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رؤيتنا
أن تكون "السعودية" هي العالمة 
التجارية المفضلة لدى المستهلكين

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
 رسالتنا

قيمنا

الشغف �
اإلقدام على اإلبتكار  �
إحتضان التغيير وتبنيه �
جودة التنفيذ �
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التقرير السنوي للعام المالي 2020-2021م

هللا  ورحمة  عليكم  السالم  الكرام،  المساهمين  السادة  حضرات 
وبركاته، باألصالة عن نفسي ونيابة عن اإلخوة أعضاء مجلس 
اإلدارة، يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي للفترة المنتهية في 31 
الشركة،  في  واإلنجازات  األنشطة  أهم  متضمناً  مارس 2021م 
ومرفقاً به القوائم المالية السنوية للشركة وتقرير مراقب الحسابات.

ونتطلع  2021م،  مارس   31 في  المنتهية  المالية  السنة  إختتمنا 
للسنة القادمة، وبفضل الله بدأنا نشهد التباشير األولى لعودة العالم 
إلى طبيعته، ففيما يتعلق بـفيروس كورونا، قمنا خالل هذا العام 
بتنفيذ العديد من الممارسات الجيدة في مرافق التصنيع والمبيعات 
الجيدة  الجهود  كل  ساهمت  وقد  المشترك،  العمل  وسير  لدينا 
والتفاني الجلي لموظفينا خالل هذه األوقات العصيبة، وبفضل الله 
تمكنا من توفير المنتجات التي تشتد حاجة الناس إليها على النطاق 
األوسع، كما استطعنا القيام بدورنا على أتم وجه من خالل تقديم 

منتجات غذائية مغذية وصحية.

مبيعات  الشركة  حققت  2020-2021م،  المالية  السنة  خالل 
2,105 مليون ريال سعودي بصافي ربح قدره 261 مليون ريال 
سعودي، وهو ما يعادل 4 مليون ريال سعودي بنسبة )1.6%( أقل 
من العام السابق، ويعكس هذا ربحية السهم 8.14 ريال سعودي، 
مقابل 8.32 ريال سعودي للعام الماضي. كانت النتيجة أقل من 
العام الماضي بسبب انخفاض سعر اللتر مع زيادة ضريبة القيمة 
المضافة من 5% إلى 15%. وقد نتج عن ذلك تحمل جزئي لهذه 

الضريبة من قبل سدافكو نظراً للمنافسة في القطاع الصناعي.

مازال برنامج إعادة شراء األسهم نشطاً ألكثر من عامين وهو 
ساٍر حالياً حتى 18 نوفمبر 2021م، وإذا رأى مجلس اإلدارة أن 
فرصة  ظهور  حالة  وفي  العادلة،  قيمته  من  أقل  السهم  سعر 
ستسعى  المتاحة؛  اإلحتياطية  األموال  توفر  مع  المثلى  لإلستفادة 

الشركة للقيام بذلك.

بعد إعالن النتائج المالية األولية للربع الثاني، وافق مجلس اإلدارة 
ريال   2.5 من  الموزعة  األرباح  زيادة  على  يناير 2021م  في 
سعودي للسهم إلى 3 ريال سعودي للسهم، وعند اتخاذ مثل هذا 
وكل  آنذاك،  كورونا  فيروس  أوضاع  االعتبار  في  أُخذ  القرار، 
المصاعب اإلقتصادية التي نجمت عنه؛ للتخفيف من حدة الموقف.

يستمر العمل على المشروع الضخم في مصنع اآليس كريم الجديد 
)بجوار المبنى الحالي لمصنع حليب جدة( مع التخطيط للتشغيل 

التجريبي لإلنتاج في يوليو 2021م.

أطلقت سدافكو برنامج الحوكمة االجتماعية البيئية بصفتها عضواً 
محدد  عمل  مخطط  بتطوير  وستقوم  المجتمع،  في  مسؤوالً 
ومؤشرات األداء الرئيسية المرتبطة به وقياس أدائها مقابل هذه 
المؤشرات، حيث تطمح الشركة إلى تحقيق أهداف سامية وتحسين 

نوعية الحياة لجميع أصحاب المصلحة من خالل هذا البرنامج.

وأصالة عن نفسي ونيابة عن السادة أعضاء مجلس اإلدارة، أتقدم 
وولي  الشريفين،  الحرمين  خادم  لمقام  والتقدير  الشكر  بخالص 
عهده األمين، وحكومة المملكة العربية السعودية على جهودهم في 

دعم القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

كما أتقدم بالشكر والتقدير لجميع المساهمين في سدافكو، وأعضاء 
مجلس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية وجميع الموظفين على جهودهم 

لتطوير وتنمية الشركة.

رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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على الرغم من أننا نهدف إلى تحقيق نمو مربح ونتائج أفضل، إال 
في  وتعزيزها  عملياتنا  مواصلة  على  بقدرتنا  للغاية  سعداء  أننا 
جزئياً  هذا  يتعلق  صعبة.  ظروف  ظل  وفي  الحرجة  األوقات 
بالمسؤولية واإللتزام،  يتحلون  الذين  منسوبينا  الجيد مع  بالتنظيم 
القيمة  سلسلة  عبر  القاسية  الظروف  مع  التكيف  على  والقادرين 

الخاصة بنا أثناء أداء أدوارهم ومسؤولياتهم.

العام  في  حدثت  التي  الصعبة  األوقات  الوقت، خالل  نفس  وفي 
الماضي، لم نتوقف عن أعمال البناء في المشروعيين الرئيسيين 

الحاليين:

الفعال والمستمر  النمو  لتمكين  تحسين وتطوير مصنع جدة،   .1
على المدى الطويل ودعم المفاهيم الجديدة، على سبيل المثال 
ال الحصر، )خفض الكوليسترول، وارتفاع الكالسيوم، وحليب 
حليب  من  لدينا  فئة  ألكبر  المستقبل  في  والمزيد  الصويا( 

الشرب.

مصنع سدافكو الجديد لآليس كريم: بعد أكثر من 12 عاماً من   .2
مكانة  خاللها  حققنا  والتي  كريم  اآليس  ألعمال  القوي  النمو 
رائدة في السوق، فإن منصة اإلنتاج الحالية كاد اإلنتهاء من 
إكمالها. خالل عام 2021م، سننتقل إلى مصنع جديد من شأنه 
أن يخدم النمو المربح في المستقبل لكل من المنتجات الحالية 

والجديدة.

القادمة  المالية  السنة  خالل  اكتمالهما  المشروعين  كال  سيشهد 
2022/2021م، إلى جانب اإلستثمارات السابقة في بنيتنا التحتية 
ومستودعاتنا  الرياض،  في  الحديث  التوزيع  )مركز  اللوجستية 
المركزية بجدة الجديدة وأعمال التطوير في المستودعات األخرى( 

أن  الشركة  تستطيع  لموظفينا،  والتطوير  التدريب  تحسين  مع 
السنوات  في  المبتكرة  والمنتجات  المربح  نموها  مسار  تواصل 

القادمة.

تُبذل جهود إضافية لتعزيز وعينا بشأن الحوكمة البيئية واإلجتماعية 
داخلياً  عليها  التركيز  نود  التي  والمجاالت  الشركات  وحوكمة 
وخارجياً. يتعلق هذا بمجموعة متنوعة من العناصر التي نتوقع 
جاهدين  نسعى  ذلك،  التقاريرعنها. ضمن  إعداد  في  البدء  قريباً 
لتحسين التوازن والمساواة بين الجنسين وتنوع المهارات والنهج 

عبر الوظائف والمستويات على أساس الكفاءة.

تستمر عالمتنا التجارية الرائدة “السعودية” في تعزيز حصتها في 
السوق عبر الفئات ونشعر أن هذا موضع تقدير من عمالئها. في 
فئة حليب الشرب، نلعب دوراً قوياً ومتزايداً في المرتبة الثانية، 
بينما فئة معجون الطماطم مع الحصة السوقية للسعودية تبلغ %50 
وتزداد قوة. ولمنح الناس خياراً لزيادة تحسين جودة التغذية ومذاق 
الطعام؛ تمت إضافة معجون الطماطم العضوي. وباإلضافة إلى 
آيس كريم السعودية نقف اليوم على ثالث منصات قوية، كما يتم 
العمل باستمرار على تطوير أحجام أصغر ومنتجات جديدة عبر 

مختلف الفئات.

يمرالسوق بتغيرات كثيرة، ليس فقط بسبب جائحة فيروس كورنا 
يتغير  واإلقليمي  العالمي  اإلقتصاد  إن  بل  األخرى،  والتأثيرات 
جهوداً  الحكومات  تبذل  بسرعة.  يتغير  وبعضها  بإستمرار، 
المعيشية  التكاليف  إدخال  وكان  بالتحسينات،  القيام  في  مضاعفة 
أمور  بين  من  منها  واحدة  المضافة  القيمة  ضريبة  زيادة  مثل 
أخرى. نحاول في سدافكو إدارة هذه التغييرات بطريقة نقدم فيها 
نصيبنا العادل من الدعم عن طريق إستيعاب جزء من التكلفة، من 
خالل المساهمات ومواصلة تطوير موظفينا وشركتنا لتظل قادرة 

على المنافسة وجاذبة للعمل.

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

جهد إلرضائهم وتلبية رغباتهم.

والتروس “فاوت” ماثيوس
الرئيس التنفيذي

كلمة الرئيس التنفيذي

خالل السنة المالية 2021/2020 حققت سدافكو 

 2.1 
مليار ريال سعودي

مبيعات

زيادة األرباح الموزعة إلىصافي ربح

إجمالي الربح

6.0 ريال سعودي للسهم 261 مليون ريال أو
بزيادة نسبتها %20 12.4% من المبيعات

694 
مليون ريال سعودي
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مة التجارية الرائد  ت الع
ية  ة السو السعودية وت ال

* ة م السو 

ريم   ي  تا ا تم   
ي  م و مر الس ام 

ة م  و ة مت و مجمو ق سدا
ا  ت ا تجا الجديد لترسي م الم
ا  ا الق يعا   ياد الم و
وا  ريم   ي  ر ا يتو

دويت   و ا  وسا ما وال و
واد ويتم تسوي   وا  و و
ما التجارية  تجا ت الع الم

ة  و وت ال ا السعودية و 
ية  السو

ك ا

* ة م السو 
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الم

ارا م  مار ت ر ا و المت سا مستو اإلجمال الس ة السو   س  ي قا ل  و
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ا   ج تا ا و   ق سدا
ة  م مجمو م وت ام 

جام  ا يتا  ة ال وا ج ا  تجات م
ا  ة الم ير وج ير و

تا ج  ة رائد  ا ر ر ال وتعت
تجا  يتا ويتم تسوي  الم ال

السعودية  مة التجارية  ت الع

ا

ا  و سو الوج د سدا
م م   ام  ة   ي ال

وا  م سار  ست ا
ة  و مجمو ة وتت ي ا ال وج ل

ي  ة م  ي ا ال الوج
رو  قا و ي  معرو

ا  ة ويتم تقديم  م مقرم
رد والعائ  جم ال ال

ة ال الو

ة م  ا مجمو ي و  تقدم سدا
د  ل ال ما   ر  تجا ا الم

ية والميا العادية  ا المق ا وال
ر  ي الم ريمة وال ة وال والم

تجا  م  الم ا مع ل وت
السعودية  مة التجارية  ت الع

تجا  م الم م المتو  تسا
مو  ئة   الجديد المدرجة   ال
ة لتوسي  ر ي ت ال ة  ر ال

ار  ت ا م  ا تجات ة م س
تجا  المستمر  الم

الم م
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التقرير السنوي للعام المالي 2020-2021م

تركز  استثمارات  العام  هذا  سدافكو  في  التصنيع  قاعدة  شهدت 
لتلبية  المصانع  جميع  في  اإلمكانيات  زيادة  على  أساسي  بشكل 
احتياجات المستهلكين المتغيرة، كما حقق التركيز المستمر على 
كفاءة  في  كبيرة  مكاسب  أخرى  مرة  التشغيل  وأنظمة  األتمتة 

التصنيع وكذلك في سلسلة اإلمدادات.

عدة  في  الضخمة  التغييرات  لبعض  بجدة  الحليب  مصنع  خضع 
أماكن بالمصنع، حيث تم تحسين نظام الصرف واألرضية لمنطقة 
الخلط إلعداد خطة توسعة لمكائن التعبئة. تم تركيب وتشغيل خط 
125 مل عالي السرعة في مايو 2020م مما زاد القدرة االنتاجية 
بنسبة 60% إلى 24000 عبوة في الساعة، بينما تم االنتهاء من 
تركيب خط إضافي سعة 200 مل، والذي رفع القدرة اإلنتاجية 
بنسبة 18.6%، وقد بدأ إعداد منطقة نقل الطبليات بالروبوت مما 
سيزيد من مستوى األتمتة ويقلل العمالة. كما حافظ مصنع الحليب 
فريزالند  التجارية  للعالمة  المشترك  اإلنتاج  على  أيضاً  بجدة 

كامبينا.

سلسلة  ابتكار  في  التنوع  على  التركيز  كان  الدمام،  مصنع  في 
منتجات جديدة ذات احجام مختلفة، حيث تم إضافة الحجم الجديد 
منتجات  سلة  وزيادة  جرام   70 العضوي  الطماطم  معجون  من 
إلى  تضيف  أن  شأنها  من  والتي  الخفيفة  الوجبات  من  الشركة 

فرص النمو المستقبلية.

تُنتج مصانع الشركة الثالثة المنتجات التالية:

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

والحليب المبخر، والحليب بالتمر، والقشطة.

 يُنتج مصنع آيس كريم جدة العديد من أصناف 
األقماع،  وافل  بسكويت  كريم،  اآليس 

وبسكويت ساندويتش اآليس كريم.

وجبنة  الطماطم،  الدمام صلصة  مصنع   يُنتج 
الفيتا، وكرسبي، ومياه الشرب المنكهه.

سلسلة اإلمدادات
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ا  ي ل ا التر ريم الجديد و ي ال وير م ا اليا يجر ت
ل الم  ريم  ي  تا ا وي  ة وت سر مال  العام  
اية العام  و  د الم الجديد العم  الجديد م المقرر  ي
ي  ا التر م و ارا م يوليو  ت و ا ق ال ا د  م 
ة   ا ري  ا   ال ياد  الجديد   ميم  الت  
جم  المستق   التوس  ية  ا م ديد  وت ريم  يس ا ي  ت

ت الم

مجمدا الجديد  ي المستود المر ل م المتو  يتم ت
ري  اية  و  ية  تس   ية  استيعا ة  ا جد 
المجمد  تجا  الم و  م ستيعا  دام  است ويتم  م 
و  را الم ل  ل  د  ي سي رو  المجمعة  موسم ال
ارجية  ال ا  والمستود ا  لدي ا  المستود المجمدا   م 
الد  ام  م  د  الس  ام  تماد  ا ل جا  جر  المست
ا  ر رئيسية  و المستود المر الجديد م   ويت
مة  ل و ل يم القياد م  ر يدو    ي م م م
ا   د ل ري  ت مي   ت ا  وا ر  و تقائية  ا ر  ا
د  س  سي ة  ر ر ل ة  ل مرو ر  را ل يو اإل
ي  التال تق سر و ت   ياد السعة ومعالجة الم ل  ا  ي

وجستية دما ال ة ال ت

ير   ياد  ة ل سر ا  ة استجا جمي الم  الجائ
ة  لمواج الموا  ي  ت ة  و ي  المو ماية  م  ال 
ال  ي  تر ا  تاج و  د وا سدا ا و ورو يرو  ة  جائ
ا  ت ر ة  تة  سام م ر جمي ا ر  ا ود مت المستو وج
ق  ما تم  ال و المستق  ا  الو ال ت يعية ومرو الت
رو  م   مايت ي تم  ة  م امة  ما  جمي العما  
و  ارجية يق ا ال ر ا العما م ال ا و ي ار الو ت ا
و  م  ي ا  ال يتم  ي  ة  ر ال مسا  دائم    

ة ر را ال ية   رو معي م ت  مت س

الريا   ا   ومستود و  سدا ا  م جمي  ا 
مة  لس معتمد   ادا  ا   ول
و  يئة  ل و   ية  ا
وجمي  ية  الم مة  والس ة  ل  
ة   ا ا مستود جد المر  ي ما  عة  ر ا ا الم
م  ما ال لمعجو  الدمام  م  و  ما  اد  
يتي  مما  ا  اي و  ت  م تماد  ا اد  و   الع

ية ا دير  ر ت ت  و  لسدا

الجود  الية  ا  و الم ال   تريا  الم دار  توا 
ة م الموردي  ا متي را ا   سية وال ا سعار ت الميا و
م م  ئة و الر ول    ا م الدرجة ا و مي الم لت
ة  ة اإلمدادا العالمية   جائ س ا س ت ا الت واج عو ال

المواد  مي  ت م  تريا  الم دار  تم  قد  ا  ورو يرو 
ير  ي والتعام م  السو  سة الت ما س ة ل و الم

المتو

د العم  ام ل تمتة والت و ا يرا  ي تقدما  سم الت ر 
يدا  D وال سيتي م R P ي  ي موارد التو ام ت  
قائ    ل ال د  رارا تست ا  ق وات ت م الو ل
سم  ر   ما  ي  ت دما   الم  ا  ل سيسم  ما 
ا   م ستم - القادمة  المالية  ة  ي  الس الت
ة  ة  م ا ال ا  يا ما م جم وتعدي جمي ال ا
ا  الم ة  ت م مستويا  ي   الت يس  مما  د  وا
ومعايير  سياسا  م  ا  والمستود ية  المر ي  التو ة  ق و

ة و المستق الم

وال    ي  ا م مواد الت و ي م و تق ر  م ا جا الم ا اإل
ي  رامة  ت ر  تماد استراتيجية  ية م  ا ر التسعة الما ا
الو  وم   م ل  ر  ا الع م  يد  الم و  ت ل  ة  ا اإل اإلمدادا 
د  و والموردي مما ي ة سدا يد لم و م اس وال يعم   الم
ة  س س امتداد  دوجة   الم المعالجة  وتج  تيا  ا س  تا  اإل ل 

اإلمدادا
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مو القو لسو  عد ال ا  وا تقري ا م جمي ال ت ا العام م
و م  جم  الر ا ي القيمة وال م  ية  ست الس ا
مو م م  ير م  م  ا السو   ام 
ياد  ئيا  جم يقا ج ا ال ا م ا ي ا  د  و ة وا ا
ا  م  س  ة   ا ة القيمة الم ري س  القيمة 
ام  ال م  ال الر  سر   قالة ا ال يدية  التق التجار  مو 
ة  م  س التداو  ية سريعة  ست الس ا م  
ما التجارية  ر ا ما ت ي ة    س ا  ل تجا ا مو م
ام  الت  ر  ا ائية  ال سسا  م والم ا الم ع  تموي  ل
و المست م  ي س م العام يت يا التجارية مع تقييد العم
م  ر  وال ة  ر ال تقييد  المتم   الجديد  يع  ال الو 
ال  ي    مست ل ة  و الم ا  تجا ا وم  ا  الو
ا  جمال اإل م ا معد التسو و ام  ا م  ال
ترا  ة  اد مقار ية سريعة التداو   ست  الس ا
ة تسو مما يع  ا ل ر اد اإل ما  ي ة  ما  الجائ
الس  ا   اإل مو  ا  الية  ال المست  ويا  مع
ام  ل الر الرا م  ال  ل ال م الر ال ية  ست ا
ا الس  ا ة  جمي  ا مما ة توج م م م

ا ل تجا ا ية وم ل ا ما   ا  ية تقري ست ا

وي  ي  ال و  ر  ي يتج السو  ال ئة   مستو 
ج  ا وي  ي  ال م  سا ي  ا  ال ي  ال مقا  ج  ا
يمة  م واستقر  يوليو  ة م  ال ر م  م 
ا  ي د السو  د  د  و و  ي العاد  سدا ال
م  ر  تم ج م س وي ا ي  ير  ال وما 
قا  و   مو وي المست عو  ال ي ي الم
ج  وي ا ي  تر ل الية وا سعر ال يئة ال   ال
ل  ريا سعود  الريا السعود م  ريا سعود 
ا  ال ي  ال ا  ما  ي ة  ا الم القيمة  ة  ري ياد  عد 

ال ال

ة و ال ة الح
م ال و وم ك ا م

و الم

ة و ال ة الح م

الح حو و ال و
ة ا و
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على أسعار الزيادة بعد ضريبة القيمة المضافة البالغة 4.7 ريال 
بأنشطة  القيام  نواصل  نيلسن(.  )المصدر:  السوق.  في  سعودي 
ابراز  أنشطة  زيادة   )1 مثل  االستثمار  لعائد  وهادفة  إيجابية 
جذب   )2 المنشورات،  واستخدام  الحديثة  التجارة  في  المنتجات 
تفاعل قاعدة عمالئنا عبر وسائل التواصل االجتماعية والتقليدية 
 )4 و  التقليدية  للقنوات  خدماتنا  وتحسين  توسيع   )3 وإشراكهم، 

زيادة التركيز على التجارة اإللكترونية.

خالل العام، أطلقت سدافكو معجون الطماطم العضوي في مغلفات 
منخفضة  ومياه  واحدة،  مرة  لالستخدام  مناسبة  صغيرة  بكميات 
إطالق  وأعيد  جديد  بحجم  مقرمشة  خفيفة  ووجبات  الصوديوم، 

حليب التمر ولبن الفاكهة في عبواتنا المعروفة بحجم 200 مل.

سلة  من  جزءاً  يعد  والذي  السعودية،  طماطم  معجون  دعم  تم 
المنتجات التي يحتاجها المستهلكين في الطهي، من خالل حمالت 
المتاجر  في  القيمة  لبناء  الترويجية  بالعروض  مدعومة  إعالنية 
كما  المنتجات.  ترتيب  وخطة  المنتج،  إلبراز  العرض  وطريقة 
وسائل  على  الصلة  ذي  المحتوى  مع  المستهلكين  تفاعل  عززنا 

التواصل االجتماعي خالل هذه الفترة وحققنا نتائج مشجعة.

أثرت قيود التنقل، خاصة على األطفال بشدة على فئة الوجبات 
الخفيفة، حيث انخفضت هذه الفئة بشكل كبير. وعلى الرغم من 
السوق،  في  حصتها  على  كرسبي  عالمة  حافظت  التحدي،  هذا 
وفي اآلونة األخيرة، تم إطالق مجموعة كرسبي في كرتون بحجم 
لعودة  نستعد  بينما  للمستهلكين  طلباً  األكثر  من  تعد  وهي  أكبر 

السوق لوضعه الطبيعي.

توفير  مع  كريم  اآليس  قطاع  في  اإلستثمار  سدافكو  تواصل 
التوزيع  في  زيادة  يحقق  مما  األوسع  النطاق  على  المنتجات 
الوالء  وارتباطه؛  المستهلك  تفاعل  مقدمة  في  أتى  ولقد  الرقمي، 
الحصة  ارتفعت  ترويجية.  أنشطة  إنشاء  في  ساعد  مما  القوي 
السنوي  اإلجمالي  مستوى  على   %26.5 إلى  اإلجمالية  السوقية 
المتحرك لشهر مارس مع نمو قوي في حصة أعواد اآليس كريم 
والساندويتش. خالل العام، أطلقنا أعواد بابو تورنادو ذو الثالث 

نكهات بنتائج مشجعة في السوق.

يواصل فريق المبيعات والتوزيع في سدافكو التركيز على ضمان 
التجارية  لعالماتنا  المنتجات  وتوفير  للتوزيع  المناسب  المستوى 
التوزيع  بتوسيع  فقط  نقم  لم  حيث  التجارية.  قنواتنا  جميع  عبر 
ووسعنا  أيضاً  عززنا  ولكننا  العام،  هذا  سريع  بشكل  للمجمدات 
استخدام  نواصل  ونحن  المجمدات،  غير  قطاع  في  عملياتنا 
فريق  أتمتة  استمرار  ولضمان  المسارات  لتحسين  التكنولوجيا 
المبيعات المتنقلة لدينا في تعزيز النظام والتغطية التي يمكن التنبؤ 
بها لجميع المتاجر بالمستوى المناسب من الكمية المطلوبة إلعادة 
تزويد المنتجات. كما نواصل تحسين مدى ظهور منتجاتنا على 
األرفف ونسعى لتعزيز التواصل مع المتسوقين في المتاجر عبر 

جميع مواقعنا.
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ح ال

ة  م ا  تجات قا جمي م ما  مة   وا الم د ال ا 
ي  يئة الجديد لتع مة وال ة والس ير ال ي تدا عم  ت ل
د  ا الت  ر وائ ال ا م  د  قا و ير الموجود مس التدا
م وتم  ادرت و م م  ول د د ي  رار المو   درجا 

ار  ترا  ا وار   ال م  ا  جتما ا جرا  ر 
وائ  ا ال ية وات ترا وا ا ا ال ات ا   ي قي مو ت
و  د سدا د  ا اليومية و ادات ارمة م  ومية ال ية ال ال
ا  ر ا م ال ير ي لم يس ل ا  ا  است دار الو  
ما  ل اإلدار  ما  مستو  ا ر  ي  ت م  
ا  ة م اإلجرا ر ي  مستو ال ا المو ا وارت الت
ا  ما ات ية ل و س سي يومية و ا ت يم اجتما الجديد تم ت
ا  و المعتاد  العم  ا    ل مة  ال وا  ال
م  ت ا  م ورو يرو  ي  ت ية م  ا وا  ا 
م  ي ر  ي ت ي ال مو ارمة ل و ال روتو ج م ال
التجو  اري  ت ير  وتو ا  ت ا ا  ج وتت  را  ا
العم  ة  موا م  ا  لدي والسائقي  يعا  الم مو  ي  لتم
ير  ية وتو س تر ال ة ا ير  امة م تو ما اإل يم  وت

م ال و ال

مة م

ة ل الجوا  ام ا  ا  ت ا   استجا ورو يرو  ت  ير  و   ر سدا ا العالم ت ا  جمي  ر م ال م مع
ة  ير ال ة واسعة م تدا ي تم و مجمو ة  ر و  ا سدا ي الت تتمت  رامة والقدر  الت ة وال ت مد المرو و
ي   ا مو الت س رار الجسم و يا درجا  ة المعد و ا ة وال و ال روتو ل  ما   يئة الجديد  مة وال والس

ات العم م الم لمو الم ا وسياسة  الم

ال وا ال ح م ة كو ل كو ا
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ا  ي ة والسما لمو ا ر عة ل ا ة  يئة مري ما  ل عام  ال
ي  مو ل ارمة  ال ة  والمرا الم  ا  م دا  قا  ال
مة  ا الم ي اإلجرا جر ال م  تر ال ي   ا الم

ا ا الت ات

يرو  ا  ة  مو ا ت  ة  ا الم ود م م ج  الر
م  العام  ا ل ا تم  المس ي  مو ا م  ورو
ة  ر ال ي  قياد  الدا  ال  ري  ال ر  الما و
ود  ي   المو دما  ري  م  التعاو  المت 
م  و م و ي عد تعا ل العم  رري  ي المت جمي المو
ا  قد ال  امية لسو  الي اإلل الت ما  ال واست جر  ل
ا  ا م وا  ي د  م  ا  ورو س  ا  ي مو م  ا 
ا وت جمي الموا  و م وا يعا ا ية الت  م ال رو ل
ا  ا عة الوج والق ي  ل جا تو امية  ل ي  ا ت إلجرا
ية  ترا ا ا  اجرا ليتم  ا  جتما ا ي  تق تم  ما  را  والم
ة  ر ار ال تم م    ا م جمي لتج  ات ل
ورا  را ت ا  ع عيم   مو م موا ية الت م د  وم 
ر م  ت تاري  مار   ا  ي عيم لجمي مو الت
لقا  م  ما  تي و  ول  ا تي  الجر قوا  ت ا  ي مو م   

ا  ورو يرو  اية م  الو

ال                 

و ال

ا   ا ديا الت واج م م الت  الر
عدد  و العام  ية  سدا ة المالية الما الس
ي   ل المو ما   ي    مو
ت  ا م  ي د وت دما المسا ير ال ا تو ر ري 
وي   ال السعودية   ية  العر ة  المم  
سيا م  م م ج ر  و رد   ري  ا ال
ا جديدا   تعيي  مو ا  م د  ة و ت  دولة م
جي  ت وا  السا  العام  عدد    ة  مقار العام 
ا م  دد المو اد  د  ة و سا  القو العام ي ال تو
ا  م  مو ة المالية م اية الس ل     

ا ات ا  م ا وال ي لدي  موا الت
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مدار الساعة طوال أيام األسبوع، ووسائل التواصل اإلجتماعي، 
وما إلى ذلك. تقدر شكاوى المستهلكين بأقل من 0.6 شكوى لكل 

10 مليون منتج ويتم مراقبتها شهرياً.

كفاءة الطاقة والوقود

تدرك سدافكو التحديات التي تواجه األعمال والمجتمع بسبب تغير 
قمنا  لذلك  التحدي،  هذا  مواجهة  في  بدورنا  نقوم  ونحن  المناخ، 
الطاقة والوقود في مصانعنا وفي  لتحسين كفاءة  بتنفيذ مبادرات 

أساطيل النقل.

للطاقة  إستهالكنا  لتتبع  الطاقة  إلدارة ومراقبة  نظاماً  لقد وضعنا 
عبر اإلنترنت. في السنة المالية 2019-2020م، قمنا بتخفيض 
متوسط تكاليف الطاقة لكل طن متري بنسبة 10.2% في مصنعنا 

بجدة وبنسبة 16.4% في مصنعنا بالدمام.

التحول إلى الطاقة المتجددة

يعد االستخدام الفعال للطاقة والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة 
أمراً ضرورياً لمكافحة تغير المناخ. وقامت سدافكو بتركيب نظام 
كهروضوئي )PV( - ديزل هجين- في مركز توزيع الرياض، 
وهي بصدد تركيب مشروع للطاقة الشمسية على سطح مستودع 

جدة المركزي.

يمكن للنظام الكهروضوئي والديزل في مركز التوزيع بالرياض 
للمنشأة.  النهارية  توفير ما يصل إلى 40% من متطلبات الطاقة 
وتتكون من حوالي 2088 لوحة شمسية تغطي مساحة تبلغ حوالي 
1600 متر مربع. يستخدم التثبيت تقنية توفير الوقود التي تقلل 
من استهالك الديزل من خالل خوارزميات التحكم المتقدمة بين 
األلواح  ساعدتنا  الديزل.  ومولدات  الشمسية  الطاقة  مخرجات 
الشمسية المركبة في توفير 95,116 ريال سعودي خالل السنة 

المالية 2020-2021م. نحن ندرك االحتياجات الصحية والتغذوية المتطورة للمستهلكين 
على  الشركة  تركز  الحياة.  بنمط  المرتبطة  التغييرات  ظل  في 
إطالق منتجات جديدة تقدم خيارات صحية ومغذية لجميع الفئات 
من  الواردة  التعليقات  تحليل  يتم  ذلك،  على  عالوة  العمرية. 
المستهلكين واستخدامها في تطوير منتجات جديدة باإلضافة إلى 

إجراء تحسينات وتطويرات في مجموعة المنتجات الحالية.

وشكاويهم  المستهلكين  تعليقات  لتتبع  قوياً  نظاماً  سدافكو  تمتلك 
والسعي لحلها التي يتم الحصول عليها من خالل قنوات إتصال 
على  المساعدة  ذلك خط  في  بما  مباشرة،  وغير  مباشرة  مختلفة 
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تبلغ الطاقة اإلجمالية لمشروع الطاقة الشمسية الجديد المخطط له 
توليد  بإمكانية   ، كيلوواط   1,453 المركزي  جدة  مستودع  في 

الطاقة السنوية 2,438 ميجا واط في الساعة.

عالوة على ذلك، تخطط سدافكو لتشغيل أسطولها من الرافعات 
الشوكية الكهربائية بالكامل باستخدام األلواح الشمسية لتقليل كمية 
الطاقة الالزمة من الشبكة الوطنية. في المتوسط ، سيكون هناك 
ما يصل إلى 18 لوحة شمسية، بطاقة 450 واط لكل منها لتشغيلها 
ليوم كامل. المشروع في مرحلة التخطيط وتعتزم الشركة تنفيذه 

بحلول عام 2022م.

تسخير التكنولوجيا لتقليل االنبعاثات

المتعلقة  التحاليل  أنه يمكن اإلستفادة من دراسات  تدرك سدافكو 
بالتكنولوجيا والبيانات لتحسين الكفاءة وتقليل اإلنبعاثات، وسعياً 
منا لتحقيق هذه الغاية، قمنا بتنفيذ العديد من المبادرات االستراتيجية 

على النحو الموجز أدناه:

نظام التزويد اإللكتروني الذكي: تم تطبيق نظام التزويد بالوقود 
بالوقود  التزويد  الذكي في سدافكو، مما جعل عملية  اإللكتروني 
غير نقدية وخالية من المتاعب. يوفر النظام مراقبة وتحكم مباشر 
درجات  أقصى  اآللي  بالوقود  التزويد  ويضمن  اإلنترنت،  عبر 
خفض  إلى  المشروع  هذا  أدى  بالوقود.  التزود  عملية  في  الدقة 
تكلفة وقود األسطول األساسي لكل كيلومتر بنسبة 21.8% عن 
يبلغ  إجمالي  توفير  إلى  أدى  مما   ،2018-2017 المالية  السنة 
حوالي 1.3 مليون ريال سعودي على مدى فترة الثالث سنوات. 

وبالمثل، بالنسبة لألسطول الثانوي، تم تنفيذ هذه المبادرة في السنة 
لألسطول  كيلومتر  لكل  التكلفة  وخفض   2020-2019 المالية 
الثانوي بنسبة 19.6% مما أدى إلى توفير إجمالي بلغ حوالي 1.1 

مليون ريال سعودي على مدى عامين.

تحسين المسار: بدأنا في استخدام أحدث تقنيات الخرائط وتحسين 
الكفاءة  لزيادة  وذلك  المبيعات،  طرق  لتحديد  الخوارزميات 
اللوجستية للمستودعات. من المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى 
األستخدام األفضل للمركبات بنسبة تصل إلى 10% وتقليل الوقود 
والتكاليف التشغيلية بنسبة 10% أيضاً. تم إطالق المرحلة األولى 
مارس  خالل  السعودية  العربية  المملكة  أنحاء  جميع  في  بنجاح 
2021م، وتم التخطيط للمرحلة الثانية خالل الربع األول من عام 

2021 - 2022م. 

توليد الطاقة الكهروضوئية )ك.و.س(

أبريل-20

16,360

أغسطس-20

28,673

ديسمبر-20

22,668

يونيو-20

30,759

أكتوبر-20

30,585

فبراير-21

25,624

مايو-20

24,635

سبتمبر-20

28,597

يناير-21

25,104

يوليه-20

32,148

نوفمبر-20

23,219

مارس-21

28,679

فيما يلي رسم يوضح توليد الطاقة الكهروضوئية الشهرية من األلواح الشمسية في سدافكو:
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إدارة استهالك المياه 

الحصول على المياه العذبة ليس ضرورياً لحياة اإلنسان وحسب 
إلى  تسعى سدافكو  لذلك  اإلنسان،  حق من حقوق  أيضاً  ولكنه 

اإلستخدام المسؤول لهذا المورد النادر.

أدت المبادرات المتخذة لتقليل الفاقد من المياه وتحسين الكفاءة 
في إستهالك المياه إلى خفض إستهالك المياه لكل طن متري من 
مصنعنا  في  و%3.1  بجدة  مصنعنا  في   %2.1 بنسبة  اإلنتاج 

بالدمام خالل السنة المالية 2020-2021م. عالوة على ذلك، 
الصندوق  مجتمع  إلى  انضمت  التي  سدافكو،  مرافق  نجحت 
األخضر في يناير 2018م، في توفير 58,826 لتراً من المياه 

حتى اآلن.

إرتباط الموظفين ومشاركتهم ورفاهيتهم أثناء 
فيروس كورونا 

بسبب  للموظفين  التحديات  من  العديد  كورونا  فيروس  خلق 
البالد  أنحاء  جميع  في  المستمرة  واإلغالق  الحظر  عمليات 
واإلضطراب المفاجئ في سير العمل، كان هذا باإلضافة إلى 

المخاطر الصحية الهائلة الناجمة عن الوباء. 

النظافة  لتعزيز  سدافكو  في  إتخاذها  تم  التي  المبادرات  بعض 
الصحية ورفاهية الموظفين مذكورة أدناه:

في  والنظافة  كورونا  بفيروس  التوعية  ملصقات  تم وضع   
جميع أنحاء الشركة كإجراء تثقيفي للحد من إنتشار العدوى.

تم توفير “علب الغداء” بدالً من خدمة البوفيه المفتوح في   
المقاصف لتقليل اإلتصال المحتمل بين األشخاص.

تم تكثيف جهود أنشطة التعقيم والتطهير في جميع المرافق.  
تم إجراء إستبيان العمل عن بعد لفهم منظور الموظف حول   

مزايا وتحديات العمل من المنزل.
والتحكم  لياقتهم  على  الحفاظ  على  الموظفين  تشجيع  تم   
بالتوتر واإلجهاد أثناء تواجدهم في المنزل، من خالل النشرة 

اليومية للشركة “نبض سدافكو”.
للتوعية  اإلنترنت  عبر  لقاء  أول  بنجاح  سدافكو  إختتمت   
الثانية من  الموجة  لمواجهة  النفسي  “الدعم  بعنوان  النفسية 

فيروس كورونا”.
“مشاركة  مثل  الرقمية  الموظفين  تفاعل  أنشطة  تنفيذ  تم   
مساحة عملك” لرفع معنويات الموظفين بسبب اإلضطراب 

الناجم عن التحول المفاجئ للعمل من المنزل.
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التنوع واإلندماج 

تؤمن سدافكو بأن إحترام كل فرد واندماجهم، بغض النظر عن 
القوى  أمر مهم إلشراك  الجنسية  أو  العرق  أو  الجنس  أو  العمر 
جميع  تحقيق  فيها  للجميع  يمكن  بيئة  وتعزيز  بفعالية  العاملة 
إمكانياتهم. توظف الشركة أشخاصاً من 46 دولة مختلفة بما في 
ذلك، المملكة العربية السعودية والهند وباكستان والسودان ومصر 
والفلبين. عالوة على ذلك، إرتفع عدد الموظفات في سدافكو خالل 
القوى  تنوع  على  دليالً  يعد  ما  وهو  إلى 135،  من 110  العام 

العاملة في الشركة.

جميع  في  الجنسين  بين  التوازن  لتحسين  جاهدة  الشركة  تسعى 
السنوات األخيرة  أُتخذت عدة خطوات خالل  الشركة وقد  أنحاء 
واإلدارات  المصانع  في  النساء  من  المزيد  لتوظيف  الماضية 

األخرى بالشركة.

بالنسبة للنساء من خارج الشركة، تمنح سدافكو الفرصة للتعامل 
مع المشاريع المحلية التي تديرها سيدات، وفي يوم المرأة، إحتفلت 
الشركة باليوم من خالل توفير طعام لموظفيها من أعمال تديرها 

نساء. 
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تتمثل األنشطة الرئيسية لشركات سدافكو التابعة في كٍل من الكويت والبحرين واألردن وقطر في توزيع منتجات سدافكو في هذه الدول. 
بينما تقوم الشركات التابعة للشركة في بولندا بتصنيع وتوزيع منتجات األلبان ألوروبا والشرق األوسط وشمال أفريقيا.

