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رسالتنا

 أن تكون السعودية هى العالمة
التجارية المفضلة لدى المستهلكين

نسعى لتطوير و انتاج و تسويق مجموعة من  	
المنتجات المغذية لمستهلكينا من جميع الفئات 

العمرية و خلق اكبر قيمه مضافة لمصلحة 
مساهمى الشركة و ذلك من خالل العمل 

كفريق.

تسريع نمو األرباح 	

 خلق قيمة للمجتمع والبيئة وأصحاب  	
المصلحة والمساهمين

الثقة 	
االحترام 	
النزاهة 	
الشغف 	
القيادة والتعلم 	
التميز 	

قيمنا

رؤيتنا
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حضرات السادة المساهمين الكرام ‘السالم عليكم ورحمة اللة و بركاتة’ باالصالة عن نفسى و النيابة عن االخوة اعضاء مجلس 
االدارة يسرنى ان اقدم لكم التقرير السنوى للفترة المنتهية فى 2022/3/31 متضمنا اهم االنجازات و االنشطة فى الشركة و 

مرفقا القوائم المالية السنوية للشركة و تقرير مراقب الحسابات

األلبان  لمنتجات  السعودية  الشركة  إدارة  مجلس  عن  وبالنيابة  نفسي  عن  باألصالة 
واألغذية )سدافكو(، يطيب لي أن أطلعكم على األداء العام للشركة من خالل التقرير 
2022م،  مارس   31 في  المنتهية  شهراً  عشر  اإلثني  عن  اإلدارة  لمجلس  السنوي 
ويشتمل هذا التقرير على النتائج المالية لنهاية العام المالي، وتقرير مراجع حسابات 

الشركة، واستعراض لمراحل نمو الشركة ورؤيتنا.

في الوقت الذي يجاهد العالم للخروج من جائحة كورونا، خرجنا نحن كأفراد بدروس 
مستفادة، أولها أهمية الحفاظ على ما بيننا من روابط واالهتمام بمن يعيشون حولنا، 
مع  التكيَـف  من  تمَكـنا  إذا  وضعنا  نُحَسـن  أن  بمقدورنا  أنه  كشركات  تعلَـمنا  كما 

الظروف غير المواتية.

األوقات  أثناء  وإخالصهم  وتفانيهم  منسوبيها  عزم  بفضل  الشركة  إستطاعت  لقد 
العصيبة أن تستمر في تقديم وتوفير منتجاتها الغذائية والصحية للمجتمع. لذلك، ومنذ 
بداية الجائحة، لم تنفد مستودعات الشركة يوماً واحداً من المنتجات الرئيسية، ولنا أن 
نفخر بأن الشركة حافظت على قوتها حتى في ظل األزمات، وأظهرت صدقها من 
خالل ما تُـسهم به في صورة عينية أو نقدية داخل المملكة العربية السعودية وبعض 
الدول المجاورة، إضافةً إلى البرامج التوعوية والمهنية التي لها تأثيرها اإليجابي على 

المجتمع. 

إستطاعت الشركة أثناء عام 2021-2022م أن تحقق مبيعات بقيمة 2,170 مليون 
ريال سعودي مع صافي ربح قدره 209 مليون ريال سعودي، واستطاعت أن تسجل 
إيرادات أعلى بقليل من العام الماضي، رغم التكلفة العالية إلنجاز األعمال كما تقدم.

لما  الماضي نظراً  العام  الذي قيمته 6.48 ريال أقل من  الواحد  كانت عوائد السهم 
حدث من إنخفاض في صافي الربح قدره 51 مليون ريال )20%(، غير أن منحنى 
اإلنجاز آخذ في التحسن )مقارنة بالعام الماضي( في كل ربع من أرباع هذه السنة، 
حيث رفعنا أسعار المنتجات في الربع األخير من هذه السنة المالية حتى نعوض بعضاً 

من تكاليف اإلنتاج مع المحافظة على عمالئنا األساسيين.

 وتمكنت الشركة من الحفاظ على صافي ربح قدره 6 رياالت للسهم.

تـتـواصل مسيرتنا مع اآليس كريم بكامل الطاقة اإلنتاجية لمصنع اآليس كريم الجديد 
كريم  اآليس  يخص  فيما  العشرية  خطتنا  وتمضي  أحدث طراز،  على  أُنشيء  الذي 
حسب طريقها المرسوم لتحقيق نتائج جيدة مع دخول المصنع الجديد خط اإلنتاج، ومع 
إرتفاع معدل التوزيع، وزيادة تنوع المنتجات، مع درجة أكبر من تفاعل المستهلك مع 

تلك المنتجات. 

فيما يتعلق بالممارسات البيئية واإلجتماعية وحوكمة الشركات، فقد تطورت الشركة 
عن العام الماضي وانتهت من رسم خارطة الطريق التي ستـنـتهجها.

لقد وضعنا حجر األساس للمستودع الجديد بمكة المكرمة )بتكلفة قدرها 27 مليون 
المالي 2022- العام  إنشائه خالل  إكتمال  المتوقع  والذي من  تقريباً(  ريال سعودي 
2023م حتى تتمكن الشركة من إستيعاب الزيادة المتوقعة على الطلب على منتجاتها 

في السنوات القليلة القادمة.

حتى  سارياً  التمديد  هذا  زال  وما  العام،  أثناء  األسهم  شراء  إعادة  برنامج  تمديد  تم 
2022/11/18م.

اإلبـتكار  ما هو جديد، والجرأة على  بتقديم كل  أعينها  الشركة رؤيتها نصب  تضع 
ومواكبة التغيير، وجودة اإلنتاج.

أخيراً وليس آخراً، ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى 
الرئيس التنفيذي للشركة السيد “فاوت ماتياس” المنتهية فترة خدمته، لما قدمه للشركة 
من خدمات جليلة وعمل ُمـلهم دؤوب عبر السنوات األربعة عشر الماضية، فقد زادت 
القيمة السوقية للشركة ستة أضعاف، وترك الشركة بعد أن توسدت مكانة مالية راسخة 
في السوق، كما يرحب مجلس اإلدارة بالسيد “باتريك إستيلهارت” رئيساً تنفيذياً جديداً 
للشركة، ويتمنى التوفيق للشركة في ظل ما ُعرف عنه من توجه إستراتيجي يتمحور 

حول النمو والتركيز على النتائج. 

الحرمين  لخادم  وامتناني  تقديري  عن  أعرب  أن  أود  اإلدارة  مجلس  عن  وبالنيابة 
الشريفين، وسمو ولي عهده األمين، وحكومة المملكة العربية السعودية على دعمهم 
أهداف  بدعم  التزامها  الشركة عن  المملكة، وتُعـرب  في  الخاص  للقطاع  المتواصل 

رؤية 2030 ومبادرة وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صنع في السعودية”.

كما أتوجه بالتقدير لزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة، والمساهمين، واإلدارة التنفيذية، 
قوة  على  بالحفاظ  الدائم  والتزامهم  المتفاني  دعمهم  على  الشركة  منسوبي  وجميع 

الشركة ونموها.

رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

“
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كلمة الرئيس التنفيذي

يطيب لي أن أطلعكم على التقرير السنوي المفصل لعام 2022/2021م، وهو التقرير 
األول لي وأنا في منصب الرئيس التنفيذي، لقد قدمت الشركة أداًء مالياً مستقراً رغم 
اإلمداد.  وسالسل  الصناعي  القطاع  على  سلبية  آثار  من  كورونا  جائحة  خلَـفته  ما 
صحيح أن قيود الجائحة بدأت تخف، والعالم يعود شيئاً فشيئاً إلى “الوضع الطبيعي 

الجديد”، إال أن الشركات كانت وال تزال تواجه تحديات غير عادية.

بالفعل،  المتوتر  الوضع  على  الزيت  من  مزيداً  الجيوبوليتيكية  التوترات  كما صبت 
األمر الذي أدى إلى مزيد من تسارع التضخم ومزيد من التحديات التي تجابه سالسل 

اإلمداد في الربع األخير من السنة الحالية.

رغم كل هذه التحديات، واصلت سدافكو تحقيق عائدات مستقرة مقارنة بالعام الماضي، 
وبلغ صافي األرباح 209 مليون ريال، ويظهر المؤشر تحسناً كبيراً من ربع سنة إلى 

الربع الذي يليه. 

وقد  كورونا،  جائحة  دخول  مع  اإلرتفاع  في  بدأت  التي  التكاليف  وتيرة  زادت  وقد 
انسحبت تلك الزيادة على غالبية المواد الغذائية في العالم كله مما تسبب في إنخفاض 
األرباح. لقد رفعنا أسعار البيع في الربع األخير من السنة المالية، وهو قرار يعز علينا 

إتخاذه بحق عمالئنا الكرام، لكنه أدى إلى تحسين ربحية الشركة ومنحنى إنتاجها. 

تحسن نصيب الشركة في السوق، خاصة في قطاع اآليس كريم، بل حتى في قطاع 
الشركة  استطاعت  حيث   ، الطماطم  ومعجون  عالية  حرارة  بدرجة  المعالج  الحليب 

استعادة نصيبها في الربع األخير من السنة.

واصلت الشركة الحفاظ على غطاء جيد من المنتجات لتخفيف وطأة العوائق التي قد 
تقف في طريق التدفق السلس للبضائع، كما بدأت الشركة في تجميد عقود الفترات 
الطويلة في ضوء التذبذبات المتواصلة والمتصاعدة في أسعار المواد الخام الرئيسية.

منذ أن وطأت قدماي مدينة جده ألتولى منصب الرئيس التنفيذي في نوفمبر 2021م، 
وأنا أجد منظومة إدارية تعمل بشكل رائع وتتمتع بجميع المكونات التي تضمن نمواً 
بوضع تصورنا  الشركة  في  قمنا  المكان،  إعتدُت  أن  وبعد  األرباح،  يُـحقق  مستداماً 

لرؤيتنا 2030م على النحو التالي:

البيئية  “الممارسات  و  سدافكو”  و”غاية  سدافكو”،  “ثقافة  الرؤية:  ركائز   �
واالجتماعية وحوكمة الشركات”.

رسالة الشركة:   �

لذيذة وصحية ومستدامة مناسبة،  بمنتجات  المستهلك  البهجة على  إدخال   	
ورضا،  وبهجة  معززة،  وتغذية  أساسية،  تغذية  إلى  الحاجات  تخاطب 

وتعزيز للمذاق.

اإلتجاه نحو تسريع النمو المربح.  	

تعظيم قيمة حملة األسهم.  	

لقد إنطلقنا في رحلتنا الثقافية لإلرتقاء بأهداف الشركة وثقافتها، وقيمها، ولكي نضمن 
أنه بمقدورنا أن نهيـىء بيئة عمل تلهم منسوبينا، وتطلق ما لديهم من طاقات لزيادة 
وستكون  واإلبتكار،  اإلنتاجية  على  سنحافظ  كما  األرباح،  يحقق  الذي  النمو  وتيرة 
الممارسات البيئية واإلجتماعية وحوكمة الشركات محركاً كبيراً لما سنركز عليه في 

السنوات القادمة.

عملت الشركة على إنجاز مشروعات كبيرة جديدة، فعلى سبيل المثال ال الحصر ، تم 
اإلنتهاء من تطوير مصنع جدة للحليب، وهو اآلن يحقق مكاسب من حيث األتمتة، 

والفعالية، وتخفيض الفاقد، ناهيك عن إيجاد وظائف للعمالة التي عززت مهاراتها.

النجاح  مع  ورحلتنا  الراسخة  عزيمتنا  طريق  في  حائالً  كورونا  جائحة  تقف  لم 
واإلنجازات، إذ قامت الشركة بإفتتاح مصنع اآليس كريم الجديد الذي يمكن أن ينتج 
22000 ساندويتش في الساعة الواحدة، وهو معدل يمكننا من خالله توفير ذلك المنتج 
إلى جميع سكان المملكة في ظرف شهرين، وقد افتتح المصنع معالي وزير الصناعة 

والثروة المعدنية األستاذ/ بندر بن إبراهيم الخريف.

