 

٥٧٢  %١٤٫٩٧  
٥  

  ٦٬١٥٥  ٦٬٩٢٠  %١٠٠ - %٣٨٫٤٨  يوًما١٨٠السداد ألكثر من  متأخرة

  ١٤٬٩٢٧  ١٤٬٩٢٧      %١٠٠٫٠٠  مخصص محدد

 ٢١٬٦٦١   ٢٠٢٬٢٩٨     %١٠٫٧١  

  
  نقد وما يعادله (ب) 

 
ف مراجعة الحدود اإلئتمانية لألطراتدار المخاطر االئتمانية الناتجة عن األرصدة مع البنوك والمنشآت المالية وفقاً لسياسات المجموعة. تتم 

 .المقابلة من قبل أعضاء مجلس إدارة المجموعة على أساس سنوي وباإلمكان تجديدها خالل الفترة بناء على موافقة اللجنة المالية للمجموعة
عامل المقابل على السداد. تت لقد تم وضع الحدود لتقليل حجم تأثير المخاطر وبالتالي تجنب الخسائر المالية في حالة عدم مقدرة الطرف

مانية تالمجموعة مع بنوك ذات سمعة جيدة وتصنيف ائتماني مرتفع. يمكن تقييم الجودة االئتمانية للنقد وما يعادله بالرجوع إلى التصنيفات االئ
  .الخارجية

 
أ الى أعلى ٣سمعة جيدة بمعدل يتراوح من إن مخاطر اإلئتمان على أرصدة البنوك محدودة حيث يتم اإلحتفاظ بأرصدة النقد لدى بنوك ذات 

  .من ذلك
 

  مخاطر السيولة
 

تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر السيولة بشكل دوري من خالل تقييم وتأكيد الفائض/ العجز من رأس المال العامل والتأكد  من توفر سيولة 
تسهيالت سحب على المكشوف مع البنوك للتأكد من استمرارية  كافية لتمويل عملياتها اليومية. عند الضرورة، تقوم المجموعة في الدخول في

  .تمويل العمليات
  
  

    



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٤٣  

  (تتمة) أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية  ٩٢

 
  مخاطر االئتمان )٣

 
الوفاء بالتزاماته تجاه أداة مالية أو عقد مع عميل مما يؤدي إلى خسارة مالية. تتعرض إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف على 

دى البنوك ئع لكوداثمارية، تالمجموعة لمخاطر االئتمان الناتجة عن أنشطتها التشغيلية (بشكل أساسي ذمم مدينة تجارية) وعن أنشطتها االس
  والمؤسسات المالية.

 

  لمخاطر االئتمان لدى المجموعة كما في تاريخ التقرير هو كما يلي: إن إجمالي الحد األقصى للتعرض
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

    الموجودات المالية
  ١٨٠٬٦٣٧  ٢٠٢٬٩٤٨   بالصافي –ذمم مدينة تجارية 

   ٥٨٢٬٠٥٥  ٦٤٥٬٨٣٩  يعادلهنقد وما 

  ٣٬٣٨٠  ٣٬٧٢٦   أوراق مالية وودائع أخرى

 ٧٦٦٬٠٧٢  ٨٥٢٬٥١٣  

  
  التجاريةالذمم المدينة  (أ) 

 
ئتمان اإلإدارة مخاطر ب لرقابة المتعلقةا وظوابطتدار مخاطر ائتمان العمالء عن طريق كل وحدة عمل وفقاً لسياسات المجموعة وإجراءات 

تم مراقبة ي والتي تتبع نفس طريقة المراجعة. فرديةبناًء على عدة حقائق نوعية وحدود االئتمان ال يللعمل يةئتماناالجودة العمالء. يتم تقييم لل
   الذمم المدينة القائمة بشكل منتظم وبشرط أن تكون مشكوك في تحصيلها.

 
ً عمالء يمثلون  خمسة ، كان لدى المجموعة٢٠٢٠مارس  ٣١ كا في ) من إجمالي الذمم التجارية ٪٤٤: ٢٠١٩مارس  ٣١( ٪٤٤ تقريبا

 المملكة بخالف( الخليجي التعاون مجلس في ⁒٧و السعودية العربية المملكة في ⁒٨٢م المدينة التجارية تمثل األرصدة القائمة للذمالقائمة. 