سدافكو بولندا

الشركات التابعة لسدافكو )بما في ذلك بولندا(

األنشطة الرئيسية للشركات التابعة

الحليب

الحليب - السائل

معجون الطماطم األيس كريم

14

47

73
30%

%31

%4

%6
%3

%7

%19

بماليين الرياالت 
السعودية

بماليين الرياالت السعودية

بماليين الرياالت 
السعودية

8
 بماليين الرياالت
السعودية

247
الشركات التابعة 
بماليين الرياالت السعودية

الحليب البودرة

77
بماليين الرياالت 
السعودية

أخرى

18
 بماليين الرياالت
السعودية

الجبنة

10
 بماليين الرياالت
السعودية

الحليب 
- السائل

الحليب البودرة

أخرى

73

72

14

بماليين الرياالت 159
السعودية

بماليين الرياالت 
السعودية

بماليين الرياالت السعودية

إيرادات 
النشاط 

 بماليين الرياالت
46%السعودية

%45

%9
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42

قائمة الدخل )ماليين الرياالت(

21-2020

2,105صافي المبيعات

)1,411(تكلفة المبيعات

 694 مجمل الربح

)307(مصاريف البيع والتوزيع

)109(المصاريف اإلدارية والعمومية

مصاريف تمويل بالصافي/ 
8إيرادات أخرى

)2(صافي الدخل المالي

)23(الزكاة

261صافي الربح

20-2019
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)1,367( 

 689 

)301( 

)101( 

)11(

8

)19( 

 265 
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رد  � دار ال ا  ائ رئي مج 
رد ويت  ا ال

السعودية � و ة سدا ر دار  ائ رئي مج 
ي  � دار  ال  ائ رئي مج 

ري ال د  المت

د ال يعقو  ستا  ا
ار

و مج 
اإلدار

و مج 
اإلدار

و  ماجستير القا
الدول  جامعة 

يا ا ري ورد   س

و  السعودية � ة سدا ر دار  و مج 
وي  � اري ال ة م ر دار   و مج 

وي ال ة  القا

مد سعيد  ستا سعيد  ا
اسم

و مج 
اإلدار

دار  و مج 
ا ر د   

دار  الوريو 
ما  التسوي  ا

دما  و ال
وجستية ال

ا مري ايو  و جامعة 

دار المر ال الدول � و مج 
ير  � ا ال ا ة  ر دار  رئي مج 

وية ير الع يماويا  ل
اسم � ا  ر ة  دار مجمو و مج 
ة اإلمداد � س ة  لس ر دار  رئي مج 
وير الدول � مار والت دار اإلست و مج 
ادر المستق � ة م ر دار  و مج 
ة  � رو المدي ة  ر دار  و مج 

مارا ست عقارا وا ل

امد  مد  مد م ستا  ا
و المر

و مج 
اإلدار

و مج 
اإلدار

دار  ماجستير 
ما جامعة  ا
يا  ور الي ية  و

ا مري  

و � ة سدا ر يعا والتسوي   الم
و  السعودية � ة سدا ر دار  و مج 
مي  � ت رو ل ة ال ر دار  و مج 

التعاو 
ا � ر د  ية   ي اإلدار الت
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ا و ا ا م كو

م ل  مار  م  ري  تر م   م ل ا ت ا تم  عة  و مج اإلدار م س يت

ةا ال

مد ا ا مد  ي  يسمو ال ير ت

ار العيار مد م ي  ستا  يا ير ت

ار د ال يعقو  ستا  مستقا

اسم مد سعيد  ستا سعيد  يا ير ت

و امد المر مد  مد م ستا  مستقا

يما سعود الجارال ستا س مستقا

ار ي ال د الع د ال  د  ستا مسا يا ت

لا الح الم
و كو ا

ال الم
كو ا

و
االم ال

يما سعود  ستا س ا
جارال الجارال

و مج 
اإلدار

و مج 
اإلدار

رية  المدرسة العس
 السعودية

را الجارال � مدير مجو
و � ة سدا ر دار  و مج 
ة  � ر ا   ي ا والتر ة الم رئي لج

و سدا

د ال  د  ستا مسا ا
ار ال

و مج 
اإلدار

و مج 
اإلدار

دار  الوريو 
جامعة  امة

ا مري ر  ا ال

و السعودية � ة سدا ر دار  و مج 
و � يعا سدا دار الم
و � ة سدا ر ي  مدير ت
ري � و ال ة سدا ر مدير 
ر � و  ة سدا ر مدير 
و  � ة سدا ر ائ رئي مج المديري 

ية  رد ا
دا    � ول و  ة سدا ر دار  و مج 

وو وو د 
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الما
ل الح

الم
االمال ال

يما سعود  ستا س ا
جار ال الجارال

ة  رئي لج
ا  الم
ا ي والتر

ة  رئي لج
ا  الم
ا ي والتر

رية  المدرسة العس
السعودية

را الجارال � مدير مجو
و � ة سدا ر دار  و مج 
و � ا  سدا ا والم ي ة التر رئي لج

مد  ي  ستا  ا
ار العيار م

ة  و لج
ا  الم
ا ي والتر

ة  و لج
ا  الم
ا ي والتر

جامع 
ا مري يرا    

وي  � اري ال ة م ر دار   ائ رئي مج 
وي ة  ال القا

وي � ال مي ت ي ل ة ال دار مجمو ائ رئي مج 
رد � ويت  ا رد ال دار ال ا ائ رئي مج 
السعودية � و ة سدا ر دار  ائ رئي مج 
ري � ال د  ي المت دار  ال ائ رئي مج 

مد 3. ار م ستا   ا
م د الس

ة  و لج
ا  الم
ا ي والتر

ة  و لج
ا  الم
ا ي والتر

 الوريو 
جامعة   تجار

وي ال

وي  � اري ال ة م ر مارا  ا اإلست ي  رئي ت
وي ال ة القا

وي � د ال ة العقارا المت ر ي  رئي ت
وي  � ال مارية وي اإلست اري ال ام م ائ رئي ومدير 

ة ا الم ة ل

ح وال المك ة ل

الما
ل الح

الم
االمال ال

مد  ي  ستا ا
ار العيار م

ة  رئي لج
المراجعة

ة  رئي لج
المراجعة

جامع 
ا مري يرا    

وي  � اري ال ة م ر دار   ائ رئي مج 
وي ة  ال القا

وي � ال مي ت ي ل ة ال دار مجمو ائ رئي مج 
رد � ويت  ا رد ال دار ال ا ائ رئي مج 
السعودية � و ة سدا ر دار  ائ رئي مج 
ري � ال د  ي المت دار  ال ائ رئي مج 

د  مد  ار م ستا ا
م الس

ة  و لج
المراجعة

ة  و لج
المراجعة

الوريو تجار 
وي جامعة ال

وي  � اري ال ة م ر مارا  ا اإلست ي  رئي ت
وي ال ة القا

وي � د ال ة العقارا المت ر ي  رئي ت
وي � ال مارية وي اإلست اري ال ام م ائ رئي ومدير   

مد  مد م ستا  ا
و امد المر

ة  و لج
المراجعة

ة  و لج
المراجعة

دار  ماجستير 
ية  ما جامعة و ا

ا مري يا   ور الي

و � ة سدا ر يعا والتسوي   الم
و  السعودية � ة سدا ر دار  و مج 
مي التعاو  � ت رو ل ة ال ر دار  و مج 
ا � ر د  ية   ي اإلدار الت
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ة ال ا ا

و م و وال ا
ي الرئي الت

ية و العديد  ية وا ا الس اإلست ر ية   ر م او  يتمت 
ا  ورو م  اما    مدار   امتد   ية  ا ال ا  ا الق م 
م  اير ي لت   د  و وس  ا ر  وال ريقيا  و الوس  ا  مري و
ة  ستراتيجيا متق ي  دا وت ست م   ي  ي  رئي ت و  سدا
و  سدا ا  است را  وت  مو  ال ة  ج تسري  د   سا عالة  و
ل  ية  ا والقيمة السو يت ة ر ا ا وم يعات دوجة  م ام م ر مو  قي  ت
دار  ار رئي مج  ا م مست ي او  ي  ما  عا  عة  ر
ار  وا م  ر المدرجة  تداو و ا يم  را ا  س  ة ال مجمو

ا ي ا والتر م ا ل ت المج  لج

ة  ر ا و  ي وم د  ري ة  ر ة  وي و م مد  سدا ا  لت و 
سم  دار  يتر  ا  ي  ية  اإلست الس  ا  رائد   المية 
ا  يج و  يا  دو مج التعاو ال دار العم م  ادرا وم  ال
ا  ر ال م  العديد  لد  القيادية  ا  الم م  العديد  د  تق د  ا  الم 
تجار  سيا ل ة متعدد الج ر و  ا اومير سيتي ا رويا  ية وم ا ال
ي  ت ة  ر ولوج  تي س  ي س  ود   ي  والت ي  والتو
عة  ة تا ر اليا  ي   يي و  ميتا وا ريد والت ا الت و لم

لية  ية والم ا ي ال ئة والت ي مواد التع تا وت ي إل ة  ر ل

المعمارية  دسة  ال ال   يم  تع ادت  او  م  ي مية  الع الم 
ما م الجامعة  دار ا ل  ة  ا اإل ي  ت ت س دور رية م  ال

دية ول ال

ل ا ا
و المالية  المدير العام ل

التقارير  ر  وممارسا  ية  اس والم المالية  اإلدار  و   مس اد  ا
و اإلستراتيجية  دا سدا ي  وير وت ام ت ا ي م مدير  قا  وسا
التسوي التجار دا  قة  ما التسويقية والمتع وير ا ة ت قة  والمتع
ا   ي وم د  ري اما لد رويا  و    سدا ا  لت ة و  ر ال

ا ا ية السعودية و  ة العر المم

وما  و ائية م جامعة  ر دسة ال اد م ال ا ر  مية ت الم الع
ا  ي و  وم اإلدارية و ع ور ل ما م جامعة  دار ا تم دراست   و

م مال معتمد مسج 

و ا
يم وير الت ام الت مدير 

ة  ر دا  ال يم وا وير الت اري الت سي م و  ت ولية  تتم مس
اما  ر م   ية  ر م م ولدي  و  مار  سدا لت  د  و
ا  ل  ية و  ية وا ا الس اإلست ا ام  مجا  ا   م

ج  مارا ست دية ل ول الة ال وي وتو والو د ودي ري ة  ر يعم لد 
دية ول ية ال و الجوية الم ة ال ر و

جامعة  م  ما  ا دار  ماجستير   ا   مية  الع الم 
مستردام

ا
ي التجار ام الت مدير 

لت  د  و التجار  والتسوي  والتسوي  يعا  الم يا  م ي  ا دي يتول 
ام  المجا  يد    ر ت ي  ا م يتمت دي ام  و   سدا
يعا  الم ي  ت را  تس  ي  ام  و تر  رو ة  ر م  التجار 
يا  د ومالي يم م ال وير الت سوا وت ل ا والتسوي التجار والمسارا 
دا  و و يا  يو ما   ا دار  ام  ي  يا  ي م  را  وم وسويسرا 

يا ا وت

ية  م  التجار  الوريو   ال ا   ي  ا دي مية  الع الم 
د  د ال ا  ماجستير  اإلدار م المع تا و يي   ا سا 

او دار ل ل

و ا ا
ة اإلمدادا س مدير س

ويد  ي والت الت ية  م ي  وير وتع دار وت رايا   ولية  تتم مس
ا  ي ت اإلمدادا مت ة  ي الت عالة م  ريقة  يم  ي والتس والت
اس  الم ا  الم و  اس  الم الو  ة   اس الم والس  تجا  الم السو 
ر   م و و   ري سدا ل  را  رايا م اد  ة  اس ة الم الت و
اما   ا   ية م ست ام  مجا الس ا ر م   ر تمتد 

ية السعودية ة العر المم

م  ما  ا دار  الوريو   ال درجة  ا   مية  الع الم 
يا  الو ا  ي مي وود   ور جامعة  م  واإلدار  التسوي  ت  

ية مري د ا المت
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و ال ا

كو ال ك ال م
وا ا ا م و
م و ة ل الح ا ل م

م

ا

كة المم
ة ال

ة و ال

الك
و ال

مة م
ة م
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ة م
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و كو ال ك ال م
ل م وا ا ا م

م م و ة ال ا
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كة المم
ة ال

ة و ال

و ال الك
مة م
ة م
مة م
ة م
و مح

مد ا ا مد  ي  ا  �سمو ال ل تجا ا ة السعودية لم ر ال
و سدا ية  وا

ة � وي القا اري ال م
اد  � ر ل ي م ة ال ر

ة  والسيا

 السعودية

وي ال
ر م

 مدرجة

مدرجة
مدرجة

ا � ر  
ة � ق ا المت ت ية ل ة الو ر ال
د � ة العقارا المت ر
د  � ي المت  ال

وي ال
وي ال
وي ال

ري ال

مدرجة
مدرجة
مدرجة

ير مدرجة

ار العيار مد م ي  ستا  ا  �ا ل تجا ا ة السعودية لم ر ال
و سدا ية  وا

ة � وي القا اري ال ة م ر
ة  � ي القا ة ال ر
د  � ي المت  ال
ويت � رد ال ال ا
مي � ت ي ل ة ال ر
ر ميديا � ا ة  مجمو

 السعودية

وي ال
ري ال
ري ال
رد ا
وي ال

اإلمارا 
د ية المت العر

 مدرجة

مدرجة
مدرجة

يرمدرجة
مدرجة
مدرجة
دود م

ار د ال يعقو  ستا  ا  �ا ل تجا ا ة السعودية لم ر ال
و سدا ية  وا

ة � وي القا اري ال م
دراسا  � ار ل ست ت ا الم

ستراتيجية ا

 السعودية

وي ال
وي ال

 مدرجة

مدرجة
دود م

د � ة العقارا المت ر
ة � ريقيا القا ما 

وي ال
وي ال

مدرجة
ير مدرجة

اسم مد سعيد  ستا سعيد  ا  �ا ل تجا ا ة السعودية لم ر ال
و سدا ية  وا

المر ال الدول �
يماويا  � ير ل ا ال ا ة  ر

وية ير الع

 السعودية

السعودية
السعودية

مدرجة

قة مة م مسا
قة مة م مسا

اسم � ا  ر ة  مجمو
سة اإلمداد  � س ة  ل ر
وير الدول � مار والت اإلست
ادر المستق � ة م ر
عقارا  � رو المدائ ل ة  ر

مارا  ست وا

السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية

دود م
دود م

ير مدرجة
ير مدرجة
ير مدرجة

امد  مد  مد م ستا  ا
و المر

ا  � ل تجا ا ة السعودية لم ر ال
و سدا ية  وا

دوية العر  � ة م ا ر
السعود

مي التعاو � ت رو ل ة ال ر

 السعودية

 السعودية

السعودية

 مدرجة

دود  م

دود م

ية الممي � ة السويسرية ل ر ال
دية  � ي يو ة السعودية ال ر ال

ا  ل تجا ا لم
دما  � مارا المتعدد ل ست ا

ية ال

ر م
 السعودية

السعودية

ير مدرجة
دود  م

دود م

يما سعود جارال  ستا س ا
الجارال

ا  � ل تجا ا ة السعودية لم ر ال
و سدا ية  وا

را � الجار ال ل والمجو

  السعودية

 السعودية

 مدرجة

سسة م

ار د ال ال د  ستا مسا ا  �ا ل تجا ا ة السعودية لم ر ال
و سدا ية  وا

رد � و ا ة سدا ر
ر � و  ة سدا ر
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وو وو
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دود � م
ردية �
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ية العقارية  � مائر الو ة  ر
ق  � يجيو ل دو ال ة المت ر  
ة  � ية القا معالم الو
ية الممي � ة السويسرية ل ر ال
دية  � ي يو ة السعودية ال ر  ال

ا ل تجا ا لم
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دود م
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د ال يعقو  ستا  ا
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مد سعيد  ستا سعيد  ا
اسم

امد  مد  مد م ستا  ا
و المر

يما سعود  ستا س ا
الجارال

د ال  د  ستا مسا ا
ار ي ال د الع



م - عام المال  و ل التقرير الس

دوا دي تتع  و  ية  ي م ت س و  قو  م   د و م و  وجات ي و ري الت ا ال ا مج اإلدار و  لي لد  م 
ا عة ل ا التا ر م ال و   ة  ر ال

ال و و و ا ا م ة ك م

ال وا و و ة ال ا ا ة ك م

الما ة

مد ا ا مد  ي   سمو ال
د ا المت ا ة ال ر مم  

-

ار العيار مد م ي  ستا   ا
د ي المت مم   ال

-

ار د ال يعقو  ستا  -ا

اسم مد سعيد  ستا سعيد   ا
ة السم التجارية ر مم  

-

و امد المر مد  مد م ستا  - ا

يما سعود الجارال ستا س -ا

ار ي ال د الع د ال  د  ستا مسا -ا

الما ة

يو  ستا والترو ما -ا

اي ا  و  ستا  -ا

ا ل اد  ا ستا  -ا

يا سترو ر ستا  -ا

جا ي سي ا ستا دي -ا
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لجنة المراجعة :  -1

إختصاصات لجنة المراجعة وصالحياتها ومسؤولياتها:

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

مهام اللجنة بصفة خاصة مايلي :

التقارير المالية: أ(  

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

لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

إبداء الرأي الفني – بناءاً على طلب مجلس اإلدارة – فيما    )2
إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة 
تتيح  التي  المعلومات  وتتضمن  ومفهومة  ومتوازنة 
للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها 

ونموذج عملها وإستراتيجيتها.

التقارير  تتضمنها  مألوفة  أو غير  دراسة أي مسائل مهّمة    )3
المالية.

البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو    )4
من يتولى مهامه أو مسؤول اإللتزام في الشركة أو مراجع 

الحسابات.

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

وإبداء  الشركة  في  المتبعة  المحاسبية  السياسات  دراسة    )6
الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.

تراجع اللجنة مع كل من اإلدارة التنفيذية ومراجع الحسابات    )7
وإدارة المراجعة الداخلية – بشكل منفصل – ما يلي:

المراجعين  بين  و  اإلدارة  بين  جوهري  خالف  أي   -  
المستقلين أو إدارة المراجعة الداخلية فيما يتعلق بإعداد 

القوائم المالية.

أية  ذلك  في  )بما  المراجعة  أثناء  نشأت  صعوبات  أية   -  
إلى  الوصول  أو  العمل  نطاق  على  )قيود(  عوائق 

المعلومات المطلوبة.

تناقش اللجنة مع مراجع الحسابات وبدون حضور اإلدارة   )8
والمقبولية  والمالئمة  الجودة  مدى  على  حكمهم  التنفيذية 
عن  اإلفصاح  وممارسات  للشركة  المحاسبية  للمبادئ 
المعلومات المالية كما هو متبع حالياً في الشركة إلصدار 

التقارير المالية.

المراجعة الداخلية: ب(  

وإدارة  والمالية  الداخلية  الرقابة  نظم  ومراجعة  دراسة   )1
المخاطر في الشركة.

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات    )2
التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.

الداخلي  المراجع  وأنشطة  أداء  على  واإلشراف  الرقابة    )3
وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة- إن وجدت- للتحقق 
األعمال  أداء  في  وفعاليتها  الالزمة  الموارد  توافر  من 
والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، 
فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة 

إلى تعيينه.

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

مراجع الحسابات:  ج( 

الحسابات  مراجعي  بترشيح  اإلدارة  لمجلس  التوصية   )1
من  التحقق  بعد  أدائهم،  وتقييم  أتعابهم  وتحديد  وعزلهم 

إستقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

التحقق من إستقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته،    )2
اإلعتبار  في  األخذ  مع  المراجعة،  أعمال  فعالية  ومدى 

القواعد والمعايير ذات الصلة.

لجان المجلس
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ل  ل  يا  ا  مرئيات وتقديم  ة  الع و  را  ا

مج اإلدار 

ا  جرا  ا  ت رور  ر ما ترا م مسائ تر    
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لجنة المكافآت والترشيحات:  )2

تتكون لجنة المكافآت والترشيحات من ثالث أعضاء.

وصالحياتها  والترشيحات  المكافآت  لجنة  إختصاصات 
ومسؤولياتها:

إختصاصات اللجنة فيما يتعلق بالمكافآت تكون كالتالي: أ( 

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

باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

المكافآت  الممنوحة وسياسة  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
واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة 

المعتمدة.

ب( إختصاصات اللجنة فيما يتعلق بالترشيحات تكون كالتالي :

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

وإعادة  فيه  أعضاء  بترشيح  اإلدارة  لمجلس  التوصية    )2
مراعاة  مع  المعتمدة،  والمعايير  للسياسات  وفقاً  ترشيحهم 
عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.

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

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

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

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
مجلس اإلدارة ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان 

العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

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

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

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

بمهام  الجدد  المجلس  لتدريب وتعريف أعضاء  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.
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ية   � قدية مر ا  ر ما يم  م ر الما  يو ريا سعود  د  م م الوا س قيمة  ريا ل ا  ر ي  م  تو / / تاري  و  دار سدا وا مج 
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و كة ل ا ال م م ل و
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تيا  اإل وي  لت ا  ر ا ا  م  يج    
العادية  العامة  الجمعية  تقرر  ويجو   ة  ر ل ام  ال
ور  م  تيا الم ي مت  اإل ا التج و 

و ر الما المد

ترا مج اإلدار   ا   جمعية العامة العادية  ل  
ا  ت تيا  وي  ا لت ر ا ا تج  م 
س ما تقرر  ل  دد و را م و  ر  ي ل

مي  مسا الجمعية العامة العادية ل

ر  يا  تيا وي  جمعية العامة العادية  تقرر ت ل  
ي  تو ي  و  ة  ر ال ة  م ق  ي ال  القدر  ل  و
جمعية  ول مي  المسا ا   اإلم در  تة  ا ا  ر
ا  ال إل ا م ر ا ا ل  تقت م  ور  الم
و  ي ما  ة  لمعاو و  ة  ر ال لعام  ية  اجتما سسا  م

سسا ائما م  الم

ة تم   س مي  ل  المسا عد  ا  يو م ال  
و ة المد ر سما ال م ر

ا مج  ا لم ة  م ال س عد ما تقدم  ي   
مج  و  ي  ماي  يتجاو  اإلدار   
ية م   ي و  ايا مالية  ا وم اإلدار م م

ا و ة

السادسة  ماد  ل قا  و ل  و سعود  ريا  ل  مسمائة 
رو م  عة والع ا والماد الرا ر ام ال عو م  والس

ة ر ساس ل ام ا ال

ة ح م و

و ر  وية  ا  س مي ا  مسا ر ي  ة تو ر يجو ل
امية التالية  ا ال ا المت ستي عد  وية  س

ي  تو اإلدار  مج  العادية  العامة  الجمعية  و  ت   
ويا ا س در م رار ي موج  ية  ا مر ر

مة ت ية جيد وم ا ر ة  ر و ال   ت

التو  ي  وتست معقولة  سيولة  ا  لدي ة  ر ال و  ت   
ا ا ر مستو  درجة معقولة 

وائم  ر  قا  ي و تو ة ل ا ا  ر ة  ر ر لد ال   يتو
عد  ا  يع ا المقتر تو ر ية ا ية لت ا مالية مراجعة 
تاري  عد  ا  ر ت ا ت م  يع ورسم تم تو م ما 
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ا  ر توا تر  ي د  ر  امية  ا  مت ل  ة  ا اإل ل  و
ية السعودية ة العر ة  المم ت ة م ة  ج واس
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ال ك ا م

العام  ا  ل ي  التر ا  و ريم جديد  ي  م  وير  ت يجر 
ل  الم  ريم  ي  تا ا وي  ة وت سر ا  مال  
ام م  الت ريم الجديد  ي  الجديد يستمر العم  م ا
ا المجمد ل  ي المستود تا التجري  يوليو ت د اإل
رئيس  ي  ت مر  يتي  مما  ي  الت د  ق  ية   

رو  موسم ال

م و

ا  د م ة   ام ييرا ال ع الت ي جد ل  م 
لم  قة  السا ية  ر وا ر  ال ام  دي  ت تم  الم 
ي  وت ي  تر تم  ئة  التع ا  ي ما توسعة  ة  داد  ال إل
ياد  ل  د  م مما  ة  مايو  ال السر   م 
ة تم  و  السا ل   ة   س تاجية  ة ا ا ال
ة  ا اد ال سعة  م  مما  ا  ي   ا م تر ت ا
قالة  ا  م قة  م داد  د  ما  ة   س تاجية  ا
تمتة ويق م ال   يد م مستو ا وتا مما سي الرو
مة  ع تر ل تا الم ا اإل ي ي جد  العمالة وا م 

ا ي ام د  ري التجارية 

كو ا و م

ية  العر ة  والمم ر  ي  وماسية  الد ا  الع اد  م 
ا   يات م ر وتعيد  تتا مستود  و ا السعودية ستعيد سدا

المستود

ة الم وال مة الم ا ا ال

م  مسا م   قة  الموا تم  م  ر  ديسم تاري  
را  اد  ية  م ير العادية   ة  الجمعية العامة  ر ال
ة  ي م  س ا  ا  ت ة وا ر م ال س ا  م  ا ة  س
د مرا  و  د  ة وا را  مر ية ال م و    ت
الجمعية  رار  تاري  م  را  ر  ا   ا تر   
م  س ا ا  ت اإل قة   الموا تم  ما  العادية  ير  العامة 
ل  عقاد الجمعية ت  ا م تاري  د وا  ت  س ترا  الم
م  / / تاري  عقد  ير العادية الم رار الجمعية العامة 

ة ا

اما ال ة حم ا ة

يو ريا سعود م م راير  ة     ي م  س

را لمد  تر ال قة  تمديد  الموا م   / تاري  و
تاري  ت  ة  ر ال ي   را  ر  ر   ام 
قيمة   م  دد  س را  ام  م  / /

يو ريا سعود م

ة م ا م

ر  ال ام  ت و تقييم  ل  و المستق  مو  ال مار   اإلست ة  ر ال توا 
مر م ا ا ل ورا  الجديد وسيتم اإل   ت
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أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية

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

للمجموعة متقاربة بدرجة معقولة للقيمة العادلة.

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

السياسات إلدارة كل من هذه المخاطر الملخصة أدناه:

مخاطر السوق

مثل   - السوق  أسعار  في  التغيرات  مخاطر  هي  السوق  مخاطر 
األسهم  الفائدة وأسعار  األجنبية وأسعار  العمالت  أسعار صرف 
التي ستؤثر على دخل المجموعة أو قيمة أدواتها المالية. الهدف 
لمخاطر  التعرض  ومراقبة  إدارة  هو  السوق  مخاطر  إدارة  من 
السوق ضمن معايير مقبولة مع تحسين العوائد. مخاطر السوق 
هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة 
مالية نتيجة للتغيرات في معدالت أرباح السوق أو أسعار السوق 
لألوراق المالية بسبب التغير في التصنيف االئتماني للمصدر أو 
األداة المالية ، أو التغير في معنويات السوق وأنشطة المضاربة 
السوق.  في  والسيولة  المالية  األوراق  على  والطلب  والعرض 
مخاطر  المخاطر:  من  أنواع  ثالثة  من  السوق  مخاطر  تتكون 
مثل  األخرى  األسعار  ومخاطر  العملة  ومخاطر  الفائدة  أسعار 

مخاطر أسعار األسهم.

يتعلق تحليل الحساسية في األقسام التالية بالمركز المالي كما في 
31 مارس 2021م. 

مخاطر أسعار الفائدة  )1

مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير 
التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي للمجموعة 
والتدفقات النقدية. تدير المجموعة مخاطر أسعار الفائدة من خالل 
المراقبة المنتظمة لملفات أسعار الفائدة ألدواتها المالية التي تحمل 
فائدة. في 31 مارس 2021 و 2020 ، لم يكن لدى المجموعة 
أي قروض وبالتالي لم يتم عرض حساسية لمخاطر أسعار الفائدة. 
المرابحة  ودائع  من  فائدة  تحمل  التي  المالية  الموجودات  تتكون 
لمخاطر  تتعرض  ال   ، لذلك  ثابتة.  فائدة  بأسعار  األجل  قصيرة 
أسعار الفائدة للتدفقات النقدية ومخاطر أسعار الفائدة على القيمة 

العادلة.

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 
والمطلوبات المثبتة بعملة غير العملة الوظيفية للمجموعة. خالل 
والدينار  السعودي  بالريال  المجموعة  معامالت  كانت  السنة، 
األردني  والدينار  الكويتي  والدينار  البولندي  والزلوتي  البحريني 

واليورو والدوالر األمريكي. 

إن تعرض المجموعة لمخاطر العملة الناشئة عن العمالت غير 
المالية  القوائم  السعودي ليس جوهريًا في هذه  بالريال  المرتبطة 
أسعار  في  للتقلبات  كبير  بشكل  المجموعة  تتعرض  ال  الموحدة. 
كانت  حيث  العادية  أعمالها  خالل  األجنبية  العمالت  صرف 
المعامالت الهامة للمجموعة خالل السنة إما بالريال السعودي أو 

الدوالر األمريكي.

مخاطر األسعار  )3

التدفقات  أو  العادلة  القيمة  تعرض  األسعار هي مخاطر  مخاطر 
للتغيرات في أسعار  نتيجة  للتقلبات  المستقبلية ألداة مالية  النقدية 
السوق )غير تلك الناتجة عن مخاطر معدل العمولة الخاصة أو 
عوامل  عن  ناتجة  التغيرات  تلك  كانت  سواء  العملة(  مخاطر 
خاصة باألدوات المالية الفردية أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على 
جميع األدوات المالية المماثلة والمتاجر بها في السوق. ليس لدى 
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استرداد المبالغ، يتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 
تقوم المجموعة بشطب الموجودات المالية، كلياً أو جزئياً، عندما 
إلى  وخلصت  العملية  االسترداد  جهود  جميع  استنفدت  قد  تكون 

عدم وجود توقعات معقولة الستردادها.

تقرر المجموعة أنه ال يوجد توقع معقول لالسترداد بمجرد عدم 
خضوع هذه الذمم لنشاط التنفيذ عليها.

إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير هو 
القيمة الدفترية لكل فئة من الموجودات المالية. ال تحتفظ المجموعة 
بأي رهن كضمان. وتقوم المجموعة بتقييم تركز المخاطر المتعلقة 
بالذمم المدينة التجارية على أنها ضئيلة، نظراً ألن قاعدة عمالئها 

متنوعة.

يتم إيداع النقد لدى البنوك في بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع. 
ائتمان  مخاطر  ذات  األخرى  والودائع  المالية  األوراق  تعتبر 
منخفضة، وبالتالي تم استخدام نموذج الخسارة المتوقعة لمدة 12 
شهًرا لتقييم االنخفاض في القيمة. بناًء على تقييم اإلدارة لالنخفاض 
بهذه  يتعلق  فيما  لرصد مخصص  داع  يوجد  ال  فإنه  القيمة،  في 

األرصدة للسنوات المعروضة.

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

االئتمانية المتوقعة المعلومات المستقبلية.

االئتمانية  الخسارة  االعتبار  في  المخصصات  مصفوفة  تأخذ 
لمتوسط  وفقًا  تعديلها  ويتم  سنوية(  ربع  فترة   24( التاريخية 
معدالت االسترداد التاريخية. يتم تعديل معدالت الخسارة التاريخية 
االقتصاد  عوامل  حول  والمستقبلية  الحالية  المعلومات  لتعكس 
المدينة.  الذمم  تسوية  على  العمالء  قدرة  على  تؤثر  التي  الكلي 
حددت المجموعة معدل التضخم والناتج المحلي اإلجمالي ومعدل 
البطالة في البلدان التي تبيع فيها سلعها لتكون أكثر العوامل ذات 
على  بناًء  التاريخية  الخسارة  معدالت  تعدل  وبالتالي  الصلة، 

التغيرات المتوقعة في هذه العوامل.

المجموعة أي أدوات مالية خاضعة لمخاطر األسعار.

مخاطر االئتمان  )4

مخاطر االئتمان هي مخاطر فشل الطرف المقابل لألداة المالية في 
مالية.  لخسارة  اآلخر  الطرف  تكبد  في  والتسبب  بالتزامه  الوفاء 
تدير المجموعة مخاطر االئتمان من خالل تقييم الجدارة االئتمانية 
أي  مراقبة  وكذلك  المعامالت  في  الدخول  قبل  المقابلة  لألطراف 
الوقت  في  التسوية  لضمان  دوري  أساس  على  قائمة  تعرضات 
المعادل،  والنقد  النقد  من  االئتمان  مخاطر  تنشأ  المناسب. 
والتعرضات االئتمانية للعمالء، بما في ذلك الذمم المدينة القائمة 
واألوراق المالية والودائع األخرى الناشئة عن أنشطتها التشغيلية.

الذمم المدينة التجارية )أ(  

تدار مخاطر ائتمان العمالء لكل وحدة أعمال على حدة وتخضع 
لسياسة المجموعة وإجراءاتها وضوابطها الرقابية المتعلقة بإدارة 
مخاطر ائتمان العمالء. يتم تقييم الجودة االئتمانية للعميل بناًء على 
مجموعة من العوامل النوعية والكمية وحدود االئتمان الفردية وفقًا 
منتظم  بشكل  وذلك  القائمة  المدينة  الذمم  مراقبة  يتم  التقييم.  لهذا 

شريطة أن تكون مشكوك في تحصيلها. 

يمثلون  عمالء   5 المجموعة  لدى  كان   ،2021 مارس   31 في 
حوالي 48% )31 مارس 2020: 44%( من إجمالي الذمم التجارية 
 %88 من  القائمة  التجارية  المدينة  الذمم  رصيد  يتكون  القائمة. 
)2020: 82%( % بالمملكة العربية السعودية و%5 )2020: %7( 
بدول مجلس التعاون الخليجي )بخالف المملكة العربية السعودية( 
الذمم  أجل  لقصر  ونظراً  أخرى.  بدول   )%11  :2020( و%7 

المدينة التجارية، تعد قيمها الدفترية هي نفس قيمها العادلة.

يتم تحليل متطلبات انخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير على أساس 
فردي لكبار العمالء. باإلضافة إلى ذلك، يتم تجميع عدد كبير من 
الذمم المدينة الصغيرة إلى مجموعات متماثلة ويتم تقييمها بشكل 
جماعي لتحري االنخفاض في قيمتها. يُفترض حدوث زيادة كبيرة 
في مخاطر االئتمان إذا كان المدين قد تأخر ألكثر من 90 يوماً في 
تسديد المدفوعات التعاقدية. يحدث التخلف عن سداد الذمم المدينة 
التعاقدية  دفعاته  سداد  في  المقابل  الطرف  يخفق  عندما  التجارية 
خالل 90 يوماً من تاريخ استحقاقها. تستمر المجموعة في ممارسة 
نشاط التنفيذ لمحاولة استرداد الذمم المدينة المستحقة. وعندما يتم 
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سسا  والم و  ال لد  د  ر ا م  ئتما  ا ر  ا م تدار 
دود ائتما  ة تتم مراجعة  قا لسياسة المجمو ر و المالية ا
سا  ة   المجمو دار  مج  م   المقا  ر  ال
المالية  ة  ج قة ال موا ا  تر ر ال وا  ا  دي و ويم ت س
د  ال ال  ر  ا الم تر  ل  دود  ال و  وتم  ة  مجمو ل
ا  اإل م  اتجة  ال المالية  سائر  ال ي  ت التال  و د  ا
و  ة م ال ر المقا  السداد تتعام المجمو تم ل الم
مارية  ست درجة ا ية ل ا ائتما ي ا ت ا السمعة الجيد والت ل
ا  ي ل الت الرجو  قد وما يما  ئتما ل ويم تقييم جود ا

ارجية ية ال ئتما ا

ي يتم  دود  و م د لد ال ر ئتما  ا ر ا ا  م
ية جيد ا ائتما ي ا ت و  قد لد  د ال ر ا  ت ا

ولة ال م

مي  ا  ت عو ة م ل ر مواج ا ر السيولة  م ا م
د  دوا المالية  ا قة  ا المتع ا رت ا ا  و مة ل السيولة ال

ي الموجودا المالية  دم القدر   ر السيولة   ا ت م ت
السيولة   ر  ا م تدار  العادلة  ا  يمت تقار  قيمة  و ة  سر
م   ية  ا سيولة  ر  تو م  دور  د   الت ري 
م  ي ا  ية و المستق ا  ا رت ا ا  و ل ية  ئتما ا ي  التس
دام  است المعد  ية   المستق قدية  ال قا  التد عا  تو ر   ال
ية   المستق المعام  وم  ي  وتو يعة  و  ا  ترا ا
الت  ر  ا قدية  ال قا  والتد ا  جرا ل الم  والمسار 

ة رو المجمو قي   ت ة ل ا ا معقولة و ار ت يم ا

ر السيولة م  التقييم الدور  ا ة م مرا ة  تقوم المجمو
ية  ا ر سيولة  د م تو ر الما العام والت ائ العج  ل
ة  المجمو رم  ت د  رور  ال د  و اليومية  ا  يات م لتموي 

يا د م استمرارية تموي العم ت و ل رو م ال ي  تس
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أن كل أسهم الشركة هي أسهم عادية متساوية القيمة اإلسمية   )9
في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام وأنه 
ليس لدى الشركة أسهم إمتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة 
في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو 

كبار التنفيذيين أو لمنسوبيها.

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

والنظام األساسي للشركة.

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

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

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

لم تقم 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 
حقوق مشابهة كما أن الشركة لم تتحصل على أي عوض 

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.

اإلقرارات

تُقر الشركة بما يلي:

أّن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.  )1

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

أنّه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة   )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 
في  بشأنه  نص  أو  ذكره  يرد  لم  ما  كل  على  الصلة  ذات 

النظام األساسي بالشركة. 

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

سبق ذكرها في هذا التقرير.

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

الغير.

تم  المساهمين  من  أي  مع  تنازل  أو  إتفاق  أي  عقد  يتم  لم   )8
مصلحة  أي  في  أو  األرباح  في  حقه  عن  التنازل  بموجبه 
جوهرية أخرى أو تنازل بموجبه أحد كبار التنفيذيين أو أحد 

أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة عن أي مكافآت.
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 المحترمين   السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(إلى السادة المساهمين في الشركة 

 
 تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

 
  رأينا

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

نقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي ، وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها ال2021
 .بينللمراجعين والمحاسالمعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية 

 
 ما قمنا بمراجعته

 مما يلي:تتألف القوائم المالية الموحدة للمجموعة 
 

  ؛2021مارس  31قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة المنتهية في 
 .قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ 
  ؛2021مارس  31قائمة المركز المالي الموحدة كما في 
  ؛2021مارس  31قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في 
 التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. قائمة 
 األخرى والمعلومات التفسيرية إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة، التي تتضمن السياسات المحاسبية الهامة.  

 
  أساس الرأي

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير 
 .مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدةتم توضيحها في تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم 

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

 
 االستقالل

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

 المراجعةمنهجنا في 
 نظرة عامة

أمور المراجعة 
 الرئيسية

  القيمة الدفترية للشهرة 

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

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

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

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

 ية، وقطاع األعمال الذي تزاول المجموعة نشاطها فيه.األخذ بعين االعتبار هيكل المجموعة، والعمليات والضوابط المحاسب
 

  أمور المراجعة الرئيسية
إن أمور المراجعة الرئيسية هي تلك األمور التي، وفقاً لتقديرنا المهني، كانت لها أهمية كبيرة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية 

في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند إبداء رأينا حولها،  األمور هذهالموحدة للفترة الحالية. وتم التطرق إلى 
 ال نبدي رأياً منفصالً حول هذه األمور.و
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  أساس الرأي
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 )تتمة(تقرير المراجع المستقل 
 المحترمين  إلى السادة المساهمين في الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( 

 
  منهجنا في المراجعة )تتمة(

 
 كيف عالجت مراجعتنا األمر الرئيسي للمراجعة األمر الرئيسي للمراجعة
 القيمة الدفترية للشهرة 

 
، كان لدى المجموعة شهرة بقيمة 2021مارس  31كما في 

مليون لاير سعودي، والتي نشأت عند االستحواذ على  17.6
 2في مجموعة مليكوما )"مليكوما"( في  %76حصة بنسبة 

عن طريق شركة سدافكو بولندا، شركة تابعة  2018يوليو 
 مملوكة بالكامل من قبل المجموعة.

 
"االنخفاض في قيمة  36وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

المنشأة اختبار الشهرة المستحوذ الموجودات"، يتوجب على 
عليها في تجميع المنشآت لتحديد االنخفاض في القيمة سنويًا 
على األقل بغض النظر عما إذا كان هناك أي مؤشر على 

 االنخفاض في القيمة.
 
تتم مراقبة الشهرة من قبل اإلدارة على مستوى وحدات توليد 

امت قعنية. النقد وهي عناصر التشغيل الرئيسية لألعمال الم
نخفاض في القيمة فيما يتعلق بالشهرة العملية ابإجراء اإلدارة 

المخصصة لمليكوما عن طريق تحديد القيمة القابلة لالسترداد 
بناًء على قيمة االستخدام المشتقة من نموذج التدفقات النقدية 
المخصومة، والذي استخدم أحدث خطة أعمال لخمس سنوات 

تسفر نتيجة هذا االختبار عن إثبات أي دارة. لم اإلأعدتها 
 خسارة انخفاض في القيمة.

 
اعتبرنا أن اختبار انخفاض قيمة الشهرة الذي قامت به اإلدارة 
يمثل أمر رئيسي للمراجعة نظًرا ألن تقييم القيمة القابلة 
لالسترداد للشهرة وفقًا لقيمة االستخدام هو أمر معقد ويتطلب 

دارة. إن العناصر الهامة التي تتطلب حكًما كبيًرا من جانب اإل
 إبداء أحكام من اإلدارة هي على النحو التالي:

 
االفتراضات المتعلقة بالظروف االقتصادية المتوقعة،  (أ)

ي في األسواق الت ،بعد الفترة المتوقعة  وخاصة النمو،
 تعمل فيها مليكوما بشكل أساسي؛ و

 واإلستهالكائب ضروال وائدالفح قبل ارباالهامش  (ب)
معدل الخصم المستخدم في نموذج التدفق و, واإلطفاء

 النقدي للقيمة المستخدمة.
 

للتعرف على  14واإليضاح رقم  4رقم  راجع اإليضاح
التقديرات واألحكام واالفتراضات التي تم وضعها عند تطبيق 

 المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة. ةالسياس
 

 
 

باالنخفاض في قيمة قمنا بمراجعة تقييم اإلدارة المتعلق 
 الشهرة من خالل تنفيذ اإلجراءات التالية:

 
  تقييم المنهجية المستخدمة من قبل اإلدارة لتحديد القيمة

القابلة لالسترداد بناًء على قيمة االستخدام ومقارنتها 
. 36بالمنهجية المطلوبة في معيار المحاسبة الدولي رقم 

ابات المنطقي للحساختبرنا أيًضا الدقة الحسابية والتكامل 
 األساسية في النموذج.

 
  اختبار دقة وأهمية بيانات اإلدخال بالرجوع إلى األدلة

الداعمة، مثل خطة األعمال المعتمدة، ودراسة مدى 
معقولية خطة األعمال لمدة خمس سنوات مقارنة بالنتائج 

 التاريخية للمجموعة وأدائها مقابل الموازنات.
 

 نا للمساعدة في فحص منهجية إشراك خبراء التقييم لدي
حسابات قيمة االستخدام واستخدام افتراضات معدالت 

  الخصم ومعدالت النمو على المدى الطويل.
 

 اإلدارة ، على  قامت بهتحليل الحساسية الذي  فحص
ترتيب االفتراضات الرئيسية لتقييم التأثير المحتمل 

 لمجموعة من النتائج المحتملة.
 
 

كفاية ومالءمة اإلفصاحات المدرجة  مدىبفحص كما قمنا 
حول القوائم المالية الموحدة المرفقة فيما  اتفي اإليضاح

 يتعلق باختبار الشهرة لتحري احتمال االنخفاض في القيمة.
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 )تتمة(تقرير المراجع المستقل 
 المحترمين   إلى السادة 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 
 ال تتضمن القوائم المالية الموحدة وتقريرنا حولها( التي من المتوقع توفيرها لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا.ولكن )

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

 
وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، وعند قراءتها 

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

 
 ذلك.بوعندما نقرأ التقرير السنوي وإذا تبين لنا وجود تحريف جوهري فيها، فإنه يتعين علينا إبالغ المكلفين بالحوكمة 

 
 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة

إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة 
 ومتطلبات نظامللمراجعين والمحاسبين ة السعودية العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئ

الشركات والنظام األساسي للشركة، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضرورياً لتتمكن من إعداد قوائم مالية موحدة 
  خالية من التحريفات الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

 
ند ع -دة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار في أعمالها واإلفصاح عند إعداد القوائم المالية الموح

عن األمور المتعلقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنو اإلدارة تصفية المجموعة أو  -الضرورة 
  وقف عملياتها أو عدم وجود بديل حقيقي بخالف ذلك.

 
 عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية لدى المجموعة. ينمسؤولن بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، ولفالمكإن 

 
 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

وهرية، الجتتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من التحريفات 
سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد، 
ً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية،  ولكنه ال يضمن أن عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقا

عن تحريف جوهري عند وجوده. يمكن أن تنتج التحريفات من غش أو خطأ، وتَُعد جوهرية، بمفردها أو في ستكشف دائماً 
مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه 

  القوائم المالية الموحدة.
 

ي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نمارس الحكم وفي إطار عملية المراجعة الت
 المهني ونحافظ على الشك المهني خالل عملية المراجعة. كما نقوم أيضاً بما يلي:

 
  عن غش أو خطأ، وتصميم تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة

وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. إن 
مخاطر عدم اكتشاف أي تحريفات جوهرية ناتجة عن الغش يعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حيث قد ينطوي 

  تعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.الغش على تواطؤ أو تزوير أو حذف م
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٥  

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

 
  مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة)

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

   وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.
 

   تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي
   قامت بها اإلدارة.

 
   ،استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها

تحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير حول قدرة  
ى وجود عدم تأكد جوهري، يجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى  المجموعة على االستمرار في أعمالها. وإذا توصلنا إل 

اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم المالية الموحدة، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا 
أو الظروف المستقبلية قد تؤدي   إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث 

  إلى عدم استمرار المجموعة في أعمالها.
 

  المالية تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت القوائم
  الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل. 

 
 آت أو األنشطة التجارية داخل المجموعة،  الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنش

إلبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. كما أننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف والقيام بعملية المراجعة للمجموعة،  
  ونظل المسؤولين الوحيدين عن رأينا.

 
طط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة الجوهرية،  بالنطاق والتوقيت المخ  -من بين أمور أخرى    -نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة  

   بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلي التي نكتشفها خالل مراجعتنا.
 
كما نقدم للمكلفين بالحوكمة بياناً نوضح فيه أننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقية المناسبة المتعلقة باالستقالل، ونقوم بإبالغهم 

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

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

صاح عن هذا األمر سوف يؤدي الى نتائج سلبية تفوق منافع المصلحة العامة  تقريرنا ألنه من المتوقع إلى حد معقول بأن اإلف
   من هذا اإلفصاح.