أطلقت الشركة هذا العام مشروب الشوفان، وهو إضافة ممتازة لمنتجات الصويا التي 
نقدمها وقد كان مردوده رائعاً عند المستهلك، وهذا التوسع يتيح للمستهلك مزيداً من 
الخيارات ويلبي الحاجات الخاصة المتنامية، ونرى أن هذا القطاع سيصبح مع مرور 
الوقت هو التيار السائد مما يعني أننا سنفوز بحصة كبيرة من السوق، كما ال يزال 
حليب “السعودية” يؤدي دوره الحيوي في اإلسهام في نجاح “سدافكو”، إضافةً إلى أن 
كريم  آيس  كريم،  اآليس  سندوتشات  إعالنات  )خاصةً  األخيرة  الدعاية  حمالت 
بعد يوم وتعزز ما  سانسيشن، ومعجون الطمام( تجتذب مزيداً من المستهلكين يوماً 

تتمتع به العالمة التجارية للشركة من سمات وقيم.

فعادات  العين،  تخطئه  ال  السوق  وديناميات  الحياة  أسلوب  في  فارق  تحول  هناك 
المستهلك وخياراته تتغير تغيراً سريعاً، ونرى أننا في موقع جيد يتيح لنا أن نستفيد من 
هذه التحوالت من خالل ما لدينا من منصة لإلبتكار، واختيارنا الصحيح للمنتجات 
لمتطلبات  اإلستجابة  وسرعة  العرض،  وسالمة  المستهدفة،  الديمغرافية  وللشريحة 

السوق. المستقبل واعد، ونحن جاهزون إلستقباله. “ال شيء مستحيل”.

وختاماً يطيب لي باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن فريق إدارة الشركة أن أتقدم بالشكر 
الجزيل لمجلس اإلدارة على دعمهم المستمر، كما أشكر منسوبي الشركة على تفانيهم 
وإخالصهم في العمل، والشكر موصول لعمالئنا وموردينا، وأخيرا وليس آخراً، بل 
وقبل كل أولئك جميعاً، أشكر المستهلك الكريم الذي نحرص على إدخال البهجة على 

قلبه كل يوم.

باتريك ستيلهارت
المدير التنفيذي 

خالل السنة المالية 2022/2021 حققت سدافكو

المبيعات

2.2 مليار ريال 
657 مليون ريال

إجمالي الربح

زيادة األرباح
 الموزعة إلى 

6,0  
أو ٩,6% من المبيعات  ريال سعودي للسهم

20٩ مليون
صافي الربح
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االدارة التنفيذية

حققت سدافكو بنهاية عام 2021-2022م صافي مبيعات 
سنوي  بإرتفاع  وذلك  سعودي  ريال  مليار   2.170 بلغ 
لألصناف  السوقية  الحصة  تحسنت  كما   %3 بنسبة 
األساسية )الحليب ومعجون الطماطم واآليس كريم( مما 
التجارية  للعالمات  المستهلكين  ووالء  ثقة  على  يدل 
بلغت  حيث  الشركة  أصول  إجمالي  إرتفع  وقد  للشركة، 
مقارنة   %3 قدره  بإرتفاع  سعودي  ريال  مليار   2.286
بالعام الماضي، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 1.540 
بالعام  مقارنة   %5 قدرها  بزيادة  سعودي  ريال  مليار 
الماضي، كما بلغت القيمة السوقية لسدافكو في 31 مارس 
2022م مبلغ 5.5 مليار ريال سعودي مقارنة بمبلغ 5.3 
مليار ريال في العام الماضي المنتهي في 2021/03/31م.

باتريك ستيلهارت 
المدير التنفيذي

شهزاد ألطاف
مدير عام الشؤون المالية

براين سترونج 
مدير عام سلسلة اإلمدادات

بول فان شيك
مدير عام التطوير التنظيمي 

ديفاشيش سينغ
مدير عام التشغيل التجاري

جم ورستلين 
مدير عام التسويق

عمر فاروق 
مدير عام المبردات

مقدمة
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أبرز أنشطة الشركة

الرائدة،  الشركات  من  السعودية  العربية  المملكة  في  الكائنة  سدافكو  تُعد شركة 
حيث تتضمن أنشطتها إنتاج وإستيراد وتوزيع وتسويق سلة من منتجات األغذية 
كريم،  واآليس  األلبان،  منتجات  على  منتجاتها  سلة  وتحتوي  والمشروبات. 

ومعجون الطماطم، واألغذية الخفيفة، والمشروبات باإلضافة ألغذية أخرى. 

تقدم سدافكو حالياً ما يقارب 170 صنف من منتجاتها األساسية التي يتم تسويقها 
تحت العالمة التجارية “السعودية”، بينما تضم عدد من المنتجات األخرى التي 
تحمل عالمات تجارية ومنها كريسبي وبابو وماجستيك وسانسيشن ومور ويوفو.

وتقوم الشركة بتشغيل ثالث مصانع، مصنعين في جدة ومصنع في الدمام ومصنع 
تتمتع بأعلى معايير ومواصفات األمن والبيئة  المصانع  في بولندا، وجميع هذه 
باإلضافة إلى شهادة حالل وكذلك تأسيس شبكة بيع وتوزيع من خالل ثالثة مراكز 
توزيع إقليمية في كٍل من الرياض وجدة والدمام باإلضافة إلى 20 مستودعاً في 
جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والكويت واألردن، وكما 
تدير أسطول يتكون من أكثر من 940 شاحنة وسيارة توزيع إلستخدامها داخل 

شبكة التوزيع.

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

األلبان في عام 1990م في شركة واحدة وهي سدافكو.

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

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

وخالل هذه الفترة حافظت سدافكو على مكانتها الريادية في الحليب طويل األجل ومعجون الطماطم واآليسكريم 
في المملكة العربية السعودية.

عالوة على ذلك، يتم تصدير المنتجات لبعض األسواق في الشرق األوسط وشمال 
والسودان  والصومال  وجيبوتي  والعراق  وموريتانيا  واليمن  ليبيا  مثل  أفريقيا 
واإلمارات وفلسطين والواليات المتحدة األمريكية ومملكة بروني من خالل قسم 

التصدير في الشركة. 

نبذة عن الشركة

مصانع
3

مراكز توزيع

3
مستودع
20

سيارة
٩40
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عـن المنتجات

* وفقًا لنيلسن، حصة السوق على أساس مستوى اإلجمالي السنوي المتحرك اعتباراً من مارس 2022م.

*Market Share

*Market Share

*Market Share

تتكون فئة منتجات الحليب في سدافكو من الحليب كامل الدسم والحليب 
األطفال  وحليب  الذهبي  والحليب  الدسم  منزوع  والحليب  الدسم  قليل 
والحليب المنكه والحليب المدعم والحليب المجفف سريع الذوبان. بدأت 
سدافكو عملياتها بإنتاج الحليب المعالج بالحرارة العالية في عام 1977، 
وتسوق هذه المنتجات تحت العالمة التجارية الرائدة “السعودية”، وتبلغ 

الحصة السوقية: %58.1*

تشمل منتجات الطماطم معجون وصلصة الطماطم )الكاتشب(، وكانت 
سدافكو أول شركة في المملكة العربية السعودية تنتج معجون الطماطم 
تحت  المنتجات  هذه  تسويق  ويتم  1989م،  عام  في  تتراباك  عبوة  في 

العالمة التجارية “السعودية”، وتبلغ الحصة السوقية: %52.1*

السنين،  اآليس كريم في عام 1979م. وعلى مر  إنتاج  تم إطالق خط 
لترسيخ مكانتها  الجديدة  المنتجات  أطلقت سدافكو مجموعة متنوعة من 
وزيادة المبيعات في هذا القطاع، ويتوفر اآليس كريم في عبوات، وأقماع، 
والبوش اب، وساندويتش، وأكواب، وأعواد، ويتم تسويق هذه المنتجات 
السوقية:  الحصة  وتبلغ  “بابو”،  و  “السعودية”  التجارية  العالمات  تحت 

*%28.3%28.3

%52.1

 %58.1

الحليب
معجون الطماطم

س كريم
اآلي
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مجموعة  وتشمل  1991م،  عام  في  األجبان  إنتاج  خط  سدافكو  أطلقت 
المثلثات،  وجبنة  وصغيرة  كبيرة  باحجام  الفيتا  جبنة  عبوات  منتجاتها 
المنتجات  هذه  تسويق  ويتم  الفيتا،  جبن  انتاج  في  رائدة  الشركة  وتعتبر 

تحت العالمة التجارية “السعودية”. 

خالل  من  1995م،  عام  في  الخفيفة  الوجبات  سوق  سدافكو  دخلت 
االستحواذ على مصنع سارة للوجبات الخفيفة، وتتكون مجموعة الوجبات 
تقديم كل  الخفيفة من شكلين معروفين: حلقات وحروف مقرمشة، ويتم 

منها بالحجم الفردي والعائلي. 

الزبدة  ذلك  في  بما  األخرى  المنتجات  من  مجموعة  أيضاً  سدافكو  تقدم 
المبخر  والحليب  والكريمة  والمنكهة  العادية  والمياه  المقلية  والبطاطا 
“السعودية”،  التجارية  العالمة  تحت  المنتجات  هذه  وتُـباع معظم  إلخ... 
ومن المتوقع أن تساهم المنتجات الجديدة المدرجة في هذه الفئة في نمو 
االبتكار  خالل  من  منتجاتها  سلة  لتوسيع  الشركة  تخطط  حيث  الشركة 

المستمر في المنتجات. 

األجبان
الوجبات الخفيفة

غيرها من المنتجات
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قسم سالسل اإلمدادات

مشروع إعـادة تجديد مصنع جدة للحليب

تم إدخال خطوط جديدة على مدار السنوات الماضية لكي تتمكن الشركة من تلبية 

أدت  هنا  ومن  اإلنتاج،  على  قدراتها  رفع  خالل  من  المبيعات  على  الطلبات 

التوسعات في المصانع الى تضييق الحركة نظراً لقلة المساحة، وازدحمت منطقة 

اإلنتاج بالعاملين، واحتاج األمر الى تنظيم تدفق العمال في سالسة نظراً الحتياج 

تشغيل المصنع لعدد كبير من العمال، في الوقت نفسه، تم إستحداث تطويرات 

وتحسينات تقنية حققت مكاسب مالية وبيئية، ولقد عملت الشركة خالل السنوات 

الخمس الماضية على توفير مساحات بالمصنع مع استغالل ما توفره التقنية من 

ميزات في رفع درجة الفعالية.

مزيد من  بمزج  تسمح  بحيث  والمزج،  المعالجة  مناطق  وتحسين  تجديد  تم  كما 

المحتوى المحلي )الحليب الطازج(، كما تم ربط جميع هذه األعمال باإلستفادة من 

المساحات بحيث تسمح بإعادة نقل المشروع. وفي النهاية، تم وضع جميع خطوط 

التعبئة اإلثنا عشر في خط مستقيم بعد ربطها بمنصات )طبالي( آلية، وتحميل آلي 

من المصنع، وبعيداً عن مسألة إيجاد مزيد من المساحة إلمكانية زيادة النمو في 

يستطيع  مريح  بشكل  مصمم  مصنع  وجود  من  الشركة  استفادت  فقد  المستقبل، 

العاملون فيه العمل في بيئة محسنة، أكثر راحة للنفس، وتقل فيها فرصة السير 

على األقدام؛ كل ذلك أدى الى زيادة عامة في الفعالية من خالل تقليل تكلفة تحويل 

من  اإلستفادة  من  درجة  أعلى  إلى  والوصول  اإلنتاج،  جودة  وتحسين  المواد، 

العمالة الماهرة وزيادة فعاليات الخطوط.

مصنع الحليب الرقمي

التكاليف  يقلل  استباقي  تصنيع  نظام  إيجاد  في  شرعنا  2021م،  عام  نهاية  مع 

ومبادرات  المستمرة  التحسينات  من  مزيد  صالح  في  ويصب  الحليب،  لمصنع 

التصنيع الرشيق.

تضمن الرقمنة وجود آليات عمل ال تعرف الخطأ وتوفر عملية مراجعة الكترونية 

كاملة لجميع أنشطة التصنيع، إضافة إلى رؤية حقيقية مطلوبة لتحقيق االتساق 

المطرد في جودة المنتج في كل مرة، حيث ال تـترك آليات التصنيع مجاالً للحاجة 

االطالق  ووقت  النهائية  المراجعة  وتقلل  التصنيع،  عملية  أثناء  مراجعات  إلى 

رضا  من  أكبر  درجة  إلى  تحقق  تنافسية  ميزة  يوفر  الذي  األمر  كبير،  بشكل 

المستهلك ناهيك عن فرصة تحقيق العائدات بشكل أسرع. 