 قيمتها نفس يه الدفترية قيمتها تعتبر التجارية، المدينة بالذمم الخاصة األجل قصيرة للعقود نظراً . مختلفة بلدان في ⁒١١ربية السعودية) والع
  .العادلة

 
انخفاض القيمة في كل فترة تقرير على أساس فردي ألغلبية العمالء. إضافةً إلى ذلك، يتم تجميع عدد كبير من الذمم يتم تحليل متطلبات 

المدينة الصغيرة في مجموعات متجانسة وتقييم انخفاض القيمة بشكٍل جماعي. ويُفترض وجود زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان في حالة تأخر 
في سداد الدفعة التعاقدية. ويحدث العجز عن سداد الذمم المدينة التجارية في حالة إخفاق الطرف المقابل في سداد يوًما  ٩٠المدين ألكثر من 

يوًما من موعد استحقاقها. وتستمر المجموعة متابعة إجراءات اإلنفاذ من أجل استرداد الذمم المدينة  ٩٠الدفعات التعاقدية في غضون 
. تقوم المجموعة بشطب الموجودات المالية، بشكٍل الموحدة ذمم المدينة، يتم إدراجها في قائمة الدخل الشاملالمستحقة. وفي حالة استرداد ال

  كلي أو جزئي، في حالة استنفاذها لجميع جهود االسترداد العملية واستنتاجها أنه ال يوجد توقع استرداد معقول.
  
 .عدم خضوعها لنشاط اإلنفاذتُثبت المجموعة عدم وجود توقع معقول لالسترداد بمجرد  

 
موعة جإن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير هو القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الموجودات المالية. ال تحتفظ الم

ك لتنوع أساس اعتباره منخفض وذلبأية ضمانات إضافية كتأمين. تقوم المجموعة بتقييم تركيز المخاطر فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية ب
  عمالئها.

  
  تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير كما يلي:

 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

   
  ١٨٠٬٦٣٧  ٢٠٢٬٩٤٨  أطراف أخرى -ذمم مدينة تجارية 

  ٥٦٨٬٥٦٨  ٦٢٤٬١٩٢  نقد لدى البنوك

 ٧٤٩٬٢٠٥  ٨٢٧٬١٤٠  
 

وبالتالي  ضةمنخفيودع النقد لدى البنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تعتبر الودائع الهامشية والموجودات المالية للشركة ذات مخاطرائتمان 
ي أ يوجد الاإلدارة لالنخفاض في القيمة، فإنه  تقييم على ءً بناشهًرا لتقييم االنخفاض في القيمة.  ١٢المتوقعة لمدة  رةتم استخدام نموذج الخسا

  .الفترات المعروضة لجميع ةصدرألا بهذه يتعلق فيما بمطلو مخصص
 

للذمم المدينة التجارية، تطبق الشركة النهج المبسط لرصد مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة المنصوص عليها في المعيار الدولي  بالنسبة
على مدار عمر كافة الذمم المدينة التجاري. ولقياس الخسائر االئتمانية  والتي تسمح باستخدام مخصص الخسارة المتوقعة ٩للتقرير المالي رقم 

 المتوقعة، يتم تجميع الذمم المدينة التجارية بناء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وأيامالتأخر في السداد. عالوة على ذلك، تتضمن
  .الخسائر االئتمانية المتوقعة المعلومات المستقبلية

 
    

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٤٤  

  (تتمة) وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية أهداف  ٩٢

  
  (تتمة) مخاطر االئتمان )٣
  
تعديل معدالت الخسارة السابقة لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية على العوامل االقتصادية الكلية التي تؤثر على مطلوبات العمالء  يتم

 مالءمة، رلتسوية الذمم المدينة. حددت المجموعة الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل البطالة للدول التي تبيع منتجاتها فيها لكي تكون العوامل األكث
  .وعليه تقوم بتعديل معدالت الخسارة السابقة بناء على التغيرات المتوقعة في هذه العوامل

 

  :كما يلي الموحدة ربح أو الخسارةيتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة للموجودات المالية في قائمة ال
 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 
    

  ١٬٥٠٢  ١٤٬٢٢٠  ١٨  التجاريةخسارة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة 
 