 
  برايس وترهاوس كوبرز

  
  
 
 
  

  مفضل عباس علي
  ٤٤٧ترخيص رقم  -محاسب قانوني 

 
  هـ ١٤٤٢رمضان  ٢٨
  ٢٠٢١ وــــايــم ١٠
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

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

 
مارس 31المنتهية في السنة     
 2020 2021 إيضاح 
    

 2,056,091 2,105,398 6 بالصافي -إيرادات 
)1,366,912( )1,411,572( 8 تكلفة اإليرادات
 689,179 693,826  إجمالي الربح

    
)300,646( )306,661( 9 مصاريف بيع وتوزيع

)100,767( )108,526( 10 مصاريف عمومية وإدارية
)14,220( )2,107( 17  خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

 2,556 8,931   إيرادات تشغيلية أخرى
 276,102 285,463  ربح التشغيل

    
 11,410  6,159   إيرادات تمويل
(7,767)   تكاليف تمويل  )3,817(

  283,695 283,855   الربح قبل الزكاة
    

(22,962) 22 مصروف الزكاة  )18,583(
 265,112 260,893   الربح للسنة

    
    الربح العائد إلى:

 266,260 260,553  مالك سدافكو
)1,148(  340   غير مسيطرةحقوق 

  260,893 265,112 
    ربحية السهم:

األساسية والمخفّضة )باللاير السعودي( العائدة إلى مالك  الواحد ربحية السهم
 8.32 8.14 11 سدافكو

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 30إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات من رقم 

 
 
 
 
 

 شهزاد الطاف  والترس كورنليز بتروس ماثيوس  عد عبدهللا النصارامس
 ةالماليالشؤون  عام مدير  الرئيس التنفيذي  عضو مجلس اإلدارة
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 األلبان واألغذية )سدافكو(الشركة السعودية لمنتجات 
 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة الدخل الشامل الموحدة
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 السنة المنتهية في 31 مارس 

 2020 2021 إيضاح
   

 265,112 260,893  الربح للسنة
    

    الخسارة الشاملة األخرى
     يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارةبند قد 

 )437( )4,463(   فروقات صرف من تحويل العمليات األجنبية
    

     بند لن يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة
 )2,068( )3,574( 26 إعادة قياس التزامات منافع ما بعد الخدمة

    
 )2,505( )8,037(  الخسارة الشاملة األخرى للسنة

    
 262,607 252,856  مجموع الدخل الشامل للسنة

    
    مجموع الدخل الشامل للسنة العائد إلى:

 262,382 252,518  مالك سدافكو
 225 338  غير مسيطرةحقوق 

 252,856 262,607 
   

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 30إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات من رقم 
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

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

 
مارس 31كما في     
 2020 2021 إيضاح 

    الموجودات
    موجودات غير متداولة

 797,525 860,729 12 ومعداتوآالت ممتلكات 
 72,164 63,155 13 موجودات حق االستخدام
 26,133 21,975 14 موجودات غير ملموسة

 5,646 5,537  موجودات غير متداولة أخرى
  951,396 901,468 

    موجودات متداولة
 357,627  302,223  16 مخزون

 215,968  227,194  17 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
 53,567 35,332 18 ودائع ومبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

 645,839  713,290  19  نقد وما يماثله
  1,278,039 1,273,001 
    

 2,174,469 2,229,435  مجموع الموجودات
    

     المطلوبات
    مطلوبات غير متداولة

 113,041 119,794 26 التزامات منافع الموظفين
 57,174  53,721  13 مطلوبات إيجارية

 29,330 26,881 15 غير المسيطرة والمطلوبات األخرىالحقوق خيار بيع 
  200,396 199,545 

    متداولة مطلوبات
 221,172 168,971 23 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 243,052 267,188 24  مستحقات ومطلوبات أخرى
 2,281 2,332 25  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

 12,151 10,119 13 الجزء المتداول من المطلوبات اإليجارية
 3,475 3,388  مستحقةتوزيعات أرباح 

 16,327 22,222 22 الدفعزكاة مستحقة 
  474,220 498,458 
    

 698,003 674,616  مجموع المطلوبات
    

    حقوق الملكية
 325,000 325,000 20 رأس المال المصدر والمدفوع

 162,500 162,500 20 احتياطي نظامي
 256,388 282,443 20 احتياطي آخر
 )51,559( )51,559( 20 أسهم الخزينة

 )2,335( )6,796(  احتياطي تحويل عمالت أجنبية
 766,833 821,758   أرباح مبقاة

 1,456,827 1,533,346  حقوق الملكية العائدة لُمالك سدافكو
 19,639 21,473  غير مسيطرةحقوق 

 1,476,466 1,554,819  مجموع حقوق الملكية
    

 2,174,469 2,229,435  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 30إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات من رقم 
 
 
 
 
 
 

 شهزاد الطاف  والترس كورنليز بتروس ماثيوس  عد عبدهللا النصارامس
 ةالماليالشؤون  عام مدير  الرئيس التنفيذي  عضو مجلس اإلدارة

التقرير السنوي للعام المالي 2020-2021م
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 األلبان واألغذية )سدافكو(الشركة السعودية لمنتجات 
 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة الدخل الشامل الموحدة
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 
 السنة المنتهية في 31 مارس 

 2020 2021 إيضاح
   

 265,112 260,893  الربح للسنة
    

    الخسارة الشاملة األخرى
     يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارةبند قد 

 )437( )4,463(   فروقات صرف من تحويل العمليات األجنبية
    

     بند لن يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة
 )2,068( )3,574( 26 إعادة قياس التزامات منافع ما بعد الخدمة

    
 )2,505( )8,037(  الخسارة الشاملة األخرى للسنة

    
 262,607 252,856  مجموع الدخل الشامل للسنة

    
    مجموع الدخل الشامل للسنة العائد إلى:

 262,382 252,518  مالك سدافكو
 225 338  غير مسيطرةحقوق 

 252,856 262,607 
   

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 30إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات من رقم 

 
 
 
 
 

 شهزاد الطاف  والترس كورنليز بتروس ماثيوس  عد عبدهللا النصارامس
 ةالماليالشؤون  عام مدير  الرئيس التنفيذي  عضو مجلس اإلدارة
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

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

 
مارس 31كما في     
 2020 2021 إيضاح 

    الموجودات
    موجودات غير متداولة

 797,525 860,729 12 ومعداتوآالت ممتلكات 
 72,164 63,155 13 موجودات حق االستخدام
 26,133 21,975 14 موجودات غير ملموسة

 5,646 5,537  موجودات غير متداولة أخرى
  951,396 901,468 

    موجودات متداولة
 357,627  302,223  16 مخزون

 215,968  227,194  17 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
 53,567 35,332 18 ودائع ومبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

 645,839  713,290  19  نقد وما يماثله
  1,278,039 1,273,001 
    

 2,174,469 2,229,435  مجموع الموجودات
    

     المطلوبات
    مطلوبات غير متداولة

 113,041 119,794 26 التزامات منافع الموظفين
 57,174  53,721  13 مطلوبات إيجارية

 29,330 26,881 15 غير المسيطرة والمطلوبات األخرىالحقوق خيار بيع 
  200,396 199,545 

    متداولة مطلوبات
 221,172 168,971 23 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 243,052 267,188 24  مستحقات ومطلوبات أخرى
 2,281 2,332 25  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

 12,151 10,119 13 الجزء المتداول من المطلوبات اإليجارية
 3,475 3,388  مستحقةتوزيعات أرباح 

 16,327 22,222 22 الدفعزكاة مستحقة 
  474,220 498,458 
    

 698,003 674,616  مجموع المطلوبات
    

    حقوق الملكية
 325,000 325,000 20 رأس المال المصدر والمدفوع

 162,500 162,500 20 احتياطي نظامي
 256,388 282,443 20 احتياطي آخر
 )51,559( )51,559( 20 أسهم الخزينة

 )2,335( )6,796(  احتياطي تحويل عمالت أجنبية
 766,833 821,758   أرباح مبقاة

 1,456,827 1,533,346  حقوق الملكية العائدة لُمالك سدافكو
 19,639 21,473  غير مسيطرةحقوق 

 1,476,466 1,554,819  مجموع حقوق الملكية
    

 2,174,469 2,229,435  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 30إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات من رقم 
 
 
 
 
 
 

 شهزاد الطاف  والترس كورنليز بتروس ماثيوس  عد عبدهللا النصارامس
 ةالماليالشؤون  عام مدير  الرئيس التنفيذي  عضو مجلس اإلدارة

المراجعة اإلستراتيجية واإلدارية | الحوكمة | القوائم المالية
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الشركة 
السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(

 
)شركة مساهمة سعودية(

 
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

 
ت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

ف الرياال
)جميع المبالغ بآال

 
 

 
العائد لُمالك سدافكو

 
 

 

 

س المال 
رأ

صدر 
الم

 والمدفوع
 احتياطي 

 نظامي
 احتياطي 

 آخر
 أسهم 

 الخزينة
احتياطي تحويل 

 عمالت أجنبية
 أرباح
 مبقاة

 المجموع
حقوق 

 مسيطرةغير 
  مجموع

 حقوق الملكية
  

 
 

 
 

 
 

 
 

صيد في 
الر

31
 

س 
مار

2019
 

325,000 
162,500 

229,762 
(

51,559
)

 
)525( 

673,267 
1,338,445 

19,414 
1,357,859 

 
 

 
 

- 
 

 
 

 
 

الربح / )الخسارة( للسنة
  

- 
- 

- 
- 

- 
266,260 

266,260 
)1,148( 

265,112 
)الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر

  
- 

- 
- 

- 
)1,810( 

)2,068( 
)3,878( 

1,373 
)2,505( 

مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل للسنة
 

- 
- 

- 
- 

)1,810( 
264,192 

262,382 
225 

262,607 
ت أرباح معلنة

توزيعا
  

- 
- 

- 
- 

- 
)144,000( 

)144,000( 
- 

)144,000( 
المحول إلى 

ضاح 
االحتياطي اآلخر )إي

20
) 

- 
- 

26,626 
- 

- 
)26,626( 

- 
- 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
صيد في 

الر
31
 

س 
مار

2020
 

325,000 
162,500 

256,388 
(

51,559
)

 
)2,335( 

766,833 
1,456,827 

19,639 
1,476,466 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

الربح للسنة
  

- 
- 

- 
- 

- 
260,553 

260,553 
340 

260,893 
الخسارة الشاملة األخرى

 
- 

- 
- 

- 
)4,461( 

)3,574( 
)8,035( 

)2( 
)8,037( 

مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل للسنة
 

- 
- 

- 
- 

)4,461( 
256,979 

252,518 
338 

252,856 
ت األخرى في 

التغيرا
الحقوق 

غير المسيطرة
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
1,496 

1,496 
ضاح 

ت أرباح معلنة )إي
توزيعا

29
) 

- 
- 

- 
- 

- 
)175,999( 

)175,999( 
- 

)175,999( 
ضاح 

المحول إلى االحتياطي اآلخر )إي
20

) 
- 

- 
26,055 

- 
- 

)26,055( 
- 

- 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صيد في 
الر

31
 

س 
مار

2021
 

325,000  
 162,500  

282,443 
 

(
51,559

)
 

)6,796( 
821,758 

1,533,346 
21,473 

1,554,819 
 

ت من رقم 
ضاحا

تعتبر اإلي
1 

إلى رقم 
30

 
جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

 
     

مس
ا
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هللا الن

عد عبد
 

 
س

س ماثيو
س كورنليز بترو

والتر
 

 
ف

شهزاد الطا
 

س اإلدارة
ضو مجل

ع
 

 
س التنفيذي

الرئي
 

 
مدير
 

عام
 

الشؤون 
المالي

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

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

 
مارس 31السنة المنتهية في     
 2020 2021 إيضاح 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 283,695 283,855   الربح قبل الزكاة

    تعديالت لـ:
 99,805 104,395 14، 13، 12 استهالك وإطفاء

 )677( )1,099(  ومعداتوآالت ربح من استبعاد ممتلكات 
 14,220 2,107 17 خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

 3,267 2,818 13 تكاليف تمويل لمطلوبات إيجارية
 1,275 3,303 27  غير المسيطرةالحقوق تكاليف تمويل على خيار بيع 

 122     516 27 تكاليف تمويل على المقابل المحتمل المستحق
 - 66 13 خسارة من عقد إيجار تم إنهاؤه

 1,870 )401( 16  مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم
 16,038 15,683 26 مخصص التزامات منافع الموظفين

 )742( 109  أخرى
 411,352 418,873 

    رأس المال العامل
 )82,080( 55,805    مخزون

 )37,396( )13,333(  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
 )15,514( 18,235  ودائع ومبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

 23,086 )52,201(  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
 43,482 28,889  مستحقات ومطلوبات أخرى

 214 51   مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
 350,665 448,798  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

    
 )14,641( )12,504( 26 التزامات منافع موظفين مدفوعة

 )18,445( )21,679( 22 زكاة مدفوعة
 317,579 414,615  صافي النقد الوارد من األنشطة التشغيلية

    
    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 )92,628( )152,429( 12 ومعداتوآالت شراء ممتلكات 
 1,873 1,742   ومعداتوآالت متحصالت البيع من استبعاد ممتلكات 
 )85( -  استحواذ على موجودات غير متداولة

 )90,840( )150,687(  صافي النقد الصادر من األنشطة االستثمارية
    

    التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 
 )143,602( )176,086( 29 توزيعات أرباح مدفوعة لُمالك سدافكو

 - )4,500( 27 مدفوعات لمقابل المحتمل
 - 1,496  غير المسيطرةالحقوق التغير في 

 )18,916( )15,049( 13 مدفوعات إيجار
 )162,518( )194,139(   صافي النقد الصادر من األنشطة التمويلية

    
 64,221 69,789  صافي التغير في النقد وما يماثله

 )437( )2,338(   صرف على النقد وما يماثلهالآثار تغيرات أسعار 
 582,055 645,839   نقد وما يماثله في بداية السنة

 645,839 713,290   19 نقد وما يماثله في نهاية السنة
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 30إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات من رقم 
 
 
 
 
 

 
 شهزاد الطاف  والترس كورنليز بتروس ماثيوس  عد عبدهللا النصارامس

 ةالماليالشؤون  عام مدير  الرئيس التنفيذي  عضو مجلس اإلدارة

التقرير السنوي للعام المالي 2020-2021م
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 السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(الشركة 
 )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

 احتياطي 
 آخر

 أسهم 
 الخزينة

احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

 أرباح
 المجموع مبقاة

غير حقوق 
 مسيطرة

  مجموع
 حقوق الملكية

          
(51,559) 229,762 162,500 325,000 2019مارس  31الرصيد في   )525( 673,267 1,338,445 19,414 1,357,859 

    -      
 265,112 )1,148( 266,260 266,260 - - - - -  الربح / )الخسارة( للسنة

 )2,505( 1,373 )3,878( )2,068( )1,810( - - - -  )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر
 262,607 225 262,382 264,192 )1,810( - - - - مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل للسنة

 )144,000( - )144,000( )144,000( - - - - -  توزيعات أرباح معلنة
 - - - )26,626( - - 26,626 - - (20االحتياطي اآلخر )إيضاح المحول إلى 

          
(51,559) 256,388 162,500 325,000 2020مارس  31الرصيد في   )2,335( 766,833 1,456,827 19,639 1,476,466 

          
 260,893 340 260,553 260,553 - - - - -  الربح للسنة

 )8,037( )2( )8,035( )3,574( )4,461( - - - - الخسارة الشاملة األخرى
 252,856 338 252,518 256,979 )4,461( - - - - مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل للسنة

 1,496 1,496 - - - - - - - غير المسيطرةالحقوق التغيرات األخرى في 
 )175,999( - )175,999( )175,999( - - - - - (29توزيعات أرباح معلنة )إيضاح 

 - - - )26,055( - - 26,055 - - (20المحول إلى االحتياطي اآلخر )إيضاح 
          

(51,559)  282,443  162,500   325,000 2021مارس  31الرصيد في   )6,796( 821,758 1,533,346 21,473 1,554,819 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 30إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات من رقم 
 
 
 
 
 

 شهزاد الطاف  والترس كورنليز بتروس ماثيوس  عد عبدهللا النصارامس
 ةالماليالشؤون  عام مدير  الرئيس التنفيذي  عضو مجلس اإلدارة
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

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

 
مارس 31السنة المنتهية في     
 2020 2021 إيضاح 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 283,695 283,855   الربح قبل الزكاة

    تعديالت لـ:
 99,805 104,395 14، 13، 12 استهالك وإطفاء

 )677( )1,099(  ومعداتوآالت ربح من استبعاد ممتلكات 
 14,220 2,107 17 خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

 3,267 2,818 13 تكاليف تمويل لمطلوبات إيجارية
 1,275 3,303 27  غير المسيطرةالحقوق تكاليف تمويل على خيار بيع 

 122     516 27 تكاليف تمويل على المقابل المحتمل المستحق
 - 66 13 خسارة من عقد إيجار تم إنهاؤه

 1,870 )401( 16  مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم
 16,038 15,683 26 مخصص التزامات منافع الموظفين

 )742( 109  أخرى
 411,352 418,873 

    رأس المال العامل
 )82,080( 55,805    مخزون

 )37,396( )13,333(  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
 )15,514( 18,235  ودائع ومبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

 23,086 )52,201(  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
 43,482 28,889  مستحقات ومطلوبات أخرى

 214 51   مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
 350,665 448,798  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

    
 )14,641( )12,504( 26 التزامات منافع موظفين مدفوعة

 )18,445( )21,679( 22 زكاة مدفوعة
 317,579 414,615  صافي النقد الوارد من األنشطة التشغيلية

    
    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 )92,628( )152,429( 12 ومعداتوآالت شراء ممتلكات 
 1,873 1,742   ومعداتوآالت متحصالت البيع من استبعاد ممتلكات 
 )85( -  استحواذ على موجودات غير متداولة

 )90,840( )150,687(  صافي النقد الصادر من األنشطة االستثمارية
    

    التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 
 )143,602( )176,086( 29 توزيعات أرباح مدفوعة لُمالك سدافكو

 - )4,500( 27 مدفوعات لمقابل المحتمل
 - 1,496  غير المسيطرةالحقوق التغير في 

 )18,916( )15,049( 13 مدفوعات إيجار
 )162,518( )194,139(   صافي النقد الصادر من األنشطة التمويلية

    
 64,221 69,789  صافي التغير في النقد وما يماثله

 )437( )2,338(   صرف على النقد وما يماثلهالآثار تغيرات أسعار 
 582,055 645,839   نقد وما يماثله في بداية السنة

 645,839 713,290   19 نقد وما يماثله في نهاية السنة
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 30إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات من رقم 
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 السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(الشركة 
 )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

 احتياطي 
 آخر

 أسهم 
 الخزينة

احتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

 أرباح
 المجموع مبقاة

غير حقوق 
 مسيطرة

  مجموع
 حقوق الملكية

          
(51,559) 229,762 162,500 325,000 2019مارس  31الرصيد في   )525( 673,267 1,338,445 19,414 1,357,859 

    -      
 265,112 )1,148( 266,260 266,260 - - - - -  الربح / )الخسارة( للسنة

 )2,505( 1,373 )3,878( )2,068( )1,810( - - - -  )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر
 262,607 225 262,382 264,192 )1,810( - - - - مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل للسنة

 )144,000( - )144,000( )144,000( - - - - -  توزيعات أرباح معلنة
 - - - )26,626( - - 26,626 - - (20االحتياطي اآلخر )إيضاح المحول إلى 

          
(51,559) 256,388 162,500 325,000 2020مارس  31الرصيد في   )2,335( 766,833 1,456,827 19,639 1,476,466 

          
 260,893 340 260,553 260,553 - - - - -  الربح للسنة

 )8,037( )2( )8,035( )3,574( )4,461( - - - - الخسارة الشاملة األخرى
 252,856 338 252,518 256,979 )4,461( - - - - مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل للسنة

 1,496 1,496 - - - - - - - غير المسيطرةالحقوق التغيرات األخرى في 
 )175,999( - )175,999( )175,999( - - - - - (29توزيعات أرباح معلنة )إيضاح 

 - - - )26,055( - - 26,055 - - (20المحول إلى االحتياطي اآلخر )إيضاح 
          

(51,559)  282,443  162,500   325,000 2021مارس  31الرصيد في   )6,796( 821,758 1,533,346 21,473 1,554,819 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 30إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات من رقم 
 
 
 
 
 

 شهزاد الطاف  والترس كورنليز بتروس ماثيوس  عد عبدهللا النصارامس
 ةالماليالشؤون  عام مدير  الرئيس التنفيذي  عضو مجلس اإلدارة

المراجعة اإلستراتيجية واإلدارية | الحوكمة | القوائم المالية
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 )تتمة(أسس اإلعداد  2
 
 2020أبريل  1 المعايير الجديدة والتعديالت السارية اعتباًرا من 2-3

 
 :2020أبريل  1فترات التقارير المالية التي تبدأ في أو بعد التالية ألول مرة على والتفسيرات طبقت المجموعة المعايير 

 
 األثر تاريخ السريان المتطلبات الرئيسية العنوان

    
تعريف األهمية النسبببببية 

تعديالت على معيار  -
المحاسبببببببة الدولي رقم 

ومعيار المحاسببببببببة  1
 8الدولي رقم 

يقوم مجلس معايير المحاسبببة الدولي بإجراء تعديالت على معيار المحاسبببة الدولي 
"السبببببببياسبببببببات  8المالية" ومعيار المحاسببببببببة الدولي رقم "عرض القوائم  1رقم 

المحاسببببببية والتغيرات في التقديرات المحاسببببببية واألخطاء" الذي يسبببببتخدم تعريفًا 
سبية من خالل المعايير الدولية للتقرير المالي واإلطار المفاهيمي  سقًا لألهمية الن مت

يهات بعض التوج للتقرير المالي، ويوضح متى تكون المعلومات جوهرية وتتضمن
 حول المعلومات غير الهامة. 1في معيار المحاسبة الدولي رقم 

 على وجه الخصوص، توضح التعديالت ما يلي:
أن اإلشارة إلى المعلومات غير الواضحة تتناول األوضاع التي يكون  -

فيها التأثير مشبببببابهاً لحذف أو إسببببباءة اسبببببتخدام تلك المعلومات، وأن 
 أهميتها النسبية في سياق القوائم المالية ككل، ومنشأة ما تقيّم 

معنى "المسبببتخدمين الرئيسبببيين للقوائم المالية لألغراض العامة" الذين  -
يتم توجيبببه هبببذه القوائم المببباليبببة إليهم، من خالل تعريفهم على أنهم 
"مسببببتثمرون حاليون ومحتملون، ومقرضببببون ودائنون آخرون" يجب 

يبببة لألغراض العبببامبببة في الكثير من أن يعتمبببدوا على القوائم المبببال
 المعلومات المالية التي يحتاجونها.

أببببببببريبببببببل  1
2020 

لم يكن للتعببببديببببل أي أثر 
على المبالغ المسببجلة في 
الفترات السبببببببببابقببة ومن 
غير المتوقع أن يكون له 
ً عبببلبببى  أثبببًرا جبببوهبببريببببا
الببببفببببتببببرات الببببحببببالببببيببببة 

 والمستقبلية.

    
 -تببعببريببف الببمببنشببببببببببأة 

تعديالت على المعيار 
الدولي للتقرير المالي 

 3رقم 

يتطلب تعريف المنشببأة المعدل أن يتضببمن االسببتحواذ مدخالت وعملية موضببوعية 
تسبببببببهمان معًا بشبببببببكل كبير في القدرة على إنشببببببباء مخرجات. يتم تعديل تعريف 
مصبببببببطلح "المخرجات" للتركيز على البضبببببببائع والخدمات المقدمة للعمالء، مما 

ات أخرى، ويسببببتبعد العوائد في شببببكل تكاليف أقل يحقق إيرادات اسببببتثمار وإيراد
 ومنافع اقتصادية أخرى.

 
ومن المحتمببل أن تؤدي التعببديالت إلى مزيببد من عمليببات االسبببببببتحواذ التي يتم 

 المحاسبة عنها مثل االستحواذ على الموجودات.

أببببببببريبببببببل  1
2020 

لم يكن للتعبببديبببل أي أثر 
على المبالغ المسبببببجلة في 

ر يالفترات السببابقة ومن غ
المتوقع أن يكون لبببه أثًرا 
ترات  ف ل جوهريبببباً على ا

 الحالية والمستقبلية.

    

إصببببالح مؤشببببر سببببعر 
ئدة  فا تعديالت على  -ال

لدولي للتقرير  المعيار ا
والمعيار  7المالي رقم 

الببدولي للتقرير المببالي 
ومبببببعبببببيبببببار  9رقبببببم 

المحاسببببببببة الدولي رقم 
39 

"األدوات  7للتقرير المبببالي رقم التعبببديالت التي أدخلبببت على المعيبببار البببدولي 
"األدوات المالية"  9المالية": اإلفصبببببببباحات والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

"األدوات المالية": يوفر اإلثبات والقياس بعض  39ومعيار المحاسببببببة الدولي رقم 
 االعفاءات فيما يتعلق بإصالحات مؤشر سعر الفائدة.

ط، ويتمثل تأثيرها في أال تؤدي اإلصببببالحات في تتعلق اإلعفاءات بمحاسبببببة التحو
سبة التحوط. ومع ذلك، يجب مواصلة تسجيل أي عدم فعالية  العموم إلى إنهاء محا
للتحوط في قائمة الدخل. ومع مراعاة الطبيعة السبببببببائدة للتحوطات التي تتضبببببببمن 

ر على ثعقوداً قائمةً على أٍسعار الفائدة المعروضة بين البنوك، فإن اإلعفاءات ستؤ
 الشركات في جميع المجاالت.

أببببببببريبببببببل  1
2020 

لم يكن للتعبببديبببل أي أثر 
على المبالغ المسجلة في 
الفترات السببببببببابقببة ومن 
غير المتوقع أن يكون له 
ً عبببلبببى  أثبببًرا جبببوهبببريببببا
الببببفببببتببببرات الببببحببببالببببيببببة 

 والمستقبلية.

    

اإلطببببار الببمببفبببباهببيببمببي 
المعدل إلعداد التقارير 

 المالية

المحاسببببة الدولي إطاًرا مفاهيميًا معداًل سبببيتم اسبببتخدامه في أصبببدر مجلس معايير 
 قرارات وضع المعايير بأثر فوري. تشمل التغيرات الرئيسية ما يلي:

 تعزيز أهمية اإلدارة لهدف إعداد التقرير المالي. -
 إعادة الحيطة كعنصر للحيادية. -
 ان.جزًءا من كيتحديد كيان إلعداد التقرير، والذي قد يكون كيانًا قانونيًا أو  -
 تعديل تعريفات الموجودات والمطلوبات. -
 إزالة مدى احتمالية اإلثبات وإضافة إرشادات حول إلغاء اإلثبات. -
 إضافة إرشادات على أسس قياس مختلفة -
اإلشببببارة إلى أن الربح أو الخسببببارة هي مؤشببببر األداء الرئيسببببي وأنه، في  -

الدخل الشامل اآلخر  األساس، يجب إعادة تدوير اإليرادات والمصاريف في
 حيث يعزز ذلك من أهمية القوائم المالية وصحة بياناتها.

لن يتم إجراء أي تغيرات على أي من المعايير المحاسبببببببية الحالية. ومع ذلك، فإن 
المنشببببآت التي تعتمد على اإلطار في تحديد سببببياسبببباتها المحاسبببببية للمعامالت أو 

معهببا بطريقببة أخرى بموجببب المعببايير األحببداث أو الظروف التي لم يتم التعببامببل 
. كما أن هذه 2020يناير  1المحاسببببببببية سبببببببتحتاج إلى تطبيق اإلطار المعدل من 

المنشبببآت سبببتحتاج إلى النظر فيما إذا كانت سبببياسببباتها المحاسببببية ال تزال مناسببببة 
 بموجب اإلطار المعدل.

أببببببببريبببببببل  1
2020 

نظرت اإلدارة في اإلطببار 
الببمببفبببباهببيببمببي الببمببعببببدل 

إلبببببى أن وخبببببلصبببببببببببت 
السبببببياسبببببات المحاسببببببية 
منبباسببببببببببة وال تتوقع أي 
تغيير في سبببببببيبباسبببببببباتهببا 
المحاسببببببببية بسببببببببب هذا 

 التعديل.
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 معلومات عامة 1
 

واألغذية )"الشركة" أو "سدافكو"( )مجتمعين مع شركتها التابعة يشار إليها "المجموعة"(، هي شركة مساهمة إن الشركة السعودية لمنتجات األلبان 
هـ 1396ربيع اآلخر  21الصادر في مدينة جدة بتاريخ  4030009917سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 

  (.1976أبريل  21)الموافق 
 

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

 
 .2021 ايوم 10تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 
 19-أثر كوفيد

 
( عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم، مما تسبب في تعطيل األعمال واألنشطة 19-تفشت جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

"( إلى حالة من عدم اليقين في البيئة االقتصادية العالمية. وأعلنت السلطات المالية والنقدية على 19-كورونا )"كوفيداالقتصادية. أدت جائحة فيروس 
 المستوى المحلي والدولي تدابير دعم مختلفة في جميع أنحاء العالم لمواجهة اآلثار السلبية المحتملة.

 
في دول مجلس التعاون الخليجي وما ينتج عنها من اضطرابات في األنشطة االجتماعية "( 19-استجابة النتشار فيروس كورونا المستجد )"كوفيد

ن صحة اواالقتصادية في تلك األسواق، قامت إدارة المجموعة بتقييم آثاره على عملياتها بشكل استباقي واتخذت سلسلة من التدابير الوقائية، لضم
ه على الرغم من هذوسع وكذلك لضمان استمرارية توريد منتجاتها في جميع أنحاء أسواقها. وسالمة موظفيها وعمالئها والمستهلكين والمجتمع األ

مختلف أنواع الحظر والقيود  التحديات، ظلت عمليات المجموعة غير متأثرة إلى حد كبير حيث تم إعفاء صناعة المواد الغذائية بشكل عام من
م يتأثر الطلب لالمفروضة من قبل السلطات التنظيمية المختلفة بما في ذلك اإلعفاء من ساعات حظر التجول وقيود شحن البضائع وعمليات الطيران. 

إلدارة أن جائحة الفيروس التاجي لم يكن األساسي من عمالء التجزئة والجملة على منتجات المجموعة إلى حد كبير. بناًء على هذه العوامل ، تعتقد ا
وال يلزم إجراء تغييرات جوهرية على األحكام والتقديرات  2021مارس  31له أي تأثير مادي على النتائج المالية المعلنة للمجموعة للسنة المنتهية في 

تدفقات يرات الرئيسية سينعكس كجزء من نتائج التشغيل والوتراقب المجموعة باستمرار السيناريو المتطور وأي تغيير في األحكام والتقد. الرئيسية
 (.5) 4النقدية لفترات التقارير المستقبلية. انظر أيًضا اإليضاح 

 
  أسس اإلعداد 2

 

  بيان االلتزام 2-1
 

خرى الصادرة رات األأعدت هذه القوائم المالية الموحدة طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدا
 .للمراجعين والمحاسبين عن الهيئة السعودية 

 
 

 الموحدة إعداد القوائم المالية 2-2
 

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

  غير المسيطرة بالقيمة الحالية لمبلغ االسترداد؛الحقوق يتم إثبات خيارات بيع  
 التزامات المنافع المحددة، وتدرج بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة؛ و 
  المالية المشتقة وبعض الموجودات غير المتداولة بالقيمة العادلة.تقاس األدوات 

 
 

  

التقرير السنوي للعام المالي 2020-2021م
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 )تتمة(أسس اإلعداد  2
 
 2020أبريل  1 المعايير الجديدة والتعديالت السارية اعتباًرا من 2-3

 
 :2020أبريل  1فترات التقارير المالية التي تبدأ في أو بعد التالية ألول مرة على والتفسيرات طبقت المجموعة المعايير 

 
 األثر تاريخ السريان المتطلبات الرئيسية العنوان

    
تعريف األهمية النسبببببية 

تعديالت على معيار  -
المحاسبببببببة الدولي رقم 

ومعيار المحاسببببببببة  1
 8الدولي رقم 

يقوم مجلس معايير المحاسبببة الدولي بإجراء تعديالت على معيار المحاسبببة الدولي 
"السبببببببياسبببببببات  8المالية" ومعيار المحاسببببببببة الدولي رقم "عرض القوائم  1رقم 

المحاسببببببية والتغيرات في التقديرات المحاسببببببية واألخطاء" الذي يسبببببتخدم تعريفًا 
سبية من خالل المعايير الدولية للتقرير المالي واإلطار المفاهيمي  سقًا لألهمية الن مت

يهات بعض التوج للتقرير المالي، ويوضح متى تكون المعلومات جوهرية وتتضمن
 حول المعلومات غير الهامة. 1في معيار المحاسبة الدولي رقم 

 على وجه الخصوص، توضح التعديالت ما يلي:
أن اإلشارة إلى المعلومات غير الواضحة تتناول األوضاع التي يكون  -

فيها التأثير مشبببببابهاً لحذف أو إسببببباءة اسبببببتخدام تلك المعلومات، وأن 
 أهميتها النسبية في سياق القوائم المالية ككل، ومنشأة ما تقيّم 

معنى "المسبببتخدمين الرئيسبببيين للقوائم المالية لألغراض العامة" الذين  -
يتم توجيبببه هبببذه القوائم المببباليبببة إليهم، من خالل تعريفهم على أنهم 
"مسببببتثمرون حاليون ومحتملون، ومقرضببببون ودائنون آخرون" يجب 

يبببة لألغراض العبببامبببة في الكثير من أن يعتمبببدوا على القوائم المبببال
 المعلومات المالية التي يحتاجونها.

أببببببببريبببببببل  1
2020 

لم يكن للتعببببديببببل أي أثر 
على المبالغ المسببجلة في 
الفترات السبببببببببابقببة ومن 
غير المتوقع أن يكون له 
ً عبببلبببى  أثبببًرا جبببوهبببريببببا
الببببفببببتببببرات الببببحببببالببببيببببة 

 والمستقبلية.

    
 -تببعببريببف الببمببنشببببببببببأة 

تعديالت على المعيار 
الدولي للتقرير المالي 

 3رقم 

يتطلب تعريف المنشببأة المعدل أن يتضببمن االسببتحواذ مدخالت وعملية موضببوعية 
تسبببببببهمان معًا بشبببببببكل كبير في القدرة على إنشببببببباء مخرجات. يتم تعديل تعريف 
مصبببببببطلح "المخرجات" للتركيز على البضبببببببائع والخدمات المقدمة للعمالء، مما 

ات أخرى، ويسببببتبعد العوائد في شببببكل تكاليف أقل يحقق إيرادات اسببببتثمار وإيراد
 ومنافع اقتصادية أخرى.

 
ومن المحتمببل أن تؤدي التعببديالت إلى مزيببد من عمليببات االسبببببببتحواذ التي يتم 

 المحاسبة عنها مثل االستحواذ على الموجودات.

أببببببببريبببببببل  1
2020 

لم يكن للتعبببديبببل أي أثر 
على المبالغ المسبببببجلة في 

ر يالفترات السببابقة ومن غ
المتوقع أن يكون لبببه أثًرا 
ترات  ف ل جوهريبببباً على ا

 الحالية والمستقبلية.

    

إصببببالح مؤشببببر سببببعر 
ئدة  فا تعديالت على  -ال

لدولي للتقرير  المعيار ا
والمعيار  7المالي رقم 

الببدولي للتقرير المببالي 
ومبببببعبببببيبببببار  9رقبببببم 

المحاسببببببببة الدولي رقم 
39 

"األدوات  7للتقرير المبببالي رقم التعبببديالت التي أدخلبببت على المعيبببار البببدولي 
"األدوات المالية"  9المالية": اإلفصبببببببباحات والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

"األدوات المالية": يوفر اإلثبات والقياس بعض  39ومعيار المحاسببببببة الدولي رقم 
 االعفاءات فيما يتعلق بإصالحات مؤشر سعر الفائدة.

ط، ويتمثل تأثيرها في أال تؤدي اإلصببببالحات في تتعلق اإلعفاءات بمحاسبببببة التحو
سبة التحوط. ومع ذلك، يجب مواصلة تسجيل أي عدم فعالية  العموم إلى إنهاء محا
للتحوط في قائمة الدخل. ومع مراعاة الطبيعة السبببببببائدة للتحوطات التي تتضبببببببمن 

ر على ثعقوداً قائمةً على أٍسعار الفائدة المعروضة بين البنوك، فإن اإلعفاءات ستؤ
 الشركات في جميع المجاالت.

أببببببببريبببببببل  1
2020 

لم يكن للتعبببديبببل أي أثر 
على المبالغ المسجلة في 
الفترات السببببببببابقببة ومن 
غير المتوقع أن يكون له 
ً عبببلبببى  أثبببًرا جبببوهبببريببببا
الببببفببببتببببرات الببببحببببالببببيببببة 

 والمستقبلية.

    

اإلطببببار الببمببفبببباهببيببمببي 
المعدل إلعداد التقارير 

 المالية

المحاسببببة الدولي إطاًرا مفاهيميًا معداًل سبببيتم اسبببتخدامه في أصبببدر مجلس معايير 
 قرارات وضع المعايير بأثر فوري. تشمل التغيرات الرئيسية ما يلي:

 تعزيز أهمية اإلدارة لهدف إعداد التقرير المالي. -
 إعادة الحيطة كعنصر للحيادية. -
 ان.جزًءا من كيتحديد كيان إلعداد التقرير، والذي قد يكون كيانًا قانونيًا أو  -
 تعديل تعريفات الموجودات والمطلوبات. -
 إزالة مدى احتمالية اإلثبات وإضافة إرشادات حول إلغاء اإلثبات. -
 إضافة إرشادات على أسس قياس مختلفة -
اإلشببببارة إلى أن الربح أو الخسببببارة هي مؤشببببر األداء الرئيسببببي وأنه، في  -

الدخل الشامل اآلخر  األساس، يجب إعادة تدوير اإليرادات والمصاريف في
 حيث يعزز ذلك من أهمية القوائم المالية وصحة بياناتها.

لن يتم إجراء أي تغيرات على أي من المعايير المحاسبببببببية الحالية. ومع ذلك، فإن 
المنشببببآت التي تعتمد على اإلطار في تحديد سببببياسبببباتها المحاسبببببية للمعامالت أو 

معهببا بطريقببة أخرى بموجببب المعببايير األحببداث أو الظروف التي لم يتم التعببامببل 
. كما أن هذه 2020يناير  1المحاسببببببببية سبببببببتحتاج إلى تطبيق اإلطار المعدل من 

المنشبببآت سبببتحتاج إلى النظر فيما إذا كانت سبببياسببباتها المحاسببببية ال تزال مناسببببة 
 بموجب اإلطار المعدل.

أببببببببريبببببببل  1
2020 

نظرت اإلدارة في اإلطببار 
الببمببفبببباهببيببمببي الببمببعببببدل 

إلبببببى أن وخبببببلصبببببببببببت 
السبببببياسبببببات المحاسببببببية 
منبباسببببببببببة وال تتوقع أي 
تغيير في سبببببببيبباسبببببببباتهببا 
المحاسببببببببية بسببببببببب هذا 

 التعديل.
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 معلومات عامة 1
 

واألغذية )"الشركة" أو "سدافكو"( )مجتمعين مع شركتها التابعة يشار إليها "المجموعة"(، هي شركة مساهمة إن الشركة السعودية لمنتجات األلبان 
هـ 1396ربيع اآلخر  21الصادر في مدينة جدة بتاريخ  4030009917سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 

  (.1976أبريل  21)الموافق 
 

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

 
 .2021 ايوم 10تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 
 19-أثر كوفيد

 
( عبر مناطق جغرافية مختلفة على مستوى العالم، مما تسبب في تعطيل األعمال واألنشطة 19-تفشت جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

"( إلى حالة من عدم اليقين في البيئة االقتصادية العالمية. وأعلنت السلطات المالية والنقدية على 19-كورونا )"كوفيداالقتصادية. أدت جائحة فيروس 
 المستوى المحلي والدولي تدابير دعم مختلفة في جميع أنحاء العالم لمواجهة اآلثار السلبية المحتملة.

 
في دول مجلس التعاون الخليجي وما ينتج عنها من اضطرابات في األنشطة االجتماعية "( 19-استجابة النتشار فيروس كورونا المستجد )"كوفيد

ن صحة اواالقتصادية في تلك األسواق، قامت إدارة المجموعة بتقييم آثاره على عملياتها بشكل استباقي واتخذت سلسلة من التدابير الوقائية، لضم
ه على الرغم من هذوسع وكذلك لضمان استمرارية توريد منتجاتها في جميع أنحاء أسواقها. وسالمة موظفيها وعمالئها والمستهلكين والمجتمع األ

مختلف أنواع الحظر والقيود  التحديات، ظلت عمليات المجموعة غير متأثرة إلى حد كبير حيث تم إعفاء صناعة المواد الغذائية بشكل عام من
م يتأثر الطلب لالمفروضة من قبل السلطات التنظيمية المختلفة بما في ذلك اإلعفاء من ساعات حظر التجول وقيود شحن البضائع وعمليات الطيران. 

إلدارة أن جائحة الفيروس التاجي لم يكن األساسي من عمالء التجزئة والجملة على منتجات المجموعة إلى حد كبير. بناًء على هذه العوامل ، تعتقد ا
وال يلزم إجراء تغييرات جوهرية على األحكام والتقديرات  2021مارس  31له أي تأثير مادي على النتائج المالية المعلنة للمجموعة للسنة المنتهية في 

تدفقات يرات الرئيسية سينعكس كجزء من نتائج التشغيل والوتراقب المجموعة باستمرار السيناريو المتطور وأي تغيير في األحكام والتقد. الرئيسية
 (.5) 4النقدية لفترات التقارير المستقبلية. انظر أيًضا اإليضاح 

 
  أسس اإلعداد 2

 

  بيان االلتزام 2-1
 

خرى الصادرة رات األأعدت هذه القوائم المالية الموحدة طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدا
 .للمراجعين والمحاسبين عن الهيئة السعودية 

 
 

 الموحدة إعداد القوائم المالية 2-2
 

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

  غير المسيطرة بالقيمة الحالية لمبلغ االسترداد؛الحقوق يتم إثبات خيارات بيع  
 التزامات المنافع المحددة، وتدرج بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة؛ و 
  المالية المشتقة وبعض الموجودات غير المتداولة بالقيمة العادلة.تقاس األدوات 

 
 

  

المراجعة اإلستراتيجية واإلدارية | الحوكمة | القوائم المالية
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 )تتمة(أسس اإلعداد  2
 
 )تتمة( 2020أبريل  1من المعايير الجديدة والتعديالت السارية اعتباًرا من  2-3
 

 األثر تاريخ السريان المتطلبات الرئيسية العنوان
    

متيببببازات  اإليجببببار ا
يد قة بكوف  19-المتعل

تببعببببديببالت عببلببى  -
الببمببعببيببببار الببببدولببي 
للتقرير المبببالي رقم 

16 

، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. وقد تتخذ هذه 19-نتيجة لجائحة كوفيد
االمتيببازات أشبببببببكببااًل متنوعببة، منهببا اإلعفبباء من الببدفع وتببأجيببل مببدفوعببات 

اسبببة الدولي تعديالً على ، أدخل مجلس معايير المح2020اإليجار. في مايو 
"عقود اإليجبببار" والبببذي يوفر  16المعيبببار البببدولي للتقرير المبببالي رقم 

للمسببتأجرين خياًرا للتعامل مع امتيازات اإليجار المؤهلة بنفس الطريقة التي 
جار. في كثير من  عديالت على اإلي تدخل الت ها إذا لم  عاملون ب كانوا سبببببببيت

عن االمتيازات على أنها مدفوعات  الحاالت، سبببببببيؤدي ذلك إلى المحاسببببببببة
إيجار متغيرة في الفترة التي يتم منحها فيها.ينبغي على المنشببببآت التي تطبق 
الوسائل العملية اإلفصاح عن هذا األمر، سواء تم تطبيق الوسيلة على جميع 
امتيببازات اإليجببار المؤهلببة أو، إذا لم يتم تطبيقهببا، عن المعلومببات المتعلقببة 

التي تم تطبيق الوسببببيلة عليها، وكذلك المبلغ المثبت في الربح  بطبيعة العقود
 أو الخسارة الناتج عن امتيازات اإليجار.

لم يتم منح امتيببببازات  2020 يونيوأ 1
لمجموعببببة  ل يجببببار  إ
قرير  ت ل خالل فترة ا
السبببببنوية المنتهية في 

 .2021مارس  31

 
 تصبح سارية بعدالمعايير والتفسيرات والتعديالت الصادرة والتي لم  2-4
  

ولم يتم تطبيقها سابقاً بشكل  2021مارس  31لقد تم إصدار بعض المعايير وتفسيرات المعايير المحاسبية الجديدة التي ال تعد إلزامية لفترات التقرير 
عامالتها قرير الحالية أو المستقبلية وعلى ممبكر من قبل المجموعة. إنه من غير المتوقع أن يكون لهذه المعايير أثراً جوهرياً على المنشأة في فترات الت

 المستقبلية المتوقعة.
 
 السياسات المحاسبية الهامة 3

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

 
 حقوق الملكيةمبادئ التوحيد ومحاسبة  3-1

 
  الشركات التابعة

 
في  قالشركات التابعة هي جميع المنشآت التي تسيطر عليها المجموعة. تتحقق السيطرة على منشأة ما عندما تكون المجموعة معّرضة أو لديها حقو

د النفوذ الذي تمارسه على المنشأة. يتم توحي عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في المنشأة كما يكون لديها القدرة على األثر على هذه العوائد من خالل
 حسابات الشركات التابعة بالكامل اعتباراً من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة. ويتم عدم توحيدها من تاريخ توقف السيطرة.

  
ثمر يم مدى سيطرتها على الشركة المستتستخدم طريقة االستحواذ المحاسبية لحساب تجميع المنشآت من قبل المجموعة. تقوم المجموعة بإعادة تقي

تابعة لفيها عندما تشير الوقائع والظروف إلى وجود تغييرات على عنصر واحد أو أكثر من العناصر الثالثة لتقييم السيطرة. يبدأ توحيد الشركة ا
على الشركة التابعة. إن الموجودات عندما تحصل المجموعة على حق السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة 

لموحدة ا والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة يتم إدراجها في القوائم المالية
 ء سيطرة المجموعة عليها.اعتباراً من التاريخ الذي تكتسب فيه المجموعة حق السيطرة على الشركة التابعة حتى تاريخ انتها

 
 يكون الربح أو الخسارة وكل من مكونات الدخل الشامل اآلخر منسوبة إلى مالك سدافكو وإلى أصحاب الحقوق غير المسيطرة، حتى وإن كان ذلك

ك حدة للشركات التابعة وذليؤدي إلى وجود عجز لدى أصحاب الحقوق غير المسيطرة. وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية المو
  حتى تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة.