سيقوم المصنع الرقمي الجديد بتحويل آليات التصنيع من خالل أفكار ومعلومات 

مستقاه مما تم جمعه من بيانات ومدخالت إجراءات التشغيل المعيارية، حيث تزيد 

البيانات الشاملة والحقيقية التي يوفرها هذا المصنع الرقمي من مستوى الفعالية، 

واإلنتاجية، والقدرة على التتبع، وأداء الموردين، واإللتزام بالمعايير البيئية، كما 

من  بدءاً  كل شيء  ومسار  التصنيع  مرحلة  في  العمل  تدفق  مراقبة  من  تُـحسن 

المواد الخام مروراً بالتقدم الذي يحدث أثناء العمل وإنتهاًء بالبضائع للمستهلك، 

كل ذلك يوفر وصوالً حقيقياً لبيانات التشغيل، بحيث يتمكن المديرون من التغلب 

بسرعة على الصعاب وأوجه القصور مثل:

إمكانية تتبع المواد الخام ومواد التغليف.  

معايير الفعالية العامة للمعدات لقياس اإلنتاجية.  

إعداد اإلجراءات المعيارية للتشغيل الرقمي.  

معايرة الوصفات.  

جمع البيانات وموثوقيتها.  

القياس المعياري ووصف جميع مؤشرات األداء.  

تعريف أهداف مؤشرات األداء ودرجة التفاوت فيها.  

تحديد نقاط الفاقد في المواد الخام ومواد التغليف وجمع البيانات.  

يتم إصدار تقارير الطلبيات آليا وليس يدوياً.  

نوع وتعريف ومدى تكرار عملية مراقبة وضبط التشغيل.   

إجراءات تتبع المشكالت داخلياً وخارجياً.  

تحديد األعطال.  

أساليب حل المشكالت.  

هذا العام شهدت قاعدة التصنيع في شركة “سدافكو” إكتمال عدة إستثمارات طويلة 

األمد تركزت بشكل أساسي على رفع قدرات الشركة في جميع المصانع لتلبية 

الحاجات التي تتغير دوماً عند المستهلك، ومرة أخرى كان لتركيز الشركة الدائم 

على أتمتة أعمالها ونُـظم التشغيل فيها دور في تحقيق مكاسب مهمة من حيث 

الفعالية في التصنيع وغيره من مراحل سلسلة االمداد.
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يمكن دون مبالغة أن نُـقدر الوفورات المالية التي يمكن تحقيقها بعد أن نأخذ في 

اعتبارنا مسائل األغذية والسالمة، والقدرة على التتبع، واإلنتاجية، واإلستدامة، 

العشر  السنوات  عبر  ريال  مليون  إلى 44  اجماليه  يصل  بمبلغ  الفاقد،  وخفض 

القادمة بخالف المكاسب غير الملموسة.

مصنع جده الجديد لآليس كريم 

اكتمل إغالق المصنع القديم لآليس كريم بإنضمـام المصنع الجديد لآليس الكريم 

إلى موقع مصنع الحليب، ويقع هذا المصنع الجديد على مساحة تسمح بمواكبة 

حيث  القادمة،  سنوات  العشر  في  كريم  اآليس  قطاع  في  الطموحة  النمو  خطط 

روعي في تصميم المصنع الجديد أن يزيد من فعالية اإلنتاج عن طريق إضافة 

مرفق جديد يقوم بالمزج اآللي مع إضافة خط جديد، كما أن هذا المصنع الجديد 

لتلبية متطلبات  يتمتع بمساحة تكفي إلضـافة مزيد من الخطوط وأنفاق التجميع 

اإلنتاج في المستقبل. 

بجوار المصنع الجديد لآليس كريم، تم انشاء المستودع المركزي الجديد للمجمدات 

في جده بطاقة استيعاب 6000 منصة )طبلية(، وبدأ العمل فيه مع نهاية شهر 

على  التخزين  ضغط  تخفيف  في  األساسي  دوره  يكمن  حيث  2021م،  أبريل 

مستودعات المبيعات البالغ عدددها 22 واستيعاب القدرة على التخزين قبل ذروة 

الموسم في الصيف. 

مصنع الدمام- معجون الطماطم

في أواخر شهر أغسطس 2021م بدأت الشركة في تفكيك المصنع القديم والعتيق 

في الدمام، والذي كان أحد مصانع المعالجة التي خدمت الشركة لما يزيد عن ربع 

قرن.

تم تسوية المنطقة، وأعيد تركيب بالط لألرضيات، واتخذت الترتيبات للمصنع 

سبتمبر 2021م،  آخر  في  الموقع  والذي وصل  المحسنة،  الخدمات  ذي  الجديد 

حيث تم التركيب في غضون شهر أكتوبر وبدأت أعمال المعايرة في بداية شهر 

نوفمبر لكي يستعد المصنع الجديد لتجميع المخزون أثناء فترة الترويج والدعاية 

لمنتجات الشركة في رمضان.

حل هذا المصنع الجديد مكان المصنع القديم الذي كانت طاقته اإلنتاجية 2 طن في 

الساعة الواحدة، وروعي في تصميم المصنع الجديد أن ينتج 5 أطنان في الساعة 

عندما تتطلب الطاقة اإلستيعابية ذلك في المستقبل.

أعمال التطوير األخرى في سلسلة االمداد

في  بها  الخاص  المبيعات  الى مستودع  إضافةً  الثالثة،  حصلت مصانع سدافكو 

الرياض على شهادة اآليزو ISO022000:2018 )في األمن الغذائي(، وشهادة 

 ISO45000:2018 البيئة( وشهادة اآليزو اآليزو ISO14001:2015 )في 

مستودع  ذلك  في  )بما  األربعة  المصانع  وجميع  المهنية(،  والصحة  )للسالمة 

المجمدات( معتمدة في تقديمها للمنتجات حسب الشريعة االسالمية، كما أن موقع 

الدمام معتمد كمنتج لمعجون الطماطم العضوي.

وفيما يخص مسألة التخطيط، فإن إستحداث نظام تخطيط مصادر التوزيع قد بدأ 

بالفعل مما يتيح للشركة مزيداً من الوقت للتأكد من الصالحية، وصورة أفضل من 

صور إتخاذ القرار المبني على الحقائق، كما سيتيح للشركة أن تمضي قُـدماً في 

تنفيذ أنظمة أخرى في السنوات المالية القادمة، وهذه األنظمة ستمكن الشركة من 

تجميع وتعديل جميع البيانات ذات الصلة على منصة واحدة مستقلة، مما يُـــــيسر 

المركزية،  التوزيع  نقاط  )المصانع،  مختلفة  مستويات  على  التخطيط  عملية 

المستودعات، وسيارات تحميل المبيعات( مع اتباع سياسات مستوى المخزون.

تم افتتاح الشركة من قبل وزير الصناعة والثروة المعدنية معالي السيد بندر بن إبراهيم الخريف
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القسم التجاري

مثلما حدث في العام المالي الماضي، كان هذا العام عاماً فريداً، ففي حين اتصف 

النصف األول من العام المالي بالضعف، شهد النصف الثاني منه نمواً في أعمال 

اإلستهالكية  السلع  أداء  تأثر  حين  وفي  قوي،  نمو  مسار  الى  وأعادها  الشركة 

سريعة التداول عام 2020م بتخزين المستهلك للسلع، وهو أمر فرضته جائحة 

بسلوك  كبيراً  تأثراً  عام 2021م  تأثر  المضافة،  القيمة  وزيادة ضريبة  كورونا 

وزيادة  اإلنفاق  على  الضغوط  بحكم  المستهلك  جانب  من  المشتريات  ترشيد 

التضخم، وبشكٍل عام بقيت السلع اإلستهالكية سريعة التداول وأسواق األلبان ثابتة 

من حيث القيمة عام 2021م.

اتجاهات األصناف الرئيسية 

اتسم سوق الحليب الصافي باإلنخفاض عام 2021م نظراً للتنزيالت الكبيرة في 

األسعار وترشيد المستهلك لإلنفاق، غير أنه مع تخفيف درجة التنزيالت الكبيرة 

في الربع األخير من عام 2021م، ظهرت بوادر استعادة سوق “حليب السعودية” 

لعافيته، أما عن الحليب ذي النكهات، فقد نمت أسهم حليب السعودية بنسبة 3 نقاط 

القوية  الدعاية  بفضل حمالت  ذلك  يعود  السنوية،  القاعدة  إجمالي  حسب  تقريباً 

والسياسات المطورة في مجال التوزيع وعرض السلع في المحالت التجارية.

معجون  وأسهم  مبيعات  في  طفيف  تحسن  هناك  الطماطم،  بمعجون  يتعلق  فيما 

طماطم السعودية في الشهور األخيرة، وتُـظهر قنوات التجارة الحديثة )الهايبر/

السوبر ماركت( نسب مشجعة في النمو للشهور األخيرة، بينما في قنوات التجارة 

التقليدية )البقاالت( تكون البيانات المجمعة أقل موثوقية بالرغم من أن هناك تحسناً 

التوزيع  توجهات  بسبب  جرام  الـ70  عبوة  في  وخاصةً  التوزيع  في  ملموساً 

المركزة وغيرها من األنشطة، في الشهور األخيرة نفذت الشركة الموسم األول 

حملة  الشركة  أطلقت  كما  عظيماً،  نجاحاً  وحققت  شيف(  )السعودية  حملة  من 

معجون الطماطم الجديد في موعدها المناسب في شهر رمضان.

تمثل أفضل أداء للشركة هذا العام في قطاع اآليس كريم مع تحقيق مبيعات عالية، 

الى  “فيرزيرات”جديدة  دخول  الى  تعود  التوزيع  في  وزيادة  مرتفعة،  وأسهم 

ومعه  تصدره،  على  السعودية”  “ساندوتش  حافظ  الماضي،  العام  وفي  السوق، 

أنواع اآليس كريم األخرى، كما جاءت منتجات الشركة األخرى من اآليس كريم 

على شكل عصري. 

ارتفعت الحصة السوقية لمنتجات 
الحليب إلى  %58,1

ارتفعت الحصة السوقية اإلجمالية لمنتجات 
اآليسكريم إلى %28,3
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المنتجات الحديثة واالبتكارات

العام الماضي من إطالق منتجات جديدة كجزء من برنامج  تمكنت الشركة في 

اإلبتكار المستمر الخاص بها حتى تُـدخل البهجة على قلوب المستهلكين وترسخ 

حضوراً لعالمة “السعودية” في السوق بشكل عام، إذ أطلقت الشركة أول وجية 

المايونيز  ثم أعقب ذلك اطالق  “تريتو”  إسمها  الشرق األوسط  خفيفة سائلة في 

وعدد محدود من أول مشروب شوفان يصنع في المملكة حتى نُـسعد المستهلك 

السعودي صاحب الذوق الرفيع والذي تحتل شؤون البيئة والصحة مكاناً متميزاً 

بين مشاغله.