  :نيقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية من العمالء الخارجيي
 

٢٠٢٠  
  المتوسط المرجح

  لمعدل الخسارة 
إجمالي القيمة 

  الدفترية
 مخصص 
  الخسارة

    
 ٥٧٣ ١٩٠٬٧١٤ %١٬٣٨ - %٠٬١٤  السداد)متداولة (غير متأخرة 

 ١٥ ١١٬٤٩٧ %١٬٣٦ - %٠٬١٣  يوًما ٩٠- ١متأخرة السداد من 
 ١٧ ١٬٢٤٥ %١٤٬٥٨ - %١٬٥٩  يوًما١٨٠- ٩٠متأخرة السداد من 

  يوًما١٨٠متأخرة السداد ألكثر من 

٤٦٬٨٧% - 

١٥٬٠٠٠ %١٠٠٫٠٠ 
١٤٬٩٠٣ 

 ٢٠٬٣٧٣ ٢٠٬٣٧٣ %١٠٠  مخصص محدد
 ٣٥٬٨٨١ ٢٣٨٬٨٢٩ %١٥٬٠٢ 

    

٢٠١٩  

المتوسط المرجح 
  لمعدل الخسارة

إجمالي القيمة 
  الدفترية

 مخصص 
  الخسارة

    
  ٥٤٦  ١٦٧٬٩٨٢  %١٫٥٦ - %٠٫٠٦  متداولة (غير متأخرة السداد)

   ٢٨   ١١٬٨٩٧  %١٫٥١ - %٠٫٠٥  يوًما ٩٠- ١متأخرة السداد من 

  يوًما١٨٠- ٩٠متأخرة السداد من 
٠٫٧٢% - 

٥٧٢  %١٤٫٩٧  
٥  

  ٦٬١٥٥  ٦٬٩٢٠  %١٠٠ - %٣٨٫٤٨  يوًما١٨٠السداد ألكثر من  متأخرة

  ١٤٬٩٢٧  ١٤٬٩٢٧      %١٠٠٫٠٠  مخصص محدد

 ٢١٬٦٦١   ٢٠٢٬٢٩٨     %١٠٫٧١  

  
  نقد وما يعادله (ب) 

 
ف مراجعة الحدود اإلئتمانية لألطراتدار المخاطر االئتمانية الناتجة عن األرصدة مع البنوك والمنشآت المالية وفقاً لسياسات المجموعة. تتم 

 .المقابلة من قبل أعضاء مجلس إدارة المجموعة على أساس سنوي وباإلمكان تجديدها خالل الفترة بناء على موافقة اللجنة المالية للمجموعة
عامل المقابل على السداد. تت لقد تم وضع الحدود لتقليل حجم تأثير المخاطر وبالتالي تجنب الخسائر المالية في حالة عدم مقدرة الطرف

مانية تالمجموعة مع بنوك ذات سمعة جيدة وتصنيف ائتماني مرتفع. يمكن تقييم الجودة االئتمانية للنقد وما يعادله بالرجوع إلى التصنيفات االئ
  .الخارجية

 
أ الى أعلى ٣سمعة جيدة بمعدل يتراوح من إن مخاطر اإلئتمان على أرصدة البنوك محدودة حيث يتم اإلحتفاظ بأرصدة النقد لدى بنوك ذات 

  .من ذلك
 

  مخاطر السيولة
 

تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر السيولة بشكل دوري من خالل تقييم وتأكيد الفائض/ العجز من رأس المال العامل والتأكد  من توفر سيولة 
تسهيالت سحب على المكشوف مع البنوك للتأكد من استمرارية  كافية لتمويل عملياتها اليومية. عند الضرورة، تقوم المجموعة في الدخول في

  .تمويل العمليات
  
  

    



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٤٥  

  (تتمة) أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية  ٩٢

 
  يلخص الجدول التالي فترات استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة بناء على المدفوعات التعاقدية غير المخصومة:

  

  ٢٠٢٠مارس  ٣١

 عند 
  الطلب

 ٣أقل من 
  أشهر

 إلى ٣من 
  شهرا ١٢

  ٥سنة إلى 

  سنوات

  أكثر من

  سنوات ٥ 

 
  المجموع

  ٢٢١٬١٧٢  -  -  -  ٢٢١٬١٧٢  -  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

  ٢٣٩٬٩٦٦  -  -  -  ٢٣٩٬٩٦٦  -  مستحقات ومطلوبات أخرى
  ٣٬٤٧٥  -  -  -  -  ٣٬٤٧٥  توزيعات أرباح مستحقة