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

 
لك الشهرة(، إن وجدت، والمطلوبات والحقوق غير إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، فإنها تقوم بإلغاء إثبات الموجودات )بما في ذ

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

كات المجموعة. كما يتم استبعاد الخسائر غير المحققة يتم حذف المعامالت الداخلية واألرصدة واألرباح غير المحققة من المعامالت المبرمة بين شر
شكل بما لم توفر المعاملة دليالً على االنخفاض في قيمة األصل المحّول. تظهر الحقوق غير المسيطرة من نتائج وحقوق ملكية الشركات التابعة 

 ،لتغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة المركز المالي الموحدةمنفصل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة ا
 على التوالي.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 )تتمة( مبادئ التوحيد ومحاسبة حقوق الملكية  3-1
 

 شركات زميلة
 

ل ويرافق ذلك بشكالشركات الزميلة هي جميع المنشآت التي يكون للمجموعة أثر جوهري عليها دون أن يصاحب ذلك سيطرة أو سيطرة مشتركة. 
من حقوق التصويت. تحتسب االستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية  ٪50إلى  ٪20عام استحواذ المجموعة على نسبة من 

لمجموعة من األرباح ثبات حصة االمحاسبية. وفقاً لطريقة حقوق الملكية المحاسبية، يتم إثبات االستثمارات مبدئياً بالتكلفة، ويتم تعديلهــا بعد ذلك إل
ستثمر مأو الخسائر الالحقة لالستحواذ من الشركة المستثمر فيها في الربح أو الخسارة، وحصة المجموعة من حركات الدخل الشامل اآلخر للشركة ال

عندما  فيض في القيمة الدفترية لالستثمار.فيها في الدخل الشامل اآلخر. تم إثبات توزيعات األرباح المستلمة أو المدينة من الشركات الزميلة كتخ
ي فتكون حصة المجموعة من خسائر االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية مساوية لحصتها في الشركة المستثمر فيها أو زائدة عنها، بما 

ذا كانت قد تكبدت التزامات أو أجرت دفعات ذلك أي ذمم مدينة أخرى طويلة األجل وغير مضمونة، فإن المجموعة ال تثبت أي خسائر أخرى، إال إ
  بالنيابة عن الشركة المستثمر فيها.

 
ئر غير ايتم استبعاد األرباح غير المحققة من المعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة بقدر حصة المجموعة في هذه المنشآت. كما يتم حذف الخس

فاض في قيمة األصل المحّول. لقد تم تعديل السياسات المحاسبية للمنشآت المستثمر فيها والمحتسبة المحققة ما لم توفر المعاملة دليالً على وجود انخ
 وفقا لطريقة حقوق الملكية عند الضرورة بما يضمن اتساقها مع السياسات المطبقة من قبل المجموعة.

 
 التغيرات في حصص الملكية

 
غير المسيطرة التي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كمعامالت مع حاملي األسهم لدى سدافكو. يؤدي التغير في الحقوق تُعامل المجموعة المعامالت ذات 

رق فحصة الملكية إلى إجراء تعديل بين القيم الدفترية للحصص المسيطرة وغير المسيطرة، بحيث يعكس حصصهم في الشركة التابعة. يتم إثبات أي 
ر المسيطرة وأي مقابل مدفوع أو مستلم في احتياطي منفصل ضمن حقوق الملكية العائدة إلى ُماّلك سدافكو. عندما غيالحقوق بين قيمة التعديل على 

 يتتوقف المجموعة عن توحيد االستثمار أو احتسابه بطريقة حقوق الملكية بسبب فقدان السيطرة أو األثر الجوهري، فإن أي حقوق محتفظ بها ف
قياسها بالقيمة العادلة مع إثبات التغير في القيمة الدفترية ضمن الربح أو الخسارة. وتصبح هذه القيمة العادلة هي القيمة  الشركة المستثمر فيها يُعاد

اب أي سالدفترية المبدئية ألغراض االحتساب الالحق للحقوق المحتفظ بها باعتبارها شركة زميلة أو موجودات مالية. وباإلضافة إلى ذلك، يتم احت
ت اق إثباتها في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك المنشأة كما لو كانت المجموعة قد قامت مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذمبالغ سب

ي شركة ف ةالصلة. وقد يعني هذا أن يُعاد تصنيف المبالغ المثبتة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة. إذا تم تخفيض حصة الملكي
لربح أو الخسارة ازميلة مع االحتفاظ بالنفوذ الجوهري، فال يُعاد تصنيف إال الحصة المتناسبة من المبالغ التي سبق إثباتها في الدخل الشامل اآلخر إلى 

 عند االقتضاء.
 

  قياس القيمة العادلة 3-2
 

دفعه لتحويل التزام في معاملة نظامية بين أطراف مشاركين في السوق وذلك في إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه من بيع أصل أو يتم 
 تاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن عملية بيع األصل أو تحويل االلتزام تمت إما:

 
 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو 
 وذلك في حالة غياب السوق الرئيسية.في السوق األكثر أفضلية لألصل أو لاللتزام ، 

 
 يجب أن تكون السوق الرئيسية أو السوق األكثر أفضلية متاحة للمجموعة.

 
لى افتراض عتقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام، وهذا 

 السوق يعملون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.أن المشاركين في 
 

و بيعه أيراعي قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي قدرة المشاركين في السوق على تكوين منافع اقتصادية باستخدام األصل بأعلى وأفضل منفعة 
 ألحد المشاركين اآلخرين في السوق بحيث يستخدمه بأعلى وأفضل منفعة.

 
ات ذالمجموعة أساليب تقييم تتالءم مع الظروف وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المدخالت التي يمكن رصدها تستخدم 

 العالقة وتقليص استخدام المدخالت التي ال يمكن رصدها.
 

 
 

التقرير السنوي للعام المالي 2020-2021م
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 )تتمة(أسس اإلعداد  2
 
 )تتمة( 2020أبريل  1من المعايير الجديدة والتعديالت السارية اعتباًرا من  2-3
 

 األثر تاريخ السريان المتطلبات الرئيسية العنوان
    

متيببببازات  اإليجببببار ا
يد قة بكوف  19-المتعل

تببعببببديببالت عببلببى  -
الببمببعببيببببار الببببدولببي 
للتقرير المبببالي رقم 

16 

، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. وقد تتخذ هذه 19-نتيجة لجائحة كوفيد
االمتيببازات أشبببببببكببااًل متنوعببة، منهببا اإلعفبباء من الببدفع وتببأجيببل مببدفوعببات 

اسبببة الدولي تعديالً على ، أدخل مجلس معايير المح2020اإليجار. في مايو 
"عقود اإليجبببار" والبببذي يوفر  16المعيبببار البببدولي للتقرير المبببالي رقم 

للمسببتأجرين خياًرا للتعامل مع امتيازات اإليجار المؤهلة بنفس الطريقة التي 
جار. في كثير من  عديالت على اإلي تدخل الت ها إذا لم  عاملون ب كانوا سبببببببيت

عن االمتيازات على أنها مدفوعات  الحاالت، سبببببببيؤدي ذلك إلى المحاسببببببببة
إيجار متغيرة في الفترة التي يتم منحها فيها.ينبغي على المنشببببآت التي تطبق 
الوسائل العملية اإلفصاح عن هذا األمر، سواء تم تطبيق الوسيلة على جميع 
امتيببازات اإليجببار المؤهلببة أو، إذا لم يتم تطبيقهببا، عن المعلومببات المتعلقببة 

التي تم تطبيق الوسببببيلة عليها، وكذلك المبلغ المثبت في الربح  بطبيعة العقود
 أو الخسارة الناتج عن امتيازات اإليجار.

لم يتم منح امتيببببازات  2020 يونيوأ 1
لمجموعببببة  ل يجببببار  إ
قرير  ت ل خالل فترة ا
السبببببنوية المنتهية في 

 .2021مارس  31

 
 تصبح سارية بعدالمعايير والتفسيرات والتعديالت الصادرة والتي لم  2-4
  

ولم يتم تطبيقها سابقاً بشكل  2021مارس  31لقد تم إصدار بعض المعايير وتفسيرات المعايير المحاسبية الجديدة التي ال تعد إلزامية لفترات التقرير 
عامالتها قرير الحالية أو المستقبلية وعلى ممبكر من قبل المجموعة. إنه من غير المتوقع أن يكون لهذه المعايير أثراً جوهرياً على المنشأة في فترات الت

 المستقبلية المتوقعة.
 
 السياسات المحاسبية الهامة 3

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

 
 حقوق الملكيةمبادئ التوحيد ومحاسبة  3-1

 
  الشركات التابعة

 
في  قالشركات التابعة هي جميع المنشآت التي تسيطر عليها المجموعة. تتحقق السيطرة على منشأة ما عندما تكون المجموعة معّرضة أو لديها حقو

د النفوذ الذي تمارسه على المنشأة. يتم توحي عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في المنشأة كما يكون لديها القدرة على األثر على هذه العوائد من خالل
 حسابات الشركات التابعة بالكامل اعتباراً من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة. ويتم عدم توحيدها من تاريخ توقف السيطرة.

  
ثمر يم مدى سيطرتها على الشركة المستتستخدم طريقة االستحواذ المحاسبية لحساب تجميع المنشآت من قبل المجموعة. تقوم المجموعة بإعادة تقي

تابعة لفيها عندما تشير الوقائع والظروف إلى وجود تغييرات على عنصر واحد أو أكثر من العناصر الثالثة لتقييم السيطرة. يبدأ توحيد الشركة ا
على الشركة التابعة. إن الموجودات عندما تحصل المجموعة على حق السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة 

لموحدة ا والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة يتم إدراجها في القوائم المالية
 ء سيطرة المجموعة عليها.اعتباراً من التاريخ الذي تكتسب فيه المجموعة حق السيطرة على الشركة التابعة حتى تاريخ انتها

 
 يكون الربح أو الخسارة وكل من مكونات الدخل الشامل اآلخر منسوبة إلى مالك سدافكو وإلى أصحاب الحقوق غير المسيطرة، حتى وإن كان ذلك

ك حدة للشركات التابعة وذليؤدي إلى وجود عجز لدى أصحاب الحقوق غير المسيطرة. وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية المو
  حتى تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة.

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

 
لك الشهرة(، إن وجدت، والمطلوبات والحقوق غير إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، فإنها تقوم بإلغاء إثبات الموجودات )بما في ذ

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

كات المجموعة. كما يتم استبعاد الخسائر غير المحققة يتم حذف المعامالت الداخلية واألرصدة واألرباح غير المحققة من المعامالت المبرمة بين شر
شكل بما لم توفر المعاملة دليالً على االنخفاض في قيمة األصل المحّول. تظهر الحقوق غير المسيطرة من نتائج وحقوق ملكية الشركات التابعة 

 ،لتغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة المركز المالي الموحدةمنفصل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة ا
 على التوالي.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 )تتمة( مبادئ التوحيد ومحاسبة حقوق الملكية  3-1
 

 شركات زميلة
 

ل ويرافق ذلك بشكالشركات الزميلة هي جميع المنشآت التي يكون للمجموعة أثر جوهري عليها دون أن يصاحب ذلك سيطرة أو سيطرة مشتركة. 
من حقوق التصويت. تحتسب االستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية  ٪50إلى  ٪20عام استحواذ المجموعة على نسبة من 

لمجموعة من األرباح ثبات حصة االمحاسبية. وفقاً لطريقة حقوق الملكية المحاسبية، يتم إثبات االستثمارات مبدئياً بالتكلفة، ويتم تعديلهــا بعد ذلك إل
ستثمر مأو الخسائر الالحقة لالستحواذ من الشركة المستثمر فيها في الربح أو الخسارة، وحصة المجموعة من حركات الدخل الشامل اآلخر للشركة ال

عندما  فيض في القيمة الدفترية لالستثمار.فيها في الدخل الشامل اآلخر. تم إثبات توزيعات األرباح المستلمة أو المدينة من الشركات الزميلة كتخ
ي فتكون حصة المجموعة من خسائر االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية مساوية لحصتها في الشركة المستثمر فيها أو زائدة عنها، بما 

ذا كانت قد تكبدت التزامات أو أجرت دفعات ذلك أي ذمم مدينة أخرى طويلة األجل وغير مضمونة، فإن المجموعة ال تثبت أي خسائر أخرى، إال إ
  بالنيابة عن الشركة المستثمر فيها.

 
ئر غير ايتم استبعاد األرباح غير المحققة من المعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة بقدر حصة المجموعة في هذه المنشآت. كما يتم حذف الخس

فاض في قيمة األصل المحّول. لقد تم تعديل السياسات المحاسبية للمنشآت المستثمر فيها والمحتسبة المحققة ما لم توفر المعاملة دليالً على وجود انخ
 وفقا لطريقة حقوق الملكية عند الضرورة بما يضمن اتساقها مع السياسات المطبقة من قبل المجموعة.

 
 التغيرات في حصص الملكية

 
غير المسيطرة التي ال ينتج عنها فقدان السيطرة كمعامالت مع حاملي األسهم لدى سدافكو. يؤدي التغير في الحقوق تُعامل المجموعة المعامالت ذات 

رق فحصة الملكية إلى إجراء تعديل بين القيم الدفترية للحصص المسيطرة وغير المسيطرة، بحيث يعكس حصصهم في الشركة التابعة. يتم إثبات أي 
ر المسيطرة وأي مقابل مدفوع أو مستلم في احتياطي منفصل ضمن حقوق الملكية العائدة إلى ُماّلك سدافكو. عندما غيالحقوق بين قيمة التعديل على 

 يتتوقف المجموعة عن توحيد االستثمار أو احتسابه بطريقة حقوق الملكية بسبب فقدان السيطرة أو األثر الجوهري، فإن أي حقوق محتفظ بها ف
قياسها بالقيمة العادلة مع إثبات التغير في القيمة الدفترية ضمن الربح أو الخسارة. وتصبح هذه القيمة العادلة هي القيمة  الشركة المستثمر فيها يُعاد

اب أي سالدفترية المبدئية ألغراض االحتساب الالحق للحقوق المحتفظ بها باعتبارها شركة زميلة أو موجودات مالية. وباإلضافة إلى ذلك، يتم احت
ت اق إثباتها في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك المنشأة كما لو كانت المجموعة قد قامت مباشرة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذمبالغ سب

ي شركة ف ةالصلة. وقد يعني هذا أن يُعاد تصنيف المبالغ المثبتة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة. إذا تم تخفيض حصة الملكي
لربح أو الخسارة ازميلة مع االحتفاظ بالنفوذ الجوهري، فال يُعاد تصنيف إال الحصة المتناسبة من المبالغ التي سبق إثباتها في الدخل الشامل اآلخر إلى 

 عند االقتضاء.
 

  قياس القيمة العادلة 3-2
 

دفعه لتحويل التزام في معاملة نظامية بين أطراف مشاركين في السوق وذلك في إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه من بيع أصل أو يتم 
 تاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن عملية بيع األصل أو تحويل االلتزام تمت إما:

 
 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو 
 وذلك في حالة غياب السوق الرئيسية.في السوق األكثر أفضلية لألصل أو لاللتزام ، 

 
 يجب أن تكون السوق الرئيسية أو السوق األكثر أفضلية متاحة للمجموعة.

 
لى افتراض عتقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام، وهذا 

 السوق يعملون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.أن المشاركين في 
 

و بيعه أيراعي قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي قدرة المشاركين في السوق على تكوين منافع اقتصادية باستخدام األصل بأعلى وأفضل منفعة 
 ألحد المشاركين اآلخرين في السوق بحيث يستخدمه بأعلى وأفضل منفعة.

 
ات ذالمجموعة أساليب تقييم تتالءم مع الظروف وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المدخالت التي يمكن رصدها تستخدم 

 العالقة وتقليص استخدام المدخالت التي ال يمكن رصدها.
 

 
 

المراجعة اإلستراتيجية واإلدارية | الحوكمة | القوائم المالية
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 )تتمة(تحويل العمالت األجنبية  3-4
 

 شركات المجموعة
 

 ي:إلى عملة العرض على النحو التالإن النتائج والمركز المالي للعمليات األجنبية والتي لها عملة وظيفية تختلف عن عملة العرض يتم تحويلها 
 

 بأسعار الصرف عند اإلقفال في تاريخ فترة التقرير؛ موحدة تُحّول الموجودات والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي 
 على أساس متوسط سعر الصرف؛ و الموحدة شاملالدخل الوقائمة  موحدة يتم تحويل اإليرادات والمصاريف لكل قائمة ربح أو خسارة 
  إثبات جميع فروق تحويل العمالت في الدخل الشامل اآلخر.يتم 

 
رى خعند التوحيد، يتم إثبات فروق التحويل الناتجة عن تحويل صافي االستثمارات في المنشآت األجنبية ومن االقتراضات واألدوات المالية األ

أجنبية أو سداد أي اقتراضات تشكل جزءاً من صافي االستثمار، المصنفة كتحوطات لهذه االستثمارات، ضمن الدخل الشامل اآلخر. عند بيع عملية 
 يتم إعادة تصنيف فروق الصرف المرتبطة بها ضمن الربح أو الخسارة، كجزء من الربح أو الخسارة عند البيع.

 
ا لسعر لية األجنبية وتتم تحويلها وفقيتم التعامل مع الشهرة وتعديالت القيمة العادلة الناشئة عن استحواذ عملية أجنبية كموجودات ومطلوبات للعم

 اإلقفال.
 

 إثبات اإليرادات 3-5
 

صافية من  ،تثبت المجموعة اإليرادات لبيان تحويل البضائع المتفق عليها للعمالء. تُقاس اإليرادات بناًء على المقابل المحدد في العقد مع العميل
 مة المضافة.العوائد والخصومات التجارية وخصومات الكمية وضرائب القي

 
لحصول ايتم إثبات اإليرادات عندما يحصل العميل على السيطرة على السلع أو الخدمات )أي عندما يكون لديه القدرة على توجيه استخدام البضائع و

تم إثبات اإليرادات السارية، وبالتالي، يعلى منافع منها(. يحصل العمالء على السيطرة عند تسليم البضائع إلى العمالء وقبولهم لها وفقًا لشروط التسليم 
لنسبة للعقود افي ذلك الوقت. عادة ما تكون الفواتير مستحقة الدفع خالل فترة االئتمان المتفق عليها مع العميل، والتي قد تختلف من عميل إلى آخر. ب

ل عدم حدوث عكس كبير في قيمة اإليرادات المتراكمة المثبتة. التي تسمح للعميل بإرجاع أي بند، يتم إثبات اإليراد إلى الحد الذي يكون فيه احتما
 د جوهرية.ئلذلك، يتم تعديل مبلغ اإليرادات المثبت للعوائد المتوقعة، والتي يتم تقديرها استناًدا إلى البيانات التاريخية، إذا كانت هذه العوا

 
شهًرا. ويتم إثبات اإليرادات من المبيعات مع  12إجمالي المبيعات على مدار يتم بيع البضائع غالبًا بخصومات كبيرة بأثر رجعي استناًدا إلى 

استخدام ب الخصومات بناًء على السعر المحدد في العقد، صافية من خصومات الجملة المقدرة. يتم استخدام الخبرة المتراكمة لتقدير وتقديم الخصومات
الحد الذي يحتمل معه بشكل كبير عدم حدوث عكس جوهري للمبالغ. إن مطلوبات االسترداد  طريقة القيمة المتوقعة ويتم إثبات اإليرادات فقط إلى

ي تتم حتى ت)المدرجة في المستحقات والمطلوبات األخرى( يتم إثباتها بالنسبة لخصومات الجملة المتوقعة المستحقة للعمالء فيما يتعلق بالمبيعات ال
 نهاية فترة التقرير.

 
نها هي المسؤول الرئيسي في جميع ترتيبات اإليرادات الخاصة بها لكونها الملتزم الرئيسي في جميع ترتيبات اإليرادات،المجموعة إلى أخلصت    

 وتملك صالحية تحديد األسعار، وهي معرضة أيضا لمخاطر المخزون واالئتمان.
 

الذمم المدينة ب اإلعترافالسوق. يتم  ةممارس ألجل يتماشى مع المبيعات تتم إما نقداً أو دينحيث أن  حاليا ال يوجد أي عنصر من عناصر التمويل
المدفوعات  باعتبارها النقطة الزمنية التي يكون فيها هذا المبلغ غير مشروط ألنه يلزم انقضاء المدة فقط قبل أن تكونعندما يتم تسليم البضائع 

 مستحقة.
 

 مصاريف بيع وتوزيع وعمومية وإدارية  3-6
 

البيع والتوزيع و العمومية واإلدارية التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تعتبر على وجه التحديد جزءاً من تكلفة اإليرادات. تتضمن مصاريف 
ف ييتم تصنيف التكاليف المتعلقة بشكل مباشر وغير مباشر بأنشطة التسويق والتوزيع كمصاريف بيع وتوزيع. تصنف جميع التكاليف األخرى كمصار

 ة.ممية وإدارية. توزع هذه التكاليف بين مصاريف البيع والتوزيع والعمومية واإلدارية وتكلفة االيرادات، عند االقتضاء، وذلك بطريقة منتظعمو
 
 توزيعات األرباح 3-7

 
تماد توزيعات التي يتم فيها اع يتم إثبات توزيعات األرباح على مساهمي سدافكو تحت بند المطلوبات في القوائم المالية الموحدة للشركة في الفترة

 األرباح من قبل مساهمي سدافكو.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 )تتمة( القيمة العادلةقياس  3-2
 

ة العادلة، ميتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة أو المفصح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي للقي
 ككل:على النحو المبين أدناه، استنادا إلى أدنى مستوى للمدخالت والذي يعتبر جوهريا لقياس القيمة العادلة 

 
  أسعار السوق المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة. — 1المستوى 
  أساليب التقييم التي يكون فيها أقل قدر من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن رصدها بطريقة مباشرة أو غير  — 2المستوى

 مباشرة.
  م التي يكون فيها أقل قدر من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير يمكن رصدها.أساليب التقيي - 3المستوى 

 
بين  كان قد حدث تحويل إذابالنسبة للموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقرر المجموعة ما 

ة تقدير التصنيف )بناًء على أدنى مستوى مدخالت هام لقياس القيمة العادلة بشكل عام( في نهاية كل المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعاد
 فترة تقرير.

 
لغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو االلتزام ومستوى 

 لمزيد من التفاصيل. 27العادلة حسبما تم إيضاحه أعاله. يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم التسلسل الهرمي للقيمة 
 

 التقارير القطاعية 3-3
 

عن اتخاذ  يتم إدراج القطاعات التشغيلية بطريقة تتماشى مع التقارير الداخلية المقدمة إلى مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي )معاً المسؤول الرئيس
  التشغيلية(، والذي يتولى تقييم األداء المالي والمركز المالي للمجموعة، واتخاذ القرارات االستراتيجية.القرارات 

 إن القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات والعمليات التي:
 
 تعمل في أنشطة تدر إيرادات. (1
 تتعلق بتوزيع المصادر تقييم األداء. تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي (2
 التي تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل. (3

 
 تحويل العمالت األجنبية 3-4

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض

 
مل فيها هذه الشركة تع إن البنود المدرجة في القوائم المالية لكل شركة من شركات المجموعة يتم قياسها باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي

 )"العملة الوظيفية"(. تم عرض القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض لسدافكو.
 

 المعامالت واألرصدة
 

خ تلك رف السائدة في توارييتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العمالت الوظيفية لشركات المجموعة ذات الصلة بأسعار الص
  المعامالت.

 
ك التاريخ. لويعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية بتاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية باستخدام سعر الصرف في ذ

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

 
 معامالت األولية.أسعار الصرف السائدة في تواريخ اليتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام 

 
د القيمة العادلة. يتم تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية وذلك باستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي يتم فيه تحد

د ة المقاسة بالقيمة العادلة وفقا إلثبات الربح أو الخسارة عند تغير القيمة العادلة للبنتتم معاملة الربح أو الخسارة الناشئة عن تحويل البنود غير النقدي
ل الموحدة، الشام)أي: فروق التحويل على البنود التي يتم إثبات ربح أو خسارة القيمة العادلة لها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة أو قائمة الدخل 

 بح أو الخسارة الموحدة أو قائمة الدخل الشامل الموحدة، على التوالي(.يتم إثباتها أيضاً في قائمة الر
 

 
  

التقرير السنوي للعام المالي 2020-2021م
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 )تتمة(تحويل العمالت األجنبية  3-4
 

 شركات المجموعة
 

 ي:إلى عملة العرض على النحو التالإن النتائج والمركز المالي للعمليات األجنبية والتي لها عملة وظيفية تختلف عن عملة العرض يتم تحويلها 
 

 بأسعار الصرف عند اإلقفال في تاريخ فترة التقرير؛ موحدة تُحّول الموجودات والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي 
 على أساس متوسط سعر الصرف؛ و الموحدة شاملالدخل الوقائمة  موحدة يتم تحويل اإليرادات والمصاريف لكل قائمة ربح أو خسارة 
  إثبات جميع فروق تحويل العمالت في الدخل الشامل اآلخر.يتم 

 
رى خعند التوحيد، يتم إثبات فروق التحويل الناتجة عن تحويل صافي االستثمارات في المنشآت األجنبية ومن االقتراضات واألدوات المالية األ

أجنبية أو سداد أي اقتراضات تشكل جزءاً من صافي االستثمار، المصنفة كتحوطات لهذه االستثمارات، ضمن الدخل الشامل اآلخر. عند بيع عملية 
 يتم إعادة تصنيف فروق الصرف المرتبطة بها ضمن الربح أو الخسارة، كجزء من الربح أو الخسارة عند البيع.

 
ا لسعر لية األجنبية وتتم تحويلها وفقيتم التعامل مع الشهرة وتعديالت القيمة العادلة الناشئة عن استحواذ عملية أجنبية كموجودات ومطلوبات للعم

 اإلقفال.
 

 إثبات اإليرادات 3-5
 

صافية من  ،تثبت المجموعة اإليرادات لبيان تحويل البضائع المتفق عليها للعمالء. تُقاس اإليرادات بناًء على المقابل المحدد في العقد مع العميل
 مة المضافة.العوائد والخصومات التجارية وخصومات الكمية وضرائب القي

 
لحصول ايتم إثبات اإليرادات عندما يحصل العميل على السيطرة على السلع أو الخدمات )أي عندما يكون لديه القدرة على توجيه استخدام البضائع و

تم إثبات اإليرادات السارية، وبالتالي، يعلى منافع منها(. يحصل العمالء على السيطرة عند تسليم البضائع إلى العمالء وقبولهم لها وفقًا لشروط التسليم 
لنسبة للعقود افي ذلك الوقت. عادة ما تكون الفواتير مستحقة الدفع خالل فترة االئتمان المتفق عليها مع العميل، والتي قد تختلف من عميل إلى آخر. ب

ل عدم حدوث عكس كبير في قيمة اإليرادات المتراكمة المثبتة. التي تسمح للعميل بإرجاع أي بند، يتم إثبات اإليراد إلى الحد الذي يكون فيه احتما
 د جوهرية.ئلذلك، يتم تعديل مبلغ اإليرادات المثبت للعوائد المتوقعة، والتي يتم تقديرها استناًدا إلى البيانات التاريخية، إذا كانت هذه العوا

 
شهًرا. ويتم إثبات اإليرادات من المبيعات مع  12إجمالي المبيعات على مدار يتم بيع البضائع غالبًا بخصومات كبيرة بأثر رجعي استناًدا إلى 

استخدام ب الخصومات بناًء على السعر المحدد في العقد، صافية من خصومات الجملة المقدرة. يتم استخدام الخبرة المتراكمة لتقدير وتقديم الخصومات
الحد الذي يحتمل معه بشكل كبير عدم حدوث عكس جوهري للمبالغ. إن مطلوبات االسترداد  طريقة القيمة المتوقعة ويتم إثبات اإليرادات فقط إلى

ي تتم حتى ت)المدرجة في المستحقات والمطلوبات األخرى( يتم إثباتها بالنسبة لخصومات الجملة المتوقعة المستحقة للعمالء فيما يتعلق بالمبيعات ال
 نهاية فترة التقرير.

 
نها هي المسؤول الرئيسي في جميع ترتيبات اإليرادات الخاصة بها لكونها الملتزم الرئيسي في جميع ترتيبات اإليرادات،المجموعة إلى أخلصت    

 وتملك صالحية تحديد األسعار، وهي معرضة أيضا لمخاطر المخزون واالئتمان.
 

الذمم المدينة ب اإلعترافالسوق. يتم  ةممارس ألجل يتماشى مع المبيعات تتم إما نقداً أو دينحيث أن  حاليا ال يوجد أي عنصر من عناصر التمويل
المدفوعات  باعتبارها النقطة الزمنية التي يكون فيها هذا المبلغ غير مشروط ألنه يلزم انقضاء المدة فقط قبل أن تكونعندما يتم تسليم البضائع 

 مستحقة.
 

 مصاريف بيع وتوزيع وعمومية وإدارية  3-6
 

البيع والتوزيع و العمومية واإلدارية التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تعتبر على وجه التحديد جزءاً من تكلفة اإليرادات. تتضمن مصاريف 
ف ييتم تصنيف التكاليف المتعلقة بشكل مباشر وغير مباشر بأنشطة التسويق والتوزيع كمصاريف بيع وتوزيع. تصنف جميع التكاليف األخرى كمصار

 ة.ممية وإدارية. توزع هذه التكاليف بين مصاريف البيع والتوزيع والعمومية واإلدارية وتكلفة االيرادات، عند االقتضاء، وذلك بطريقة منتظعمو
 
 توزيعات األرباح 3-7

 
تماد توزيعات التي يتم فيها اع يتم إثبات توزيعات األرباح على مساهمي سدافكو تحت بند المطلوبات في القوائم المالية الموحدة للشركة في الفترة

 األرباح من قبل مساهمي سدافكو.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 )تتمة( القيمة العادلةقياس  3-2
 

ة العادلة، ميتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة أو المفصح عنها في القوائم المالية الموحدة ضمن التسلسل الهرمي للقي
 ككل:على النحو المبين أدناه، استنادا إلى أدنى مستوى للمدخالت والذي يعتبر جوهريا لقياس القيمة العادلة 

 
  أسعار السوق المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة. — 1المستوى 
  أساليب التقييم التي يكون فيها أقل قدر من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن رصدها بطريقة مباشرة أو غير  — 2المستوى

 مباشرة.
  م التي يكون فيها أقل قدر من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير يمكن رصدها.أساليب التقيي - 3المستوى 

 
بين  كان قد حدث تحويل إذابالنسبة للموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقرر المجموعة ما 

ة تقدير التصنيف )بناًء على أدنى مستوى مدخالت هام لقياس القيمة العادلة بشكل عام( في نهاية كل المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعاد
 فترة تقرير.

 
لغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصل أو االلتزام ومستوى 

 لمزيد من التفاصيل. 27العادلة حسبما تم إيضاحه أعاله. يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم التسلسل الهرمي للقيمة 
 

 التقارير القطاعية 3-3
 

عن اتخاذ  يتم إدراج القطاعات التشغيلية بطريقة تتماشى مع التقارير الداخلية المقدمة إلى مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي )معاً المسؤول الرئيس
  التشغيلية(، والذي يتولى تقييم األداء المالي والمركز المالي للمجموعة، واتخاذ القرارات االستراتيجية.القرارات 

 إن القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات والعمليات التي:
 
 تعمل في أنشطة تدر إيرادات. (1
 تتعلق بتوزيع المصادر تقييم األداء. تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي (2
 التي تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل. (3

 
 تحويل العمالت األجنبية 3-4

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض

 
مل فيها هذه الشركة تع إن البنود المدرجة في القوائم المالية لكل شركة من شركات المجموعة يتم قياسها باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي

 )"العملة الوظيفية"(. تم عرض القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي وهو العملة الوظيفية وعملة العرض لسدافكو.
 

 المعامالت واألرصدة
 

خ تلك رف السائدة في توارييتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العمالت الوظيفية لشركات المجموعة ذات الصلة بأسعار الص
  المعامالت.

 
ك التاريخ. لويعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية بتاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية باستخدام سعر الصرف في ذ

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

 
 معامالت األولية.أسعار الصرف السائدة في تواريخ اليتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام 

 
د القيمة العادلة. يتم تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية وذلك باستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي يتم فيه تحد

د ة المقاسة بالقيمة العادلة وفقا إلثبات الربح أو الخسارة عند تغير القيمة العادلة للبنتتم معاملة الربح أو الخسارة الناشئة عن تحويل البنود غير النقدي
ل الموحدة، الشام)أي: فروق التحويل على البنود التي يتم إثبات ربح أو خسارة القيمة العادلة لها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة أو قائمة الدخل 

 بح أو الخسارة الموحدة أو قائمة الدخل الشامل الموحدة، على التوالي(.يتم إثباتها أيضاً في قائمة الر
 

 
  

المراجعة اإلستراتيجية واإلدارية | الحوكمة | القوائم المالية
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 اندماج األعمال 3-8
  

الملكية أو موجودات أخرى. بغض النظر عما إذا تم االستحواذ على أدوات حقوق  األعمال دمجيتم استخدام طريقة االستحواذ المحاسبية للمحاسبة عن 
 إن المقابل المحّول نظير االستحواذ على شركة تابعة يتضمن ما يلي:

 
 القيم العادلة للموجودات المحولة 
 المطلوبات المتكبدة من قبل المالك السابقين للشركات المستحوذ عليها 
 .حصص حقوق الملكية الصادرة عن المجموعة 
 ناتج عن ترتيب مالي محتمل. القيمة العادلة ألي أصل أو التزام 
 .القيمة العادلة لحصة حقوق الملكية القائمة سابقاً في شركة تابعة 

 
ً بقيمها العادلة ف األعمال دمجويتم قياس الموجودات المقتناة القابلة للتحديد والمطلوبات المتكبدة أو المطلوبات الطارئة المفترضة في  ي تاريخ مبدئيا

غير مسيطرة في المنشأة المستحوذ عليها على أساس كل عملية استحواذ على حدة، سواء بالقيمة العادلة حقوق االستحواذ. وتقوم المجموعة بإثبات أي 
 لتحديد في المنشأة المستحوذ عليها.غير المسيطرة التناسبية من المبالغ التي تم إثباتها لصافي الموجودات القابلة لالحقوق أو بحصة 

 
 ويتم إثبات التكاليف المرتبطة باالستحواذ كمصاريف عند تكبدها.

 
 :في زيادةالإن 

 
 ،المقابل المحول 
 ،وقيمة أي حصة غير مسيطرة في المنشأة المستحوذ عليها 
  المستحوذ عليهاوالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ألي حصة حقوق ملكية سابقة في المنشأة 

 
الموجودات القابلة  لصافي على القيمة العادلة لصافي الموجودات المالية القابلة للتحديد المستحوذ عليها، تقيد كشهرة. إذا كانت المبالغ أقل من القيمة العادلة

زء من كشراء بالمقايضة. عندما يتم تأجيل تسوية أي ج للتحديد في الشركة المستحوذ عليها، يتم إثبات الفرق مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
ل االقتراض دالثمن النقدي المقابل، يتم خصم المبالغ المستحقة في المستقبل إلى قيمتها الحالية كما في تاريخ التحويل. معدل الخصم المستخدم هو مع

قرض مشابه من ممول مستقل وفقا لشروط وأحكام قابلة للمقارنة.  اإلضافي الخاص بالمنشأة، وهو المعدل ذاته الذي يمكن من خالله الحصول على
يمة العادلة مع لقيصنف الثمن المقابل المحتمل ضمن حقوق الملكية أو المطلوبات المالية. ويُعاد قياس المبالغ المصنفة ضمن المطلوبات المالية الحقاً با

ارة الموحدة. وتقوم المجموعة بإثبات الثمن المقابل المحتمل الناتج عن تجميع المنشآت بالقيمة إثبات التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخس
 العادلة في تاريخ االستحواذ. تمارس اإلدارة الحكم في تحديد معدل الخصم واحتمال تحقيق أهداف األداء.

 
ألسهم المملوكة سابقاً للمنشأة المستحوذة في المنشأة المستحوذ عليها تتم إعادة على مراحل، فإن القيمة الدفترية بتاريخ االستحواذ ل األعمال دمجإذا تحقق 

 قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. ويتم إثبات أي أرباح أو خسائر ناشئة من إعادة القياس ضمن الربح أو الخسارة.
 

 ومعداتالت آوممتلكات  3-9
 

والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت. تشتمل هذه التكلفة على الت واآلتظهر الممتلكات 
والمعدات وتكاليف االقتراض لمشاريع اإلنشاءات طويلة األجل في حال استيفاء معايير اإلثبات. عندما يتطلب األمر اآلالت تكلفة استبدال جزء من 

والمعدات على فترات زمنية، تقوم المجموعة باستهالكها بشكل منفصل بناء على أعمارها اإلنتاجية المحددة. وبالمثل، اآلالت زاء هامة من استبدال أج
يف التصليح لوالمعدات كبديل في حالة استيفاء معايير اإلثبات. كما يتم إثبات تكالآلالت عند إجراء إصالحات كبرى، يتم إثبات تكلفتها بالقيمة الدفترية 

ل بعد استعماله في باألصوالصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها. وتُدرج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إليقاف العملية المتعلقة 
  رية.تكلفة األصل ذي الصلة في حال استيفاء معايير إثبات المخصص ويكون من المتوقع أن تكون هذه المبالغ جوه

 
افة النفقات األخرى والمعدات. يتم إثبات كواآلالت تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية المتمثلة في بند الممتلكات 

 في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها.
 

ت على امعدوالواآلالت بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات  يتم تحميل االستهالك على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
 النحو التالي:

 
  النسبة 
  

 10-2.5 مبان  
 12.5-6.7 آالت ومعدات  
 25-15 مركبات ومقطورات  
 25-10 أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية  
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 )تتمة( ومعداتوآالت ممتلكات  3-9
 

والمعدات وأي أجزاء أخرى هامة عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو واآلالت يتم إلغاء إثبات بند الممتلكات 
صل( في استبعاده. يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن إلغاء إثبات األصل )المحتسب بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لأل

المعدات وواآلالت سارة الموحدة عند إلغاء إثبات األصل. تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات قائمة الربح أو الخ
 في نهاية كل فترة مالية ويتم تعديلها بأثر مستقبلي، إذا اقتضى األمر.

 
 موجودات غير ملموسة  3-10

 
 الشهرة

 
االستحواذ على شركة بالتكلفة على النحو المحدد في تاريخ االستحواذ على الشركة ناقصاً خسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن تدرج الشهرة الناتجة عن 

 وجدت.
 

ري ياً لتحوتُدرج الشهرة الناتجة عن االستحواذ على الشركات التابعة في الموجودات غير الملموسة. وال يتم حساب إطفاء الشهرة، ولكن يتم فحصها سن
ة ناقصاً كلفاالنخفاض في قيمتها، أو أكثر تكراراً إذا أشارت األحداث أو التغيرات في الظروف إلى وجود انخفاض محتمل في القيمة ويتم إدراجها بالت

  شأة المباعة.متعلقة بالمنالخسائر المتراكمة عن االنخفاض في القيمة. تشمل األرباح والخسائر الناشئة عن استبعاد أي منشأة القيمة الدفترية للشهرة ال
 
يتم تخصيص الشهرة إلى وحدات توليد النقد لغرض فحص االنخفاض في القيمة. يتم إجراء التخصيص لوحدات توليد النقد أو مجموعات من وحدات 

الله وحدات عند أدنى مستوى يتم من ختوليد النقد المتوقع استفادتها من تجميع المنشآت الذي تنشأ عنه الشهرة. ويتم تحديد الوحدات أو مجموعات من ال
 مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية حيث أنها تمثل قطاعات تشغيلية.

 
 العالمات التجارية وعالقات العمالء والموردين

 
دين في تجميع العمالء والمور يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة المكتسبة بشكل منفصل بالتكلفة التاريخية. يتم إثبات العالمات التجارية وعالقات

ئر االنخفاض تراكم وخساالمنشآت بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ، حيث أن لديها أعمار إنتاجية محدودة ويتم إدراجها الحقاً بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء الم
  في القيمة.

 
 ثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة على النحو التالي:يتم تحميل اإلطفاء على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بطريقة القسط ال

 
 عدد السنوات 
  

 5-4 العالمة التجارية  
 

 الزكاة وضريبة الدخل على المنشآت األجنبية 3-11
 

 
ربح تحميل مخصص الزكاة على قائمة الوفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(، تخضع المجموعة للزكاة العائدة للمساهمين السعوديين. يتم 

ربط الزكاة  سنواتأو الخسارة الموحدة. يتم تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة، إن وجدت، عند إنهاء الربوط النهائية، عند تحديد هذه المبالغ. بالنسبة ل
  المعلقة، يتم ربط المخصصات في كل فترة تقرير اعتماًدا على حالة ربط الزكاة.

 
ت فيها. يمثل في البلدان التي تأسسذات الصلة يتم تقديم ضريبة الدخل على المنشآت األجنبية بما في ذلك الشركات التابعة وفقًا ألنظمة ضريبة الدخل 

لدخل المطبقة لكل امصروف أو إيراد ضريبة الدخل عن الفترة الضريبة المستحقة على اإليرادات الخاضعة للضريبة للفترات الحالية وفقاً لمعدل ضريبة 
 جهة اختصاص.

 
التي تعمل فيها  نيتم حساب تكلفة ضريبة الدخل الحالية على أساس القوانين الضريبية المطبقة أو التي ستُطبق بشكٍل فعلي بنهاية فترة التقرير في البلدا

ربح أو ريبة الدخل المتعلقة بالشركات التابعة في قائمة الالشركة وشركاتها التابعة والزميلة وتحقق فيها دخالً خاضعاً للضريبة. يتم تسجيل تكلفة ض
تكون فيها  يالخسارة الموحدة، إذا كانت جوهرية. تقوم اإلدارة بإجراء تقييم دوري للمواقف المتخذة بخصوص اإلقرارات الضريبية بالنسبة للحاالت الت

 أساس المبالغ المتوقع دفعها إلى سلطات تحصيل الضرائب.لوائح الضرائب السارية خاضعة للتأويل. وترصد المخصصات الالزمة على 
  

 دي.وتقوم المجموعة باستقطاع ضرائب عن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية، كما يتطلب نظام ضريبة الدخل السع
 
  

التقرير السنوي للعام المالي 2020-2021م
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 اندماج األعمال 3-8
  

الملكية أو موجودات أخرى. بغض النظر عما إذا تم االستحواذ على أدوات حقوق  األعمال دمجيتم استخدام طريقة االستحواذ المحاسبية للمحاسبة عن 
 إن المقابل المحّول نظير االستحواذ على شركة تابعة يتضمن ما يلي:

 
 القيم العادلة للموجودات المحولة 
 المطلوبات المتكبدة من قبل المالك السابقين للشركات المستحوذ عليها 
 .حصص حقوق الملكية الصادرة عن المجموعة 
 ناتج عن ترتيب مالي محتمل. القيمة العادلة ألي أصل أو التزام 
 .القيمة العادلة لحصة حقوق الملكية القائمة سابقاً في شركة تابعة 

 
ً بقيمها العادلة ف األعمال دمجويتم قياس الموجودات المقتناة القابلة للتحديد والمطلوبات المتكبدة أو المطلوبات الطارئة المفترضة في  ي تاريخ مبدئيا

غير مسيطرة في المنشأة المستحوذ عليها على أساس كل عملية استحواذ على حدة، سواء بالقيمة العادلة حقوق االستحواذ. وتقوم المجموعة بإثبات أي 
 لتحديد في المنشأة المستحوذ عليها.غير المسيطرة التناسبية من المبالغ التي تم إثباتها لصافي الموجودات القابلة لالحقوق أو بحصة 

 
 ويتم إثبات التكاليف المرتبطة باالستحواذ كمصاريف عند تكبدها.

 
 :في زيادةالإن 

 
 ،المقابل المحول 
 ،وقيمة أي حصة غير مسيطرة في المنشأة المستحوذ عليها 
  المستحوذ عليهاوالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ألي حصة حقوق ملكية سابقة في المنشأة 

 
الموجودات القابلة  لصافي على القيمة العادلة لصافي الموجودات المالية القابلة للتحديد المستحوذ عليها، تقيد كشهرة. إذا كانت المبالغ أقل من القيمة العادلة

زء من كشراء بالمقايضة. عندما يتم تأجيل تسوية أي ج للتحديد في الشركة المستحوذ عليها، يتم إثبات الفرق مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
ل االقتراض دالثمن النقدي المقابل، يتم خصم المبالغ المستحقة في المستقبل إلى قيمتها الحالية كما في تاريخ التحويل. معدل الخصم المستخدم هو مع

قرض مشابه من ممول مستقل وفقا لشروط وأحكام قابلة للمقارنة.  اإلضافي الخاص بالمنشأة، وهو المعدل ذاته الذي يمكن من خالله الحصول على
يمة العادلة مع لقيصنف الثمن المقابل المحتمل ضمن حقوق الملكية أو المطلوبات المالية. ويُعاد قياس المبالغ المصنفة ضمن المطلوبات المالية الحقاً با

ارة الموحدة. وتقوم المجموعة بإثبات الثمن المقابل المحتمل الناتج عن تجميع المنشآت بالقيمة إثبات التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخس
 العادلة في تاريخ االستحواذ. تمارس اإلدارة الحكم في تحديد معدل الخصم واحتمال تحقيق أهداف األداء.