إتجاهات قنوات التجارة الرئيسة

في الوقت الذي كان فيه أداؤنا العام يتعثر في قطاع التجارة الحديثة متجهاً إلى 

القطاع  وفي  اإللكترونية”  “التجارة  قطاع  في  نمواً  الشركة  حققت  اإلنخفاض، 

“التقليدي” وقطاع تجارة “الجملة والتجزئة”، بينما بقي قطاع “األعمال التجارية 

قدراً  “الحديثة”  التجارة  إسترداد  األخير  الربع  كما هو، وشهد  للتموين” مستقراً 

كبيراً من عافيتها بتحقيق نمو عام في المبيعات وعلى رأسها الحليب ومعجون 

الطماطم، كما شهد قطاع التجارة اإللكترونية أقوى صور النمو والتطور خالل 

العامين األخيرين؛ حيث كانت جائحة كورونا حافزاً سريعاً في هذا اإلتجاه، وحقق 

تجار  جانب  إلى  اإللكترونية  التجارة  في  المتخصصين  الالعبين  من  الكثيرون 

التجزئة الجدد، توسعاً في هذا الفضاء الذي يوفر لهم المزيد من الفرص كل شهر 

تقريباً، ولقد كانت قنوات تجارة التجزئة التقليدية هي دائماً المعقل التقليدي لقوة 

العام استثناًء من هذا األمر، رغم خسارة الشركة لبعض  سدافكو ولم يكن هذا 

الحسابات التقليدية كجزء من المبادرة الحكومية، التي هي موضع ترحيب كبير 

في تشجبع الفواتير االلكترونية لتحقيق درجة أكبر من الشفافية في السوق؛ وجدت 

الحديثة  التجزئة  من عمالء  وغيرها  المحلية  للمتاجر  القوي  األداء  في  الشركة 

مكان  تحسين  الشركة  وستواصل  المتاجر،  عدد  إنخفاض  عن  كبيراً  عوضاً 

منتجاتها في المتاجر والتواصل مع المشترين عبر جميع عملياتها.
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قسم التطوير التنظيمي

مقدمة

اللقاحات والجرعات  المالي الماضي، خيمت جائحة كورونا على هذه السنة، بكل ما صاحب الجائحة من تغيرات، وبفضل برنامج نشيط لتوفير  العام  مثلما حدث في 

التنشيطية للمواطنين والمقيمين بالمملكة، إنخفضت حاالت اإلصابة بكورونا أو الحاالت الحرجة منها بصورة كبيرة، في فبراير 2022م، رفعت المملكة الكثير من القيود 

التي فرضتها في هذا الصدد، وخففت الشركة بالتالي بعضاً من هذه القيود داخل مقارها، مع اإلبقاء على التوجيهات الحكومية والبروتوكول الصحي المتبع، وهو أمر 

ضروري تماماً لشركة تعمل في مجال األغذية.

ال يزال العمل عن بعد مطبقاً، وكذلك عقد االجتماعات والمقابالت اإلفتراضية، 
أغلبهم  تلقى  كما  كورونا،  لقاح  من  جرعتين  الشركة  منسوبي  جميع  تلقى  وقد 

الجرعة التنشيطية الثالثة. 

لم يقتصر تأثير الجائحة على النشاط التجاري فحسب، بل إنها جعلت من الصعب 
العدد  لديها  العاملة وأن تضمن أن  القوة  أن تتحكم في حجم  على الشركة أيضاً 
الوظيفية  تلبي احتياجاتها  الذي تحتاجه اآلن، فأصبحت  الموظفين  المطلوب من 
داخلياً، قبل أن توظف موظفين جدد من الخارج، وبلغ عدد موظفي الشركة مع 
نهاية السنة )بما في ذلك العمالة المؤقتة(: 3034 )2,409 في السعودية، و50 
قامت  كما  قطر(،  في   1 و  األردن،  في  البحرين، و53  في  الكويت، و71  في 

الموظفين من الجنسيات

الماضي،  العام  بـ 392  مقارنة  جديداً  السنة بتوظيف 397 موظفاً  الشركة هذه 
وينتمي موظفو الشركة الى شرائح متعددة من 49 جنسية مختلفة.

لم تتوقف الشركة عن توظيف المرأة، وزادت نسبة الموظفات 41% حيث بلغ 
عددهن 190 مع نهاية العام المالي 76%منهم يعملون في مواقع التصنيع، حيث 
تعمل في مصنع اآليس كريم وحده عدد 76 امرأة، وهو عدد نطمح الى زيادته 
زيادة كبيرة، وتهدف الشركة هذا العام الى أن تزيد نسبة المرأة العاملة بها الى 
هي  الحالية  النسبة  تبلغ  حيث  بالشركة،  العاملة  القوة  حجم  من   %10 من  أكثر 
في  مواطن/ة   )%66(  246 منهم  موظف،   371 عدد  توظيف  تم  7.27%وقد 

سدافكو السعودية إلتزاماً بقرارات التوطين في المملكة.

سعودي
%36 ,٩26

ذكور
%29 ,741

إناث
%7 ,185

هندي
%20 ,522

باكستاني
%12 ,303

سوداني
%7 ,183

مصري
%5 ,139

فلبيني
%4 ,103

نيبالي
%4 ,92

يمني
%3 ,90 أخرى

%9 ,226
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أثناء العام الماضي يسرت ادارة التدريب والتطوير التعلم من خالل: 
1( دورات تدريبية داخل قاعات دراسية. 2( دورات تدريبية عن بعد. 

3( دورات تدريبية في مكان العمل.

مع  تجربتها  الشركة  فيها  تكمل  سنة  أول  هي  الماضية  السنة  كانت 
منصات التعلم عن بعد، وستواصل الشركة اإلستفادة مما تتيحه منصات 
عدد  بتسجيل  الشركة  قامت  حيث  القادمة،  السنة  ميزات  من  التعلم 
20481 ساعة تدريبية استفاد منها 906 موظفاً، ومن بين الدورات 
التعليمية المسجلة 3 برامج لدرجة البكالوريوس، و 4 شهادات مهنية، 
لرفع  تدريبية  ودورات  الشخصية،  المهارات  على  تدريبية  ودورات 
والسلوكي،  الوظيفي  األداء  لتطوير  تدريبية  ودورات  الوعي،  درجة 

وبلغ إجمالي عدد المهارات 125 مهارة.

التخطيط لتعاقب الموظفين

يبقى الحوار والنقاش جزءاً متجذراً من ثقافة الشركة، والمحرك وراء 
هذا النقاش هو إستكشاف كل موظف لخططه في تطوير ذاته، حيث يتم 
تشجيع المنسوبين على أن يتحملوا مسؤولية تطوير أنفسهم، مما يولد 
بدوره مناقشات بينهم وبين مدرائهم، والمعلوم أن التدريب على القيادة 
أحد وسائل إعداد الموظفين لتقلد أدوار جديدة في المستقبل، وفي هذا 
سيتولون  من  لتطوير  “هدف”  برنامج  إلى  الشركة  إنضمت  السياق 

مراكز قيادية في المستقبل.

فرص  المجتمعية  الخدمة  في  مساهمتها  منطلق  من  الشركة  عرضت 
 4 إنضم  وقد  المواطنين،  من  االستعداد  لديه  من  على  بها  التدريب 
متدربين من بين 6 الى العمل بالشركة بعد أن أكملوا فترة تدريبهم، 
أحدهم في اإلدارة المالية، والثاني في إدارة الشؤون القانونية، والثالث 

في الدعم الفني، والرابع في التسويق.

في الربع األخير من العام الماضي تعاقدت الشركة مع شركة استشارية 
حتى  الشركة،  ثقافة  ستطور  رحلة  وهي  الثقافية،  رحلتها  لها  تضع 
تتمكن من تحقيق الهدف من رؤيتها 2030م وسيتم إضافة قيم جديدة 
للقيم الحالية للشركة كما سيتم استحداث وسائل جديدة في عملية توظيف 
المنسوبين وتقييمهم حتى نضمن أن تصبح الشركة أفضل مكان يحلم 
مارس  الثالث من  في  إحتفلنا  المثال  فعلى سبيل  فيه،  بالعمل  اإلنسان 
فروع  جميع  بها  احتفلت  ذاتها  حد  في  مناسبة  وهي  التقدير”،  بـ”يوم 

الشركة ومكاتبها.

التطوير:

أن  إال  السنة،  هذه  الشركة  بها  مرت  التي  الصعبة  الظروف  رغم 
حوافز األداء صرفت لمن يستحقونها من الموظفين، كما اقتصرت 

مراجعة الراتب السنوي على المستحقين من المنسوبين.

المكافآت:

 تلقى جميع موظفي سدافكو 
جرعتين من لقاح كورونا 

ومعظمهم تلقى الجرعة التنشيطية
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بدأت البرامج الصحية في الظهور مرة أخرى العام الماضي، والتي تهدف الشركة من خاللها إلى أن يمارس الموظفون حياة 
صحية سليمة ويتمتعون بصحة جيدة.

صحة الموظفين وعافيتهم:

للوضع  “العودة  بعنوان  جديداً  فصالً  الشركة  بدأت  العام  نهاية  مع 

الحفاظ على  لعامين في  استمر  تحِد  اجتياز  الطبيعي”. ونجحت في 

درجة التواصل بين منسوبيها، وبذلت الشركة جهوداً عديدة لتضمن 

أن جميع منسوبيها على تواصل وترابط فيما بينهم، وأثبت الموظفون 

يكون  أن  دون  المعتاد  اإلنتاج  يتحقق  أن  تأبى  الشركة  طبيعة  أن 

الموظفون مترابطين اجتماعياً. 

عقدت الشركة ورش عمل ولقاءات مفتوحة، واستهدفت الشركة هذا 

لقاءات  وهي  انتظاماً،  أكثر  بشكل  اللقاءات  هذه  عقد  يتم  أن  العام 

متخصصة لإلستماع لما يشغل الموظفين من تساؤالت وتجيب فيها 

إدارة الشركة على ما لديهم من استفسارات، مما يتيح فرصة جيدة 

يفهم من خاللها الموظفون توجه الشركة ومناقشتهم في الموضوعات 

محل القرارات المستقبلية، وكان الرئيس التنفيذي الجديد قد قدم نفسه 

في لقاء مفتوح ولم يتأخر في طرح رؤية الشركة 2030م على جميع 

الموظفين في لقاء افتراضي.

إلى  خاللها  من  تهدف  “نبض”  بعنوان  يومية  نشرة  سدافكو  تصدر 

التواصل القريب مع موظفي الشركة بإطالعهم على أخبار منسوبيها 

برامج  من  تنظمه  وما  ومنتجات  مبادرات  من  الشركة  تطلقه  وما 

تدربية.

في هذ العام أجرت هذه النشرة الداخلية لقاءات مع ما يزيد عن 30 

أكثر من 7  توعوية، ونشرت  موظفاً، وأطلقت 5 حمالت وبرامج 

مستوى  رفع  كيفية  في  القادم  العام  الشركة  وستنظر  استبيانات، 

التواصل من خالل قنوات جديدة يقوم فيها الموظف بدور المحرك 

الرئيسي في التغيير.

اإلتصال والتواصل:

لدول  الوطنية  واألعياد  للمملكة  الوطني  باليوم  الشركة  تحتفل 

الماضي  العام  في  الوطني  باليوم  الشركة  إحتفال  وركز  منسوبيها، 

على فكرة التنوع واإلندماج الذي جسده شعار المملكة “هي لنا دار”.

في فبراير الماضي شاركت الشركة كجزء من مسئؤليتها االجتماعية 

حيث  عامرة”،  “بيئة  مبادرة  ظل  في  جده-مكة  طريق  تنظيف  في 

قضى العاملون 255 ساعة من وقت الشركة في تنظيف ورفع 980 

كيلوجرام من النفايات، لقد كانت تجربة ممتعة ستبقى ذكرياتها حية 

في أذهاننا، كما أنها جعلتنا ندرك أبعاد مسؤليتنا االجتماعية سواًء هنا 

في المملكة العربية السعودية أو في أي مكان آخر.

إنتباهنا على الموضوعات  الثقافية” سنواصل تركيز  خالل “رحلتنا 

سالفة الذكر بالنسبة للشركة ولمنسوبيها بإذن الله تعالى.
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جميع العمالة نساء في مصنع اآليس كريم
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الحوكمة البيئية واإلجتماعية 

في سدافكو، الغاية والربح وجهان لعملة واحدة الهدف منها دفع النمو على المدى 

نهج  مواءمة  على  باستمرار  نعمل  المصلحة،  ألصحاب  القيمة  وخلق  الطويل 

“نحو  سعينا  ويستمر  المتجددة،  المصلحة  أصحاب  توقعات  مع  لدينا  اإلستدامة 

ذات  نتائج  تحقيق  إلى  نطمح  فنحن  والتنقيح،  والتعريف  التطور  في  اإلستدامة” 

مغزى وتحسين نوعية الحياة لجميع أصحاب المصلحة من خالل هذه العملية.

 في السنة المالية 21-22م ، قمنا بمراجعة المعايير الدولية مثل المبادرة العالمية 

إلعداد التقارير )GRI(، ومجلس معايير محاسبة االستدامة )SASB( جنبًا إلى 

جنب مع الدليل اإلرشادي لإلفصاح عن الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة 

اإلستدامة في سدافكو

الركائز األربعه

موضوعات  أكثر  لتحديد  السعودية،  تداول  مجموعة  عن  الصادر  الشركات 

اإلستدامة الجوهرية بالنسبة لنا وألصحاب المصلحة لدينا وذلك للتركيز عليها في 

السنوات القادمة.