  ٢٬٢٨١ - - - -  ٢٬٢٨١   مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

 غير المسيطرة حقوقخيار بيع ال
  ٤٣٬٨٧٦  -  ٤٠٬٧٩٠  ٣٬٠٨٦  -  -  أخرىومطلوبات 

  ٩٧٬٢٤٤  ٥٣٬٦٦٢  ٢٨٬٨٦٢  ١٢٬٦٩٥  ٢٬٠٢٥  -  مطلوبات إيجار

 ٦٠٨٬٠١٤  ٥٣٬٦٦٢  ٦٩٬٦٥٢  ١٥٬٧٨١  ٤٦٣٬١٦٣  ٥٬٧٥٦  

 

  ٢٠١٩مارس  ٣١
 عند 

  الطلب
 ٣أقل من 

  أشهر
 إلى ٣من 
  شهرا ١٢

  ٥إلى  ١
  سنوات 

   منأكثر 
  سنوات ٥

 
  المجموع

  ١٩٨٬٠٨٦     -     -     -  ١٩٨٬٠٨٦     -  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
   ١٩٧٬٨٦٩     -     -     -  ١٩٧٬٨٦٩  -  مستحقات ومطلوبات أخرى

  ٣٬٠٧٧  -  -  -  -  ٣٬٠٧٧  توزيعات أرباح مستحقة
  ٢٬٠٦٧     -     -     -     -  ٢٬٠٦٧   مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

بيع الحقوق غير المسيطرة خيار 
  ٤٥٬٤٧٨  -  ٤٢٬٣٩٢  ٣٬٠٨٦  -  -  ومطلوبات أخرى

 ٤٤٦٬٥٧٧  -  ٤٢٬٣٩٢     ٣٬٠٨٦  ٣٩٥٬٩٥٥  ٥٬١٤٤ 
 

  تعهداتمحتملة و التزامات  ٣٠
  

  تعهدات  ١-٣٠  
    

مليون لایر  ٣٬٢٨بمبلغ  فيما يتعلق بالضمانات الصادرة لمختلف احتياجات العمل محتملةالتزام لدى المجموعة ، ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 
  .مليون لایر سعودي) ١١٬٣: ٢٠١٩سعودي (

   
  التزامات ٢-٣٠  
    

 ٣٤٬٠: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٧٢٬٢الرأسمالية المستقبلية بمبلغ  تعهدات قائمة للنفقات، لدى المجموعة ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 
  مليون لایر سعودي).

     

  عقود اإليجار التشغيلية  ٣-٣٠  
    

 اعتباراً منو .سياراتمباني المصنح والمستودعات واللألماكن اإلقامة وأراضي عقود إيجار تشغيلية  ٢٠١٩أبريل  ١أبرمت المجموعة قبل 
  عقود اإليجار قصيرة األجل وذات القيمة المنخفضة.اعترفت المجموعة بموجودات حق األستخدام لهذه الإليجارات باستثناء  ٢٠١٩أبريل  ١
  
  الحد األدنى من اإليجارات المستحقة الدفح بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء: فيما يلي  
    

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

      
  ١٣٬٦٤٤  -  خالل سنة واحدة

  ١٣٬٩٤٩  -  بعد سنة واحدة وليس أكثر من خمس سنوات
  ١١٬٦٩٥  -  أكثر من خمس سنوات

  -  ٣٩٬٢٨٨  

  
 عقود اإليجار قصيرة األجل ٤-٣٠

 
  مليون لایر سعودي.  ٦٬٣٩ما قيمته  التزامات عقود اإليجار قصيرة األجل، بلغت ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  

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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٤٦  

  إعادة تصنيف في قائمة المركز المالي  ٣١
  

  .٢٠٢٠ مع عرض السنة العالية لتتوافق ٢٠١٩التالية في القوائم المالية لسنة تصنيف الإعادة إجراء عمليات تم 
  
خيار بيع العقوق غير مليون لایر سعودي إلى " ٣٫٨٤ البالغ "الجزء غير المتداول من المقابل المعتمل المستعق"تم إعادة تصنيف   )أ

 .قائمة المركز المالي الموعدة فيوالمطلوبات األخرى"  المسيطرة
 

إلى "توزيعات أرباح مليون لایر سعودي من "مستعقات ومطلوبات أخرى"  ٣٬١ البالغة" أرباح غير مطالب بهاتم إعادة تصنيف "   )ب
  مستعقة الدفع" في قائمة المركز المالي الموعدة.