 
ألسهم المملوكة سابقاً للمنشأة المستحوذة في المنشأة المستحوذ عليها تتم إعادة على مراحل، فإن القيمة الدفترية بتاريخ االستحواذ ل األعمال دمجإذا تحقق 

 قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. ويتم إثبات أي أرباح أو خسائر ناشئة من إعادة القياس ضمن الربح أو الخسارة.
 

 ومعداتالت آوممتلكات  3-9
 

والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت. تشتمل هذه التكلفة على الت واآلتظهر الممتلكات 
والمعدات وتكاليف االقتراض لمشاريع اإلنشاءات طويلة األجل في حال استيفاء معايير اإلثبات. عندما يتطلب األمر اآلالت تكلفة استبدال جزء من 

والمعدات على فترات زمنية، تقوم المجموعة باستهالكها بشكل منفصل بناء على أعمارها اإلنتاجية المحددة. وبالمثل، اآلالت زاء هامة من استبدال أج
يف التصليح لوالمعدات كبديل في حالة استيفاء معايير اإلثبات. كما يتم إثبات تكالآلالت عند إجراء إصالحات كبرى، يتم إثبات تكلفتها بالقيمة الدفترية 

ل بعد استعماله في باألصوالصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها. وتُدرج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إليقاف العملية المتعلقة 
  رية.تكلفة األصل ذي الصلة في حال استيفاء معايير إثبات المخصص ويكون من المتوقع أن تكون هذه المبالغ جوه

 
افة النفقات األخرى والمعدات. يتم إثبات كواآلالت تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية المتمثلة في بند الممتلكات 

 في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها.
 

ت على امعدوالواآلالت بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات  يتم تحميل االستهالك على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
 النحو التالي:

 
  النسبة 
  

 10-2.5 مبان  
 12.5-6.7 آالت ومعدات  
 25-15 مركبات ومقطورات  
 25-10 أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية  
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 )تتمة( ومعداتوآالت ممتلكات  3-9
 

والمعدات وأي أجزاء أخرى هامة عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو واآلالت يتم إلغاء إثبات بند الممتلكات 
صل( في استبعاده. يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن إلغاء إثبات األصل )المحتسب بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لأل

المعدات وواآلالت سارة الموحدة عند إلغاء إثبات األصل. تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات قائمة الربح أو الخ
 في نهاية كل فترة مالية ويتم تعديلها بأثر مستقبلي، إذا اقتضى األمر.

 
 موجودات غير ملموسة  3-10

 
 الشهرة

 
االستحواذ على شركة بالتكلفة على النحو المحدد في تاريخ االستحواذ على الشركة ناقصاً خسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن تدرج الشهرة الناتجة عن 

 وجدت.
 

ري ياً لتحوتُدرج الشهرة الناتجة عن االستحواذ على الشركات التابعة في الموجودات غير الملموسة. وال يتم حساب إطفاء الشهرة، ولكن يتم فحصها سن
ة ناقصاً كلفاالنخفاض في قيمتها، أو أكثر تكراراً إذا أشارت األحداث أو التغيرات في الظروف إلى وجود انخفاض محتمل في القيمة ويتم إدراجها بالت

  شأة المباعة.متعلقة بالمنالخسائر المتراكمة عن االنخفاض في القيمة. تشمل األرباح والخسائر الناشئة عن استبعاد أي منشأة القيمة الدفترية للشهرة ال
 
يتم تخصيص الشهرة إلى وحدات توليد النقد لغرض فحص االنخفاض في القيمة. يتم إجراء التخصيص لوحدات توليد النقد أو مجموعات من وحدات 

الله وحدات عند أدنى مستوى يتم من ختوليد النقد المتوقع استفادتها من تجميع المنشآت الذي تنشأ عنه الشهرة. ويتم تحديد الوحدات أو مجموعات من ال
 مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية حيث أنها تمثل قطاعات تشغيلية.

 
 العالمات التجارية وعالقات العمالء والموردين

 
دين في تجميع العمالء والمور يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة المكتسبة بشكل منفصل بالتكلفة التاريخية. يتم إثبات العالمات التجارية وعالقات

ئر االنخفاض تراكم وخساالمنشآت بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ، حيث أن لديها أعمار إنتاجية محدودة ويتم إدراجها الحقاً بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء الم
  في القيمة.

 
 ثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة على النحو التالي:يتم تحميل اإلطفاء على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بطريقة القسط ال

 
 عدد السنوات 
  

 5-4 العالمة التجارية  
 

 الزكاة وضريبة الدخل على المنشآت األجنبية 3-11
 

 
ربح تحميل مخصص الزكاة على قائمة الوفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(، تخضع المجموعة للزكاة العائدة للمساهمين السعوديين. يتم 

ربط الزكاة  سنواتأو الخسارة الموحدة. يتم تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة، إن وجدت، عند إنهاء الربوط النهائية، عند تحديد هذه المبالغ. بالنسبة ل
  المعلقة، يتم ربط المخصصات في كل فترة تقرير اعتماًدا على حالة ربط الزكاة.

 
ت فيها. يمثل في البلدان التي تأسسذات الصلة يتم تقديم ضريبة الدخل على المنشآت األجنبية بما في ذلك الشركات التابعة وفقًا ألنظمة ضريبة الدخل 

لدخل المطبقة لكل امصروف أو إيراد ضريبة الدخل عن الفترة الضريبة المستحقة على اإليرادات الخاضعة للضريبة للفترات الحالية وفقاً لمعدل ضريبة 
 جهة اختصاص.

 
التي تعمل فيها  نيتم حساب تكلفة ضريبة الدخل الحالية على أساس القوانين الضريبية المطبقة أو التي ستُطبق بشكٍل فعلي بنهاية فترة التقرير في البلدا

ربح أو ريبة الدخل المتعلقة بالشركات التابعة في قائمة الالشركة وشركاتها التابعة والزميلة وتحقق فيها دخالً خاضعاً للضريبة. يتم تسجيل تكلفة ض
تكون فيها  يالخسارة الموحدة، إذا كانت جوهرية. تقوم اإلدارة بإجراء تقييم دوري للمواقف المتخذة بخصوص اإلقرارات الضريبية بالنسبة للحاالت الت

 أساس المبالغ المتوقع دفعها إلى سلطات تحصيل الضرائب.لوائح الضرائب السارية خاضعة للتأويل. وترصد المخصصات الالزمة على 
  

 دي.وتقوم المجموعة باستقطاع ضرائب عن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية، كما يتطلب نظام ضريبة الدخل السع
 
  

المراجعة اإلستراتيجية واإلدارية | الحوكمة | القوائم المالية
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 اإليجار عقود 3-12
 

ن سنة متقوم المجموعة بتأجير مختلف السكنات واألراضي والمستودعات والمركبات ومرافق المستودعات. وعادة ما تكون عقود اإليجار لفترات ثابتة 
ى مجموعة سنة ولكن قد تحمل خيارات تمديد كما هو موضح أدناه. ويتم التفاوض على شروط اإليجار على أساس فردي وتحتوي عل 20واحدة إلى 

 قتراض.واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي تعهدات، ولكن ال يجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض اال
 

لى الخسارة الموحدة عيتم تحميل المدفوعات المسددة بموجب عقود اإليجار التشغيلي )بعد خصم أي حوافز تستلم من المؤجر( على قائمة الربح أو 
 أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 
لمجموعة. ايتم إثبات عقود اإليجار باعتبارها موجودات حق االستخدام وباعتبارها مطلوبات مقابلة في تاريخ إتاحة األصل المؤجر لالستخدام من قبل 

 ميل تكلفة التمويل على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على مدى فترة اإليجار بحيثيتم توزيع كل دفعة إيجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل. يتم تح
صل أو أليتم تحقيق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة. يتم استهالك أصل حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي ل

 صر.فترة اإليجار على أساس القسط الثابت، أيهما أق
 

حالية لمدفوعات ليتم مبدئياً قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار على أساس القيمة الحالية. تتضمن المطلوبات اإليجارية صافي القيمة ا
 اإليجار التالية:

 
 ض.المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة جوهرياً( ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة القب •
 المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية؛ •
 سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار؛ و •
 ر.مدفوعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخيا •

 
عدل دام ميتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، عندها يتم استخ

يمة ق االقتراض اإلضافي للمستأجر، حيث يمثل المعدل الذي يجب على المستأجر سداده القتراض المبالغ الضرورية للحصول على موجودات ذات
 مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وشروط مماثلة.

 
 يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تتضمن التالي:

 
 مبلغ القياس المبدئي اللتزام اإليجار. •
 أي مدفوعات إيجار تم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة. •
 مباشرة مبدئية.أي تكاليف  •
 تكاليف التجديد. •
 

ثابت ليتم إثبات كامل المبالغ المدفوعة المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط ا
شهًرا.  12يجار التي ال تزيد مّدتها على الـ كمصاريف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. وتعرف عقود اإليجار قصيرة األجل على أنّها عقود اإل

يار ممارسة خعند تحديد مدة اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التمديد، أو عدم 
  ة اإليجار إذا كان تمديد اإليجار )أو عدم إنهاءه( مؤكداً بشكل معقول.اإلنهاء. يتم إدراج خيارات التمديد )أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء( فقط في مد

 
إدارة  حيث يتم إدراج خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من عقود إيجار األراضي والمستودعات داخل المجموعة. وتستخدم لزيادة المرونة التشغيلية من

 ممارسة غالبية خيارات التمديد واإلنهاء المحتفظ بها إال من قبل كال الطرفين.الموجودات التي تستخدم في عمليات المجموعة. ال تتم 
 

، لم يكن لدى المجموعة أي عقود إيجار مصنفة كأصل حق االستخدام ذي طبيعة متغيرة. تحتوي بعض عقود اإليجار على 2020مارس  31في 
لإللغاء. وتسعى المجموعة، حيثما كان ذلك عمليًا، إلى تضمين خيارات تمديد في  خيارات تمديد تمارسها المجموعة قبل نهاية فترة العقد غير القابلة

ا إذا كان من م عقود إيجار جديدة لتوفير المرونة التشغيلية. تتم ممارسة خيارات التمديد من قبل كال الطرفين. تقوم المجموعة عند بدء اإليجار بتقدير
 دم المجموعة ضمانات القيمة المتبقية فيما يتعلق بأي من عقود اإليجار الخاصة بها.المؤكد إلى حد معقول ممارسة الخيارات. ال تق
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

  األدوات المالية 3-13
 

 غير المشتقة األدوات المالية
 
 (غير مشتقة) موجودات مالية (1)

 
 التصنيف

 
  تصنيف األصل المالي في أياً من الفئات التالية: عند اإلثبات المبدئي، يتم

 .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  
  والخسارة.أمقاسة الحقا بالقيمة العادلة من خالل الربح  

 
  يعتمد تصنيف الموجودات المالية على نموذج األعمال الذي تدار من خالله الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.

 
 أدوات الدين

 
 تحقق الشرطين التاليين:تُصنف "أداة الدين" على أنها مقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة في حال 

 
 أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و (أ)

 
أن تؤدي األحكام التعاقدية لألصل إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات أصل الدين والفائدة على مبلغ أصل  (ب)

 الدين القائم.
 
القيمة ارة أو بفي حال عدم تحقق الشرطين أعاله، يتم تصنيف "أداة الدين" على أنها مقاسة الحقا بالقيمة العادلة، إما بالقيمة من خالل الربح أو الخس

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بناًء على نموذج االعمال.
 

  القياس )أ(
 

 اإلثبات المبدئي
 

ستحواذ على اإلثبات المبدئي، تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بقيمتها العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة العائدة بشكل مباشر إلى االعند 
جة ات المالية المدراألصل المالي، في حال عدم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويتم إدراج تكاليف المعاملة للموجود

سليم ت بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصروف في الربح أو الخسارة. يتم إثبات مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب
ه تاجرة ـ أي التاريخ الذي تلتزم فيالموجودات خالل فترة زمنية تحددها األحكام أو األعراف السائدة في السوق )طريقة التداول العادية( في تاريخ الم

 المجموعة بشراء أو بيع األصل.
 

 القياس الالحق
 

 أدوات الدين المقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة
 

الفائدة الفعلي.  سعر إن هذه الفئة هي األنسب للمجموعة. بعد القياس األولي، يتم قياس مثل هذه الموجودات المالية الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة
عر الفائدة س يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االستحواذ واألتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من

بح أو الخسارة. جة عن انخفاض القيمة في الرالفعلي. ويتم إدراج سعر الفائدة الفعلي في إيرادات التمويل في الربح أو الخسارة. ويتم إثبات الخسائر النات
  الموظفين.وتُطبق هذه الفئة عموماً على الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى واألرصدة البنكية وودائع الضمان والدفعات المقدمة إلى 

 
 أدوات الدين المقاسة الحقا بالقيمة العادلة

 
يتم قياس هذه الموجودات المالية الحقا بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير، مع إثبات جميع التغيرات إما في بالنسبة لهذه الفئة، فعند االقتضاء، 

دوات بة ألالربح أو الخسارة بالنسبة ألدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو ضمن الدخل الشامل اآلخر بالنس
 لمصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.حقوق الملكية ا

 
 

التقرير السنوي للعام المالي 2020-2021م
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 اإليجار عقود 3-12
 

ن سنة متقوم المجموعة بتأجير مختلف السكنات واألراضي والمستودعات والمركبات ومرافق المستودعات. وعادة ما تكون عقود اإليجار لفترات ثابتة 
ى مجموعة سنة ولكن قد تحمل خيارات تمديد كما هو موضح أدناه. ويتم التفاوض على شروط اإليجار على أساس فردي وتحتوي عل 20واحدة إلى 

 قتراض.واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي تعهدات، ولكن ال يجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض اال
 

لى الخسارة الموحدة عيتم تحميل المدفوعات المسددة بموجب عقود اإليجار التشغيلي )بعد خصم أي حوافز تستلم من المؤجر( على قائمة الربح أو 
 أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 
لمجموعة. ايتم إثبات عقود اإليجار باعتبارها موجودات حق االستخدام وباعتبارها مطلوبات مقابلة في تاريخ إتاحة األصل المؤجر لالستخدام من قبل 

 ميل تكلفة التمويل على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على مدى فترة اإليجار بحيثيتم توزيع كل دفعة إيجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل. يتم تح
صل أو أليتم تحقيق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة. يتم استهالك أصل حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي ل

 صر.فترة اإليجار على أساس القسط الثابت، أيهما أق
 

حالية لمدفوعات ليتم مبدئياً قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار على أساس القيمة الحالية. تتضمن المطلوبات اإليجارية صافي القيمة ا
 اإليجار التالية:

 
 ض.المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة جوهرياً( ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة القب •
 المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية؛ •
 سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار؛ و •
 ر.مدفوعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخيا •

 
عدل دام ميتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، عندها يتم استخ

يمة ق االقتراض اإلضافي للمستأجر، حيث يمثل المعدل الذي يجب على المستأجر سداده القتراض المبالغ الضرورية للحصول على موجودات ذات
 مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بأحكام وشروط مماثلة.

 
 يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تتضمن التالي:

 
 مبلغ القياس المبدئي اللتزام اإليجار. •
 أي مدفوعات إيجار تم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة. •
 مباشرة مبدئية.أي تكاليف  •
 تكاليف التجديد. •
 

ثابت ليتم إثبات كامل المبالغ المدفوعة المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط ا
شهًرا.  12يجار التي ال تزيد مّدتها على الـ كمصاريف في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. وتعرف عقود اإليجار قصيرة األجل على أنّها عقود اإل

يار ممارسة خعند تحديد مدة اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التمديد، أو عدم 
  ة اإليجار إذا كان تمديد اإليجار )أو عدم إنهاءه( مؤكداً بشكل معقول.اإلنهاء. يتم إدراج خيارات التمديد )أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء( فقط في مد

 
إدارة  حيث يتم إدراج خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من عقود إيجار األراضي والمستودعات داخل المجموعة. وتستخدم لزيادة المرونة التشغيلية من

 ممارسة غالبية خيارات التمديد واإلنهاء المحتفظ بها إال من قبل كال الطرفين.الموجودات التي تستخدم في عمليات المجموعة. ال تتم 
 

، لم يكن لدى المجموعة أي عقود إيجار مصنفة كأصل حق االستخدام ذي طبيعة متغيرة. تحتوي بعض عقود اإليجار على 2020مارس  31في 
لإللغاء. وتسعى المجموعة، حيثما كان ذلك عمليًا، إلى تضمين خيارات تمديد في  خيارات تمديد تمارسها المجموعة قبل نهاية فترة العقد غير القابلة

ا إذا كان من م عقود إيجار جديدة لتوفير المرونة التشغيلية. تتم ممارسة خيارات التمديد من قبل كال الطرفين. تقوم المجموعة عند بدء اإليجار بتقدير
 دم المجموعة ضمانات القيمة المتبقية فيما يتعلق بأي من عقود اإليجار الخاصة بها.المؤكد إلى حد معقول ممارسة الخيارات. ال تق
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

  األدوات المالية 3-13
 

 غير المشتقة األدوات المالية
 
 (غير مشتقة) موجودات مالية (1)

 
 التصنيف

 
  تصنيف األصل المالي في أياً من الفئات التالية: عند اإلثبات المبدئي، يتم

 .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  
  والخسارة.أمقاسة الحقا بالقيمة العادلة من خالل الربح  

 
  يعتمد تصنيف الموجودات المالية على نموذج األعمال الذي تدار من خالله الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية.

 
 أدوات الدين

 
 تحقق الشرطين التاليين:تُصنف "أداة الدين" على أنها مقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة في حال 

 
 أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و (أ)

 
أن تؤدي األحكام التعاقدية لألصل إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات أصل الدين والفائدة على مبلغ أصل  (ب)

 الدين القائم.
 
القيمة ارة أو بفي حال عدم تحقق الشرطين أعاله، يتم تصنيف "أداة الدين" على أنها مقاسة الحقا بالقيمة العادلة، إما بالقيمة من خالل الربح أو الخس

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بناًء على نموذج االعمال.
 

  القياس )أ(
 

 اإلثبات المبدئي
 

ستحواذ على اإلثبات المبدئي، تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بقيمتها العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة العائدة بشكل مباشر إلى االعند 
جة ات المالية المدراألصل المالي، في حال عدم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويتم إدراج تكاليف المعاملة للموجود

سليم ت بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصروف في الربح أو الخسارة. يتم إثبات مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب
ه تاجرة ـ أي التاريخ الذي تلتزم فيالموجودات خالل فترة زمنية تحددها األحكام أو األعراف السائدة في السوق )طريقة التداول العادية( في تاريخ الم

 المجموعة بشراء أو بيع األصل.
 

 القياس الالحق
 

 أدوات الدين المقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة
 

الفائدة الفعلي.  سعر إن هذه الفئة هي األنسب للمجموعة. بعد القياس األولي، يتم قياس مثل هذه الموجودات المالية الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة
عر الفائدة س يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االستحواذ واألتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من

بح أو الخسارة. جة عن انخفاض القيمة في الرالفعلي. ويتم إدراج سعر الفائدة الفعلي في إيرادات التمويل في الربح أو الخسارة. ويتم إثبات الخسائر النات
  الموظفين.وتُطبق هذه الفئة عموماً على الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى واألرصدة البنكية وودائع الضمان والدفعات المقدمة إلى 

 
 أدوات الدين المقاسة الحقا بالقيمة العادلة

 
يتم قياس هذه الموجودات المالية الحقا بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير، مع إثبات جميع التغيرات إما في بالنسبة لهذه الفئة، فعند االقتضاء، 

دوات بة ألالربح أو الخسارة بالنسبة ألدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو ضمن الدخل الشامل اآلخر بالنس
 لمصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.حقوق الملكية ا

 
 

المراجعة اإلستراتيجية واإلدارية | الحوكمة | القوائم المالية
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 )تتمة(األدوات المالية  3-13
 

 إلغاء اإلثبات )ب(
 

متماثلة( )أي استبعادها من قائمة  يتم بشكل رئيسي استبعاد أصل مالي )أو إن أمكن، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية
 المركز المالي الموحدة للمجموعة( في الحالت التالية:

 
 يكون الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل قد انقضى؛ أو 

 
 ر جوهري إلى أخيقيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من أصل أو تحمل التزام بدفع تدفقات نقدية مستلمة بالكامل دون ت

طرف ثالث بموجب اتفاقية "تمرير"، أو )أ( قيام المجموعة بتحويل كافة مخاطر ومنافع األصل أو )ب( عدم قيام المجموعة بتحويل أو 
  االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل.

 
النقدية من أصل أو عندما تقوم بإبرام اتفاقية تمرير، تقوم بتقييم ما إذا كانت وإلى أي حد قد احتفظت عندما تحّول المجموعة حقوقها الستالم التدفقات 

ل سيطرتها وّ بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية. إذا لم تقم بتحويل أو االحتفاظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولم تح
تستمر في إثبات األصل المحول إلى المدى الذي تستمر عالقة المجموعة به. وفي تلك الحالة، تستمر المجموعة في إثبات  على األصل، فإن المجموعة

 عة.والمطلوبات المرتبطة باألصل. وتقاس الموجودات المحولة والمطلوبات المرتبطة على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها المجم
 

مشاركة التي تتخذ شكل الضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ يمكن مطالبة المجموعة بسداده، ويقاس استمرار ال
 أيهما أقل.

 
  االنخفاض في القيمة )ج(

 
تقاس لمالية والتي هي أدوات دين، وتقوم المجموعة بتطبيق نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة للقياس وإثبات خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات ا

اض في قيمة النخفبالتكلفة المطفأة، )مثال: الودائع والذمم المدينة التجارية واألرصدة البنكية(. تتبع المجموعة "منهجاً مبسطاً" إلثبات مخصص خسارة ا
 الذمم المدينة التجارية، إن كانت ال تحتوي على عنصر تمويل هام.

 
سط ال يتطلب من المجموعة تتبع التغيرات في مخاطر االئتمان. وبدالً من ذلك، فإن المجموعة تثبت مخصص خسارة االنخفاض إن تطبيق المنهج المب

وقعة على مدار متفي القيمة على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر في تاريخ كل تقرير، مباشرة منذ اإلثبات األولي. خسارة االئتمان ال
  هي خسارة االئتمان المتوقعة الناتجة عن جميع أحداث التخلف عن السداد المحتملة على مدار العمر المتوقع لألداة المالية. العمر

 
طبيق تتستخدم المجموعة جدول مخصصات في حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة من الموجودات المالية بغرض تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة و

معدالت المخصصات على شرائح أعمار الديون متأخرة السداد التعاقدية ذات العالقة. تم تطوير جدول المخصصات باألخذ في االعتبار أنه من بعض 
 لناتجاالمرجح أن يتم التخلف عن السداد والخسارة من ذلك التأخر حيث تشير المعلومات السابقة للمجموعة إلى ذلك، ويتم تعديلهما بحيث يعكسان 

 المستقبلي المتوقع.
 

 يتم إثبات مخصص )عكس( خسارة االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل الفترة كإيرادات/ مصاريف في الربح أو الخسارة.
 

 (غير مشتقة) مطلوبات مالية (2)
 

ات المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة. تلغي المجموعة إثبيتم إثبات المطلوبات المالية مبدئياً في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تصبح فيه 
في قائمة المركز  لمبلغااللتزام المالي عند تنفيذ التزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انقضائها. يتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي ا

وني في مقاصة المبالغ وتعتزم إما التسوية على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات، وتسوية المالي الموحدة فقط عندما يكون للمجموعة حق قان
ات المالية بالمطلوبات في وقت واحد. تصنف المجموعة المطلوبات المالية غير المشتقة إلى فئة المطلوبات المالية األخرى. يتم إثبات مثل هذه المطلو

ية تكاليف متعلقة مباشرة بالمعاملة. وبعد اإلثبات المبدئي، يتم قياس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها أ
 طريقة معدل الفائدة الفعلي.

 
 تتكون المطلوبات المالية غير المشتقة للمجموعة من الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى.

 
  المقاصة (3)

 
اصة قمقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما يكون للمجموعة حق قانوني في ميتم 

 المبالغ وتعتزم إما التسوية على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات، وتسوية المطلوبات في وقت واحد.
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  )تتمة(األدوات المالية  3-13
 

 المالية األدوات مشتقات
 

 كموجودات تقرير ترةف كل نهاية في العادلة بقيمتها الحقا قياسها ويعاد ، المشتقات عقد إبرام تاريخ في العادلة بالقيمة مبدئيا المالية المشتقات إثبات يتم
 بالقيمة تغيراتال إثبات ويتم. تحوط كأداة مشتقات أي المجموعة تصنف لم. سالبة العادلة القيمة تكون عندما وكمطلوبات موجبة العادلة القيمة تكون حيث

 التشغيل اتإيراد" في تضمينها ويتم الموجزة الموحدة األولية الخسارة أو الربح قائمة في الفور على التحوط لمحاسبة مؤهلة غير مشتقة أداة ألي العادلة
 المستحقة المالية األدوات مشتقات خسائر/  بأرباح االعتراف يتم. تكبدها عند الخسارة أو الربح في صلة ذات معاملة أي تكاليف إثبات يتم".  األخرى

 ."األخرى التشغيل إيرادات" في تضمينها ويتم الموجزة الموحدة األولية الخسارة أو الربح قائمة في
 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 3-14

 
ي حال ثر فال تخضع الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد لإلطفاء ويتم اختبارها سنوياً من حيث انخفاض القيمة، أو أك

دما تشير نأشارت األحداث أو التغيرات في الظروف إلى انخفاض محتمل للقيمة. يتم اختبار الموجودات األخرى فيما يتعلق باالنخفاض في قيمتها ع
ة، والتي تمثل ماألحداث أو التغير في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد. يتم إثبات الخسارة الناتجة عن االنخفاض في القي

. ولغرض أو قيمة االستخدام، أيهما أعلىالزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد وهي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع 
كون منفصلة تتقدير قيمة االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات عند أدنى مستوى لها حيث تتواجد تدفقات نقدية قابلة للتحديد بشكل منفصل والتي 

درة للنقد(. تتم مراجعة الموجودات غير المالية، بخالف إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الناجمة عن موجودات أخرى أو مجموعة موجودات )وحدات م
 الشهرة، والتي سبق أن حدث انخفاض في قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك االنخفاض، وذلك في نهاية تاريخ كل فترة تقرير.

 
  نقد وما يماثله  3-15

 
البنوك وفي الصندوق واالستثمارات األخرى قصيرة األجل ذات السيولة العالية يشتمل النقد وما يماثله في قائمة المركز المالي الموحدة على النقد لدى 

تأثر تأثراً كبيراً تالتي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء و/ أو التي تكون جاهزة للتحويل إلى مبالغ نقدية معلومة وال 
تدفقات النقدية الموحدة، يتكون النقد وما يماثله من النقد والودائع قصيرة األجل كما هو موضح أعاله، بعد بمخاطر التغير في القيمة. ألغراض قائمة ال

 خصم القروض البنكية المستحقة )إن وجدت( نظرا ألنها تعتبر جزءا ال يتجزأ من إدارة النقد لدى المجموعة.
 

  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى  3-16
 

بعد خصم  يالمدينة التجارية والذمم المدينة األخرى مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعليتم إثبات الذمم 
 مخصص االنخفاض في القيمة.

 
 مخزون 3-17

 
اشرة ونفقات اليف السلع التامة الصنع تكلفة المواد والعمالة المبيتم تقييم المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. تشمل تك

بنود المخزون لالتصنيع المناسبة. تتضمن تكلفة المخزون النفقات المتكبدة في الحصول عليها وإيصالها إلى موقعه وحالته الحالية. يتم تخصيص التكاليف 
 ف بنود المخزون المشتراة بعد خصم التخفيضات والخصومات.الفردية على أساس الوارد أوال صادر أوال. يتم تحديد تكالي

 
 ع.ييمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية ناقصاً تكاليف استكمال العملية المقدرة ومصاريف الب

 
 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 3-18

 
المدفوعة للسلع والخدمات المقدمة للمجموعة قبل نهاية الفترة المالية. وهذه المبالغ غير مضمونة وعادة ما تدفع وفقا تمثل هذه المبالغ المطلوبات غير 

تحقة الدفع خالل مسلألحكام المتفق عليها. يتم عرض الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى ضمن المطلوبات المتداولة باستثناء تلك التي ال تكون 
 لفائدة الفعلي.ا شهرا بعد تاريخ التقرير. يتم إثبات هذه المبالغ مبدئياً بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل 12

 
 مخصصات 3-19

 
ة زام قائم نظامي أو ضمني نتيجيتم إثبات المخصصات عن مطالبات قانونية وضمانات خدمات والوفاء بااللتزامات عندما يترتب على المجموعة الت

كٍل موثوق شألحداٍث سابقة، ويكون من المحتمل أن يستدعي األمر تدفق خارجي للموارد من أجل تسوية االلتزام، ويكون باإلمكان قياس مبلغ االلتزام ب
 به. ال تحتسب مخصصات لخسائر العمليات المستقبلية.

 
 تضعه اإلدارة للنفقات المطلوبة لسداد االلتزام الحالي في نهاية فترة التقرير.تقاس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقدير 
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 إلغاء اإلثبات )ب(
 

متماثلة( )أي استبعادها من قائمة  يتم بشكل رئيسي استبعاد أصل مالي )أو إن أمكن، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية
 المركز المالي الموحدة للمجموعة( في الحالت التالية:

 
 يكون الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل قد انقضى؛ أو 

 
 ر جوهري إلى أخيقيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من أصل أو تحمل التزام بدفع تدفقات نقدية مستلمة بالكامل دون ت

طرف ثالث بموجب اتفاقية "تمرير"، أو )أ( قيام المجموعة بتحويل كافة مخاطر ومنافع األصل أو )ب( عدم قيام المجموعة بتحويل أو 
  االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل.

 
النقدية من أصل أو عندما تقوم بإبرام اتفاقية تمرير، تقوم بتقييم ما إذا كانت وإلى أي حد قد احتفظت عندما تحّول المجموعة حقوقها الستالم التدفقات 

ل سيطرتها وّ بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية. إذا لم تقم بتحويل أو االحتفاظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولم تح
تستمر في إثبات األصل المحول إلى المدى الذي تستمر عالقة المجموعة به. وفي تلك الحالة، تستمر المجموعة في إثبات  على األصل، فإن المجموعة

 عة.والمطلوبات المرتبطة باألصل. وتقاس الموجودات المحولة والمطلوبات المرتبطة على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها المجم
 

مشاركة التي تتخذ شكل الضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ يمكن مطالبة المجموعة بسداده، ويقاس استمرار ال
 أيهما أقل.

 
  االنخفاض في القيمة )ج(

 
تقاس لمالية والتي هي أدوات دين، وتقوم المجموعة بتطبيق نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة للقياس وإثبات خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات ا

اض في قيمة النخفبالتكلفة المطفأة، )مثال: الودائع والذمم المدينة التجارية واألرصدة البنكية(. تتبع المجموعة "منهجاً مبسطاً" إلثبات مخصص خسارة ا
 الذمم المدينة التجارية، إن كانت ال تحتوي على عنصر تمويل هام.

 
سط ال يتطلب من المجموعة تتبع التغيرات في مخاطر االئتمان. وبدالً من ذلك، فإن المجموعة تثبت مخصص خسارة االنخفاض إن تطبيق المنهج المب

وقعة على مدار متفي القيمة على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر في تاريخ كل تقرير، مباشرة منذ اإلثبات األولي. خسارة االئتمان ال
  هي خسارة االئتمان المتوقعة الناتجة عن جميع أحداث التخلف عن السداد المحتملة على مدار العمر المتوقع لألداة المالية. العمر

 
طبيق تتستخدم المجموعة جدول مخصصات في حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة من الموجودات المالية بغرض تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة و

معدالت المخصصات على شرائح أعمار الديون متأخرة السداد التعاقدية ذات العالقة. تم تطوير جدول المخصصات باألخذ في االعتبار أنه من بعض 
 لناتجاالمرجح أن يتم التخلف عن السداد والخسارة من ذلك التأخر حيث تشير المعلومات السابقة للمجموعة إلى ذلك، ويتم تعديلهما بحيث يعكسان 

 المستقبلي المتوقع.
 

 يتم إثبات مخصص )عكس( خسارة االنخفاض في قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل الفترة كإيرادات/ مصاريف في الربح أو الخسارة.
 

 (غير مشتقة) مطلوبات مالية (2)
 

ات المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة. تلغي المجموعة إثبيتم إثبات المطلوبات المالية مبدئياً في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تصبح فيه 
في قائمة المركز  لمبلغااللتزام المالي عند تنفيذ التزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انقضائها. يتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي ا

وني في مقاصة المبالغ وتعتزم إما التسوية على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات، وتسوية المالي الموحدة فقط عندما يكون للمجموعة حق قان
ات المالية بالمطلوبات في وقت واحد. تصنف المجموعة المطلوبات المالية غير المشتقة إلى فئة المطلوبات المالية األخرى. يتم إثبات مثل هذه المطلو

ية تكاليف متعلقة مباشرة بالمعاملة. وبعد اإلثبات المبدئي، يتم قياس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها أ
 طريقة معدل الفائدة الفعلي.

 
 تتكون المطلوبات المالية غير المشتقة للمجموعة من الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى.

 
  المقاصة (3)

 
اصة قمقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما يكون للمجموعة حق قانوني في ميتم 

 المبالغ وتعتزم إما التسوية على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات، وتسوية المطلوبات في وقت واحد.
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  )تتمة(األدوات المالية  3-13
 

 المالية األدوات مشتقات
 

 كموجودات تقرير ترةف كل نهاية في العادلة بقيمتها الحقا قياسها ويعاد ، المشتقات عقد إبرام تاريخ في العادلة بالقيمة مبدئيا المالية المشتقات إثبات يتم
 بالقيمة تغيراتال إثبات ويتم. تحوط كأداة مشتقات أي المجموعة تصنف لم. سالبة العادلة القيمة تكون عندما وكمطلوبات موجبة العادلة القيمة تكون حيث

 التشغيل اتإيراد" في تضمينها ويتم الموجزة الموحدة األولية الخسارة أو الربح قائمة في الفور على التحوط لمحاسبة مؤهلة غير مشتقة أداة ألي العادلة
 المستحقة المالية األدوات مشتقات خسائر/  بأرباح االعتراف يتم. تكبدها عند الخسارة أو الربح في صلة ذات معاملة أي تكاليف إثبات يتم".  األخرى

 ."األخرى التشغيل إيرادات" في تضمينها ويتم الموجزة الموحدة األولية الخسارة أو الربح قائمة في
 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 3-14

 
ي حال ثر فال تخضع الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد لإلطفاء ويتم اختبارها سنوياً من حيث انخفاض القيمة، أو أك

دما تشير نأشارت األحداث أو التغيرات في الظروف إلى انخفاض محتمل للقيمة. يتم اختبار الموجودات األخرى فيما يتعلق باالنخفاض في قيمتها ع
ة، والتي تمثل ماألحداث أو التغير في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد. يتم إثبات الخسارة الناتجة عن االنخفاض في القي

. ولغرض أو قيمة االستخدام، أيهما أعلىالزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد وهي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع 
كون منفصلة تتقدير قيمة االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات عند أدنى مستوى لها حيث تتواجد تدفقات نقدية قابلة للتحديد بشكل منفصل والتي 

درة للنقد(. تتم مراجعة الموجودات غير المالية، بخالف إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الناجمة عن موجودات أخرى أو مجموعة موجودات )وحدات م
 الشهرة، والتي سبق أن حدث انخفاض في قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك االنخفاض، وذلك في نهاية تاريخ كل فترة تقرير.

 
  نقد وما يماثله  3-15

 
البنوك وفي الصندوق واالستثمارات األخرى قصيرة األجل ذات السيولة العالية يشتمل النقد وما يماثله في قائمة المركز المالي الموحدة على النقد لدى 

تأثر تأثراً كبيراً تالتي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء و/ أو التي تكون جاهزة للتحويل إلى مبالغ نقدية معلومة وال 
تدفقات النقدية الموحدة، يتكون النقد وما يماثله من النقد والودائع قصيرة األجل كما هو موضح أعاله، بعد بمخاطر التغير في القيمة. ألغراض قائمة ال

 خصم القروض البنكية المستحقة )إن وجدت( نظرا ألنها تعتبر جزءا ال يتجزأ من إدارة النقد لدى المجموعة.
 

  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى  3-16
 

بعد خصم  يالمدينة التجارية والذمم المدينة األخرى مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعليتم إثبات الذمم 
 مخصص االنخفاض في القيمة.

 
 مخزون 3-17

 
اشرة ونفقات اليف السلع التامة الصنع تكلفة المواد والعمالة المبيتم تقييم المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. تشمل تك

بنود المخزون لالتصنيع المناسبة. تتضمن تكلفة المخزون النفقات المتكبدة في الحصول عليها وإيصالها إلى موقعه وحالته الحالية. يتم تخصيص التكاليف 
 ف بنود المخزون المشتراة بعد خصم التخفيضات والخصومات.الفردية على أساس الوارد أوال صادر أوال. يتم تحديد تكالي

 
 ع.ييمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية ناقصاً تكاليف استكمال العملية المقدرة ومصاريف الب

 
 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 3-18

 
المدفوعة للسلع والخدمات المقدمة للمجموعة قبل نهاية الفترة المالية. وهذه المبالغ غير مضمونة وعادة ما تدفع وفقا تمثل هذه المبالغ المطلوبات غير 

تحقة الدفع خالل مسلألحكام المتفق عليها. يتم عرض الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى ضمن المطلوبات المتداولة باستثناء تلك التي ال تكون 
 لفائدة الفعلي.ا شهرا بعد تاريخ التقرير. يتم إثبات هذه المبالغ مبدئياً بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل 12

 
 مخصصات 3-19

 
ة زام قائم نظامي أو ضمني نتيجيتم إثبات المخصصات عن مطالبات قانونية وضمانات خدمات والوفاء بااللتزامات عندما يترتب على المجموعة الت

كٍل موثوق شألحداٍث سابقة، ويكون من المحتمل أن يستدعي األمر تدفق خارجي للموارد من أجل تسوية االلتزام، ويكون باإلمكان قياس مبلغ االلتزام ب
 به. ال تحتسب مخصصات لخسائر العمليات المستقبلية.

 
 تضعه اإلدارة للنفقات المطلوبة لسداد االلتزام الحالي في نهاية فترة التقرير.تقاس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقدير 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 غير المسيطرةالحقوق خيارات بيع   3-20
 

ال يتم إلغاء  ،إن خيارات البيع المكتوبة التي ليس للمجموعة فيها حق غير مشروط لتجنب تسليم النقد، يتم إثباتها كمطلوبات مالية. بموجب هذه الطريقة
إمكانية الحصول غير المسيطرة تتمتع حاليًا بالحقوق غير المسيطرة عندما يتم إثبات المطلوبات المالية المتعلقة بخيار البيع، حيث ال تزال الحقوق إثبات 

د وتخفيض غير المسيطرة مبدئيًا بالقيمة الحالية لمبلغ االسترداالحقوق على المزايا االقتصادية المرتبطة بحصة الملكية األساسية. يتم إثبات خيارات بيع 
في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. تستخدم المجموعة حكمها  حصص حقوق الملكية المسيطرة. يتم إثبات جميع التغيرات الالحقة في المطلوبات

 الختيار مجموعة متنوعة من األساليب، وتستند االفتراضات التي تم وضعها على الظروف الخاصة بالسوق والمجموعة في كل فترة تقرير.
 

 التزامات منافع الموظفين  3-21
 

ة. ويتم تحديد تكلفة تقديم المنافع بموجب هذه الخطة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم تطبق المجموعة خطط غير ممولة لمنافع نهاية الخدم
ح والخسائر رباإثبات األرباح والخسائر االكتوارية، إن وجدت، بالكامل في الفترة التي تنشأ فيها في قائمة الدخل الشامل الموحدة. يتم إثبات هذه األ

  في األرباح المبقاة وال يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترات الالحقة.االكتوارية أيضاً مباشرة 
 

 يتم إثبات تكاليف الخدمة السابقة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس األسبق مما يلي:
 

 تاريخ تعديل أو إلغاء الخطة؛ و  
  الهيكلة ذات الصلة.تاريخ إثبات المجموعة لتكاليف إعادة  

 
ي صافي ف يتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي مطلوبات أو موجودات المنافع المحددة. وتقوم المجموعة بإثبات التغيرات التالية

دة " في قائمة الربح أو الخسارة الموحالتزامات المنافع المحددة ضمن "تكلفة اإليرادات" و"المصاريف العمومية واإلدارية" و"مصاريف البيع والتوزيع
 )حسب الوظيفة(:

 
 .تتكون تكاليف الخدمة من تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر من التقليص والتسويات غير الروتينية  
  القيمة العادلة تشتمل مطلوبات أو موجودات المنافع المحددة على القيمة الحالية اللتزام المنافع ً المحددة وتكاليف الخدمة السابقة وناقصا

 لموجودات الخطة التي يتم سداد االلتزامات من خاللها. غير أن الخطة غير ممولة حالياً وليس لها موجودات.
 

  رأس المال 3-22
 

تظهر التكاليف اإلضافية العائدة مباشرة إلى إصدار األسهم تصنف األسهم كحقوق ملكية عندما ال يوجد أي التزام بتحويل النقد أو الموجودات األخرى. 
 الجديدة بحقوق الملكية كخصم من المتحصالت، صافية من الضريبة.

 
  أسهم خزينة 3-23

 
تم إثبات أي ي يتم إثبات أدوات حقوق الملكية الخاصة التي تم اقتناؤها )أسهم الخزينة( بالتكلفة. يتم عرض أسهم الخزينة كخصم من حقوق الملكية. ال

يمة الدفترية قربح أو خسارة في الربح أو الخسارة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بسدافكو. يتم إثبات أي فرق بين ال
 والمبلغ المقابل، في حالة إعادة إصدارها، كعالوة إصدار أو خصم معروض في حقوق الملكية.

 
 احتياطي آخر 3-24

 
من صافي الدخل السنوي العائد لمساهمي سدافكو  %10فقا للنظام األساسي للشركة، قرر المساهمون تكوين احتياطي اختياري من خالل تحويل نسبة و

 إلى االحتياطي. يعتمد استخدام هذا االحتياطي على قرار المساهمين. وقد تم في السنة الحالية إجراء تحويل إلى االحتياطي االختياري.
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 ربحية السهم 3-25
 

 ربحية السهم األساسية ( 1)
 

 تحتسب ربحية السهم األساسية بقسمة ما يلي:
 

 .الربح العائد إلى مالك المجموعة  
 .على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة المالية 

 
 السهم المخفضة ربحية ( 2)

 
 تستخدم ربحية السهم المخفضة لتعديل األرقام المستخدمة في تحديد الربحية األساسية للسهم بمراعاة ما يلي:

 
 أثر الفوائد وتكاليف التمويل األخرى المرتبطة باألسهم العادية المحتملة المخففة بعد خصم ضريبة الدخل، و 
  اإلضافية التي قد يمكن أن تكون قائمة بافتراض تحويل جميع األسهم العادية المخفضة المحتملة.المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

 
 تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة 4

 
دات الموجويتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة أن تطلق اإلدارة أحكاًما وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة لإليرادات والتكاليف و

لى إ والمطلوبات واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة بتاريخ التقرير. ومع ذلك، فإن الشكوك حول هذه االفتراضات والتقديرات من الممكن أن تؤدي
 نتائج قد تتطلب تعديالً جوهرياً على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام الذي سيتأثر في المستقبل.

 
إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف وتستخدم للحكم على القيم الدفترية  تستند هذه التقديرات واالفتراضات

للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى بشكل مباشر. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل متواصل. 
ت المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات يتم إثبات التعديالت على التقديرا

 المتغيرة تؤثر على كل من الفترات الحالية والمستقبلية.
 