لقد أجرينا أول تقييم لألهمية النسبية من خالل اإلنخراط مع مجموعة مركزة من 

الموظفين من مختلف وظائف الشركة، تم تجميع  مجموعة كبيرة ومتنوعة من 

الموضوعات الجوهرية الـ 14 التي تم تحديدها في أربع ركائز إستراتيجية تُركز 

على “المستهلك” و”البيئة والمناخ” و”األفراد والمجتمع” و”الحوكمة”. 

المستهلك:

اإللتزام بإسعاد المستهلك 
من خالل تقديم منتجات 

مبتكرة وعالية الجودة 
ومغذية وآمنة.

األفراد والمجتمع:

اإللتزام تجاه موظفينا 
والمجتمع ككل لتحسين 
الشمولية ونوعية الحياة.

البيئة والمناخ:

اإللتزام بالحفاظ على 
البيئة وتقليل تأثير 

عملياتنا على الكوكب.

الحوكمة:

اإللتزام تجاه جميع 
أصحاب المصلحة 

لممارسة أعمالنا بشكل 
أخالقي مع الحفاظ على 

أعلى معايير حوكمة 
الشركات.
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نهجنا في المواضيع الهامه

إدارة الطاقة
لكفاءة الطاقة ومصادر الطاقة تأثير مباشر على تغير المناخ، نحن ملتزمون بإجراء أعمالنا بأقل قدر من التأثير على المناخ. يسلط هذا 

الموضوع الضوء على إستهالك الطاقة وممارسات التوريد الخاصة بسدافكو.

إدارة المياه
الحصول على المياه العذبة أمر ضروري لحياة اإلنسان، وهو أيًضا حق من حقوق اإلنسان كما تعترف به األمم المتحدة. نحن نسعى 
الستخدام هذا المورد النادر بشكل مسؤول. يتعلق هذا الموضوع بالجهود الشاملة إلدارة المياه التي تبذلها الشركة من أجل تقليل إهدار 

المياه وتحسين الكفاءات في إستهالك المياه، وتحديد إمكانية إستخدام موارد غير المياه العذبة.

إدارة المخلفات

يعتبر التخلص من النفايات في مكب النفايات أو عن طريق الحرق طريقة غير فعَالة، حيث من المحتمل أن تشكل خطراً على صحة 
المجتمع، وعليه تهدف سدافكو إلى تطبيق أفضل ممارسات إدارة النفايات باستخدام مبادئ R3)تقليل وإعادة اإلستخدام وإعادة التدوير( 

للتخلص من النفايات بشكل أكثر مسؤولية وتقليل اآلثار البيئية.
يتعلق هذا الموضوع بالنفايات الخطرة وغير الخطرة الناتجة عن المنظمة واستراتيجية R3الخاصة بها.

التعبئة والتغليف 
للمصادر المستدامة

نحن نعمل على تقليل تأثير التغليف على البيئة وتوفير المواد الخام بشكل مستدام.
يتعلق هذا الموضوع بمصادر المواد الخام والتعبئة والتغليف ويتضمن مبادرات للتحرك نحو ممارسات أكثر إستدامة في مجال التوريد 

والتعبئة.

الركيزة الثانية: البيئة والمناخ

جودة المنتج 
وسالمته

تسعى سدافكو جاهدة لتوفير منتجات عالية الجودة للمستهلكين مع الحفاظ على معايير سالمة عالية للغاية.
يتناول هذا الموضوع الجهود المبذولة لتحسين جودة المنتج وسالمته مع ضمان اإللتزام باألنظمة واللوائح ذات الصلة.

الصحة والتغذية
تُـعد إحتياجات الصحة والتغذية للمستهلكين أساسية لمبادئ أعمالنا، فنحن نسعى جاهدين لتعزيز الصحة والرفاهية في المجتمع.

المستهلكين واالضطالع  بين  والصحية  الغذائية  بالمخاوف  المتعلقة  والمكونات  المنتجات  وإدارة  تحديد  الموضوع عملية  هذا  يتضمن 
بمبادرات لتطوير مجموعة منتجات أكثر صحة.

إسعاد المستهلك
نسعى أن نكون عالمة تجارية مفضلة للمستهلكين، إن توفير تجربة مبهجة للمستهلكين جزء ال يتجزأ من الحمض النووي لشركتنا.

وتتبع شكاوى  الرأي  استطالعات  من خالل  المستهلك  قياس رضا  ويتضمن  المستهلك  تحسين رضا  مبادرات  الموضوع  هذا  يتناول 
المستهلكين ومعدل الحل.

إبتكـار المنتجات
إن الفلسفة التنظيمية لسدافكو مدفوعة باإلبتكـار في المنتجات، ويعد ابتكار المنتجات المستمر أمًرا ضروريًا ليس فقط الستدامة األعمال 

ولكن أيًضا لتعزيز رفاهية المجتمع ككل.
يشير هذا الموضوع إلى مبادرات تطوير المنتجات الجديدة وابتكارات تحسين المنتجات والعمليات.

الركيزة األولى: المستهلك
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صحة وسعادة 
الموظف

نحن نلتزم بقيم الثقة االحترام، النزاهة، الشغف، القيادة، التعلم، والتميز، يضمن نهجنا هذا تحفيز الموظفين وإسعادهم وتقديرهم ومعاملتهم 
بشكٍل عادل.

يتعلق هذا الموضوع بسياستنا ومبادراتنا وممارسات إشراك الموظفين والنمو من خالل التدريب والتطوير والممارسات العادلة إلدارة 
الموظفين والعمل والصحة والسالمة المهنية.

تأثير المجتمع
نحن نفخر بكوننا شركة مسؤولة تخدم المجتمع ككل.

يتعلق الموضوع بمبادراتنا للنهوض اإلجتماعي، مثل أنشطة المسؤولية اإلجتماعية للشركات ومبادرات المجتمع المحلي.

التنوع والشمول
يتعلق الموضوع بالسياسات والمبادرات التنظيمية لتعزيز التنوع والمساواة في العمل مع مكافحة التمييز ونعتقد أن إحترام وتضمين كل 
فرد أمر ضروري بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو الجنسية، كما إنه يشرك القوى العاملة ويعزز بيئة تمـَكن الجميع من 

الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة، ويضمن التنفيذ الناجح إلستراتيجية العمل.

األخالق والنزاهة
نسعى جاهدين للحفاظ على أعلى معايير األخالق والنزاهة في جميع أنحاء الشركة، يتضمن الموضوع جهود الشركة لدعم أخالقيات العمل 

والنزاهة، بما في ذلك السياسات والمبادرات لمنع الرشوة والفساد ، والتأكد من حماية المبلغين عن المخالفات.

الحوكمة واإللتزام
لقد وضعنا عمليات وضوابط لموازنة العالقة بين أصحاب المصلحة، بما في ذلك المساهمين واإلدارة والموظفين والعمالء واألطراف ذات 

الصلة، يتمثل نهجنا في رفع مستوى ممارسات الحوكمة من خالل مبادرات لزيادة الشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر وتضارب المصالح وتنفيذ 

ضوابط مناسبة لضمان االمتثال لمعايير البيئة والقواعد التنظيمية والعمل.

 خصوصية 
البيانات وأمنها

أصبحت خصوصية البيانات وأمنها أمراً بالغ األهمية ألعمال سدافكو؛ وذلك بسبب النهضة والتطور اإللكتروني والتكنولوجي السريع والمتزايد، 

والذي يؤدي إلى ظهور تهديدات إلكترونية جديدة بشكٍل يومي، وتركز سدافكو على تطبيق ضوابط قوية إلدارة المخاطر المتعلقة بتكنولوجيا 

المعلومات.

يتناول هذا الموضوع القضايا المتعلقة بالخصوصية، بما في ذلك فقدان البيانات وانتهاكات الخصوصية.

الركيزة الثالثة: الناس والمجتمع

الركيزة الرابعة: الحوكمة
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األمم  أهداف  مع  بنا  الخاصة  اإلستدامة  طريق  خارطة  بمواءمة  أيضاً  قمنا  لقد 

وهو   ،)NTP( الوطني  التحول  وبرنامج   )SDGs( المستدامة  للتنمية  المتحدة 

جزء من رؤية المملكة العربية السعودية 2030م. 

وعلى صعيد الحوكمة، قمنا بوضع هيكل حوكمة مستدام لسد الفجوات في الشفافية 

والمساءلة، فقد تم تشكيل اللجنة التوجيهية لإلستدامة لتكون مسؤولة عن توفير 

العمل،  وخطط  االستراتيجية  على  والموافقة  اإلستراتيجي،  والتوجيه  الرقابة 

وتقدم  كأعضاء  التنفيذيين  كبار  اللجنة  وتضم  ومراجعته،  األداء  عن  والكشف 

اللجنة  الوظائف  متعدد  العمل  فريق  يدعم  كما  اإلدارة،  مجلس  إلى  تقاريرها 

التوجيهية في التنسيق والمساعدة في تطوير اإلستراتيجية وخطط العمل، ومراجعة 

تنفيذ خطط العمل، وتطوير عمليات إفصاح كل ما يتعلق باإلستدامة، كما يُـقدم 

تحديثات دورية للجنة التوجيهية. 

تقرير  لدينا من خالل  اإلستدامة  إفصاحات  شفافية  زيادة  نعمل على  العام،  هذا 

لمصنعي  اإلستدامة  أداء  التقرير  ويتضمن  بالشركة،  الخاص  األول  االستدامة 

الشركة في جدة، واآلخر في الدمام، ومستودعاتها، ومراكز التوزيع في المملكة 

العربية السعودية، وتم إعداد التقرير وفقًا لمعايير GRI – الخيار األساسي مع 

البيئية  الممارسات  عن  لإلفصاح  اإلرشادي  للدليل  الواجب  اإلعتبار  إيالء 

واالجتماعية وحوكمة الشركات الصادر عن مجموعة تداول السعودية، ويمكن 

الوصول إلى التقرير الكامل على الموقع اإللكتروني للشركة، كما نخطط لنشر 

قبل  من  جيًدا  وجهودنا  ورحلتنا  طموحنا  فهم  لضمان  سنويًا  االستدامة  تقرير 

الجميع.

القوائم الماليةالحوكمةالمراجعة االستراتيجية و االدارية
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التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة بماليين الرياالت السعودية

السنة المالية
 المملكة العربية

 السعودية بماليين
الرياالت

 دول مجلس التعاون
بماليين الرياالت

 الشرق األوسط
بماليين الرياالت

 بولندا بماليين
الرياالت

 إجمالي اإليرادات
بماليين الرياالت

2022/20211,78656792492,170 م

2021/20201,81164711592,105 م

2020/20191,75258481982,056 م

2019/20181,56758421461,813 م

األنشطة الرئيسية للشركة و شركاتها التابعة

2,170

%7
%15

%2 %10

%62

%4

الحليب

1,336
ماليين الرياالت

اإلجمالي
ماليين الرياالت

معجون الطماطم

213
ماليين الرياالت

الحليب البودرة

144
ماليين الرياالت

الجبنة

44
ماليين الرياالت األيس كريم

320
ماليين الرياالت

أخرى

113
ماليين الرياالت
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نسبة مشاركة المنتجات في المبيعات

 نسبة المشاركة )%(المنتجات
2022/2021م

نسبة المشاركة )%(
2021/2020م

 نسبة التغير 
%

-62642الحليب

10100معجون الطماطم

15141األيس كريم

752الحليب البودرة

220الجبنة

-451أخرى

1001000اإلجمالي

القوائم الماليةالحوكمةالمراجعة االستراتيجية و االدارية
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األنشطة الرئيسية للشركات التابعة

 تتمثل األنشطة الرئيسية لشركات سدافكو التابعة في كٍل من الكويت والبحرين واألردن وقطر )متوقفة حالياً( 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

الحليب السائل

الحليب البودرة

أخرى

123

103

23

24٩

ماليين الرياالت

ماليين الرياالت

ماليين الرياالت

اإلجمالي
4٩%ماليين الرياالت

%41

%10

الشركات التابعة لسدافكو )بما في ذلك بولندا(

المواد الخام

الحليب السائل

معجون الطماطم األيس كريم

12

47

123
340

%36

%32

%4

%4 %3

%7

%14

ماليين الرياالت

ماليين الرياالت

ماليين الرياالت

10
ماليين الرياالت

اإلجمالي
ماليين الرياالت

الحليب البودرة

107
ماليين الرياالت

أخرى

28
ماليين الرياالت

الجبنة

13
ماليين الرياالت
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التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة

دول مجلس التعاون السنة المالية
بماليين الرياالت

الشرق األوسط بماليين 
 إجمالي اإليرادات بولندا بماليين الرياالتالرياالت

بماليين الرياالت 

2022/20215679249384 م

2021/202064711592٩4م

2020/20195848198304م

2019/20185842146246م

التحليل الجغرافي لمبيعات سدافكو وشركاتها التابعة 

الدولة
مبيعات 

2022/2021م 
بماليين الرياالت

النسبة %
مبيعات 

2021/2020م 
بماليين الرياالت

النسبة %

المملكة العربية 
السعودية 

1,786821,81186

249111598بولندا

432422 البحرين

0000قطر

131211الكويت

352241األردن

442482التصدير

2,1701002,105100اإلجمالي

الجدول أعاله يشمل مبيعات التصدير
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تملك سدافكو حصص في شركات تابعة تساعدها على تحقيق أهدافها وتوزيع منتجاتها كما هو موضح أدناه:

*يتم االحتفاظ بحقوق الملكية المتبقية من خالل أطراف ترشحها الشركة.