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

  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

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

٤٥  
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 ٣أقل من 
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 إلى ٣من 
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  ٥سنة إلى 

  سنوات

  أكثر من

  سنوات ٥ 

 
  المجموع

  ٢٢١٬١٧٢  -  -  -  ٢٢١٬١٧٢  -  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
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  ٣٬٤٧٥  -  -  -  -  ٣٬٤٧٥  توزيعات أرباح مستحقة

  ٢٬٢٨١ - - - -  ٢٬٢٨١   مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

 غير المسيطرة حقوقخيار بيع ال
  ٤٣٬٨٧٦  -  ٤٠٬٧٩٠  ٣٬٠٨٦  -  -  أخرىومطلوبات 

  ٩٧٬٢٤٤  ٥٣٬٦٦٢  ٢٨٬٨٦٢  ١٢٬٦٩٥  ٢٬٠٢٥  -  مطلوبات إيجار

 ٦٠٨٬٠١٤  ٥٣٬٦٦٢  ٦٩٬٦٥٢  ١٥٬٧٨١  ٤٦٣٬١٦٣  ٥٬٧٥٦  

 

  ٢٠١٩مارس  ٣١
 عند 

  الطلب
 ٣أقل من 

  أشهر
 إلى ٣من 
  شهرا ١٢
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  المجموع
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  ٣٬٠٧٧  -  -  -  -  ٣٬٠٧٧  توزيعات أرباح مستحقة
  ٢٬٠٦٧     -     -     -     -  ٢٬٠٦٧   مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

بيع الحقوق غير المسيطرة خيار 
  ٤٥٬٤٧٨  -  ٤٢٬٣٩٢  ٣٬٠٨٦  -  -  ومطلوبات أخرى

 ٤٤٦٬٥٧٧  -  ٤٢٬٣٩٢     ٣٬٠٨٦  ٣٩٥٬٩٥٥  ٥٬١٤٤ 
 

  تعهداتمحتملة و التزامات  ٣٠
  

  تعهدات  ١-٣٠  
    

مليون لایر  ٣٬٢٨بمبلغ  فيما يتعلق بالضمانات الصادرة لمختلف احتياجات العمل محتملةالتزام لدى المجموعة ، ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 
  .مليون لایر سعودي) ١١٬٣: ٢٠١٩سعودي (

   
  التزامات ٢-٣٠  
    

 ٣٤٬٠: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٧٢٬٢الرأسمالية المستقبلية بمبلغ  تعهدات قائمة للنفقات، لدى المجموعة ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 
  مليون لایر سعودي).

     

  عقود اإليجار التشغيلية  ٣-٣٠  
    

 اعتباراً منو .سياراتمباني المصنح والمستودعات واللألماكن اإلقامة وأراضي عقود إيجار تشغيلية  ٢٠١٩أبريل  ١أبرمت المجموعة قبل 
  عقود اإليجار قصيرة األجل وذات القيمة المنخفضة.اعترفت المجموعة بموجودات حق األستخدام لهذه الإليجارات باستثناء  ٢٠١٩أبريل  ١
  
  الحد األدنى من اإليجارات المستحقة الدفح بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء: فيما يلي  
    

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

      
  ١٣٬٦٤٤  -  خالل سنة واحدة

  ١٣٬٩٤٩  -  بعد سنة واحدة وليس أكثر من خمس سنوات
  ١١٬٦٩٥  -  أكثر من خمس سنوات

  -  ٣٩٬٢٨٨  

  
 عقود اإليجار قصيرة األجل ٤-٣٠

 
  مليون لایر سعودي.  ٦٬٣٩ما قيمته  التزامات عقود اإليجار قصيرة األجل، بلغت ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 

  

  الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية (سدافكو)
  (شركة مساهمة سعودية)
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  .٢٠٢٠ مع عرض السنة العالية لتتوافق ٢٠١٩التالية في القوائم المالية لسنة تصنيف الإعادة إجراء عمليات تم 
  
خيار بيع العقوق غير مليون لایر سعودي إلى " ٣٫٨٤ البالغ "الجزء غير المتداول من المقابل المعتمل المستعق"تم إعادة تصنيف   )أ

 .قائمة المركز المالي الموعدة فيوالمطلوبات األخرى"  المسيطرة
 

إلى "توزيعات أرباح مليون لایر سعودي من "مستعقات ومطلوبات أخرى"  ٣٬١ البالغة" أرباح غير مطالب بهاتم إعادة تصنيف "   )ب
  مستعقة الدفع" في قائمة المركز المالي الموعدة.
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