لها مخاطر  بتاريخ قائمة المركز المالي، والتيتشتمل االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة 
 كبيرة تؤدي الى إحداث تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية، على ما يلي:

 
 االختبار السنوي لالنخفاض في قيمة الشهرة -الشهرة  (1)

 
د لوحدات اتقوم المجموعة باختبار ما إذا كانت الشهرة قد تعرضت ألي انخفاض في القيمة على أساس سنوي. يتطلب ذلك تقدير المبالغ القابلة لالسترد

نقدية المخصومة، لتوليد النقد والتي تم تخصيص الشهرة لها. يتأثر المبلغ القابل لالسترداد إلى حد كبير بمعدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات ا
المستخدم ألغراض االستقراء. يتم اإلفصاح عن االفتراضات الرئيسية  النهائي ومعدل النمو هامش الربح قبل ضريبة الدخل واإلستهالك واإلطفاءو

  حول القوائم المالية الموحدة. 14المطبقة في تحديد قيمة االستخدام وتوضيحها في اإليضاح رقم 
 

 غير المسيطرةالحقوق خيارات بيع  (2)
 

غير المسيطرة بالقيمة الحالية لمبلغ االسترداد بناًء على تحليل التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة. الحقوق يتم إثبات القيمة العادلة لخيارات بيع 
الظروف الخاصة بالسوق والمجموعة في  تستخدم المجموعة حكمها الختيار مجموعة متنوعة من األساليب، وتستند االفتراضات التي تم وضعها على

 حول القوائم المالية الموحدة. 15كل فترة تقرير. تم توضيح المزيد من التفاصيل في اإليضاح رقم 
  

التقرير السنوي للعام المالي 2020-2021م



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

 2021مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 

23 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 3
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ال يتم إلغاء  ،إن خيارات البيع المكتوبة التي ليس للمجموعة فيها حق غير مشروط لتجنب تسليم النقد، يتم إثباتها كمطلوبات مالية. بموجب هذه الطريقة
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د وتخفيض غير المسيطرة مبدئيًا بالقيمة الحالية لمبلغ االسترداالحقوق على المزايا االقتصادية المرتبطة بحصة الملكية األساسية. يتم إثبات خيارات بيع 
في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. تستخدم المجموعة حكمها  حصص حقوق الملكية المسيطرة. يتم إثبات جميع التغيرات الالحقة في المطلوبات

 الختيار مجموعة متنوعة من األساليب، وتستند االفتراضات التي تم وضعها على الظروف الخاصة بالسوق والمجموعة في كل فترة تقرير.
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ة. ويتم تحديد تكلفة تقديم المنافع بموجب هذه الخطة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم تطبق المجموعة خطط غير ممولة لمنافع نهاية الخدم
ح والخسائر رباإثبات األرباح والخسائر االكتوارية، إن وجدت، بالكامل في الفترة التي تنشأ فيها في قائمة الدخل الشامل الموحدة. يتم إثبات هذه األ

  في األرباح المبقاة وال يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترات الالحقة.االكتوارية أيضاً مباشرة 
 

 يتم إثبات تكاليف الخدمة السابقة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس األسبق مما يلي:
 

 تاريخ تعديل أو إلغاء الخطة؛ و  
  الهيكلة ذات الصلة.تاريخ إثبات المجموعة لتكاليف إعادة  

 
ي صافي ف يتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي مطلوبات أو موجودات المنافع المحددة. وتقوم المجموعة بإثبات التغيرات التالية

دة " في قائمة الربح أو الخسارة الموحالتزامات المنافع المحددة ضمن "تكلفة اإليرادات" و"المصاريف العمومية واإلدارية" و"مصاريف البيع والتوزيع
 )حسب الوظيفة(:

 
 .تتكون تكاليف الخدمة من تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر من التقليص والتسويات غير الروتينية  
  القيمة العادلة تشتمل مطلوبات أو موجودات المنافع المحددة على القيمة الحالية اللتزام المنافع ً المحددة وتكاليف الخدمة السابقة وناقصا

 لموجودات الخطة التي يتم سداد االلتزامات من خاللها. غير أن الخطة غير ممولة حالياً وليس لها موجودات.
 

  رأس المال 3-22
 

تظهر التكاليف اإلضافية العائدة مباشرة إلى إصدار األسهم تصنف األسهم كحقوق ملكية عندما ال يوجد أي التزام بتحويل النقد أو الموجودات األخرى. 
 الجديدة بحقوق الملكية كخصم من المتحصالت، صافية من الضريبة.

 
  أسهم خزينة 3-23

 
تم إثبات أي ي يتم إثبات أدوات حقوق الملكية الخاصة التي تم اقتناؤها )أسهم الخزينة( بالتكلفة. يتم عرض أسهم الخزينة كخصم من حقوق الملكية. ال

يمة الدفترية قربح أو خسارة في الربح أو الخسارة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بسدافكو. يتم إثبات أي فرق بين ال
 والمبلغ المقابل، في حالة إعادة إصدارها، كعالوة إصدار أو خصم معروض في حقوق الملكية.

 
 احتياطي آخر 3-24

 
من صافي الدخل السنوي العائد لمساهمي سدافكو  %10فقا للنظام األساسي للشركة، قرر المساهمون تكوين احتياطي اختياري من خالل تحويل نسبة و

 إلى االحتياطي. يعتمد استخدام هذا االحتياطي على قرار المساهمين. وقد تم في السنة الحالية إجراء تحويل إلى االحتياطي االختياري.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 ربحية السهم 3-25
 

 ربحية السهم األساسية ( 1)
 

 تحتسب ربحية السهم األساسية بقسمة ما يلي:
 

 .الربح العائد إلى مالك المجموعة  
 .على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة المالية 

 
 السهم المخفضة ربحية ( 2)

 
 تستخدم ربحية السهم المخفضة لتعديل األرقام المستخدمة في تحديد الربحية األساسية للسهم بمراعاة ما يلي:

 
 أثر الفوائد وتكاليف التمويل األخرى المرتبطة باألسهم العادية المحتملة المخففة بعد خصم ضريبة الدخل، و 
  اإلضافية التي قد يمكن أن تكون قائمة بافتراض تحويل جميع األسهم العادية المخفضة المحتملة.المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

 
 تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة 4

 
دات الموجويتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة أن تطلق اإلدارة أحكاًما وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة لإليرادات والتكاليف و

لى إ والمطلوبات واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة بتاريخ التقرير. ومع ذلك، فإن الشكوك حول هذه االفتراضات والتقديرات من الممكن أن تؤدي
 نتائج قد تتطلب تعديالً جوهرياً على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام الذي سيتأثر في المستقبل.

 
إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف وتستخدم للحكم على القيم الدفترية  تستند هذه التقديرات واالفتراضات

للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى بشكل مباشر. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل متواصل. 
ت المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات يتم إثبات التعديالت على التقديرا

 المتغيرة تؤثر على كل من الفترات الحالية والمستقبلية.
 

لها مخاطر  بتاريخ قائمة المركز المالي، والتيتشتمل االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة 
 كبيرة تؤدي الى إحداث تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية، على ما يلي:

 
 االختبار السنوي لالنخفاض في قيمة الشهرة -الشهرة  (1)

 
د لوحدات اتقوم المجموعة باختبار ما إذا كانت الشهرة قد تعرضت ألي انخفاض في القيمة على أساس سنوي. يتطلب ذلك تقدير المبالغ القابلة لالسترد

نقدية المخصومة، لتوليد النقد والتي تم تخصيص الشهرة لها. يتأثر المبلغ القابل لالسترداد إلى حد كبير بمعدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات ا
المستخدم ألغراض االستقراء. يتم اإلفصاح عن االفتراضات الرئيسية  النهائي ومعدل النمو هامش الربح قبل ضريبة الدخل واإلستهالك واإلطفاءو

  حول القوائم المالية الموحدة. 14المطبقة في تحديد قيمة االستخدام وتوضيحها في اإليضاح رقم 
 

 غير المسيطرةالحقوق خيارات بيع  (2)
 

غير المسيطرة بالقيمة الحالية لمبلغ االسترداد بناًء على تحليل التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة. الحقوق يتم إثبات القيمة العادلة لخيارات بيع 
الظروف الخاصة بالسوق والمجموعة في  تستخدم المجموعة حكمها الختيار مجموعة متنوعة من األساليب، وتستند االفتراضات التي تم وضعها على

 حول القوائم المالية الموحدة. 15كل فترة تقرير. تم توضيح المزيد من التفاصيل في اإليضاح رقم 
  

المراجعة اإلستراتيجية واإلدارية | الحوكمة | القوائم المالية
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 )تتمة( تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة 4
 

  قياس منافع نهاية الخدمة المحددة (3)
  

الحالية لاللتزامات ذات العالقة كما هو محدد باستخدام التقييمات االكتوارية. يتضمن التقييم تتمثل تكلفة منافع ما بعد الخدمة للموظفين في القيمة 
لراتب وترك ااالكتواري القيام بوضع افتراضات عدة تختلف عن التطورات المستقبلية الفعلية. وتشتمل على تحديد معّدل الخصم والزيادة المستقبلية في 

عد المحدد ومعدل الوفيات وغيرها. ونظراً لتعقيد التقييم، تعتبر االفتراضات وطبيعتها طويلة األجل التزاماً محدداً الوظيفة قبل الوصول إلى سن التقا
 للمنافع حيث يتأثر بالتغيرات في هذه االفتراضات. يتم فحص جميع االفتراضات في تاريخ كل تقرير.

 

لى النحو ع إن المعيار األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم. وفيما يتعلق بتحديد معدل الخصم المناسب والعائد ومدة التزام السندات عالية الجودة،
ة المتوقعة لمدالمحدد من قبل وكالة تصنيف معترف بها دوليا، ويتم استقراء ذلك وأخذه باالعتبار حسب الحاجة على طول منحنى العائد لتتوافق مع ا

 .حول القوائم المالية الموحدة 26تم توضيح المزيد من التفاصيل في اإليضاح رقم اللتزام المنافع المحددة. 
 

 موجودات حق االستخدام ومطلوبات إيجارية (4)
 

يد. والتي تتضمن خيارات قابلة للتجد قامت المجموعة بتطبيق حكًما لتحديد مدة عقد اإليجار لبعض عقود اإليجار التي تكون فيها المجموعة مستأجر
وبات مطليؤثر تقييم ما إذا كانت المجموعة متأكدة بشكل معقول من استخدام هذه الخيارات على مدة عقد اإليجار، مما يؤثر بشكل كبير على قيمة ال

 لمزيد من التفاصيل. 13اإليجارية وموجودات حق االستخدام المثبتة. انظر اإليضاح رقم 
 

يار خيد مدة اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التمديد، أو عدم ممارسة عند تحد
  .داً بشكل معقولكاإلنهاء. يتم إدراج خيارات التمديد )أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء( فقط في مدة اإليجار إذا كان تمديد اإليجار )أو عدم إنهائه( مؤ

 

  بالنسبة لعقود إيجار األراضي والمستودعات ومرافق المستودعات، تعتبر العوامل التالية عادة األكثر صلة:
 

 .)إذا كانت هناك عقوبات جوهرية لإلنهاء )أو عدم التمديد(، فعادةً ما تكون المجموعة متأكدة بشكل معقول من التمديد )أو عدم اإلنهاء  
  المتوقع أن يكون ألي أراضي قيمة جوهرية متبقية، فعادة ما تكون المجموعة متأكدة بشكل معقول من التمديد )أو عدم اإلنهاء(.إذا كان من  
 ل اوما لم يرد خالف ذلك، تأخذ المجموعة بعين االعتبار العوامل األخرى بما في ذلك فترات اإليجار السابقة والتكاليف وتوقف العمل الستبد

  ر.األصل المؤج
 

جودات ولم يتم تضمين معظم خيارات التمديد في عقود مرافق المستودعات والمركبات في المطلوبات اإليجارية، ألن المجموعة يمكنها أن تستبدل الم
 دون تكلفة جوهرية أو توقف العمل.

 
أو أصبحت المجموعة ملزمة بممارستها )أو لم تمارسها(. ال  تتم إعادة تقييم مدة عقد اإليجار إذا تم ممارسة أحد الخيارات بالفعل )أو لم تتم ممارستها(

يطرة س يتم تعديل تقييم التأكيد المعقول إال في حالة حدوث حدث جوهري أو تغيير جوهري في الظروف، التي تؤثر على هذا التقييم والتي تكون ضمن
  المستأجر.

 
 ةقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالي (5)

 

دعومة م قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة هو تقدير مهم يتضمن تحديد المنهجية والنماذج ومدخالت البيانات. استخدمت المجموعة معلومات تطلعية
 .28اح رقم في اإليضلقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة. تم اإلفصاح عن أهم المعلومات التطلعية المستخدمة في تحديد الخسارة االئتمانية المتوقعة 

 
وانتشر على مستوى العالم، مما تسبب في تعطيل األعمال والنشاط االقتصادي. عند تحديد الخسارة االئتمانية  2020في أوائل  19-تم تأكيد وجود كوفيد

-المتاحة( للشكوك التي تسببها جائحة كوفيد، درست المجموعة األثر المحتمل )بناء على أفضل المعلومات 2021مارس  31المتوقعة للسنة المنتهية في 
خالل السنة وتم أخذ األثر في االعتبار عند تحديد الخسارة االئتمانية  19-ووجدت أن دورة السداد العامة لعدد قليل من عمالئها تأثرت بجائحة كوفيد 19

لك، أخذت اإلدارة بعين االعتبار أثر المعلومات التطلعية المستخدمة . عالوة على ذ19-لم يتأثر العمالء جوهريًا بكوفيد -بشكل عام-المتوقعة. ومع ذلك 
غير جوهري. كما هو  2021مارس  31في تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة، وكان أثر ذلك على الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة المنتهية في 

  كثب. ، تواصل إدارة المجموعة مراقبة الوضع عن1مذكور في اإليضاح رقم 
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 معلومات المجموعة 5
 

 تتضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة مما يلي:
 

 نسبة الملكية بلد التأسيس األنشطة الرئيسية العالقة االسم

  
مارس  31

2021 
  31 مارس

2020 
    %100    %100 البحرين للمواد الغذائية ومنتجات األلبان شركة تابعة ذ.م.م -شركة سدافكو البحرين 

    %100    %100 األردن للمواد الغذائية ومنتجات األلبان شركة تابعة شركة سدافكو األردن للمواد الغذائية ذ.م.م
%75 قطر للمواد الغذائية ومنتجات األلبان شركة تابعة شركة سدافكو قطر ذ.م.م.  75%  

    %49    %49 الكويت للمواد الغذائية ومنتجات األلبان شركة تابعة شركة سدافكو الكويت للمواد الغذائية ذ.م.م )*(
 إس بي. زد. أو. أوشركة سدافكو بولندا 

    %100    %100 بولندا شركة قابضة شركة تابعة )"سدافكو بولندا"(
    %76    %76 بولندا منتجات األلبان شركة تابعة إس بي. زد. أو. أوشركة مليكوما 
    %76    %76 بولندا منتجات األلبان شركة تابعة بي. زد. أو. أوإس  شركة فوديكسو

    %37    %37 بولندا منتجات األلبان شركة زميلة إس بي. زد. أو. أوشركة مليكوما ديري 
  

 )*( يتم االحتفاظ بأسهم حقوق الملكية المتبقية بشكل نفعي من قبل األطراف التي رشحتها الشركة.
 

األم للمجموعة هي شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، وهي شركة زميلة لشركة مشاريع الكويت القابضة. تمتلك شركة القرين إن الشركة 
من رأس المال(، وكلتا الشركتان، شركة القرين لصناعة  ٪40.11: 2020من رأس المال ) ٪40.11لصناعة الكيماويات البترولية حصة تعادل 

 ترولية وشركة مشاريع الكويت القابضة، مدرجتان في بورصة الكويت.الكيماويات الب
 

 معلومات القطاعات 6
 

  القطاع التشغيلي 6-1
 

، تعد القطاعات التشغيلية وفقاً للتقرير الداخلي المقدم ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس 8وفقاً لمنهج اإلدارة في تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
ات منتجات بالتنفيذي )المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية( والمسؤول عن توزيع الموارد على القطاعات وتقييم األداء. يمثل قطاع المشرو

 الحليب والعصير، بينما تمثل غير المشروبات المثلجات ومعجون الطماطم والجبن والوجبات الخفيفة.
 
 
 
 
 
 
 

التقرير السنوي للعام المالي 2020-2021م
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 )تتمة( تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة 4
 

  قياس منافع نهاية الخدمة المحددة (3)
  

الحالية لاللتزامات ذات العالقة كما هو محدد باستخدام التقييمات االكتوارية. يتضمن التقييم تتمثل تكلفة منافع ما بعد الخدمة للموظفين في القيمة 
لراتب وترك ااالكتواري القيام بوضع افتراضات عدة تختلف عن التطورات المستقبلية الفعلية. وتشتمل على تحديد معّدل الخصم والزيادة المستقبلية في 

عد المحدد ومعدل الوفيات وغيرها. ونظراً لتعقيد التقييم، تعتبر االفتراضات وطبيعتها طويلة األجل التزاماً محدداً الوظيفة قبل الوصول إلى سن التقا
 للمنافع حيث يتأثر بالتغيرات في هذه االفتراضات. يتم فحص جميع االفتراضات في تاريخ كل تقرير.

 

لى النحو ع إن المعيار األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم. وفيما يتعلق بتحديد معدل الخصم المناسب والعائد ومدة التزام السندات عالية الجودة،
ة المتوقعة لمدالمحدد من قبل وكالة تصنيف معترف بها دوليا، ويتم استقراء ذلك وأخذه باالعتبار حسب الحاجة على طول منحنى العائد لتتوافق مع ا

 .حول القوائم المالية الموحدة 26تم توضيح المزيد من التفاصيل في اإليضاح رقم اللتزام المنافع المحددة. 
 

 موجودات حق االستخدام ومطلوبات إيجارية (4)
 

يد. والتي تتضمن خيارات قابلة للتجد قامت المجموعة بتطبيق حكًما لتحديد مدة عقد اإليجار لبعض عقود اإليجار التي تكون فيها المجموعة مستأجر
وبات مطليؤثر تقييم ما إذا كانت المجموعة متأكدة بشكل معقول من استخدام هذه الخيارات على مدة عقد اإليجار، مما يؤثر بشكل كبير على قيمة ال

 لمزيد من التفاصيل. 13اإليجارية وموجودات حق االستخدام المثبتة. انظر اإليضاح رقم 
 

يار خيد مدة اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التمديد، أو عدم ممارسة عند تحد
  .داً بشكل معقولكاإلنهاء. يتم إدراج خيارات التمديد )أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء( فقط في مدة اإليجار إذا كان تمديد اإليجار )أو عدم إنهائه( مؤ

 

  بالنسبة لعقود إيجار األراضي والمستودعات ومرافق المستودعات، تعتبر العوامل التالية عادة األكثر صلة:
 

 .)إذا كانت هناك عقوبات جوهرية لإلنهاء )أو عدم التمديد(، فعادةً ما تكون المجموعة متأكدة بشكل معقول من التمديد )أو عدم اإلنهاء  
  المتوقع أن يكون ألي أراضي قيمة جوهرية متبقية، فعادة ما تكون المجموعة متأكدة بشكل معقول من التمديد )أو عدم اإلنهاء(.إذا كان من  
 ل اوما لم يرد خالف ذلك، تأخذ المجموعة بعين االعتبار العوامل األخرى بما في ذلك فترات اإليجار السابقة والتكاليف وتوقف العمل الستبد

  ر.األصل المؤج
 

جودات ولم يتم تضمين معظم خيارات التمديد في عقود مرافق المستودعات والمركبات في المطلوبات اإليجارية، ألن المجموعة يمكنها أن تستبدل الم
 دون تكلفة جوهرية أو توقف العمل.

 
أو أصبحت المجموعة ملزمة بممارستها )أو لم تمارسها(. ال  تتم إعادة تقييم مدة عقد اإليجار إذا تم ممارسة أحد الخيارات بالفعل )أو لم تتم ممارستها(

يطرة س يتم تعديل تقييم التأكيد المعقول إال في حالة حدوث حدث جوهري أو تغيير جوهري في الظروف، التي تؤثر على هذا التقييم والتي تكون ضمن
  المستأجر.

 
 ةقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالي (5)

 

دعومة م قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة هو تقدير مهم يتضمن تحديد المنهجية والنماذج ومدخالت البيانات. استخدمت المجموعة معلومات تطلعية
 .28اح رقم في اإليضلقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة. تم اإلفصاح عن أهم المعلومات التطلعية المستخدمة في تحديد الخسارة االئتمانية المتوقعة 

 
وانتشر على مستوى العالم، مما تسبب في تعطيل األعمال والنشاط االقتصادي. عند تحديد الخسارة االئتمانية  2020في أوائل  19-تم تأكيد وجود كوفيد

-المتاحة( للشكوك التي تسببها جائحة كوفيد، درست المجموعة األثر المحتمل )بناء على أفضل المعلومات 2021مارس  31المتوقعة للسنة المنتهية في 
خالل السنة وتم أخذ األثر في االعتبار عند تحديد الخسارة االئتمانية  19-ووجدت أن دورة السداد العامة لعدد قليل من عمالئها تأثرت بجائحة كوفيد 19

لك، أخذت اإلدارة بعين االعتبار أثر المعلومات التطلعية المستخدمة . عالوة على ذ19-لم يتأثر العمالء جوهريًا بكوفيد -بشكل عام-المتوقعة. ومع ذلك 
غير جوهري. كما هو  2021مارس  31في تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة، وكان أثر ذلك على الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة المنتهية في 

  كثب. ، تواصل إدارة المجموعة مراقبة الوضع عن1مذكور في اإليضاح رقم 
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 معلومات المجموعة 5
 

 تتضمن القوائم المالية الموحدة للمجموعة مما يلي:
 

 نسبة الملكية بلد التأسيس األنشطة الرئيسية العالقة االسم

  
مارس  31

2021 
  31 مارس

2020 
    %100    %100 البحرين للمواد الغذائية ومنتجات األلبان شركة تابعة ذ.م.م -شركة سدافكو البحرين 

    %100    %100 األردن للمواد الغذائية ومنتجات األلبان شركة تابعة شركة سدافكو األردن للمواد الغذائية ذ.م.م
%75 قطر للمواد الغذائية ومنتجات األلبان شركة تابعة شركة سدافكو قطر ذ.م.م.  75%  

    %49    %49 الكويت للمواد الغذائية ومنتجات األلبان شركة تابعة شركة سدافكو الكويت للمواد الغذائية ذ.م.م )*(
 إس بي. زد. أو. أوشركة سدافكو بولندا 

    %100    %100 بولندا شركة قابضة شركة تابعة )"سدافكو بولندا"(
    %76    %76 بولندا منتجات األلبان شركة تابعة إس بي. زد. أو. أوشركة مليكوما 
    %76    %76 بولندا منتجات األلبان شركة تابعة بي. زد. أو. أوإس  شركة فوديكسو

    %37    %37 بولندا منتجات األلبان شركة زميلة إس بي. زد. أو. أوشركة مليكوما ديري 
  

 )*( يتم االحتفاظ بأسهم حقوق الملكية المتبقية بشكل نفعي من قبل األطراف التي رشحتها الشركة.
 

األم للمجموعة هي شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، وهي شركة زميلة لشركة مشاريع الكويت القابضة. تمتلك شركة القرين إن الشركة 
من رأس المال(، وكلتا الشركتان، شركة القرين لصناعة  ٪40.11: 2020من رأس المال ) ٪40.11لصناعة الكيماويات البترولية حصة تعادل 

 ترولية وشركة مشاريع الكويت القابضة، مدرجتان في بورصة الكويت.الكيماويات الب
 

 معلومات القطاعات 6
 

  القطاع التشغيلي 6-1
 

، تعد القطاعات التشغيلية وفقاً للتقرير الداخلي المقدم ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس 8وفقاً لمنهج اإلدارة في تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
ات منتجات بالتنفيذي )المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية( والمسؤول عن توزيع الموارد على القطاعات وتقييم األداء. يمثل قطاع المشرو

 الحليب والعصير، بينما تمثل غير المشروبات المثلجات ومعجون الطماطم والجبن والوجبات الخفيفة.
 
 
 
 
 
 
 

المراجعة اإلستراتيجية واإلدارية | الحوكمة | القوائم المالية
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 )تتمة( معلومات القطاعات 6
 

 )تتمة( القطاع التشغيلي  6-1
 

 2021مارس  31 
 المجموع غير مخصصة غير المشروبات  المشروبات 

     
     ربح أو خسارة القطاع

963,1,310 بالصافي -إيرادات القطاعات   198,129  - 161,223,2  
(33,798) بالصافي -اإليرادات بين القطاعات   (83,965)  - (117,763)  

165,1,277 إيرادات من العمالء الخارجيين  233,828  - 398,105,2  
 283,855 - 108,561 175,294  الربح قبل الزكاة
 104,395 - 32,360 72,035 استهالك وإطفاء
 6,159 3,109 3,050 - إيرادات تمويل

 7,767 - 4,400 3,367 تكلفة تمويل
     

 موجودات القطاع
 860,729 - 264,332 596,397 ومعدات  وآالت ممتلكات 

 63,155 - 11,289 51,866 أصل حق االستخدام
 21,975 - 21,975 -  موجودات غير ملموسة

294,5 - موجودات غير متداولة أخرى  243 5,537 
986,214,1 63,053 - موجودات متداولة  039,278,1  

229,215,1 365,943 648,263 مجموع الموجودات  435,229,2  
     

     مطلوبات القطاع
845,428 37,798 7,577 مطلوبات متداولة  220,474  

 26,881 - 26,881 - غير المسيطرة والمطلوبات األخرىالحقوق خيار بيع 
 53,721 - 9,217 44,504 مطلوبات إيجارية

 119,794 119,533 261 -  التزامات منافع الموظفين
378,548 74,157 52,081 مجموع المطلوبات  616,674  

 

 2020مارس  31 
 المجموع غير مخصصة غير المشروبات  المشروبات 

     ربح أو خسارة القطاع
 2,168,226 - 890,306 1,277,920 بالصافي-إيرادات القطاعات 

(29,809) بالصافي-اإليرادات بين القطاعات   (82,326)  - (112,135)  
 2,056,091 - 807,980 1,248,111 الخارجيينإيرادات من العمالء 

 283,695 - 91,643 192,052  الربح قبل الزكاة
 99,805 - 27,259 72,546 استهالك وإطفاء
 11,410 11,223 187 - إيرادات تمويل
 3,817 - 1,132 2,685 تكاليف تمويل

 موجودات القطاع
 797,525 - 215,406 582,119 ومعداتوآالت ممتلكات 

 72,164 - 13,333 58,831 أصل حق االستخدام
 26,133 - 26,133 - موجودات غير ملموسة

 5,646 243 5,403 - موجودات غير متداولة أخرى
 1,273,001 1,217,965 55,036 - موجودات متداولة

 2,174,469 1,218,208 315,311 640,950 مجموع الموجودات
     

     مطلوبات القطاع
 498,458 454,313 34,885 9,260 متداولةمطلوبات 
 29,330 - 29,330 - غير المسيطرة والمطلوبات األخرىالحقوق خيار بيع 

 57,174 - 10,156 47,018 مطلوبات إيجارية
 113,041 112,811 230 - التزامات منافع الموظفين

 698,003 567,124 74,601 56,278 مجموع المطلوبات
  

 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
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 )تتمة( القطاعاتمعلومات  6
 

 )تتمة( القطاع التشغيلي  6-1
 

 قامت اإلدارة بتصنيف عملياتها الجغرافية كما يلي:
 

 2021 2020 
   المعلومات الجغرافية

   إيرادات من العمالء الخارجيين
 1,751,881 1,810,894 المملكة العربية السعودية

 197,541 159,404 بولندا
 58,874 63,607 دول مجلس التعاون الخليجي

 47,795 71,493 أخرى
 2,105,398 2,056,091 

 
   الموجودات التشغيلية غير المتداولة

 802,212 864,576 المملكة العربية السعودية
 75,171 66,318 بولندا

 18,848 17,644 دول مجلس التعاون الخليجي
 5,237 2,858 أخرى

 951,396 901,468 
 

 تسوية الربح  6-2
 

2021 2020 
  

 283,695 283,855  الربح قبل الزكاة
 )18,583( )22,962( الزكاة

 265,112 260,893  الربح قبل الزكاة
 

 إدارة رأس المال 7
 

 ، لم يكن لدى المجموعة ترتيبات اقتراض قائمة، ولذلك لم يتم عرض نسبة المديونية.2020مارس  31و 2021مارس  31كما في 
 

رأس مال المجموعة، يشتمل رأس المال على رأس المال الصادر والمدفوع واحتياطي نظامي واحتياطي آخر واحتياطي تحويل ألغراض إدارة 
 العمالت األجنبية. إن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه المجموعة من إدارة رأس المال هو زيادة القيمة للمساهم.

 
في ضوء التغييرات التي تطرأ على الظروف االقتصادية. للحفاظ على أو تعديل هيكل رأس  تدير المجموعة هيكل رأس المال وتقوم بوضع أحكام

  المال، قد تقوم المجموعة بتعديل دفعات توزيعات األرباح للمساهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة.
 

  تكلفة اإليرادات 8
 

 2020 2021 إيضاح 
    

 1,071,950 1,085,281  تكلفة مواد 
 151,703 156,985  تكلفة موظفين 

 56,721 57,099 13، 12  استهالك
 40,471 43,243  تكلفة نقل

 46,067 68,964  تكاليف أخرى غير مباشرة
  1,411,572 1,366,912 

  

التقرير السنوي للعام المالي 2020-2021م
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رأس مال المجموعة، يشتمل رأس المال على رأس المال الصادر والمدفوع واحتياطي نظامي واحتياطي آخر واحتياطي تحويل ألغراض إدارة 
 العمالت األجنبية. إن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه المجموعة من إدارة رأس المال هو زيادة القيمة للمساهم.

 
في ضوء التغييرات التي تطرأ على الظروف االقتصادية. للحفاظ على أو تعديل هيكل رأس  تدير المجموعة هيكل رأس المال وتقوم بوضع أحكام

  المال، قد تقوم المجموعة بتعديل دفعات توزيعات األرباح للمساهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة.
 

  تكلفة اإليرادات 8
 

 2020 2021 إيضاح 
    

 1,071,950 1,085,281  تكلفة مواد 
 151,703 156,985  تكلفة موظفين 

 56,721 57,099 13، 12  استهالك
 40,471 43,243  تكلفة نقل

 46,067 68,964  تكاليف أخرى غير مباشرة
  1,411,572 1,366,912 
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 2020 2021 إيضاح 
    

 171,761 177,874  تكاليف موظفين
 46,463 45,185  وترويج مبيعاتإعالن 

 37,160 38,267 13، 12  استهالك
 9,472 8,520  تكاليف صيانة وإصالح

 3,287 3,738  تأمين
 2,367 2,218  اتصاالت

 30,136 30,859  أخرى
  306,661 300,646 

 
 مصاريف عمومية وإدارية 10

 
 2020 2021 إيضاح 
    

 66,867 68,470  تكاليف موظفين
 5,924 9,029 14، 13، 12 استهالك

 3,151 2,819  تكاليف صيانة وإصالح
 2,800 2,800  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 1,922 2,070  اتصاالت
 963 1,110  نفقات بنكية

 19,140 22,228  أخرى
  108,526 100,767 

 
 ربحية السهم 11

 
 مارس على النحو التالي: 31المنتهية في  يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة للسنة

 
  2021 2020 

    
 266,260 260,553  الربح العائد لُمالك سدافكو

 32,000 32,000  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )باآلالف(
 8.32 8.14  ربحية السهم األساسية والمخّفضة

 
  خزينة أسهم

 
 خزينة. سهم 500,250الشركة  امتلكت ,2020مارس  31و  2021مارس  31في  كما
 
  2021 2020 

 51,559 51,559   أسهم خزينة
  

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

 2021مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 

30 

 ومعداتوآالت ممتلكات  12
 

 
 أرض 
 ومباني

 آالت 
 ومعدات

مركبات 
 ومقطورات

أثاث وتجهيزات 
 ومعدات مكتبية

أعمال رأسمالية 
 المجموع قيد التنفيذ

        التكلفة
 1,890,600 188,823 96,867 232,197 955,807 416,906 2019أبريل  1

 92,628 69,826 1,333 17,277 2,393 1,799  إضافات
(188) )8,846( )6,025()29(  استبعادات  -)15,088( 
 -   )189,660( 3,240 2,032 78,511 105,877 تحويالت

 1,968,140 68,989 101,252 242,660 1,030,686 524,553 2020مارس  31
       

       االستهالك المتراكم
 1,103,579- 77,772 175,943 624,886 224,978 2019أبريل  1

 80,928- 4,844 16,990 42,028 17,066  المحمل للسنة
(63) )8,014( )5,815(- استبعادات  -)13,892( 

 1,170,615- 82,553 184,919 661,099 242,044 2020مارس  31
 31صافي القيمة الدفترية في 

 797,525 68,989 18,699 57,741 369,587 282,509 2020مارس 
       

        التكلفة
 1,968,140 68,989 101,252 242,660 1,030,686 524,553 2020أبريل  1

 152,429 147,060 625  872   3,296  576   إضافات
(447)  )12,760(  )3,701( )325(   استبعادات   )261( )17,494( 
 -    )77,631(   1,114   18,466   50,764  7,287  تحويالت

(278) )97( )2,164( )2,072(   تحويل العمالت  )155()4,766( 
 2,098,309 138,002  102,266   249,141   1,078,881  530,019 2021مارس  31

       
       االستهالك المتراكم

 1,170,615- 82,553 184,919 661,099 242,044 2020أبريل  1
 86,007- 5,815  17,502   44,856  17,834   المحمل للسنة

(447)  )12,669(  )3,677( )58(  استبعادات      - )16,851( 
(189) )79( )1,582()341( تحويل العمالت  -)2,191( 

732,87  189,673  700,696 259,479  2021مارس  31  -1,237,580 
 31صافي القيمة الدفترية في 

 2021مارس 
270,540 378,185  59,468  534,14  138,002 860,729 

 
  مارس على النحو التالي: 31تم توزيع االستهالك المحمل للسنوات المنتهية في  )أ(

 
 2020 2021 إيضاح 
    

 52,884 54,303 8 تكلفة اإليرادات
 25,651  26,149  9  مصاريف بيع وتوزيع

 2,393  5,555  10  مصاريف عمومية وإدارية
  86,007 80,928 

 
مليون لاير سعودي  1.54إن حصة الملكية للمجموعة في بعض األراضي المملوكة لها بنظام التملك الحر الواقعة في المدينة المنورة مبلغ  )ب( 

سعودي( هي من خالل مساهم في المجموعة. كما تحتفظ المجموعة بوثائق قانونية تؤكد حصة  مليون لاير 1.54: 2020مارس  31)
 الملكية النفعية.

التقرير السنوي للعام المالي 2020-2021م



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

 2021مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 

29 

 مصاريف بيع وتوزيع 9
 

 2020 2021 إيضاح 
    

 171,761 177,874  تكاليف موظفين
 46,463 45,185  وترويج مبيعاتإعالن 

 37,160 38,267 13، 12  استهالك
 9,472 8,520  تكاليف صيانة وإصالح

 3,287 3,738  تأمين
 2,367 2,218  اتصاالت

 30,136 30,859  أخرى
  306,661 300,646 

 
 مصاريف عمومية وإدارية 10

 
 2020 2021 إيضاح 
    

 66,867 68,470  تكاليف موظفين
 5,924 9,029 14، 13، 12 استهالك

 3,151 2,819  تكاليف صيانة وإصالح
 2,800 2,800  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 1,922 2,070  اتصاالت
 963 1,110  نفقات بنكية

 19,140 22,228  أخرى
  108,526 100,767 

 
 ربحية السهم 11

 
 مارس على النحو التالي: 31المنتهية في  يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة للسنة

 
  2021 2020 

    
 266,260 260,553  الربح العائد لُمالك سدافكو

 32,000 32,000  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )باآلالف(
 8.32 8.14  ربحية السهم األساسية والمخّفضة

 
  خزينة أسهم

 
 خزينة. سهم 500,250الشركة  امتلكت ,2020مارس  31و  2021مارس  31في  كما
 
  2021 2020 

 51,559 51,559   أسهم خزينة
  

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

 2021مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 

30 

 ومعداتوآالت ممتلكات  12
 

 
 أرض 
 ومباني

 آالت 
 ومعدات

مركبات 
 ومقطورات

أثاث وتجهيزات 
 ومعدات مكتبية

أعمال رأسمالية 
 المجموع قيد التنفيذ

        التكلفة
 1,890,600 188,823 96,867 232,197 955,807 416,906 2019أبريل  1

 92,628 69,826 1,333 17,277 2,393 1,799  إضافات
(188) )8,846( )6,025()29(  استبعادات  -)15,088( 
 -   )189,660( 3,240 2,032 78,511 105,877 تحويالت

 1,968,140 68,989 101,252 242,660 1,030,686 524,553 2020مارس  31
       

       االستهالك المتراكم
 1,103,579- 77,772 175,943 624,886 224,978 2019أبريل  1

 80,928- 4,844 16,990 42,028 17,066  المحمل للسنة
(63) )8,014( )5,815(- استبعادات  -)13,892( 

 1,170,615- 82,553 184,919 661,099 242,044 2020مارس  31
 31صافي القيمة الدفترية في 

 797,525 68,989 18,699 57,741 369,587 282,509 2020مارس 
       

        التكلفة
 1,968,140 68,989 101,252 242,660 1,030,686 524,553 2020أبريل  1

 152,429 147,060 625  872   3,296  576   إضافات
(447)  )12,760(  )3,701( )325(   استبعادات   )261( )17,494( 
 -    )77,631(   1,114   18,466   50,764  7,287  تحويالت

(278) )97( )2,164( )2,072(   تحويل العمالت  )155()4,766( 
 2,098,309 138,002  102,266   249,141   1,078,881  530,019 2021مارس  31

       
       االستهالك المتراكم

 1,170,615- 82,553 184,919 661,099 242,044 2020أبريل  1
 86,007- 5,815  17,502   44,856  17,834   المحمل للسنة

(447)  )12,669(  )3,677( )58(  استبعادات      - )16,851( 
(189) )79( )1,582()341( تحويل العمالت  -)2,191( 

732,87  189,673  700,696 259,479  2021مارس  31  -1,237,580 
 31صافي القيمة الدفترية في 

 2021مارس 
270,540 378,185  59,468  534,14  138,002 860,729 

 
  مارس على النحو التالي: 31تم توزيع االستهالك المحمل للسنوات المنتهية في  )أ(

 
 2020 2021 إيضاح 
    

 52,884 54,303 8 تكلفة اإليرادات
 25,651  26,149  9  مصاريف بيع وتوزيع

 2,393  5,555  10  مصاريف عمومية وإدارية
  86,007 80,928 

 
مليون لاير سعودي  1.54إن حصة الملكية للمجموعة في بعض األراضي المملوكة لها بنظام التملك الحر الواقعة في المدينة المنورة مبلغ  )ب( 

سعودي( هي من خالل مساهم في المجموعة. كما تحتفظ المجموعة بوثائق قانونية تؤكد حصة  مليون لاير 1.54: 2020مارس  31)
 الملكية النفعية.

المراجعة اإلستراتيجية واإلدارية | الحوكمة | القوائم المالية



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

 2021مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 

31 

 )تتمة( ومعداتوآالت ممتلكات  12
 

مليون لاير سعودي( بشكل رئيسي اإلضافات على  92.6: 2020مليون لاير سعودي ) 152.4تمثل اإلضافات خالل السنة والبالغة  )ج(
 .خرى.األ التوسعةجديد ومشاريع اليس كريم اآلمصنع لاألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ 

 
 عقود اإليجار 13

 
 أنشطة اإليجار بالمجموعة وكيفية المحاسبة عنها: (1)

 
سنوات. ويتم التفاوض على  16إلى  2والمكاتب والسيارات. وعادة ما تكون عقود اإليجار لفترات ثابتة من تقوم المجموعة بتأجير مختلف المتاجر 

شروط اإليجار على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي تعهدات، ولكن ال 
 ألغراض االقتراض. يجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان

 
وعة. يتم ميتم إثبات عقود اإليجار باعتبارها أصل حق االستخدام وباعتبارها مطلوبات مقابلة في تاريخ إتاحة األصل المؤجر لالستخدام من قبل المج

فترة اإليجار  على مدى الخسارة الموحدةقائمة الربح أو توزيع كل دفعة إيجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على قائمة 
موعة . يتراوح المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي للمجبحيث يتم تحقيق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة. 

عمر اإلنتاجي لألصل وفترة اإليجار على يتم استهالك أصل حق االستخدام على مدى ال .٪4.29إلى  ٪2.67المطبق على مطلوبات اإليجار من 
 أساس القسط الثابت، أيهما أقصر.

 
 2021مارس  31، لم يكن لدى المجموعة أي عقد إيجار مصنف كأصل حق استخدام ذي طبيعة متغيرة. كما في 2020و 2021مارس  31في 

ة قبل نهاية فترة العقد غير القابلة لإللغاء. ال تقدم المجموعة ، تحتوي بعض عقود اإليجار على خيارات تمديد تقتصر ممارستها على المجموع2020و
 ضمانات القيمة المتبقية فيما يتعلق بأي من عقود اإليجار الخاصة بها.

 
 المبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة: (2)

 
  موجودات حق االستخدام

 المجموع سيارات مبان أرض 
     

 68,350 15,839 13,974 38,537 2019أبريل  1في 
 18,599 7,564 7,318 3,717 إعادة القياس

 1,427 639 - 788 إضافات
(2,120)  استهالك  (5,833)  (8,259)  (16,212)  

 72,164 15,783 15,459 40,922 2020مارس  31في 
     

 9,001 3,514 308 5,179 إضافات
(2,180)  استهالك  (4,788)  (8,721)  (15,689)  
(2,321)  اإلنهاء  - - (2,321)  

 63,155 10,576 10,979 41,600 2021مارس  31في 
 

 مطلوبات إيجارية
 2021 2020 
   

 64,948 69,325 الرصيد االفتتاحي
 18,559 - إعادة القياس

 1,427 9,001 إضافة
 )18,916( )15,049( مدفوعات مسددة

 3,267 2,818 فائدة محّملة
 - )2,255(  اإلنهاء

 69,325 63,840 الرصيد الختامي
 

.28في اإليضاح رقم  2020و 2021مارس  31تم اإلفصاح عن التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة المتعلقة بالتزامات اإليجار كما في 

 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
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 1202  2020 
   مطلوبات إيجارية

151,12 10,119 متداولة  
174,57 53,721 غير متداولة  

 63,840 69,325 
 

 المبالغ المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة: (3)
 

  
 2021 2020 
   

689,15 تكلفة االستهالك لموجودات حق االستخدام  16,212 
182,8 مصروف الفائدة )مدرج بتكاليف التمويل(  3,267 

م اإليضاح رق -مرتبطة باإليجارات قصيرة األجل )مدرجة في تكلفة المبيعات مصاريف 
اإليضاح  -، ومصاريف عمومية وإدارية 9اإليضاح رقم  -، ومصاريف بيع وتوزيع 8

 7,812 7,133 (10رقم 
   

 

 
 تم توزيع استهالك موجودات حق االستخدام السنة على النحو التالي:

 
 

 2020 2021 إيضاح 
    

 3,837 2,796 8 تكلفة اإليرادات
 11,509 12,118 9  مصاريف بيع وتوزيع

 866 775 10 مصاريف عمومية وإدارية
  15,689 16,212 

 

، أنهت المجموعة عقد إيجار وتم شطب التزام اإليجار وأصل حق استخدام ذات صلة ونتج عن ذلك 2021مارس  31خالل السنة المنتهية في  (4)
 مليون لاير سعودي. 0.06خسارة بمبلغ 

 
 حيث تم دفع جميع المبالغ مقدًما. 2020و  2021مارس  31ال توجد التزامات إيجار قصيرة األجل اعتباًرا من (      5)

 
 موجودات غير ملموسة 14

 
 المجموع أخرى العالمة التجارية الشهرة  

      التكلفة
 30,797 3,421 8,656 18,720  2020مارس  31

 )1,918( )213( )539( )1,166(  العمالت تحويل
 28,879 3,208 8,117 17,554  2021مارس  31

      
       اإلطفاء المتراكم

 4,664 1,297 3,367 -     2020مارس  31
 2,699 774  1,925  -   المحمل للسنة

 )459( )129( )330( -  تحويل العمالت
 6,904 1,942 4,962 -      2021مارس  31

      
      صافي القيم الدفترية

 21,975 1,266 3,155 17,554  2021مارس  31
 26,133 2,124 5,289 18,720  2020مارس  31

 

 تم تخصيص اإلطفاء للسنة "للمصاريف العمومية واإلدارية".
 