الكيان األم للمجموعة هو شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية )“QPIC”(، وهي شركة زميلة لشركة مشاريع الكويت القابضة )“كيبكو”(. تمتلك القرين 
لصناعة الكيماويات البترولية مساهمة تعادل 40.11% من رأس المال )2020: 40.11% من رأس المال(. وشركتا القرين لصناعة الكيماويات البترولية وشركة 

مشاريع الكويت مدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية.

ال توجد أي أدوات دين صدرت ألي من الشركات التابعة.

رأس المال الدولةالنشاط الرئيسيالشركة
المدفوع

نسبة الملكية عدد االسهم
)%(

استيراد وبيع وتوزيع منتجات األلبان شركة سدافكو البحرين- ذ.م.م 1
واآليس كريم ومنتجات أخرى

50,000 دينار البحرين
بحريني

500%100

شركة سدافكو الكويت للمواد الغذائية 2
المحدودة *

استيراد وبيع وتوزيع األلبان والمواد 
الغذائية.

49%50,000100 دينار كويتيالكويت

شركة سدافكو األردنية للمواد الغذائية 3
المحدودة

استيراد وبيع وتوزيع منتجات األلبان 
واآليس كريم والمواد الغذائية األخرى

250,000 دينار األردن
أردني

250,000%100

شركة سدافكو بولندا أس بي زد. أوو.4
أوو

تملك حصص وأسهم في الشركات 
وأنشطة أخري

805,000 زلوتي بولندا
بولندي

16,000%100

8,728,000 زلوتي بولنداتصنيع االلبان ومنتجاتها شركة مليكوما أس بي زد. أوو.أوو 
بولندي

17,456%76

1,000,000 زلوتي بولنداتصنيع االلبان ومنتجاتهافوديكسو أس بي زد. أوو.أوو
بولندي

2,000%76

1,000,000 زلوتي بولندابيع منتجات األلبان بالجملةميلكوما لمنتجات االلبان زد. أوو.أوو 
بولندي

1,000%37

1,500,000 ريال قطرتوزيع األلبان والمواد الغذائيةشركة سدافكو قطر5
قطري

1,500%75

أسماء الشركات التابعة وأنشطتها الرئيسية، دولة ومحل التأسيس لعملياتها ونسبة الملكية
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سدافكو البحرين
 شركة ذات مسؤولية محدودة  

شركة سدافكوالبحرين
شركة سدافكو بولندا شركه ذات مسئوليه محدوده  

شركة سدافكو ميلكوما شركه ذات مسئوليه محدوده  
شركة فديكسو شركه ذات مسئوليه محدوده  

شركة مليكوما لأللبان شركه ذات مسئوليه محدوده  

سدافكو بولندا

سدافكو األردن
 شركة سدافكو األردنية للمواد 
الغذائية شركة ذات مسؤولية 

سدافكو قطر
 شركة سدافكو قطر ذات 

المسؤولية المحدودة

سدافكو الكويت
 شركة سدافكو الكويت لألغذية 

ذات مسؤولية محدودة
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أبرز مؤشرات األداء
يشهد أداء سدافكو تحسناً ملحوظاً من ربع إلى ربع، حيث سجل الربع الرابع أقوى 
نتيجة لهذا العام، كانت النتائج الجيدة للربع الرابع بسبب المبيعات القوية وزيادة 

األسعار ومكاسب الكفاءة.

سعودي  ريال  مليون  بلغ 209   %9.6 بنسبة  ُمرٍض  ربح  هامش صافي  تحقق 
)مقابل 12.4% ،261 مليون ريال سعودي للعام الماضي(، تم تحقيقه على الرغم 
من األثر السلبي لمسببات التكاليف الكبيرة، والتي تتمثل بشكل رئيسي في: إرتفاع 
المحلية  اللوجستية  الخدمات  تكاليف  وإرتفاع   ، الرئيسية  الخام  المواد  تكاليف 
المضافة  القيمة  ضريبة  بسبب  للمستهلكين  الشرائيه  القوة  وإنخفاض  والدولية، 

)15%( لكامل الفترة 12 شهر مقابل 9 شهور للعام الماضي.

زادات المبيعات البالغة 2,170 مليون ريال سعودي بنسبة 3% مقابل 2,105 
مليون ريال سعودي للعام الماضي ، نتيجةً للتوسع في أعمال المجمدات، إرتفعت 
قيمة مبيعات األيسكريم + 10% ، و األجبان + 7% ، و معجون الطماطم +%2 

،ومبيعات الطرف الثالث في الشركة البولندية مليكوما.

تم تحقيق هامش ربح بنسبة 30 % حتي مع العوامل المذكورة أعاله وذلك بسبب 
مزيج االيسكريم.

عند %14  المبيعات  من  كنسبة  والتوزيع  البيع  لمصاريف  المئوية  النسبة  ظلت 
)311 مليون ريال سعودي مقابل 307 مليون ريال سعودي(.

ظلت النسبة المئوية للمصاريف اإلدارية والعمومية كنسبة من المبيعات عند %5 
)113 مليون ريال سعودي مقابل 109 مليون ريال سعودي(.

خسائر اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية )مخصص الذمم المدينة التجارية( 
انخفضت بمقدار 0.9 مليون ريال سعودي )1.2 مليون ريال سعودي مقابل 2.1 

مليون ريال سعودي العام الماضي( بسبب كفاءة عمليات التحصيل.

إنخفاض االيرادات التشغيلية االخرى والتي تمثل الربح من مبيعات الخردة.

إنخفضت إيرادات التمويل بسبب إنخفاض عوائد الودائع التي تقدمها البنوك.

ترجع الزيادة في الزكاة وضريبة الدخل بشكل أساسي الى ضريبة الدخل البالغة 
2.6 مليون ريال سعودي )ال شيء في العام الماضي( حيث حقق ربح من خالل 

عمليات الشركة البولندية.

كما تمكنت سدافكو من تحقيق نسبة 9.6 % في عام مليء بالتحديات من خالل 
التام  اإللتزام  مع  المربحة  لالصناف  القيمة  توليد  أنشطة  على  الوثيق  التركيز 

بتحقيق الكفاءة في العمليات التشغيلية ، واللوجستية والتوزيع.

شهد هذا العام زيادة هائلة في تكاليف المواد الخام والتكاليف اللوجستية في جميع 
أنحاء العالم. مما ادى الى تضخًما مرتفعًا في أسعار المواد الغذائية عالمياً، في 
الوقت ذاته ، فإن تكلفة ممارسة األعمال التجارية تضغط أيضا على المنتجين، 
القيمة لالصناف  توليد  أنشطة  الوثيق على  التركيز  الربح من خالل  وتم تحقيق 
واللوجستية   ، التشغيلية  العمليات  في  الكفاءة  بتحقيق  التام  اإللتزام  مع  المربحة 

والتوزيع.

كما شهدنا عاًما دراسيًا أطول هذا العام وأنشطة ترفيهية داخل المملكة العربية 
السعودية، كل هذا أدى لزيادة حصة / العبوات الفردية التي تتمتع بهامش ربح 
أعلى وتوفر المزيد من فرص اإلستهالك للعمالء، وبسبب هذا نرى تحسنًا في 

مزيج المنتجات لدينا.

خالل العام ، أصبح مصنع اآليس كريم الجديد يعمل بكامل طاقته اإلنتاجية حيث 
ينتج 22000 ساندويتش آيس كريم في الساعة مما يتيح لنا تلبية طلب المستهلكين 

المرتفع في أشهر الصيف.

ريال سعودي  مليون  تكلفتة ب27  المقدر  مكة  مستودع  مشروع  في  العمل  بدأ 
تقريباً، ومن المتوقع أن ينتهي في هذه السنة المالية .

وافق مجلس اإلدارة في شهر يناير على دفع توزيع أرباح نصف سنوية بمبلغ 3 
ريال سعودي للسهم الواحد ، باإلضافة إلى دفع توزيعات أرباح نهائية تم اإلعالن 
عنها في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في يوليو 2021م، وبهذا يصل 
إجمالي توزيعات األرباح إلى 192 مليون ريال سعودي خالل العام مقابل 176 

مليون ريال سعودي خالل العام الماضي.

نواصل توليد تدفقات نقدية جيدة من العمليات حيث تم إكتمال المشاريع الرئيسية 
قدره  نقدي قوي  لدينا مركز  اإلستثمارية،  احتياجاتنا لألنشطة  يقلل  للشركة مما 

626 مليون ريال سعودي.

إرتفعت حقوق المساهمين عند مستوى ايجابي 1.540مليار ريال مقابل 1.533 
مليار ريال كما في 31 مارس 2021.

 وارتفعت 
 جملة المبيعات 

إلى 2170 مليون 

 ظل الهامش 
 ثابت عند 
 % 30

صافي الربح
عند 20٩ 

مليون بنسبة 6,٩%
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قائمة الدخل )ماليين الرياالت(

22-2021

2,170صافي المبيعات

)1,513)تكلفة المبيعات

657مجمل الربح

)311)مصاريف البيع والتوزيع

)113)مصاريف إدارية

4مصاريف تمويل إرادات

)3)صافي الدخل المالي

)25)الزكاة

20٩صافي الربح

21-2020

2,105

(1,411(

 6٩4 

(307(

(10٩(

8

(2(

(23(

261
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مقارنة نتائج األعمال : )بماليين الرياالت(

2017/2016م2018/2017م201٩/2018م2020/201٩م2021/2020م2022/2021مالبيان

2,1702,1052,0561,8131,6931,787اإليرادات

-1,097-1,059-1,233-1,367-1,411-1,513تكاليف اإليرادات

657694689580634690مجمل الربح

209261265216260304صافي الربح

الخصوماألصول

22-2021

2,286

725

21-2020

2,229

675

20-2019

2,174

698

19-2018

1,916

558

18-2017

1,763

442

17-2016

1,642

379

أصول وخصوم الشركة 

2017/2016م2018/2017م201٩/2018م2020/201٩م2021/2020م2022/2021مالبيان

1,2621,27812731,0951,1001,044األصول المتداولة

1,024951901821663597األصول غير المتداولة

2,2862,22٩2,1741,٩161,7631,642إجمالي األصول

517474498420329271الخصوم المتداولة

208201200138113108الخصوم غير المتداولة

7256756٩855844237٩إجمالي الخصوم 

مقارنة األصول و الخصوم: )بماليين الرياالت(
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النتائج التشغيلية و الفروقات الجوهرية بماليين الرياالت

التغيرات )+(2021/2020م2022/2021مالبيان
 أو )-(

 نسبة التغير
2020/201٩م%

32,056%2,1702,10565اإليرادات1

-71,367%-103-1,411-1,513تكلفة اإليرادات2

689-5%-65769437مجمل الربح3

-3413%-10-409-420مصروفات تشغيلية - أخرى4

276-17%-23728548الربح التشغيلي5

المدفوعات النظامية خالل العام المالي 2021-2022 بآالف الرياالت

الرصيدالمدفوعالمستحقالبيان

-24,59524,595هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – رسوم جمركية1

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 2
-199,298199,298)الزكاة , ضريبة القيمة المضافة واإلنتقائية واإلستقطاع(

-16,95716,957التأمينات االجتماعية3

-454454عقد تداول4

-12,45112,451التأشيرات والرسوم الحكومية5

-253,755253,755اإلجمالي

التغيرات في إجمالى حقوق المساهمين )بماليين الرياالت(

1٩-2018

1,358
17-2016

1,263

18-2017
1,321

20-201٩
1,476

22-2021
1,561

21-2020

1,555
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية، ومناصبهم 
الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم

أعضاء مجلس اإلدارة

اإلسم
المنصب الحالي 

في سدافكو 
وغيرها

المنصب السابق 
في سدافكو 

وغيرها 
الخبراتالمؤهل

سمو الشيخ/ حمد صباح 1.
األحمد

رئيس مجلس 
اإلدارة

رئيس مجلس 
اإلدارة

دبلوم من ستورم كنغ سكول 
– الواليات المتحدة األمريكية

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

)كيبكو( – الكويت
رئيس مجلس ادارة مبَرة مؤسسة مشاريع الخير الخيرية 	
رئيس مجلس إدارة شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة  	

- مصر

األستاذ/ فيصل حمد مبارك 2.
العيار

نائب رئيس 
مجلس اإلدارة

نائب رئيس 
مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس إدارة شركة سدافكو-السعودية 	طيَار حربـي
نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة  	

)كيبكو( – الكويت
نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين-الكويت 	
نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخليج المتحد –البحرين 	
نائب رئيس مجلس ادارة شركة الخليج المتحد القابضة  	

- البحرين
نائب رئيس مجلس إدارة البنك األردني الكويتي – األردن 	

عضو مجلس األستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة3.
اإلدارة

عضو مجلس 
اإلدارة

ماجستير القانون الدولي - جامعة 
أكسفورد – بريطانيا

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

)كيبكو( - الكويت

األستاذ/ سعيد أحمد سعيد 4.
باسمح

عضو مجلس 
اإلدارة

رئيس وعضو 
مجلس إدارة في 

عدة شركات

بكالوريوس إدارة األعمال 
– التسويق و الخدمات اللوجستية
جامعة أوهايو، الواليات المتحدة 

األمريكية

عضو مجلس إدارة شركة سدافكو - السعودية 	
عضو مجلس إدارة المركز الطبي الدولي - السعودية 	
رئيس مجلس إدارة شركة صناعات الخير للكيماويات غير  	

العضوية - السعودية
عضو مجلس إدارة مجموعة شركات باسمح - السعودية 	
عضو مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات  	

- السعودية
رئيس مجلس إدارة شركة هال لسلسلة اإلمدادت - السعودية 	
عضو مجلس إدارة شركة فكرة العالمية لإلستثمار والتطوير  	

الدولي - السعودية
عضو مجلس إدارة شركة مصادر المستقبل - السعودية 	
عضو مجلس إدارة شركة ُصروح المدينة للعقارات  	

واالستثمارات - السعودية
عضو مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني  	

- السعودية

األستاذ/ أحمد محمد حامد 5.
المرزوقي

عضو مجلس 
اإلدارة

عضو مجلس 
اإلدارة

ماجستير إدارة األعمال- جامعة 
والية كاليفورنيا، الواليات 

المتحدة األمريكية

المبيعات والتسويق في شركة سدافكو 	
عضو مجلس إدارة شركة سدافكو – السعودية 	
عضو مجلس إدارة شركة البروج للتأمين التعاوني - السعودية 	
اإلدارة التنفيذية في عدة شركات 	

األستاذ/ سليمان سعود جارالله 6.
الجارالله

عضو مجلس 
اإلدارة

عضو مجلس 
اإلدارة

مدير مجوهرات الجارالله - السعودية 	المدرسة العسكرية – السعودية

عضو مجلس إدارة شركة سدافكو - السعودية 	
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اإلسم
المنصب الحالي 

في سدافكو 
وغيرها

المنصب السابق 
في سدافكو 

وغيرها 
الخبراتالمؤهل

األستاذ/ مساعد عبد الله 7.
النصار

عضو مجلس 
اإلدارة

عضو مجلس 
اإلدارة

بكالوريوس إدارة عامة-جامعة 
الباكركي – الواليات المتحدة 

األمريكية

عضو مجلس إدارة شركة سدافكو السعودية 	
إدارة المبيعات سدافكو 	
مدير تنفيذي شركة سدافكو 	
مدير شركة سدافكو البحرين 	
مدير شركة سدافكو قطر 	
نائب رئيس مجلس المديرين شركة سدافكو األردنية  	
عضو مجلس إدارة شركة سدافكو بولندا أس بي زد. أوو.أوو 	

األستاذ/ هاني عبد العزيز 8.
أحمد ساب

عضو مجلس 
اإلدارة

رئيس وعضو 
مجلس إدارة في 

عدة شركات

بكالوريوس إدارة أعمال-جامعة 
سان دييغو بكاليفورنيا، الواليات 

المتحدة األمريكية

عضو مجلس إدارة شركة سدافكو - السعودية 	
رئيس مجلس إدارة شركة المنسوجات والمالبس الجاهزة  	

)وكالة جيوردانو لألزياء( – السعودية
رئيس مجلس إدارة شركة الشرق لألنشطة التجارية  	

– السعودية
رئيس مجلس إدارة شركة مدارس قرطبة األهلية للبنين  	

– السعودية
المدير العام للشركة الفنية لتنفيذ االعمال الكهروميكانيكية  	

– السعودية
المدير العام لشركة نجمة الصفوة للتقنية المحدودة – السعودية 	
المدير العام لشركة السيارات الموحدة للتجارة – السعودية 	
المدير العام لمؤسسة المشرقة لألنشطة التجارية المحدودة  	

)وكاالت تجارية( – السعودية
المدير العام لمصنع الشرق لتصنيع مجاري الهواء  	

ومستلزماته – السعودية
عضو مجلس منطقة مكة المكرمة، ورئيس لجنة التنمية  	

اإلجتماعية - السعودية
عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة  	

– السعودية

األستاذ/ عبد الله حمدان 9.
النصار

عضو مجلس 
اإلدارة

عضو مجلس 
اإلدارة

درجة الماجستير في  	
تخصص اإلبتكار- جامعة 
برايتون، المملكة المتحدة 

البريطانية.

اإلدارة التنفيذية - مدرسة  	
جرونوبل لإلدارة، فرنسا.

درجة البكالوريوس في  	
إدارة األعمال الدولية- 

جامعة اكسفورد، المملكة 
المتحدة البريطانية.

برنامج التأسيس إلدارة  	
األعمال – كلية اكسفورد 

إلدارة األعمال

عضو مجلس إدارة شركة سدافكو - السعودية 	

مسؤول أول في تطوير األعمال والمنتجات في الشركة  	
العربية لخدمات اإلنترنت واالتصاالت )سلوشنز( 

– السعودية.

مؤسس ومالك مؤسسة فناء الفن. 	
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المنصب اإلسم
الخبراتالمؤهلالمنصب السابقالحالي

األستاذ /أحمد محمد حامد 1.
المرزوقي

ماجستير إدارة رئيس اللجنةرئيس اللجنة
األعمال- جامعة والية 

كاليفورنيا – أمريكا

المبيعات والتسويق في شركة سدافكو 	
عضو مجلس إدارة شركة سدافكو – السعودية 	
عضو مجلس إدارة شركة البروج للتأمين التعاوني - السعودية 	
اإلدارة التنفيذية في عدة شركات 	

األستاذ/ فيصل حمد مبارك 2.
العيار

نائب رئيس مجلس إدارة شركة سدافكو- السعودية 	طيَار حربـيعضو عضو 
نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة )كيبكو( – الكويت 	
نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين-الكويت 	
نائب رئيس مجلس إدارة البنك األردني الكويتي – األردن 	
نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخليج المتحد –البحرين 	
نائب رئيس مجلس ادارة شركة الخليج المتحد القابضة - البحرين 	

األستاذ/ سليمان سعود جار 3.
الله الجارالله

المدرسة العسكرية رئيس اللجنةعضو 
السعودية

عضو مجلس إدارة شركة سدافكو 	
مدير مجوهرات الجارالله 	

أعضاء لجنة المراجعة

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

المنصب اإلسم
الخبراتالمؤهلالمنصب السابقالحالي

األستاذ/فيصل حمد مبارك 1.
العيار

نائب رئيس مجلس إدارة شركة سدافكو- السعودية 	طيَار حربـيرئيس اللجنة رئيس اللجنة
نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة )كيبكو( – الكويت 	
نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين-الكويت 	
نائب رئيس مجلس إدارة البنك األردني الكويتي – األردن 	
نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخليج المتحد –البحرين 	
نائب رئيس مجلس ادارة شركة الخليج المتحد القابضة - البحرين 	

األستاذ/ سعيد أحمد سعيد 2.
باسمح

بكالوريوس إدارة األعمال عضو عضو 
– التسويق و الخدمات 

اللوجستية
جامعة أوهايو، الواليات 

المتحدة األمريكية

عضو مجلس إدارة شركة سدافكو - السعودية 	
عضو مجلس إدارة المركز الطبي الدولي - السعودية 	
رئيس  	

مجلس إدارة شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية - السعودية
عضو مجلس إدارة مجموعة شركات باسمح - السعودية 	
عضو مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات - السعودية 	
رئيس مجلس إدارة شركة هال لسلسلة اإلمدادت - السعودية 	
عضو مجلس إدارة شركة فكرة العالمية لالستثمار والتطوير - السعودية 	
عضو مجلس إدارة شركة مصادر المستقبل - السعودية 	
عضو  	

مجلس إدارة شركة ُصروح المدينة للعقارات واالستثمارات - السعودية
عضو مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني - السعودية 	

األستاذ /أحمد محمد حامد 3.
المرزوقي

ماجستير إدارة عضو عضو 
األعمال- جامعة والية 

كاليفورنيا – أمريكا

المبيعات والتسويق في شركة سدافكو 	
عضو مجلس إدارة شركة سدافكو – السعودية 	
عضو مجلس إدارة شركة البروج للتأمين التعاوني - السعودية 	
اإلدارة التنفيذية في عدة شركات 	

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف األعضاء

يتكون مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء تم إنتخابهم للفترة من 1 أبريل 2021م إلى 31 مارس 2024م

الصفةاإلسم

عضو مجلس إدارة غير تنفيذيسمو الشيخ/ حمد صباح األحمد

عضو مجلس إدارة غير تنفيذياألستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار

عضو مجلس إدارة غير تنفيذياألستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة

عضو مجلس إدارة غير تنفيذياألستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح

عضو مجلس إدارة مستقلاألستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي

الصفةاإلسم

عضو مجلس إدارة غير تنفيذياألستاذ/ سليمان سعود الجارالله

عضو مجلس إدارة تنفيذياألستاذ/ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار

عضو مجلس إدارة مستقلاألستاذ/ هاني عبد العزيز أحمد ساب

عضو مجلس إدارة مستقلاألستاذ/ عبد الله حمدان النصار
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اإلدارة التنفيذية 

السيد / باتريك إستلهارت 

الرئيس التنفيذي

انضم باتريك إلى سدافكو كرئيس تنفيذي لها في 1 نوفمبر 2021م، تمتد مسيرته المهنية 

الدولية ألكثر من 23 عاًما في صناعة السلع االستهالكية، أكثر من 20 عاماً مع نستله و 

.DKSH 3 أعوام مع

وماليزيا  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  باتريك وعمل  ، عاش  جانب سويسرا  إلى 

وإندونيسيا وسنغافورة بسجل حافل في تنفيذ اإلستراتجيات التجارية، ودخول أسواق جديدة 

وتطوير / إنشاء التميز التشغيلي لتحقيق األهداف اإلستراتيجية وتحويل المنظمات، يتمتع 

الثقة  من  بيئة  وخلق  الفرق  وتطوير  إلهام  على  قادر   ، قوي  تنفيذي  بحضور  باتريك 

واإلحترام والتميز لتحقيق نتائج تفوق التوقعات، حيث حقق نتائج قوية في البيئات الصعبة 

للشركات المعقدة بإيرادات تقترب من 2 مليار دوالر أمريكي.