يوليو  2في مجموعة مليكوما في  ٪76استحوذت 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.  2018

 
 

التقرير السنوي للعام المالي 2020-2021م
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 عقود اإليجار 13

 
 أنشطة اإليجار بالمجموعة وكيفية المحاسبة عنها: (1)

 
سنوات. ويتم التفاوض على  16إلى  2والمكاتب والسيارات. وعادة ما تكون عقود اإليجار لفترات ثابتة من تقوم المجموعة بتأجير مختلف المتاجر 

شروط اإليجار على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي تعهدات، ولكن ال 
 ألغراض االقتراض. يجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان

 
وعة. يتم ميتم إثبات عقود اإليجار باعتبارها أصل حق االستخدام وباعتبارها مطلوبات مقابلة في تاريخ إتاحة األصل المؤجر لالستخدام من قبل المج

فترة اإليجار  على مدى الخسارة الموحدةقائمة الربح أو توزيع كل دفعة إيجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على قائمة 
موعة . يتراوح المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي للمجبحيث يتم تحقيق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة. 

عمر اإلنتاجي لألصل وفترة اإليجار على يتم استهالك أصل حق االستخدام على مدى ال .٪4.29إلى  ٪2.67المطبق على مطلوبات اإليجار من 
 أساس القسط الثابت، أيهما أقصر.

 
 2021مارس  31، لم يكن لدى المجموعة أي عقد إيجار مصنف كأصل حق استخدام ذي طبيعة متغيرة. كما في 2020و 2021مارس  31في 

ة قبل نهاية فترة العقد غير القابلة لإللغاء. ال تقدم المجموعة ، تحتوي بعض عقود اإليجار على خيارات تمديد تقتصر ممارستها على المجموع2020و
 ضمانات القيمة المتبقية فيما يتعلق بأي من عقود اإليجار الخاصة بها.

 
 المبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة: (2)

 
  موجودات حق االستخدام

 المجموع سيارات مبان أرض 
     

 68,350 15,839 13,974 38,537 2019أبريل  1في 
 18,599 7,564 7,318 3,717 إعادة القياس

 1,427 639 - 788 إضافات
(2,120)  استهالك  (5,833)  (8,259)  (16,212)  

 72,164 15,783 15,459 40,922 2020مارس  31في 
     

 9,001 3,514 308 5,179 إضافات
(2,180)  استهالك  (4,788)  (8,721)  (15,689)  
(2,321)  اإلنهاء  - - (2,321)  

 63,155 10,576 10,979 41,600 2021مارس  31في 
 

 مطلوبات إيجارية
 2021 2020 
   

 64,948 69,325 الرصيد االفتتاحي
 18,559 - إعادة القياس

 1,427 9,001 إضافة
 )18,916( )15,049( مدفوعات مسددة

 3,267 2,818 فائدة محّملة
 - )2,255(  اإلنهاء

 69,325 63,840 الرصيد الختامي
 

.28في اإليضاح رقم  2020و 2021مارس  31تم اإلفصاح عن التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة المتعلقة بالتزامات اإليجار كما في 

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

 2021مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
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 1202  2020 
   مطلوبات إيجارية

151,12 10,119 متداولة  
174,57 53,721 غير متداولة  

 63,840 69,325 
 

 المبالغ المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة: (3)
 

  
 2021 2020 
   

689,15 تكلفة االستهالك لموجودات حق االستخدام  16,212 
182,8 مصروف الفائدة )مدرج بتكاليف التمويل(  3,267 

م اإليضاح رق -مرتبطة باإليجارات قصيرة األجل )مدرجة في تكلفة المبيعات مصاريف 
اإليضاح  -، ومصاريف عمومية وإدارية 9اإليضاح رقم  -، ومصاريف بيع وتوزيع 8

 7,812 7,133 (10رقم 
   

 

 
 تم توزيع استهالك موجودات حق االستخدام السنة على النحو التالي:

 
 

 2020 2021 إيضاح 
    

 3,837 2,796 8 تكلفة اإليرادات
 11,509 12,118 9  مصاريف بيع وتوزيع

 866 775 10 مصاريف عمومية وإدارية
  15,689 16,212 

 

، أنهت المجموعة عقد إيجار وتم شطب التزام اإليجار وأصل حق استخدام ذات صلة ونتج عن ذلك 2021مارس  31خالل السنة المنتهية في  (4)
 مليون لاير سعودي. 0.06خسارة بمبلغ 

 
 حيث تم دفع جميع المبالغ مقدًما. 2020و  2021مارس  31ال توجد التزامات إيجار قصيرة األجل اعتباًرا من (      5)

 
 موجودات غير ملموسة 14

 
 المجموع أخرى العالمة التجارية الشهرة  

      التكلفة
 30,797 3,421 8,656 18,720  2020مارس  31

 )1,918( )213( )539( )1,166(  العمالت تحويل
 28,879 3,208 8,117 17,554  2021مارس  31

      
       اإلطفاء المتراكم

 4,664 1,297 3,367 -     2020مارس  31
 2,699 774  1,925  -   المحمل للسنة

 )459( )129( )330( -  تحويل العمالت
 6,904 1,942 4,962 -      2021مارس  31

      
      صافي القيم الدفترية

 21,975 1,266 3,155 17,554  2021مارس  31
 26,133 2,124 5,289 18,720  2020مارس  31

 

 تم تخصيص اإلطفاء للسنة "للمصاريف العمومية واإلدارية".
 

يوليو  2في مجموعة مليكوما في  ٪76استحوذت 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.  2018

 
 

المراجعة اإلستراتيجية واإلدارية | الحوكمة | القوائم المالية



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

 2021مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
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 وأخرى العالمة التجارية )أ(
 

)"تاريخ االستحواذ"(. ويتم إثباتها بقيمتها العادلة في تاريخ  2018يوليو  2كجزء من عملية تجميع المنشآت في وأخرى يتم إثبات العالمة التجارية 
 للموجودات غير الملموسة ذات العالقة.االستحواذ ويتم إطفاؤها بعد ذلك على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر 

 

 

 الشهرة )ب(
 

صل ألي أ تُعزى الشهرة إلى مصادر المواد الخام عالية الجودة والقوى العاملة ذات الخبرة وربحية األعمال المستحوذ عليها التي ال يمكن تخصيصها
 غير ملموس آخر منفصل قابل للتحديد.

 

الشهرة قد تعرضت ألي انخفاض في القيمة على أساس سنوي. لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات تقوم المجموعة باختبار ما إذا كانت 
جودات األخرى ومعًا في أصغر مجموعة من الموجودات التي تولد التدفقات النقدية من االستخدام المستمر والمستقل إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للم

، تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لمجموعة مليكوما التي كانت تعتبر وحدة واحدة 2021مارس  31للنقد. بالنسبة للسنة المنتهية في أو الوحدات المدرة 
لمالية زنات اامدرة للنقد بناًء على حسابات قيم االستخدام والتي تتطلب استخدام االفتراضات. تستخدم الحسابات توقعات التدفق النقدي بناًء على المو
قدرة. وتتسق مالمعتمدة من قبل اإلدارة والتي تغطي فترة خمس سنوات. يتم استنتاج التدفقات النقدية بعد فترة الخمس سنوات باستخدام معدالت النمو ال

 معدالت النمو هذه مع التوقعات الواردة في تقارير الصناعة الخاصة بالصناعة التي تعمل فيها كل وحدة توليد للنقد.
 

 تخصيص الشهرة لعمليات مجموعة مليكوما ككل وتقع ضمن بند "غير المشروبات" في قطاع التشغيل. يتم
 

دل النمو ومعدل الخصم ومع هامش الربح قبل ضريبة الدخل واإلستهالك واإلطفاءيعد احتساب القيمة المستخدمة أكثر حساسية لالفتراضات المتعلقة ب
 ة الكامنة وراء التوقعات هي:النهائي. فيما يلي االفتراضات الرئيسي

 

 2020 2021 االفتراضات الرئيسية
   

%8.4 هامش الربح قبل ضريبة الدخل واإلستهالك واإلطفاء  2.4%  
%8.4 معدل الخصم  9,5%  

%2.5 معدل قيمة النمو النهائية  3,0%  
 

 حساسية التغيرات في االفتراضات
 

اإلدارة أن أي تغيير معقول في أي من االفتراضات الرئيسي المذكورة أعاله لن يسبب تجاوز القيمة الدفترية فيما يتعلق بتقييم قيمة االستخدام، تعتقد 
 اضات الرئيسية.رلوحدة توليد النقد، بما في ذلك الشهرة، قيمتها القابلة لالسترداد بشكل جوهري. نناقش أدناه اآلثار المترتبة على التغييرات في االفت

 

 واإلستهالك واإلطفاء ائبضرالفوائد والح قبل ابرهامش األ (1)
 %49 هذا المعدل بنسبةإذا حافظت جميع االفتراضات األخرى على حالها، فإن انخفاض  يتم استخدامه لقياس األداء المالي العام للشركة وربحيتها.

  مة الدفترية الحالية.سيعطي قيمة في االستخدام تساوي القي عبر جميع التدفقات النقدية المتوقعة (40%: 2020)
 

 معدل الخصم (2)
 للمخاطر اإلدارة تقديرات لتعكس المعدلة السوق أسعار على بناءً  2021 مارس 31 في كما المال لرأس المرجح التكلفة لمتوسط تقدير هو خصممعدل ال
 (%6: 2020) %11 بنسبة المعدل هذا زيادة فإن األخرى، االفتراضات جميع بنفس االحتفاظ حال وفي. بولندا في والعمليات بالقطاع المتعلقة المحددة
 .الحالية الدفترية القيمة االستخدام من القيمة تساوي إلى يؤدي سوف

 

 معدل قيمة النمو النهائية (3)
 األخرى، تراضاتاالف جميع بنفس االحتفاظ حال وفي. الموازنة فترة بعد ةيالنقد التدفقات الستنتاج المستخدم النمو لمعدل المرجح المتوسط إلى يشير
 .الحالية الدفترية القيمة االستخدام من القيمة تساوي إلى يؤدي سوف (%24: 2020) %48 إلى هذا النمو معدل انخفاض فإن

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

 2021مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
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 غير المسيطرة والمطلوبات األخرىالحقوق خيار بيع  15
 

 غير المسيطرةالحقوق خيار بيع  15-1
 

 غير المسيطرة في مجموعة مليكوما بحصتها التناسبية من صافي األصول المحددة المقتناة.الحقوق تثبت المجموعة 
 

 ير المسيطرةغ اتفاقية شراء األسهم، يكون هذا خياًرا إلزاميًا غير قابل لإللغاء لالستحواذ على نسبة المساهمة المتبقية من حاملي حصص حقوق الملكية
 .انتهاء الخيار؛ أي السنة الخامسة من تاريخ االنتهاءفي تاريخ 

 
يوم عمل من تاريخ انتهاء صالحية الخيار. يتم إثبات قيمة  15يمكن ممارسة خيار البيع المتاح لحاملي حقوق الملكية غير المسيطرة في غضون 

من خالل تطبيق مضاعفات األرباح على األرباح قبل ضريبة الدخل االسترداد للمبلغ األعلى من سعر الشراء الوارد باتفاقية شراء األسهم أو المحدد 
لمجموعة مليكوما، والمخفضة وفقا لصافي الدين الواردة باتفاقية شراء األسهم. قدرت المجموعة  2022واالستهالك واإلطفاء المدققة للسنة المالية 

 ٪3.1ممارسة الخيار. تم استخدام معدل خصم قدره وقت لاير سعودي عند مليون  33.5مليون لاير سعودي إلى  25.7إجمالي التدفقات النقدية من 
. يرجى 13قم ر، على التوالي لقيم االسترداد بناًء على الخيارين. هذا هو المستوى الثالث من التقييم العادل وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ٪10.5و

 ييم العادل.حصول على تفاصيل التقلل 27الرجوع إلى اإليضاح رقم 
 

 المقابل المحتمل 15-2
 

قتصادية الحالية يتم تقدير المبالغ المستحقة الدفع بناًء على شروط اتفاقية شراء األسهم ومعرفة اإلدارة باألعمال وكيف من المحتمل أن تؤثر البيئة اال
: 2020) لاير سعودي المقابل المحتمل مستحق الدفع ال شيء، بلغ الجزء غير المتداول من  2021مارس  31على أعمال مجموعة مليكوما. كما في 

سعودي(، والتي  لايرمليون  3.1: 2020سعودي ) لايرمليون  2.9من المقابل المحتمل مستحق الدفع  المتداولالجزء بلغ سعودي( و لايرمليون  3.9
 (.24ضمن "مستحقات ومطلوبات أخرى" )إيضاح  ىخراال المستحقات معتم تضمينها 

 
 مخزون 16

 
 2021 2020 
   

 191,564 152,092 مواد أولية
 27,045 18,032   مواد تغليف

 95,608 95,293 بضائع جاهزة
 18,637 19,599   قطع غيار ومستلزمات وبنود أخرى

 36,821 28,854 بضائع بالطريق
   313,870 369,675 

 )12,048( )11,647( ناقصاً: مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم )انظر أدناه(
 302,223 357,627 

 
 فيما يلي حركة مخصص مخزون بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة:

 
 

 2021 2020 
   

 10,178 12,048 أبريل  1
 1,870 )401( المحمل للسنة /)عكس( من 

 12,048 11,647 مارس 31
 
 

التقرير السنوي للعام المالي 2020-2021م
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 وأخرى العالمة التجارية )أ(
 

)"تاريخ االستحواذ"(. ويتم إثباتها بقيمتها العادلة في تاريخ  2018يوليو  2كجزء من عملية تجميع المنشآت في وأخرى يتم إثبات العالمة التجارية 
 للموجودات غير الملموسة ذات العالقة.االستحواذ ويتم إطفاؤها بعد ذلك على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر 

 

 

 الشهرة )ب(
 

صل ألي أ تُعزى الشهرة إلى مصادر المواد الخام عالية الجودة والقوى العاملة ذات الخبرة وربحية األعمال المستحوذ عليها التي ال يمكن تخصيصها
 غير ملموس آخر منفصل قابل للتحديد.

 

الشهرة قد تعرضت ألي انخفاض في القيمة على أساس سنوي. لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات تقوم المجموعة باختبار ما إذا كانت 
جودات األخرى ومعًا في أصغر مجموعة من الموجودات التي تولد التدفقات النقدية من االستخدام المستمر والمستقل إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للم

، تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لمجموعة مليكوما التي كانت تعتبر وحدة واحدة 2021مارس  31للنقد. بالنسبة للسنة المنتهية في أو الوحدات المدرة 
لمالية زنات اامدرة للنقد بناًء على حسابات قيم االستخدام والتي تتطلب استخدام االفتراضات. تستخدم الحسابات توقعات التدفق النقدي بناًء على المو
قدرة. وتتسق مالمعتمدة من قبل اإلدارة والتي تغطي فترة خمس سنوات. يتم استنتاج التدفقات النقدية بعد فترة الخمس سنوات باستخدام معدالت النمو ال

 معدالت النمو هذه مع التوقعات الواردة في تقارير الصناعة الخاصة بالصناعة التي تعمل فيها كل وحدة توليد للنقد.
 

 تخصيص الشهرة لعمليات مجموعة مليكوما ككل وتقع ضمن بند "غير المشروبات" في قطاع التشغيل. يتم
 

دل النمو ومعدل الخصم ومع هامش الربح قبل ضريبة الدخل واإلستهالك واإلطفاءيعد احتساب القيمة المستخدمة أكثر حساسية لالفتراضات المتعلقة ب
 ة الكامنة وراء التوقعات هي:النهائي. فيما يلي االفتراضات الرئيسي

 

 2020 2021 االفتراضات الرئيسية
   

%8.4 هامش الربح قبل ضريبة الدخل واإلستهالك واإلطفاء  2.4%  
%8.4 معدل الخصم  9,5%  

%2.5 معدل قيمة النمو النهائية  3,0%  
 

 حساسية التغيرات في االفتراضات
 

اإلدارة أن أي تغيير معقول في أي من االفتراضات الرئيسي المذكورة أعاله لن يسبب تجاوز القيمة الدفترية فيما يتعلق بتقييم قيمة االستخدام، تعتقد 
 اضات الرئيسية.رلوحدة توليد النقد، بما في ذلك الشهرة، قيمتها القابلة لالسترداد بشكل جوهري. نناقش أدناه اآلثار المترتبة على التغييرات في االفت

 

 واإلستهالك واإلطفاء ائبضرالفوائد والح قبل ابرهامش األ (1)
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 معدل الخصم (2)
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 معدل قيمة النمو النهائية (3)
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 غير المسيطرةالحقوق خيار بيع  15-1
 

 غير المسيطرة في مجموعة مليكوما بحصتها التناسبية من صافي األصول المحددة المقتناة.الحقوق تثبت المجموعة 
 

 ير المسيطرةغ اتفاقية شراء األسهم، يكون هذا خياًرا إلزاميًا غير قابل لإللغاء لالستحواذ على نسبة المساهمة المتبقية من حاملي حصص حقوق الملكية
 .انتهاء الخيار؛ أي السنة الخامسة من تاريخ االنتهاءفي تاريخ 

 
يوم عمل من تاريخ انتهاء صالحية الخيار. يتم إثبات قيمة  15يمكن ممارسة خيار البيع المتاح لحاملي حقوق الملكية غير المسيطرة في غضون 

من خالل تطبيق مضاعفات األرباح على األرباح قبل ضريبة الدخل االسترداد للمبلغ األعلى من سعر الشراء الوارد باتفاقية شراء األسهم أو المحدد 
لمجموعة مليكوما، والمخفضة وفقا لصافي الدين الواردة باتفاقية شراء األسهم. قدرت المجموعة  2022واالستهالك واإلطفاء المدققة للسنة المالية 

 ٪3.1ممارسة الخيار. تم استخدام معدل خصم قدره وقت لاير سعودي عند مليون  33.5مليون لاير سعودي إلى  25.7إجمالي التدفقات النقدية من 
. يرجى 13قم ر، على التوالي لقيم االسترداد بناًء على الخيارين. هذا هو المستوى الثالث من التقييم العادل وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ٪10.5و

 ييم العادل.حصول على تفاصيل التقلل 27الرجوع إلى اإليضاح رقم 
 

 المقابل المحتمل 15-2
 

قتصادية الحالية يتم تقدير المبالغ المستحقة الدفع بناًء على شروط اتفاقية شراء األسهم ومعرفة اإلدارة باألعمال وكيف من المحتمل أن تؤثر البيئة اال
: 2020) لاير سعودي المقابل المحتمل مستحق الدفع ال شيء، بلغ الجزء غير المتداول من  2021مارس  31على أعمال مجموعة مليكوما. كما في 

سعودي(، والتي  لايرمليون  3.1: 2020سعودي ) لايرمليون  2.9من المقابل المحتمل مستحق الدفع  المتداولالجزء بلغ سعودي( و لايرمليون  3.9
 (.24ضمن "مستحقات ومطلوبات أخرى" )إيضاح  ىخراال المستحقات معتم تضمينها 

 
 مخزون 16

 
 2021 2020 
   

 191,564 152,092 مواد أولية
 27,045 18,032   مواد تغليف

 95,608 95,293 بضائع جاهزة
 18,637 19,599   قطع غيار ومستلزمات وبنود أخرى

 36,821 28,854 بضائع بالطريق
   313,870 369,675 

 )12,048( )11,647( ناقصاً: مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم )انظر أدناه(
 302,223 357,627 

 
 فيما يلي حركة مخصص مخزون بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة:

 
 

 2021 2020 
   

 10,178 12,048 أبريل  1
 1,870 )401( المحمل للسنة /)عكس( من 

 12,048 11,647 مارس 31
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 2021 2020 
  

 238,829 248,257 ذمم مدينة تجارية
 )35,881( )37,988( )انظر أدناه( ناقًصا: مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية

 202,948 210,269 صافي الذمم المدينة التجارية
 13,020 16,925   دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

 227,194 215,968 
 

مليون لاير  35.9: 2020مليون لاير سعودي ) 38، انخفضت قيمة الذمم المدينة التجارية بقيمة دفترية مبدئية تبلغ 2021مارس  31كما في 
 سعودي( وتم رصد مخصص لها بالكامل. انظر أدناه الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية.

 

 2021 2020 
  

 21,661 35,881 أبريل  1
 14,220 2,107 للسنةالمحمل 

 35,881 37,988 مارس  31
 

المجموعة الحصول على ضمانات مقابل الذمم المدينة وبالتالي فإن الغالبية العظمى من الذمم المدينة غير مضمونة. ومع ذلك، من عادة ليس من 
حول مخاطر االئتمان  27الخبرة السابقة. راجع اإليضاح رقم المتوقع أن تكون الذمم المدينة غير منخفضة القيمة قابلة لالسترداد بالكامل على أساس 

 الخاصة بالذمم المدينة التجارية، والذي يشرح كيفية إدارة المجموعة وقياسها لجودة ائتمان الذمم المدينة التجارية.
 

 
 ودائع ومبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى  18

 
 2021 2020 
   

 7,001 8,496 مبالغ مدفوعة مقدماً 
 42,840 21,805   دفعات مقدمة إلى موردين

 3,726 5,031 األمن وإيداعات أخرى
 35,332 53,567 

 
  نقد وما يماثله 19

 
 2021 2020 
   

 21,647 22,852 نقد في الصندوق
 61,687 45,246 يحساب جار–نقد لدى البنوك 

 562,505 645,192 ودائع مرابحة بنكية قصيرة األجل
 713,290 645,839 

 
: 2020مارس  31) 2021مارس  31سنويًا للسنة المنتهية في  %1.80إلى  %0,02تتراوح معدالت ودائع المرابحة البنكية قصيرة األجل من 

ائتمانية جيدة.  تصنيفاتسنويًا(. يتم االحتفاظ بالنقد في الحسابات الجارية وودائع المرابحة البنكية قصيرة األجل لدى بنوك لها  ٪2.9إلى  ٪0.1من 
 تقارب القيمة العادلة للنقد وما يماثله القيمة الدفترية في نهاية كل فترة تقرير.
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 رأس المال واالحتياطيات 20
 

 رأس المال المصدر والمدفوع  20-1
 

 2021 2020 
   

 32,500 32,500 الواحد )*(للسهم رياالت سعودية  10بقيمة سهم 
   رأس المال المصدر والمدفوع

 325,000 325,000 31مارس 
  

 .2019مارس  31)*( يشمل أسهم الخزينة المستحوذ عليها خالل السنة المنتهية في 
 

 احتياطي نظامي 20-2
 

من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي حتى يساوي هذا  ٪10وفقًا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتعين على الشركات تحويل 
من صافي الدخل للسنة إلى االحتياطي  ٪10من رأسمالها. ومع ذلك، بموجب النظام األساسي للشركة، على الشركة أن تحول  ٪30االحتياطي 

تم تحقيق هذا المستوى في من رأس المال المدفوع وهو ما يتماشى مع نظام الشركات السابق.  ٪50ظامي حتى يعادل هذا االحتياطي على األقل الن
هذا  .2020و  2021مارس  31السنوات السابقة ، وبالتالي لم يتم إجراء أي تحويالت أخرى إلى االحتياطي القانوني خالل السنة المنتهية في 

 االحتياطي غير متوفر للتوزيع على مساهمي المجموعة.
 

 احتياطي آخر 20-3
 

من صافي الربح العائد لمساهمي سدافكو إلى هذا  %10في السنوات السابقة، قرر المساهمون تكوين احتياطي اختياري من خالل تحويل نسبة 
مليون لاير سعودي إلى االحتياطي  26.1في السنة الحالية تحويل مبلغ  االحتياطي. يعتمد استخدام هذا االحتياطي على قرار المساهمين. وقد تم

  مليون لاير سعودي(. 26.6: 2020االختياري )
 

 حقوق غير مسيطرة 21
 

والتي لها حقوق غير مسيطرة جوهرية. تمثل المعلومات  زد. أو. أو  إس بي. موضح أدناه ملخص المعلومات المالية اإلجمالية لشركة سدافكو بولندا
  المالية الملخصة أدناه المبالغ قبل الحذف داخل المجموعة.

 
    قائمة المركز المالي المختصرة لشركة سدافكو بولندا إس بي. زد. أو. أو

 2021 2020 
   

 57,768 58,049 موجودات متداولة
 28,861 28,609 مطلوبات متداولة

 28,907 29,440  صافي الموجودات المتداولة
   

 75,172 66,318 موجودات غير متداولة
 33,919 29,283 مطلوبات غير متداولة

 41,253 37,035  صافي الموجودات غير المتداولة
   

 70,160 66,475  صافي الموجودات
   

 49,740 45,369 المجموعةحقوق الملكية العائدة لمالك 
 20,420 21,106 حقوق غير مسيطرة 

 66,475 70,160 
 
 
 
 
 
 
 

التقرير السنوي للعام المالي 2020-2021م
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 )تتمة( غير مسيطرةحقوق  21
 
 

 2021 2020 
   إس بي. زد. أو. أوقائمة الدخل الشامل المختصرة لشركة سدافكو بولندا 

   
   مارس 31للسنة المنتهية في 

 253,066 214,891 إيرادات
 )254,658( )214,648( مصاريف

 )1,592( 243 الربح/ )الخسارة( للسنة
   

   ربح/ )خسارة( السنة العائدة إلى:
 )2,277( )444( مالك سدافكو

 685 687 غير مسيطرةحقوق 
 243 )1,592( 
   

   مجموع الدخل/ )الخسارة( الشاملة العائدة إلى:
 )2,277( )444( مالك سدافكو

 685 687 غير مسيطرةحقوق 
 243 )1,592( 

   التدفقات النقدية الموجزة
   مارس 31للسنة المنتهية في 

 2,590 11,141 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 )587( )1,576( التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 )1,020( 172 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 983 9,737 وما يماثلهصافي الزيادة في النقد 

 
  الزكاة 22

 

 المحّمل للسنة  22-1
 

 لشركة سدافكو. المنفصلةتستند مخصصات الزكاة للسنة على القوائم المالية 
 

 مارس من التالي: 31تتكون تكلفة الزكاة للسنة المنتهية في 
 

 2021 2020 
   

 18,583 22,962 المحمل للسنة
 

 مارس المتعلقة بسدافكو على الوعاء الزكوي، وفيما يلي المكونات المهمة منها: 31المنتهية في تم احتساب رسوم الزكاة للسنة 
 

 2021 2020 
   

 325,000 325,000 رأس المال
 1,159,486 1,315,754 احتياطيات معدلة ومخصصات وأخرى في بداية السنة

 )1,013,689( )1,063,744( تخفيض لموجودات طويلة األجل
 )18,637( )19,084(  لقطع الغيارتخفيض 

 452,160 557,926 الوعاء الزكوي
   

 291,160 302,190 صافي الدخل المعدل
 
 
 
 

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

 2021مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
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 )تتمة( الزكاة 22
 

 حركة المخصص خالل السنة  22-2
 

 2021 2020 
   

 16,189 16,327 1أبريل 
 18,583  22,962  المحمل للسنة

  4,612 مستحقات ومطلوبات أخرىتحويل إلى 
(21,679)  مدفوع خالل السنة  )18,445( 

 16,327 22,222 31مارس 
 

 وضع الربوط 22-3
 

 لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة(. 2019مارس  31وبما يشمل السنة المنتهية في حتى تم االنتهاء من الربوط الزكوية بالنسبة لكافة السنوات 
 

. لم يتم بعد رفع 2021يوليو  31واستلمت شهادة الزكاة سارية المفعول حتى  2020مارس  31قدمت الشركة اإلقرار الزكوي للسنة المنتهية في 
 من قبل الهيئة.  2020مارس  31ربط الزكاة للسنة المنتهية في 

 
 الضريبة المؤجلة على المنشآت األجنبيةضريبة الدخل و  22-4

 
 موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة المتعلقة بالمنشآت األجنبية ليست جوهرية بالنسبة للقوائم المالية الموحدة للمجموعة.ل وضريبة الدخ إن

 
 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 23

 
 2021 2020 
   

 207,376 156,839 ذمم دائنة تجارية
 13,796  12,132  ذمم دائنة أخرى

 168,971 221,172 
 

 شهًرا من تاريخ التقرير. وبالتالي، تمثل القيمة الدفترية لهذه األرصدة نفس قيمتها العادلة. 12تتم تسوية الذمم الدائنة التجارية واألخرى عادة خالل 
 

 مستحقات ومطلوبات أخرى 24
 

 2021 2020 
   

 85,748 89,198  مستحقات متعلقة بالموظفين
 35,528 43,183   مستحقات متعلقة بالتسويق

 33,734 35,527 مستحقات اإليجار والمرافق
 3,115 14,931   ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع

 10,244  10,141   صيانة اآلالت والمرافق
 74,683 74,208  مستحقات أخرى

 267,188 243,052 
 

من تاريخ التقرير. وبالتالي، تمثل القيمة الدفترية لهذه األرصدة نفس قيمتها  شهًرا 12خالل  عادة والمطلوبات االخرى المستحقاتتتم تسوية جميع 
 العادلة.

 
 
 
 
 

التقرير السنوي للعام المالي 2020-2021م
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المراجعة اإلستراتيجية واإلدارية | الحوكمة | القوائم المالية
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة 25
 

 اإلدارة.تمت المعامالت مع األطراف ذات العالقة في سياق العمل االعتيادي بشروط تجارية وتمت الموافقة عليها من قبل  )أ(
 

شركات تابعة وشركات زميلة لشركة القرين لصناعة الكيماويات متضمنة تتضمن الشركات الشقيقة للمجموعة منشآت تعد شركات تابعة،  )ب(
 البترولية وشركة مشاريع الكويت القابضة.

 
 :مارس 31فيما يلي ملخص جميع المعامالت واألرصدة الجوهرية مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنها للسنة المنتهية في  )ج( 

 
  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة  معامالت مع األطراف ذات العالقة  

 2020 2021  2020 2021 طبيعة المعاملة المعامالت مع
      

التعاوني  شركة بروج للتأمين
 11,199 11,652 أقساط تأمين )شركة شقيقة( )*(

 
2,308 2,281 

    -  24  861 1,016 خدمات استشارية بي كيه سي لالستشارات )شركة شقيقة(
    2,332 2,281 

 
 تمثل هذه المعامالت مصاريف التأمين صافية من أي مطالبات والواردة من شركة بروج للتأمين التعاوني. (*)

 
 شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة

 
طرف ذي عالقة بشروط مكافئة لتلك السائدة في المعامالت التجارية البحتة. إن األرصدة القائمة في نهاية السنة غير مضمونة وخالية  المعامالت مع

  من الفوائد.
 

المجموعة أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة فيما تقيم لم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات للذمم المدينة أو الدائنة عن أي من األطراف ذات العالقة. 
ن خالل فحص . يجري عمل هذا التقييم في كل سنة مالية م, ان وجد(لاير سعودي : ال شيء2020يتعلق بالمبالغ المستحقة على أطراف ذات عالقة )

 المركز المالي لألطراف ذات العالقة والسوق الذي يعمل فيه الطرف ذو العالقة.
 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة للمجموعة:
 

 2021 2020 
   

 15,596 14,127 منافع موظفين قصيرة وطويلة األجل
 549 567 منافع نهاية الخدمة

 16,145 14,694 اإلدارةمجموع التعويضات المدفوعة لكبار موظفي 
 

 التزامات منافع الموظفين 26
 

تمد علدى المجموعة برنامج منافع نهاية الخدمة للموظفين. تصرف المنافع بموجب متطلبات نظام العمل السعودي في المملكة العربية السعودية. ت
سنين خدمتهم التراكمية كما هو وارد في أنظمة المملكة العربية منافع نهاية الخدمة للموظفين على أساس رواتبهم األخيرة وجميع البدالت وعدد 

  السعودية.
 

لمثبتة في ايلخص الجدول التالي مكونات صافي مصاريف المنافع المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة والمبالغ 
 قائمة المركز المالي الموحدة:

 
 2021 2020 
   

    %2.7    %3.1 معدل الخصم
%3.1  المعدل المتوقع لزيادة الرواتب  2.7%    

 حسب العمر حسب العمر الوفاة أثناء الخدمة
 حسب العمر حسب العمر االنسحاب قبل فترة التقاعد العادية

   فيما يلي صافي مصروف المنافع المثبت في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
 12,044 12,873 الحالية تكلفة الخدمة

 3,994 2,810 تكلفة الفائدة على التزامات المنافع
 16,038 15,683 صافي مصروف المنافع

 

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

 2021مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
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 )تتمة( التزامات منافع الموظفين 26
 

   صافي مصروف المنافع المثبت في قائمة الدخل الشامل الموحدة
 2021 2020 
   

 2,068 3,574 عن الخبرة ةالناشئ خسارة إعادة القياس
   

   تسوية صافي االلتزام المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة
 2021 2020 

   
 109,576 113,041  صافي االلتزام كما في بداية السنة
 3,994 2,810 تكلفة الفائدة على التزامات المنافع

 12,044 12,873 تكلفة الخدمة الحالية
 2,068 3,574 إعادة القياسخسارة 

 )14,641( )12,504( منافع مدفوعة
 113,041 119,794  صافي االلتزام في نهاية السنة

 
 سنوات(. 9.78: 2020مارس  31سنوات ) 10.45بلغ ي 2021مارس  31المتوسط المرجح لمدة التزام المنافع المحددة كما في 

 
المطلوبات وفقا للنظام. وهذا يعرض الموظفين لفقدان المنافع أو التأخير في المدفوعات في حالة النظام غير ممول مع عدم وجود موجودات تدعم 

 عدم قدرة صاحب العمل على الوفاء بالتزاماته أو أي مطالبات غير متوقعة للتدفق النقدي.
 

ات. لهذا كما هو مفترض، فقد تتفاوت المطلوبتستند المطلوبات على بعض االفتراضات التي تشكل مخاطر بأنه في حالة عدم تحقق االفتراضات 
 الغرض، مبين أدناه حساسية النتائج لبعض االفتراضات الرئيسية:

 
 معدل الخصم:

 
 2021 2020 
   

 )2,059( )2,578( في معدل الخصم %0.25زيادة بنسبة 
 2,140 2,688 في معدل الخصم %0.25نقص بنسبة 

 
 معدل زيادة الرواتب:

 
 2021 2020 
   

 2,374 2,681 في معدل زيادة الرواتب %0.25زيادة بنسبة 
 )2,294( )2,584( في معدل زيادة الرواتب %0.25نقص بنسبة 

 
لرئيسية التي اتم تحديد تحليل الحساسية أعاله بناًء على طريقة تقوم باستقراء أثر التزام المنافع المحددة نتيجة للتغيرات المعقولة في االفتراضات 

 في نهاية الفترة التي أعدت عنها القوائم المالية. يقوم تحليل الحساسية على التغير في االفتراضات الرئيسية مع بقاء جميع االفتراضات تحدث
فتراضات اال ياألخرى ثابتة. قد ال يمثل تحليل الحساسية التغيرات الفعلية في التزام منافع نهاية الخدمة ألنه من غير المحتمل بأن تكون التغيرات ف

 مستقلة عن بعضها.
 

 فيما يلي تحليل االستحقاق المتوقع لاللتزامات غير المخصومة المتعلقة بالتزامات منافع الموظفين:
 

 2021 2020 
   

 47,198 48,067 سنوات 5 -سنة واحدة 
 43,727 43,954 سنوات 10 - 6

 52,355 67,993 سنوات فما فوق 11
 
  

التقرير السنوي للعام المالي 2020-2021م
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طرف ذي عالقة بشروط مكافئة لتلك السائدة في المعامالت التجارية البحتة. إن األرصدة القائمة في نهاية السنة غير مضمونة وخالية  المعامالت مع

  من الفوائد.
 

المجموعة أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة فيما تقيم لم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات للذمم المدينة أو الدائنة عن أي من األطراف ذات العالقة. 
ن خالل فحص . يجري عمل هذا التقييم في كل سنة مالية م, ان وجد(لاير سعودي : ال شيء2020يتعلق بالمبالغ المستحقة على أطراف ذات عالقة )

 المركز المالي لألطراف ذات العالقة والسوق الذي يعمل فيه الطرف ذو العالقة.
 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة للمجموعة:
 

 2021 2020 
   

 15,596 14,127 منافع موظفين قصيرة وطويلة األجل
 549 567 منافع نهاية الخدمة

 16,145 14,694 اإلدارةمجموع التعويضات المدفوعة لكبار موظفي 
 

 التزامات منافع الموظفين 26
 

تمد علدى المجموعة برنامج منافع نهاية الخدمة للموظفين. تصرف المنافع بموجب متطلبات نظام العمل السعودي في المملكة العربية السعودية. ت
سنين خدمتهم التراكمية كما هو وارد في أنظمة المملكة العربية منافع نهاية الخدمة للموظفين على أساس رواتبهم األخيرة وجميع البدالت وعدد 

  السعودية.
 

لمثبتة في ايلخص الجدول التالي مكونات صافي مصاريف المنافع المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة والمبالغ 
 قائمة المركز المالي الموحدة:

 
 2021 2020 
   

    %2.7    %3.1 معدل الخصم
%3.1  المعدل المتوقع لزيادة الرواتب  2.7%    

 حسب العمر حسب العمر الوفاة أثناء الخدمة
 حسب العمر حسب العمر االنسحاب قبل فترة التقاعد العادية

   فيما يلي صافي مصروف المنافع المثبت في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
 12,044 12,873 الحالية تكلفة الخدمة

 3,994 2,810 تكلفة الفائدة على التزامات المنافع
 16,038 15,683 صافي مصروف المنافع

 

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

 2021مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 

40 

 )تتمة( التزامات منافع الموظفين 26
 

   صافي مصروف المنافع المثبت في قائمة الدخل الشامل الموحدة
 2021 2020 
   

 2,068 3,574 عن الخبرة ةالناشئ خسارة إعادة القياس
   

   تسوية صافي االلتزام المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة
 2021 2020 

   
 109,576 113,041  صافي االلتزام كما في بداية السنة
 3,994 2,810 تكلفة الفائدة على التزامات المنافع

 12,044 12,873 تكلفة الخدمة الحالية
 2,068 3,574 إعادة القياسخسارة 

 )14,641( )12,504( منافع مدفوعة
 113,041 119,794  صافي االلتزام في نهاية السنة

 
 سنوات(. 9.78: 2020مارس  31سنوات ) 10.45بلغ ي 2021مارس  31المتوسط المرجح لمدة التزام المنافع المحددة كما في 

 
المطلوبات وفقا للنظام. وهذا يعرض الموظفين لفقدان المنافع أو التأخير في المدفوعات في حالة النظام غير ممول مع عدم وجود موجودات تدعم 

 عدم قدرة صاحب العمل على الوفاء بالتزاماته أو أي مطالبات غير متوقعة للتدفق النقدي.
 

ات. لهذا كما هو مفترض، فقد تتفاوت المطلوبتستند المطلوبات على بعض االفتراضات التي تشكل مخاطر بأنه في حالة عدم تحقق االفتراضات 
 الغرض، مبين أدناه حساسية النتائج لبعض االفتراضات الرئيسية:

 
 معدل الخصم:

 
 2021 2020 
   

 )2,059( )2,578( في معدل الخصم %0.25زيادة بنسبة 
 2,140 2,688 في معدل الخصم %0.25نقص بنسبة 

 
 معدل زيادة الرواتب:

 
 2021 2020 
   

 2,374 2,681 في معدل زيادة الرواتب %0.25زيادة بنسبة 
 )2,294( )2,584( في معدل زيادة الرواتب %0.25نقص بنسبة 

 
لرئيسية التي اتم تحديد تحليل الحساسية أعاله بناًء على طريقة تقوم باستقراء أثر التزام المنافع المحددة نتيجة للتغيرات المعقولة في االفتراضات 

 في نهاية الفترة التي أعدت عنها القوائم المالية. يقوم تحليل الحساسية على التغير في االفتراضات الرئيسية مع بقاء جميع االفتراضات تحدث
فتراضات اال ياألخرى ثابتة. قد ال يمثل تحليل الحساسية التغيرات الفعلية في التزام منافع نهاية الخدمة ألنه من غير المحتمل بأن تكون التغيرات ف

 مستقلة عن بعضها.
 

 فيما يلي تحليل االستحقاق المتوقع لاللتزامات غير المخصومة المتعلقة بالتزامات منافع الموظفين:
 

 2021 2020 
   

 47,198 48,067 سنوات 5 -سنة واحدة 
 43,727 43,954 سنوات 10 - 6

 52,355 67,993 سنوات فما فوق 11
 
  

المراجعة اإلستراتيجية واإلدارية | الحوكمة | القوائم المالية
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 2021مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 

 

41 

 األدوات المالية 27
 

 الموجودات المالية  27-1
 

 2020 2021 إيضاح 
    موجودات مالية غير مشتقة

    موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
 215,968 227,194 17  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

 645,839 713,290 19  نقد وما يماثله
 3,726 5,031 18 أخرىودائع ضمان وودائع 
 865,533 945,515  الماليةمجموع الموجودات 

 
  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

 
يرات في مخاطر غالذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى هي موجودات مالية غير مشتقة مسجلة بالتكلفة المطفأة. قد تتأثر القيمة الدفترية بالت

 االئتمان لألطراف األخرى.
 

 المطلوبات المالية 27-2
 

 2021 2020 
   مطلوبات مالية غير مشتقة

   مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة
 221,172 168,971 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 236,851 249,379 مستحقات ومطلوبات أخرى
 69,325 63,840 مطلوبات إيجارية

 3,475 3,388 توزيعات أرباح مستحقة
 2,281 2,332 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

 533,104 487,910 مجموع المطلوبات المالية
 

   مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 25,363 26,881 غير المسيطرةالحقوق خيار بيع 

 7,053 2,878  المقابل المحتمل المستحق
  29,759 32,416 
    

 565,520 517,669  مجموع المطلوبات المالية
 

   مطلوبات مالية مشتقة
   مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 - 650 اتفاقيات العمالت األجنبية اآلجلة
 650 - 

 
 جوهرية.إن القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية تقارب قيمتها العادلة. ال تعتبر الموجودات المالية مخاطر ائتمان 

 
 األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة 27-3

 
 أساليب التقييم المستخدمة لتحديد القيم العادلة أ(

 
 تشمل أساليب التقييم المستخدمة في تقييم األدوات المالية ما يلي:

 
  الهوامشبالنسبة للمستهدف من المقابل المحتمل مستحق الدفع والمبيعات المستقبلية المتوقعة وصافي 
  غير المسيطرة الحالية لألرباح المستقبليةالحقوق بالنسبة لقيمة خيار شراء 
 القيمة الحالية لألرباح المستقبلية ضمن عقود العمالت اآلجلة 

  

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

 2021مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
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 (3قياسات القيمة العادلة باستخدام المدخالت الهامة التي ال يمكن رصدها )المستوى  ب(
 

المحتمل المقابل   
 المستحق

الحقوق خيار بيع 
 المجموع غير المسيطرة

    
 32,416 25,363 7,053  2020أبريل  1

 3,819 3,303 516 إطفاء خصم
 )1,976( )1,785( )191( فرق تحويل عمالت

 )4,500( - )4,500( مدفوعات
 29,759 26,881 2,878 2021مارس  31

    
 )2,878( - )2,878(  ناقصاً: الجزء المتداول

 - 26,881 26,881 
 

 التقييم عملية (ج
 

 ةالعادلة. لدى المجموعة إطار رقابي راسخ فيما يتعلق بقياس القيم ةيتطلب عدد من السياسات واإلفصاحات المحاسبية للمجموعة قياس القيم
القيمة  التي تتحمل المسؤولية الشاملة لإلشراف على جميع قياساتشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية العادلة. يتضمن ذلك فريق تقييم من 

. يراجع فريق التقييم بانتظام المدخالت مدير عام الشؤون الماليةللقيمة العادلة، وتقديم تقارير مباشرة إلى  3العادلة الهامة، بما في ذلك المستوى 
لتي تم العادلة، يقوم فريق التقييم بتقييم األدلة ا ةمعلومات طرف ثالث لقياس القيم الهامة غير القابلة للرصد وتعديالت التقييم. إذا تم استخدام

سل الهرمي بما في ذلك المستوى في التسل،  المطبقة لدعم االستنتاج بأن هذه التقييمات تفي بمتطلبات المعايير الطرف الثالثالحصول عليها من 
 . لم تكن هناك تغييرات في أساليب التقييم خالل العام. في نهاية كل سنة مالية ، يقوم القسم الماليللقيمة العادلة الذي ينبغي فيه تصنيف التقييمات

  بما يلي:
  التحقق من جميع المدخالت الرئيسية لتقرير التقييم المستقل ؛ -
 عند مقارنتها بتقرير تقييم السنة السابقة ؛ والتقييم  ةحرك التحقق من -
  المثمن المستقل.يجري مناقشات مع  -

 مدير عام الشؤون الماليةفي تاريخ كل تقرير خالل مناقشات التقييم ربع السنوية بين  3و  2يتم تحليل التغييرات في القيم العادلة من المستوى 
  وفريق التقييم. كجزء من هذه المناقشة ، يقدم الفريق تقريًرا يشرح أسباب تحركات القيمة العادلة ، إن وجدت.

 التي تستخدمها المجموعة وتقييمها على النحو التالي: 3مد المدخالت الرئيسية من المستوى تست
 

  يتم تقدير التدفقات النقدية المتوقعة بناء على تحقق المبيعات المنشودة وصافي الهوامش استناداً إلى بنود اتفاقية شراء األسهم  -المقابل المحتمل
 يف من المحتمل أن تؤثر البيئة االقتصادية الحالية عليه.وبناء على علم المنشأة باألعمال وك

  مضاعفات األرباح المتوقعة على األرباح المتوقعة قبل ضريبة الدخل واالستهالك واإلطفاء للسنة المالية  -غير المسيطرة الحقوق خيارات
 األسهم. لمجموعة مليكوما والتي تم تخفيضها وفقا لصافي الديون الواردة باتفاقية شراء 2022

  تتضمن أساليب التقييم استخدام نماذج قياسية للتسعير اآلجل باستخدام حسابات القيمة الحالية وتقييمات السوق المتوسطة.  -عقود العمالت اآلجلة
مدخالت التي يمكن رصدها العند االقتضاء، تتوقع هذه النماذج التدفقات النقدية المستقبلية وتخصم المبالغ المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام 

 على أساس السوق بما في ذلك منحنيات أسعار الفائدة وفروق االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية واألسعار اآلجلة والفورية.
 

 مشتقة مالية أدوات (د
 

 في. األجنبية بالعمالت المعامالت في التقلبات لتغطية األجنبية للعمالت آجلة عقود عدة للمجموعة البولندية التابعة الشركات أبرمت السنة، خالل
 القيمة وصافي سعودي لاير مليون 35.5 قدرها اسمية إجمالية بقيمة األجنبية للعمالت آجاًل  عقًدا 38 المجموعة لدى كان ،2021 مارس 31

 المنتهية لسنةا خالل المثبتة المستحقة األجنبية للعمالت اآلجلة العقود من المحقق الربح صافي بلغ. سعودي لاير مليون 0,65 بقيمة السلبي الدفترية
 بيةالمحاس لألغراض" للمتاجرة بها محتفظ" أنها على العقود هذه جميع تصنيف تم. سعودي لاير مليون 0.23 الموحدة الخسارة أو الربح قائمة في

 .الموحدة المالية القوائم في 2 المستوى ضمن تصنيفها وتم المتداولة المطلوبات ضمن
 

  تعتمد المجموعة على الطرف المقابل لتقييم هذه المشتقات. 
  :2021مارس  31فيما يلي تحليل األدوات المالية المشتقة والقيم العادلة ذات الصلة مع القيم االسمية المصنفة حسب مدة االستحقاق كما في 

 
القيمة العادلة 

 الموجبة
القيمة العادلة 

 السالبة
 القيمة 
 االسمية

 القيم االسمية حسب فترة االستحقاق
  3خالل 
 أشهر

 12إلى  3من 
 شهراً 

1 - 5   
 سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

        
اتفاقيات العمالت 
 - - 9,775 25,684 35,459 1,339 689 األجنبية اآلجلة

 689 1,339 35,459 25,684 9,775 - - 
 

  .2021مارس  31أشهر كما في  6من اتفاقيات العمالت األجنبية اآلجلة أقل من االستحقاقات 

التقرير السنوي للعام المالي 2020-2021م
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 الموجودات المالية  27-1
 

 2020 2021 إيضاح 
    موجودات مالية غير مشتقة

    موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
 215,968 227,194 17  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

 645,839 713,290 19  نقد وما يماثله
 3,726 5,031 18 أخرىودائع ضمان وودائع 
 865,533 945,515  الماليةمجموع الموجودات 

 
  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

 
يرات في مخاطر غالذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى هي موجودات مالية غير مشتقة مسجلة بالتكلفة المطفأة. قد تتأثر القيمة الدفترية بالت

 االئتمان لألطراف األخرى.
 

 المطلوبات المالية 27-2
 

 2021 2020 
   مطلوبات مالية غير مشتقة

   مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة
 221,172 168,971 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 236,851 249,379 مستحقات ومطلوبات أخرى
 69,325 63,840 مطلوبات إيجارية

 3,475 3,388 توزيعات أرباح مستحقة
 2,281 2,332 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

 533,104 487,910 مجموع المطلوبات المالية
 

   مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 25,363 26,881 غير المسيطرةالحقوق خيار بيع 

 7,053 2,878  المقابل المحتمل المستحق
  29,759 32,416 
    

 565,520 517,669  مجموع المطلوبات المالية
 

   مطلوبات مالية مشتقة
   مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 - 650 اتفاقيات العمالت األجنبية اآلجلة
 650 - 

 
 جوهرية.إن القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية تقارب قيمتها العادلة. ال تعتبر الموجودات المالية مخاطر ائتمان 

 
 األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة 27-3

 
 أساليب التقييم المستخدمة لتحديد القيم العادلة أ(

 
 تشمل أساليب التقييم المستخدمة في تقييم األدوات المالية ما يلي:

 
  الهوامشبالنسبة للمستهدف من المقابل المحتمل مستحق الدفع والمبيعات المستقبلية المتوقعة وصافي 
  غير المسيطرة الحالية لألرباح المستقبليةالحقوق بالنسبة لقيمة خيار شراء 
 القيمة الحالية لألرباح المستقبلية ضمن عقود العمالت اآلجلة 

  

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

 2021مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
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 (3قياسات القيمة العادلة باستخدام المدخالت الهامة التي ال يمكن رصدها )المستوى  ب(
 

المحتمل المقابل   
 المستحق

الحقوق خيار بيع 
 المجموع غير المسيطرة

    
 32,416 25,363 7,053  2020أبريل  1

 3,819 3,303 516 إطفاء خصم
 )1,976( )1,785( )191( فرق تحويل عمالت

 )4,500( - )4,500( مدفوعات
 29,759 26,881 2,878 2021مارس  31

    
 )2,878( - )2,878(  ناقصاً: الجزء المتداول

 - 26,881 26,881 
 

 التقييم عملية (ج
 

 ةالعادلة. لدى المجموعة إطار رقابي راسخ فيما يتعلق بقياس القيم ةيتطلب عدد من السياسات واإلفصاحات المحاسبية للمجموعة قياس القيم
القيمة  التي تتحمل المسؤولية الشاملة لإلشراف على جميع قياساتشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية العادلة. يتضمن ذلك فريق تقييم من 

. يراجع فريق التقييم بانتظام المدخالت مدير عام الشؤون الماليةللقيمة العادلة، وتقديم تقارير مباشرة إلى  3العادلة الهامة، بما في ذلك المستوى 
لتي تم العادلة، يقوم فريق التقييم بتقييم األدلة ا ةمعلومات طرف ثالث لقياس القيم الهامة غير القابلة للرصد وتعديالت التقييم. إذا تم استخدام

سل الهرمي بما في ذلك المستوى في التسل،  المطبقة لدعم االستنتاج بأن هذه التقييمات تفي بمتطلبات المعايير الطرف الثالثالحصول عليها من 
 . لم تكن هناك تغييرات في أساليب التقييم خالل العام. في نهاية كل سنة مالية ، يقوم القسم الماليللقيمة العادلة الذي ينبغي فيه تصنيف التقييمات

  بما يلي:
  التحقق من جميع المدخالت الرئيسية لتقرير التقييم المستقل ؛ -
 عند مقارنتها بتقرير تقييم السنة السابقة ؛ والتقييم  ةحرك التحقق من -
  المثمن المستقل.يجري مناقشات مع  -

 مدير عام الشؤون الماليةفي تاريخ كل تقرير خالل مناقشات التقييم ربع السنوية بين  3و  2يتم تحليل التغييرات في القيم العادلة من المستوى 
  وفريق التقييم. كجزء من هذه المناقشة ، يقدم الفريق تقريًرا يشرح أسباب تحركات القيمة العادلة ، إن وجدت.

 التي تستخدمها المجموعة وتقييمها على النحو التالي: 3مد المدخالت الرئيسية من المستوى تست
 

  يتم تقدير التدفقات النقدية المتوقعة بناء على تحقق المبيعات المنشودة وصافي الهوامش استناداً إلى بنود اتفاقية شراء األسهم  -المقابل المحتمل
 يف من المحتمل أن تؤثر البيئة االقتصادية الحالية عليه.وبناء على علم المنشأة باألعمال وك

  مضاعفات األرباح المتوقعة على األرباح المتوقعة قبل ضريبة الدخل واالستهالك واإلطفاء للسنة المالية  -غير المسيطرة الحقوق خيارات
 األسهم. لمجموعة مليكوما والتي تم تخفيضها وفقا لصافي الديون الواردة باتفاقية شراء 2022

  تتضمن أساليب التقييم استخدام نماذج قياسية للتسعير اآلجل باستخدام حسابات القيمة الحالية وتقييمات السوق المتوسطة.  -عقود العمالت اآلجلة
مدخالت التي يمكن رصدها العند االقتضاء، تتوقع هذه النماذج التدفقات النقدية المستقبلية وتخصم المبالغ المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام 

 على أساس السوق بما في ذلك منحنيات أسعار الفائدة وفروق االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية واألسعار اآلجلة والفورية.
 

 مشتقة مالية أدوات (د
 

 في. األجنبية بالعمالت المعامالت في التقلبات لتغطية األجنبية للعمالت آجلة عقود عدة للمجموعة البولندية التابعة الشركات أبرمت السنة، خالل
 القيمة وصافي سعودي لاير مليون 35.5 قدرها اسمية إجمالية بقيمة األجنبية للعمالت آجاًل  عقًدا 38 المجموعة لدى كان ،2021 مارس 31

 المنتهية لسنةا خالل المثبتة المستحقة األجنبية للعمالت اآلجلة العقود من المحقق الربح صافي بلغ. سعودي لاير مليون 0,65 بقيمة السلبي الدفترية
 بيةالمحاس لألغراض" للمتاجرة بها محتفظ" أنها على العقود هذه جميع تصنيف تم. سعودي لاير مليون 0.23 الموحدة الخسارة أو الربح قائمة في

 .الموحدة المالية القوائم في 2 المستوى ضمن تصنيفها وتم المتداولة المطلوبات ضمن
 

  تعتمد المجموعة على الطرف المقابل لتقييم هذه المشتقات. 
  :2021مارس  31فيما يلي تحليل األدوات المالية المشتقة والقيم العادلة ذات الصلة مع القيم االسمية المصنفة حسب مدة االستحقاق كما في 

 
القيمة العادلة 

 الموجبة
القيمة العادلة 

 السالبة
 القيمة 
 االسمية

 القيم االسمية حسب فترة االستحقاق
  3خالل 
 أشهر

 12إلى  3من 
 شهراً 

1 - 5   
 سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

        
اتفاقيات العمالت 
 - - 9,775 25,684 35,459 1,339 689 األجنبية اآلجلة

 689 1,339 35,459 25,684 9,775 - - 
 

  .2021مارس  31أشهر كما في  6من اتفاقيات العمالت األجنبية اآلجلة أقل من االستحقاقات 

المراجعة اإلستراتيجية واإلدارية | الحوكمة | القوائم المالية
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قة التشتمل المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة على ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى ومستحقات ومطلوبات أخرى، ومطلوب إلى أطراف ذات ع
ارب القيم ه. تقومطلوبات إيجارية. تشتمل الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة على الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى والنقد وما يماثل

 الدفترية لألدوات المالية لدى المجموعة بشكل معقول القيم العادلة.
 

ومخاطر السيولة. وتشرف اإلدارة العليا للمجموعة على إدارة هذه المخاطر. تحصل اإلدارة إن المجموعة معرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان 
لمجموعة. العليا للمجموعة على الدعم من لجنة المخاطر المالية التي تقدم المشورة حول المخاطر المالية وإطار حوكمة المخاطر المالية المناسب ل

للمجموعة بأن أنشطة المخاطر المالية للمجموعة خاضعة لسياسات وإجراءات مناسبة وأن المخاطر المالية  تقدم لجنة المخاطر التأكيد لإلدارة العليا
ن هذه قد تم تحديدها وقياسها وإدارتها وفقاً لسياسات وأهداف المخاطر لدى المجموعة. يقوم مجلس اإلدارة بفحص واعتماد السياسات إلدارة كل م

 المخاطر الملخصة أدناه:
 

 السوق مخاطر
 

مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار األسهم التي ستؤثر على دخل  -مخاطر السوق هي مخاطر التغيرات في أسعار السوق 
. ن العوائدالمجموعة أو قيمة أدواتها المالية. الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن معايير مقبولة مع تحسي

عار السوق سمخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة للتغيرات في معدالت أرباح السوق أو أ
ض والطلب المضاربة والعر لألوراق المالية بسبب التغير في التصنيف االئتماني للمصدر أو األداة المالية ، أو التغير في معنويات السوق وأنشطة

عار األسعلى األوراق المالية والسيولة في السوق. تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العملة ومخاطر 
 األخرى مثل مخاطر أسعار األسهم.

 
  .2021مارس  31إن تحليالت الحساسية في األقسام التالية تتعلق بالمركز المالي كما في 

 
 الفائدة سعر مخاطر (1
 

ات النقدية. قمخاطر أسعار الفائدة هي التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي للمجموعة والتدف
و  2021مارس  31ألدواتها المالية التي تحمل فائدة. في تدير المجموعة مخاطر أسعار الفائدة من خالل المراقبة المنتظمة لملفات أسعار الفائدة 

، لم يكن لدى المجموعة أي قروض وبالتالي لم يتم عرض حساسية لمخاطر أسعار الفائدة. تتكون الموجودات المالية التي تحمل فائدة من  2020
 دلة.لفائدة للتدفقات النقدية ومخاطر أسعار الفائدة على القيمة العاودائع المرابحة قصيرة األجل بأسعار فائدة ثابتة. لذلك ، ال تتعرض لمخاطر أسعار ا

 
 مخاطر العملة (2
 

ة عندما يتم لمخاطر العملة هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر العم
والموجودات والمطلوبات المثبتة بعملة غير العملة الوظيفية للمجموعة. خالل السنة، كانت معامالت المجموعة تقويم المعامالت التجارية المستقبلية 

  باللاير السعودي والدينار البحريني والزلوتي البولندي والدينار الكويتي والدينار األردني واليورو والدوالر األمريكي.
 

العمالت غير المرتبطة باللاير السعودي ليس جوهرًيا في هذه القوائم المالية الموحدة. ال تتعرض  إن تعرض المجموعة لمخاطر العملة الناشئة عن
ما إالمجموعة بشكل كبير للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية خالل أعمالها العادية حيث كانت المعامالت الهامة للمجموعة خالل السنة 

 باللاير السعودي أو الدوالر األمريكي.
 
 (         مخاطر األسعار3
 

غير تلك )مخاطر األسعار هي مخاطر تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية للتقلبات نتيجة للتغيرات في أسعار السوق 
خاصة باألدوات المالية الفردية أو ُمصدرها الناتجة عن مخاطر معدل العمولة الخاصة أو مخاطر العملة( سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل 

 أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة والمتاجر بها في السوق. ليس لدى المجموعة أي أدوات مالية خاضعة لمخاطر األسعار.
 
 االئتمان مخاطر(        4
 

جموعة ممخاطر االئتمان هي مخاطر فشل الطرف المقابل لألداة المالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تدير ال
دوري  أساسمعامالت وكذلك مراقبة أي تعرضات قائمة على المخاطر االئتمان من خالل تقييم الجدارة االئتمانية لألطراف المقابلة قبل الدخول في 

مدينة القائمة للضمان التسوية في الوقت المناسب. تنشأ مخاطر االئتمان من النقد والنقد المعادل، والتعرضات االئتمانية للعمالء، بما في ذلك الذمم ا
 واألوراق المالية والودائع األخرى الناشئة عن أنشطتها التشغيلية.
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 إن إجمالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لدى المجموعة كما في تاريخ التقرير هو كما يلي:
 

 2021 2020 
   موجودات مالية

269,021  بالصافي –ذمم مدينة تجارية   202,948 
 645,839 713,290 نقد وما يماثله

 3,726 5,031 األمن وإيداعات أخرى
 590,928  852,513 

 
 الذمم المدينة التجارية  )أ(

 
مان تدار مخاطر ائتمان العمالء لكل وحدة أعمال على حدة وتخضع لسياسة المجموعة وإجراءاتها وضوابطها الرقابية المتعلقة بإدارة مخاطر ائت

النوعية والكمية وحدود االئتمان الفردية وفقًا لهذا التقييم. يتم مراقبة الذمم العمالء. يتم تقييم الجودة االئتمانية للعميل بناًء على مجموعة من العوامل 
  المدينة القائمة وذلك بشكل منتظم شريطة أن تكون مشكوك في تحصيلها.

 
تكون ( من إجمالي الذمم التجارية القائمة. ي٪44: 2020مارس  31) %48عمالء يمثلون حوالي  5، كان لدى المجموعة 2021مارس  31في 

( بدول مجلس التعاون الخليجي %7: 2020) ٪5( % بالمملكة العربية السعودية و%82: 2020) %88رصيد الذمم المدينة التجارية القائمة من 
( بدول أخرى. ونظراً لقصر أجل الذمم المدينة التجارية، تعد قيمها الدفترية هي نفس %11: 2020) ٪7)بخالف المملكة العربية السعودية( و

.يمها العادلةق  
 

لمدينة ايتم تحليل متطلبات انخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير على أساس فردي لكبار العمالء. باإلضافة إلى ذلك، يتم تجميع عدد كبير من الذمم 
ان إذا كان مخاطر االئتمالصغيرة إلى مجموعات متماثلة ويتم تقييمها بشكل جماعي لتحري االنخفاض في قيمتها. يُفترض حدوث زيادة كبيرة في 

يوماً في تسديد المدفوعات التعاقدية. يحدث التخلف عن سداد الذمم المدينة التجارية عندما يخفق الطرف المقابل في  90المدين قد تأخر ألكثر من 
استرداد الذمم المدينة المستحقة. وعندما  يوماً من تاريخ استحقاقها. تستمر المجموعة في ممارسة نشاط التنفيذ لمحاولة 90سداد دفعاته تعاقدية خالل 

ون قد استنفدت دما تكيتم استرداد المبالغ، يتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. تقوم المجموعة بشطب الموجودات المالية، كلياً أو جزئياً، عن
  .جميع جهود االسترداد العملية وخلصت إلى عدم وجود توقعات معقولة الستردادها

 
 تقرر المجموعة أنه ال يوجد توقع معقول لالسترداد بمجرد عدم خضوع هذه الذمم لنشاط التنفيذ عليها.

 
هن ر إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير هو القيمة الدفترية لكل فئة من الموجودات المالية. ال تحتفظ المجموعة بأي

 تركز المخاطر المتعلقة بالذمم المدينة التجارية على أنها ضئيلة، نظراً ألن قاعدة عمالئها متنوعة. كضمان. وتقوم المجموعة بتقييم
 

 تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير كما يلي:
 

 2021 2020 
 202,948 210,269 بالصافي-أطراف أخرى  -ذمم مدينة تجارية  
 624,192 690,438 البنوك لدى نقد 

 3,726 5,031 األمن وإيداعات أخرى
 905,738 830,866 

 
لتالي تم ايتم إيداع النقد لدى البنوك في بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تعتبر األوراق المالية والودائع األخرى ذات مخاطر ائتمان منخفضة، وب

داع لرصد ال يوجد اإلدارة لالنخفاض في القيمة، فإنه على تقييم ًء بناالقيمة. شهًرا لتقييم االنخفاض في  12استخدام نموذج الخسارة المتوقعة لمدة 
 األرصدة للسنوات المعروضة.فيما يتعلق بهذه مخصص 

 
لي وبالنسبة للذمم المدينة التجارية، تطبق المجموعة النهج المبسط لرصد مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة المنصوص عليها في المعيار الد

والتي تسمح باستخدام مخصص الخسارة المتوقعة على مدار عمر كافة الذمم المدينة التجارية. ولقياس الخسائر االئتمانية  9ر المالي رقم للتقري
ائر الخس نالمتوقعة، يتم تجميع الذمم المدينة التجارية بناء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وأيام التخلف عن السداد. عالوة على ذلك، تتضم

 االئتمانية المتوقعة المعلومات المستقبلية.
 

فترة ربع سنوية( ويتم تعديلها وفقًا لمتوسط معدالت االسترداد التاريخية.  24) االعتبار الخسارة االئتمانية التاريخيةتأخذ مصفوفة المخصصات في 
ة ل عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء على تسوييتم تعديل معدالت الخسارة التاريخية لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية حو

امل ذات والذمم المدينة. حددت المجموعة معدل التضخم والناتج المحلي اإلجمالي ومعدل البطالة في البلدان التي تبيع فيها سلعها لتكون أكثر الع
 ات المتوقعة في هذه العوامل.الصلة، وبالتالي تعدل معدالت الخسارة التاريخية بناًء على التغير

 
  

التقرير السنوي للعام المالي 2020-2021م
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قة التشتمل المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة على ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى ومستحقات ومطلوبات أخرى، ومطلوب إلى أطراف ذات ع
ارب القيم ه. تقومطلوبات إيجارية. تشتمل الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة على الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى والنقد وما يماثل

 الدفترية لألدوات المالية لدى المجموعة بشكل معقول القيم العادلة.
 

ومخاطر السيولة. وتشرف اإلدارة العليا للمجموعة على إدارة هذه المخاطر. تحصل اإلدارة إن المجموعة معرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان 
لمجموعة. العليا للمجموعة على الدعم من لجنة المخاطر المالية التي تقدم المشورة حول المخاطر المالية وإطار حوكمة المخاطر المالية المناسب ل

للمجموعة بأن أنشطة المخاطر المالية للمجموعة خاضعة لسياسات وإجراءات مناسبة وأن المخاطر المالية  تقدم لجنة المخاطر التأكيد لإلدارة العليا
ن هذه قد تم تحديدها وقياسها وإدارتها وفقاً لسياسات وأهداف المخاطر لدى المجموعة. يقوم مجلس اإلدارة بفحص واعتماد السياسات إلدارة كل م

 المخاطر الملخصة أدناه:
 

 السوق مخاطر
 

مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار األسهم التي ستؤثر على دخل  -مخاطر السوق هي مخاطر التغيرات في أسعار السوق 
. ن العوائدالمجموعة أو قيمة أدواتها المالية. الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن معايير مقبولة مع تحسي

عار السوق سمخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة للتغيرات في معدالت أرباح السوق أو أ
ض والطلب المضاربة والعر لألوراق المالية بسبب التغير في التصنيف االئتماني للمصدر أو األداة المالية ، أو التغير في معنويات السوق وأنشطة

عار األسعلى األوراق المالية والسيولة في السوق. تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العملة ومخاطر 
 األخرى مثل مخاطر أسعار األسهم.

 
  .2021مارس  31إن تحليالت الحساسية في األقسام التالية تتعلق بالمركز المالي كما في 

 
 الفائدة سعر مخاطر (1
 

ات النقدية. قمخاطر أسعار الفائدة هي التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي للمجموعة والتدف
و  2021مارس  31ألدواتها المالية التي تحمل فائدة. في تدير المجموعة مخاطر أسعار الفائدة من خالل المراقبة المنتظمة لملفات أسعار الفائدة 

، لم يكن لدى المجموعة أي قروض وبالتالي لم يتم عرض حساسية لمخاطر أسعار الفائدة. تتكون الموجودات المالية التي تحمل فائدة من  2020
 دلة.لفائدة للتدفقات النقدية ومخاطر أسعار الفائدة على القيمة العاودائع المرابحة قصيرة األجل بأسعار فائدة ثابتة. لذلك ، ال تتعرض لمخاطر أسعار ا

 
 مخاطر العملة (2
 

ة عندما يتم لمخاطر العملة هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر العم
والموجودات والمطلوبات المثبتة بعملة غير العملة الوظيفية للمجموعة. خالل السنة، كانت معامالت المجموعة تقويم المعامالت التجارية المستقبلية 

  باللاير السعودي والدينار البحريني والزلوتي البولندي والدينار الكويتي والدينار األردني واليورو والدوالر األمريكي.
 

العمالت غير المرتبطة باللاير السعودي ليس جوهرًيا في هذه القوائم المالية الموحدة. ال تتعرض  إن تعرض المجموعة لمخاطر العملة الناشئة عن
ما إالمجموعة بشكل كبير للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية خالل أعمالها العادية حيث كانت المعامالت الهامة للمجموعة خالل السنة 

 باللاير السعودي أو الدوالر األمريكي.
 
 (         مخاطر األسعار3
 

غير تلك )مخاطر األسعار هي مخاطر تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية للتقلبات نتيجة للتغيرات في أسعار السوق 
خاصة باألدوات المالية الفردية أو ُمصدرها الناتجة عن مخاطر معدل العمولة الخاصة أو مخاطر العملة( سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل 

 أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة والمتاجر بها في السوق. ليس لدى المجموعة أي أدوات مالية خاضعة لمخاطر األسعار.
 
 االئتمان مخاطر(        4
 

جموعة ممخاطر االئتمان هي مخاطر فشل الطرف المقابل لألداة المالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تدير ال
دوري  أساسمعامالت وكذلك مراقبة أي تعرضات قائمة على المخاطر االئتمان من خالل تقييم الجدارة االئتمانية لألطراف المقابلة قبل الدخول في 

مدينة القائمة للضمان التسوية في الوقت المناسب. تنشأ مخاطر االئتمان من النقد والنقد المعادل، والتعرضات االئتمانية للعمالء، بما في ذلك الذمم ا
 واألوراق المالية والودائع األخرى الناشئة عن أنشطتها التشغيلية.
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 إن إجمالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لدى المجموعة كما في تاريخ التقرير هو كما يلي:
 

 2021 2020 
   موجودات مالية

269,021  بالصافي –ذمم مدينة تجارية   202,948 
 645,839 713,290 نقد وما يماثله

 3,726 5,031 األمن وإيداعات أخرى
 590,928  852,513 

 
 الذمم المدينة التجارية  )أ(

 
مان تدار مخاطر ائتمان العمالء لكل وحدة أعمال على حدة وتخضع لسياسة المجموعة وإجراءاتها وضوابطها الرقابية المتعلقة بإدارة مخاطر ائت

النوعية والكمية وحدود االئتمان الفردية وفقًا لهذا التقييم. يتم مراقبة الذمم العمالء. يتم تقييم الجودة االئتمانية للعميل بناًء على مجموعة من العوامل 
  المدينة القائمة وذلك بشكل منتظم شريطة أن تكون مشكوك في تحصيلها.

 
تكون ( من إجمالي الذمم التجارية القائمة. ي٪44: 2020مارس  31) %48عمالء يمثلون حوالي  5، كان لدى المجموعة 2021مارس  31في 

( بدول مجلس التعاون الخليجي %7: 2020) ٪5( % بالمملكة العربية السعودية و%82: 2020) %88رصيد الذمم المدينة التجارية القائمة من 
( بدول أخرى. ونظراً لقصر أجل الذمم المدينة التجارية، تعد قيمها الدفترية هي نفس %11: 2020) ٪7)بخالف المملكة العربية السعودية( و

.يمها العادلةق  
 

لمدينة ايتم تحليل متطلبات انخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير على أساس فردي لكبار العمالء. باإلضافة إلى ذلك، يتم تجميع عدد كبير من الذمم 
ان إذا كان مخاطر االئتمالصغيرة إلى مجموعات متماثلة ويتم تقييمها بشكل جماعي لتحري االنخفاض في قيمتها. يُفترض حدوث زيادة كبيرة في 

يوماً في تسديد المدفوعات التعاقدية. يحدث التخلف عن سداد الذمم المدينة التجارية عندما يخفق الطرف المقابل في  90المدين قد تأخر ألكثر من 
استرداد الذمم المدينة المستحقة. وعندما  يوماً من تاريخ استحقاقها. تستمر المجموعة في ممارسة نشاط التنفيذ لمحاولة 90سداد دفعاته تعاقدية خالل 

ون قد استنفدت دما تكيتم استرداد المبالغ، يتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. تقوم المجموعة بشطب الموجودات المالية، كلياً أو جزئياً، عن
  .جميع جهود االسترداد العملية وخلصت إلى عدم وجود توقعات معقولة الستردادها

 
 تقرر المجموعة أنه ال يوجد توقع معقول لالسترداد بمجرد عدم خضوع هذه الذمم لنشاط التنفيذ عليها.

 
هن ر إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير هو القيمة الدفترية لكل فئة من الموجودات المالية. ال تحتفظ المجموعة بأي

 تركز المخاطر المتعلقة بالذمم المدينة التجارية على أنها ضئيلة، نظراً ألن قاعدة عمالئها متنوعة. كضمان. وتقوم المجموعة بتقييم
 

 تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير كما يلي:
 

 2021 2020 
 202,948 210,269 بالصافي-أطراف أخرى  -ذمم مدينة تجارية  
 624,192 690,438 البنوك لدى نقد 

 3,726 5,031 األمن وإيداعات أخرى
 905,738 830,866 

 
لتالي تم ايتم إيداع النقد لدى البنوك في بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تعتبر األوراق المالية والودائع األخرى ذات مخاطر ائتمان منخفضة، وب

داع لرصد ال يوجد اإلدارة لالنخفاض في القيمة، فإنه على تقييم ًء بناالقيمة. شهًرا لتقييم االنخفاض في  12استخدام نموذج الخسارة المتوقعة لمدة 
 األرصدة للسنوات المعروضة.فيما يتعلق بهذه مخصص 

 
لي وبالنسبة للذمم المدينة التجارية، تطبق المجموعة النهج المبسط لرصد مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة المنصوص عليها في المعيار الد

والتي تسمح باستخدام مخصص الخسارة المتوقعة على مدار عمر كافة الذمم المدينة التجارية. ولقياس الخسائر االئتمانية  9ر المالي رقم للتقري
ائر الخس نالمتوقعة، يتم تجميع الذمم المدينة التجارية بناء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وأيام التخلف عن السداد. عالوة على ذلك، تتضم

 االئتمانية المتوقعة المعلومات المستقبلية.
 

فترة ربع سنوية( ويتم تعديلها وفقًا لمتوسط معدالت االسترداد التاريخية.  24) االعتبار الخسارة االئتمانية التاريخيةتأخذ مصفوفة المخصصات في 
ة ل عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء على تسوييتم تعديل معدالت الخسارة التاريخية لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية حو

امل ذات والذمم المدينة. حددت المجموعة معدل التضخم والناتج المحلي اإلجمالي ومعدل البطالة في البلدان التي تبيع فيها سلعها لتكون أكثر الع
 ات المتوقعة في هذه العوامل.الصلة، وبالتالي تعدل معدالت الخسارة التاريخية بناًء على التغير

 
  

المراجعة اإلستراتيجية واإلدارية | الحوكمة | القوائم المالية
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 )تتمة( نقد وما يماثله )ب(
 

 يلخص الجدول التالي استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة بناًء على دفعات تعاقدية غير مخصومة:
 

 عند الطلب 2021مارس  31
 3أقل من 

 أشهر
 12إلى  3من 

 شهراً 
5إلى  1  

 سنوات 
 أكثر من
سنة 5   

 
 المجموع

 168,971 - - - 168,971 - ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
 249,379 - - - 249,379 - مستحقات ومطلوبات أخرى

 3,388 - - - - 3,388 توزيعات أرباح مستحقة
 2,332 - - - - 2,332  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

غير المسيطرة الحقوق خيار بيع 
 41,127 - 38,249 - 2,878 - والمطلوبات األخرى

 86,094 51,415 22,705 10,469 1,505 - مطلوبات إيجارية
 5,720 422,733 10,469 60,954 51,415 551,291 

 

 عند الطلب 2020مارس  31
  3أقل من 

 أشهر
 12إلى  3من 

 شهراً 
5إلى  1  

 سنوات 
  أكثر من

سنة 5  
 

 المجموع
 221,172 - - - 221,172 - ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 236,851 - - - 236,851 - مستحقات ومطلوبات أخرى
 3,475 - - - - 3,475 توزيعات أرباح مستحقة

 2,281 - - - - 2,281  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
غير المسيطرة الحقوق خيار بيع 

  43,876 - 40,790 3,086 - - والمطلوبات األخرى
 97,244 53,662 28,862 12,695 2,025 - مطلوبات إيجارية

 5,756  460,048 15,781  69,652  53,662  604,899 
 

 توزيعات أرباح 29
 

 2.5أرباح نهائية بقيمة ، وافق مساهمو الشركة على دفع توزيعات 2020يونيو  16في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنعقد في 
 .مليون لاير سعودي( 80لاير سعودي للسهم الواحد )

 
مليون لاير سعودي(. بلغ إجمالي  96لاير سعودي للسهم الواحد ) 3، وافق مجلس اإلدارة على دفع توزيعات أرباح أولية بقيمة 2021يناير  4في 

 لاير سعودي للسهم(. 5.5مليون لاير سعودي ) 176توزيعات األرباح للسنة ما قيمته 
 

  والتزاماتمطلوبات محتملة  30
 

 مطلوبات محتملة 30-1
 

مليون لاير سعودي( فيما يتعلق بضمانات صادرة  3.28: 2020مليون لاير سعودي ) 4.9، بلغ التزام المجموعة المحتمل 2021مارس  31كما في 
 لمتطلبات أعمالها المختلفة.

 
 ومعلومات اخرى التزامات 30-2

 
  72.2: 2020مليون لاير سعودي ) 109.9، بلغت ارتباطات المجموعة القائمة للنفقات الرأسمالية المستقبلية 2021مارس  31كما في 

 مليون لاير سعودي(.
 

  لايرمليون  1.8، كان لدى المجموعة خطابات ائتمان معلقة صادرة نيابة عنها في سياق األعمال العادية بقيمة  2021مارس  31في 
 : ال شيء(.2020سعودي )

 
 الحصول على حصة مسيطرة في كيان لم يتحقق نيةاتفاقية غير ملزمة مع طرف خارجي ب بتوقيعالمجموعة  خالل السنة، قامت.  
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 )تتمة( الذمم المدينة التجارية  )أ(
 

 تتمثل خسائر االنخفاض في القيمة للموجودات المالية المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة فيما يلي:
 

 2020 2021 إيضاح 
    

 14,220 2,107 17 االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجاريةخسارة 
 

 :نيقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية من العمالء الخارجيي

 2021مارس  31
المتوسط المرجح 

 لمعدل الخسارة
إجمالي القيمة 

الخسارةمخصص  الدفترية  
    

%1.13 - %0.16 متداولة )غير متأخرة السداد(  203,331 577 
%1.13 - %0.15 يوًما 90 - 1متأخرة السداد من   6,803 14 

 يوًما 180 - 90متأخرة السداد من 
2.09% - 

12.85%  460 23 

 يوًما 180متأخرة السداد ألكثر من 
51.12% - 

100.00%  7,404 7,115 
%100.00 مخصص محدد  30,259 30,259 

 15.22%    248,257 37,988 
 

 2020مارس  31
المتوسط المرجح 

 لمعدل الخسارة
إجمالي القيمة 

 مخصص الخسارة الدفترية
    

%1.38 - %0.14 متداولة )غير متأخرة السداد(  190,714 573 
%1.36 - %0.13 يوًما 90 - 1متأخرة السداد من   11,497 15 

%14.58 - %1.59 يوًما 180 - 90السداد من متأخرة   1,245 17 

 يوًما 180متأخرة السداد ألكثر من 
46.87% - 

100.00%  15,000 14,903 
%100.00 مخصص محدد  20,373 20,373 

 15.02%    238,829 35,881 
 

 نقد وما يماثله )ب(
 

المالية األخرى وفقاً لسياسة المجموعة. تتم مراجعة حدود ائتمان الطرف المقابل من قبل تُدار مخاطر االئتمان من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات 
مجلس إدارة المجموعة على أساس سنوي، ويمكن تحديثها طوال الفترة رهناً بموافقة اللجنة المالية للمجموعة. وتم وضع الحدود لخفض تركز 

مالية الناتجة من اإلخفاق المحتمل للطرف المقابل في السداد. تتعامل المجموعة مع البنوك ذات المخاطر الى الحد االدنى وبالتالي تخفيف الخسائر ال
 الئتمانية الخارجية.االسمعة الجيدة والتي لها تصنيفات ائتمانية للدرجة االستثمارية ويمكن تقييم جودة االئتمان للنقد وما يماثله بالرجوع إلى التصنيفات 

 
 .األرصدة لدى البنوك محدودة حيث يتم االحتفاظ بأرصدة النقد لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية جيدة إن مخاطر االئتمان على

 
 السيولة مخاطر

 
ر السيولة طمخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة منشأة صعوبات في تأمين السيولة الالزمة للوفاء باالرتباطات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنتج مخا

وفر سيولة ن تالتأكد بشكل دوري معن طريق العادلة. تدار مخاطر السيولة قيمتها  تقارب وبقيمةعن عدم القدرة على بيع الموجودات المالية بسرعة 
دام . وهذا يشمل النظر في توقعات التدفقات النقدية المستقبلية ، المعدة باستخللوفاء باالرتباطات المستقبليةكافية من خالل التسهيالت االئتمانية 

ا معقولة التي يمكن اعتبارهافتراضات حول طبيعة وتوقيت ومبلغ المعامالت المستقبلية ، والمسار المخطط لإلجراءات والتدفقات النقدية األخرى 
 وقابلة للتحقيق في ظروف المجموعة.

 
ملياتها ع تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر السيولة من خالل التقييم الدوري للفائض/ العجز برأس المال العامل والتأكد من توفر سيولة كافية لتمويل

 لتأكد من استمرارية تمويل العمليات.مع البنوك ل قروضاليومية. وعند الضرورة، تبرم المجموعة تسهيالت 
 
  

التقرير السنوي للعام المالي 2020-2021م



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

 2021مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
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 )تتمة( أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية 28
 

 )تتمة( نقد وما يماثله )ب(
 

 يلخص الجدول التالي استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة بناًء على دفعات تعاقدية غير مخصومة:
 

 عند الطلب 2021مارس  31
 3أقل من 

 أشهر
 12إلى  3من 

 شهراً 
5إلى  1  

 سنوات 
 أكثر من
سنة 5   

 
 المجموع

 168,971 - - - 168,971 - ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
 249,379 - - - 249,379 - مستحقات ومطلوبات أخرى

 3,388 - - - - 3,388 توزيعات أرباح مستحقة
 2,332 - - - - 2,332  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

غير المسيطرة الحقوق خيار بيع 
 41,127 - 38,249 - 2,878 - والمطلوبات األخرى

 86,094 51,415 22,705 10,469 1,505 - مطلوبات إيجارية
 5,720 422,733 10,469 60,954 51,415 551,291 

 

 عند الطلب 2020مارس  31
  3أقل من 

 أشهر
 12إلى  3من 

 شهراً 
5إلى  1  

 سنوات 
  أكثر من

سنة 5  
 

 المجموع
 221,172 - - - 221,172 - ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 236,851 - - - 236,851 - مستحقات ومطلوبات أخرى
 3,475 - - - - 3,475 توزيعات أرباح مستحقة

 2,281 - - - - 2,281  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
غير المسيطرة الحقوق خيار بيع 

  43,876 - 40,790 3,086 - - والمطلوبات األخرى
 97,244 53,662 28,862 12,695 2,025 - مطلوبات إيجارية

 5,756  460,048 15,781  69,652  53,662  604,899 
 

 توزيعات أرباح 29
 

 2.5أرباح نهائية بقيمة ، وافق مساهمو الشركة على دفع توزيعات 2020يونيو  16في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنعقد في 
 .مليون لاير سعودي( 80لاير سعودي للسهم الواحد )

 
مليون لاير سعودي(. بلغ إجمالي  96لاير سعودي للسهم الواحد ) 3، وافق مجلس اإلدارة على دفع توزيعات أرباح أولية بقيمة 2021يناير  4في 

 لاير سعودي للسهم(. 5.5مليون لاير سعودي ) 176توزيعات األرباح للسنة ما قيمته 
 

  والتزاماتمطلوبات محتملة  30
 

 مطلوبات محتملة 30-1
 

مليون لاير سعودي( فيما يتعلق بضمانات صادرة  3.28: 2020مليون لاير سعودي ) 4.9، بلغ التزام المجموعة المحتمل 2021مارس  31كما في 
 لمتطلبات أعمالها المختلفة.

 
 ومعلومات اخرى التزامات 30-2

 
  72.2: 2020مليون لاير سعودي ) 109.9، بلغت ارتباطات المجموعة القائمة للنفقات الرأسمالية المستقبلية 2021مارس  31كما في 

 مليون لاير سعودي(.
 

  لايرمليون  1.8، كان لدى المجموعة خطابات ائتمان معلقة صادرة نيابة عنها في سياق األعمال العادية بقيمة  2021مارس  31في 
 : ال شيء(.2020سعودي )

 
 الحصول على حصة مسيطرة في كيان لم يتحقق نيةاتفاقية غير ملزمة مع طرف خارجي ب بتوقيعالمجموعة  خالل السنة، قامت.  

 
 

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

 2021مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية 
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 )تتمة( أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية 28
 

 )تتمة( الذمم المدينة التجارية  )أ(
 

 تتمثل خسائر االنخفاض في القيمة للموجودات المالية المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة فيما يلي:
 

 2020 2021 إيضاح 
    

 14,220 2,107 17 االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجاريةخسارة 
 

 :نيقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية من العمالء الخارجيي

 2021مارس  31
المتوسط المرجح 

 لمعدل الخسارة
إجمالي القيمة 

الخسارةمخصص  الدفترية  
    

%1.13 - %0.16 متداولة )غير متأخرة السداد(  203,331 577 
%1.13 - %0.15 يوًما 90 - 1متأخرة السداد من   6,803 14 

 يوًما 180 - 90متأخرة السداد من 
2.09% - 

12.85%  460 23 

 يوًما 180متأخرة السداد ألكثر من 
51.12% - 

100.00%  7,404 7,115 
%100.00 مخصص محدد  30,259 30,259 

 15.22%    248,257 37,988 
 

 2020مارس  31
المتوسط المرجح 

 لمعدل الخسارة
إجمالي القيمة 

 مخصص الخسارة الدفترية
    

%1.38 - %0.14 متداولة )غير متأخرة السداد(  190,714 573 
%1.36 - %0.13 يوًما 90 - 1متأخرة السداد من   11,497 15 

%14.58 - %1.59 يوًما 180 - 90السداد من متأخرة   1,245 17 

 يوًما 180متأخرة السداد ألكثر من 
46.87% - 

100.00%  15,000 14,903 
%100.00 مخصص محدد  20,373 20,373 

 15.02%    238,829 35,881 
 

 نقد وما يماثله )ب(
 

المالية األخرى وفقاً لسياسة المجموعة. تتم مراجعة حدود ائتمان الطرف المقابل من قبل تُدار مخاطر االئتمان من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات 
مجلس إدارة المجموعة على أساس سنوي، ويمكن تحديثها طوال الفترة رهناً بموافقة اللجنة المالية للمجموعة. وتم وضع الحدود لخفض تركز 

مالية الناتجة من اإلخفاق المحتمل للطرف المقابل في السداد. تتعامل المجموعة مع البنوك ذات المخاطر الى الحد االدنى وبالتالي تخفيف الخسائر ال
 الئتمانية الخارجية.االسمعة الجيدة والتي لها تصنيفات ائتمانية للدرجة االستثمارية ويمكن تقييم جودة االئتمان للنقد وما يماثله بالرجوع إلى التصنيفات 

 
 .األرصدة لدى البنوك محدودة حيث يتم االحتفاظ بأرصدة النقد لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية جيدة إن مخاطر االئتمان على

 
 السيولة مخاطر

 
ر السيولة طمخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة منشأة صعوبات في تأمين السيولة الالزمة للوفاء باالرتباطات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنتج مخا

وفر سيولة ن تالتأكد بشكل دوري معن طريق العادلة. تدار مخاطر السيولة قيمتها  تقارب وبقيمةعن عدم القدرة على بيع الموجودات المالية بسرعة 
دام . وهذا يشمل النظر في توقعات التدفقات النقدية المستقبلية ، المعدة باستخللوفاء باالرتباطات المستقبليةكافية من خالل التسهيالت االئتمانية 

ا معقولة التي يمكن اعتبارهافتراضات حول طبيعة وتوقيت ومبلغ المعامالت المستقبلية ، والمسار المخطط لإلجراءات والتدفقات النقدية األخرى 
 وقابلة للتحقيق في ظروف المجموعة.

 
ملياتها ع تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر السيولة من خالل التقييم الدوري للفائض/ العجز برأس المال العامل والتأكد من توفر سيولة كافية لتمويل

 لتأكد من استمرارية تمويل العمليات.مع البنوك ل قروضاليومية. وعند الضرورة، تبرم المجموعة تسهيالت 
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