تخصص  األعمال  إدارة  في  الماجستير  درجة  على  حاصل  باتريك  العلمية:  المؤهالت 

تسويق ، من جامعة سانت غالن في سويسرا، كما قد أكمل مختلف برامج القيادة التنفيذية 

 AI( في التسويق والمبيعات والقيادة واإلبتكار والذكاء الرقمي واالصطناعي والتعلم اآللي

ML &( في عدة أقسام كليات إدارة األعمال الشهيرة.

السيد / شاهزاد ألطاف

المدير العام للشؤون المالية 

شاهزاد مسؤول عن اإلدارة المالية والمحاسبية وممارسات رفع التقارير الخاصة بسدافكو، 

وسابقاً كان يشغل منصب مدير عام تطوير وتنفيذ أهداف سدافكو اإلستراتيجية والمتعلقة 

بأنشطة تطوير األعمال التسويقية والمتعلقة بالتسويق التجاري داخل الشركة. وقبل إلتحاقه 

بسدافكو قضى 12 عاماً لدى رويال فريزالند كومبينا في المملكة العربية السعودية وفي 

غانا.

وأتم  أوكالهوما  جامعة  من  الكهربائية  الهندسة  من  شاهزاد  تخّرج  العلمية:  المؤهالت 

دراسته في إدارة األعمال من جامعة الهور للعلوم اإلدارية وهو أيضا ُمسّجل كمحلل مالي 

معتمد.

السيد / بول فان صايك

مدير عام التطوير التنظيمي

تتمثل مسؤولية بول في تحسين مشاريع التطوير التنظيمي واألداء في الشركة. وقد إلتحق 

بسدافكو في مارس 2011م ولديه خبرة مهنية أكثر من 30 عاماً منها 15 عام في مجال 

صناعات السلع اإلستهالكية واألغذية، وقبل ذلك كان يعمل لدى شركة فريزالند وديلويت 

وتوش، والوكالة الهولندية لإلستثماراألجنبي وشركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية.

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

السيد / ديفاشيش سينغ

مدير عام التشغيل التجاري

يتولى ديفاشيش عمليات المبيعات والتسويق والتسويق التجاري، وقد إلتحق بسدافكو في 

التجاري من شركة  المجال  تزيد عن 19 عام في  بخبرة  ديفاشيش  يتمتع  عام 2019م. 

بروكتر وغامبل. حيث إكتسب خبرات تنفيذ المبيعات والتسويق التجاري والمسارات إلى 

األسواق وتطوير التنظيم من الهند وماليزيا وسويسرا ومؤخراً من كينيا حيث قام بإدارة 

األعمال في إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا.

المؤهالت العلمية: ديفاشيش حاصل على البكالوريوس في التجارة من كلية سانت كزافييه 

في كلكتا وحاصل على ماجستير في اإلدارة من المعهد الهندي لإلدارة، لكناو.

السيد / برايان سترونج

مدير سلسلة اإلمدادات

والتنفيذ  والتزويد  “التخطيط  عملية  وتعزيز  وتطوير  إدارة  في  برايان  مسؤولية  تتمثل 

والتسليم” بطريقة فعالة من حيث التكلفة بحيث تلبي اإلمدادات متطلبات السوق، المنتجات 

والسلع المناسبة في الوقت المناسب وفي المكان المناسب وبالتكلفة المناسبة. عاد برايان 

مؤخراً إلى فريق سدافكو في نوفمبر 2020، بخبرة تمتد ألكثر من 25 عام في مجال السلع 

االستهالكية، منها 21 عاماً في المملكة العربية السعودية.

المؤهالت العلمية: حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال مع تخصص في 

التسويق واإلدارة من جامعة نورثوود في ميشيغان بالواليات المتحدة األمريكية.

السيد/ جيم فيرستين

مدير عام إدارة التسويق

انضم جيم إلى شركة سدافكو في مارس 2022م كمدير عام إلدارة التسويق، يتمتع السيد/ 

التجارية  المناصب  من  العديد  في  اإلستهالكية  السلع  مجال  في  عاًما   19 بخبرة  جيم 

والتسويقية في شركة كرافت فودز / مجموعة موندليز الدولية.
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اسم العضو 
أسماء الشركات التى يكون عضو 
مجلس االدارة عضواً في مجالس 

إدارتها الحالية أو من مديريها

داخل / 
خارج 

المملكة 
العربية 

السعودية

الكيان 
القانوني 

)مساهمة 
مدرجة، 
 مساهمة 

غير مدرجة، 
محدودة(

أسماء الشركات التى يكون عضو 
مجلس االدارة عضواً في مجالس 

إدارتها السابقة أو من مديريها

داخل / 
خارج 

المملكة 
العربية 

السعودية

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة، 

مساهمة غير مدرجة 
، محدودة(

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

مشاريع الكويت القابضة )كيبكو( 	
شركة الخليج مصر للفنادق  	

والسياحة 
مبَرة مؤسسة مشاريع الخير 	

السعودية

الكويت
 مصر

الكويت

مدرجة

مدرجة
محدودة

 مؤسسة خيرية

بنك برقان 	
الشركة الوطنية لإلتصاالت المتنقلة 	
شركة العقارات المتحدة 	
 بنك الخليج المتحد  	

الكويت
الكويت
الكويت
البحرين

مدرجة
مدرجة
مدرجة

غيرمدرجة

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

شركة مشاريع الكويت القابضة  	
)كيبكو(

شركة الخليج القابضة  	
بنك الخليج المتحد  	
البنك األردني الكويت 	
البنك األردني الكويتي 	
شركة الخليج للتأمين 	

السعودية

الكويت

البحرين
البحرين
األردن
الكويت

السعودية

مدرجة

مدرجة

مدرجة
غيرمدرجة

مدرجة
مدرجة
مدرجة

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

مشاريع الكويت القابضة )كيبكو( 	
المكتب االستشاري للدراسات  	

االستراتيجية

السعودية

الكويت
الكويت

مدرجة

مدرجة
محدودة

شركة العقارات المتحدة 	
شمال أفريقيا القابضة 	

الكويت
الكويت

مدرجة
غير مدرجة

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التى يكون عضو مجلس اإلدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من 
مديريها

بدأ في عام 2003م في قسم المبيعات في شركة كرافت فودز حتى عام 2011م، عمل فيها 

في عدة مناصب في إدارة الحسابات الرئيسية، وإدارة الفئات، وتطوير األعمال في فئات 

مختلفة من المنتجات )الشوكوالتة والبسكويت والجبن والتجارة التقليدية(.

في عام 2012م، بدأ السيد/ جيم العمل في العديد من المناصب التسويقية العليا في بلجيكا 

لشركة   Gum & Candy تسويق  فريق  قاد  وأخيراً  الشوكوالتة،  لفئة  وهولندا 

BeNeLux في عام 2017، ثم انتقل إلى مدريد وانضم إلى فريق القيادة Iberia حيث 

 )SP / PT / IT / GR( لجنوب أوروبا Gum & Candy قاد لمدة 3 سنوات فئة

وانتقل في عام 2020م لقيادة فئة التجارة التقليدية واألجبان.

المؤهالت العلمية: ماجستير في اإلقتـصاد التطبيقي في أنتويرب، بلجيكا واإلدارة العامة 

في غينت، بلجيكا. 

السيد عمر فاروق

مدير عام المجمدات

داخل سدافكو، وتشمل مسؤولياته  المجمدة  المنتجات  إدارة  تطوير  يتولى عمر مسؤولية 
وضع خطة طموحة مدتها 10 سنوات واستراتيجية األعمال الالحقة.

مع ما يقرب من 15 عاًما من الخبرة في اإلدارة العامة والتسويق والمبيعات، يتخصص 
إلى  انضمامه  وقبل  المستدامة،  األعمال  نمو  استراتيجيات  وتقديم  تطوير  في  السيد/عمر 
سدافكو في يونيو 2019م، تولى السيد/عمر قيادة فئات مختلفة من السلع اإلستهالكية بما 
في ذلك اآليس كريم والطهي والحلويات المجففة واألطعمة القابلة للدهن في شركة يونيليفر 
اإلعالن  خالل  من  النمو  في  ساهم  كما  عاًما،   12 تبلغ  التي  عمله  فترة  خالل  باكستان 

.E2E واإلبتكارات والتوزيع وتحول ربحية األعمال من خالل برامج إعادة هيكلة

بصفته عضًوا في فريق قيادة التسويق في شركة يونيليفر باكستان، قاد توسعة القنوات عبر 
العديد من فئات األطعمة والمرطبات مع حلول البيع المتكاملة.

 ، لألعمال(  لندن  )كلية  االصطناعي  الذكاء  أعمال   - اإلنجاز  شهادة  العلمية:  المؤهالت 
الكهربائية  الهندسة  بكالوريوس.   ،  )LUMS( التسويق  األعمال  إدارة  في  ماجستير 

)الواليات المتحدة األمريكية(
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تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة : 2021/11/15م

اسم العضو 
أسماء الشركات التى يكون عضو 
مجلس االدارة عضواً في مجالس 

إدارتها الحالية أو من مديريها

داخل / 
خارج 

المملكة 
العربية 

السعودية

الكيان 
القانوني 

)مساهمة 
مدرجة، 
 مساهمة 

غير مدرجة، 
محدودة(

أسماء الشركات التى يكون عضو 
مجلس االدارة عضواً في مجالس 

إدارتها السابقة أو من مديريها

داخل / 
خارج 

المملكة 
العربية 

السعودية

الكيان القانوني 
)مساهمة مدرجة، 

مساهمة غير مدرجة 
، محدودة(

الشركة السعودية لمنتجات األلبان  	األستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح
واألغذية )سدافكو(

المركز الطبي الدولي 	
شركة صناعات الخير للكيماويات  	

غير العضوية
مجموعة شركات باسمح 	
شركة الصحراء العالمية  	

للبتروكيماويات
شركة هال لسلسلة اإلمدادات 	
شركة مصادر المستقبل 	

السعودية

السعودية
السعودية

السعودية
السعودية

السعودية
السعودية

مدرجة

غير مدرجة 
غير مدرجة 

محدودة
مدرجة

محدودة
محدودة

عضو مجلس إدارة شركة فكرة  	
العالمية لالستثمار والتطوير

عضو مجلس إدارة شركة ُصـروح  	
المدينة للعقارات واالستثمارات

عضو مجلس إدارة شركة جدة للتنمية  	
والتطوير العمراني

السعودية

السعودية

السعودية

محدودة

محدودة

غير مدرجة

األستاذ/ أحمد محمد حامد 
المرزوقي

الشركة السعودية لمنتجات األلبان  	
واألغذية )سدافكو(

شركة مخزن األدوية العربي  	
السعودي

شركة البروج للتأمين التعاوني 	

السعودية

السعودية

السعودية

مدرجة

محدودة

مدرجة

الشركة السويسرية لألغذية المميزة 	
 الشركة السعودية النيوزيلندية  	

لمنتجات االلبان 
األستثمارات المتعددة للخدمات الطبية 	

مصر
السعودية

السعودية

غير مدرجة
محدودة

محدودة

األستاذ/ سليمان سعود جارالله 
الجارالله

الشركة السعودية لمنتجات األلبان  	
واألغذية )سدافكو(

الجار الله للذهب والمجوهرات 	

السعودية

السعودية

مدرجة

مؤسسة

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

شركة سدافكو األردن 	
شركة سدافكو قطر 	
شركة سدافكو البحرين 	
شركة سدافكو بولندا أس بي زد.  	

أوو.أوو

السعودية

االردن
قطر

البحرين
بولندا

مدرجة

محدودة
محدودة

فردية
محدودة

شركة عمائر الوطنية العقارية 	
شركة المتحدون الخليجيون للنقل  	
معالم الوطنية القابضة  	
الشركة السويسرية لألغذية المميزة 	
 الشركة السعودية النيوزيلندية  	

لمنتجات االلبان

السعودية
السعودية
السعودية

مصر
السعودية

غير مدرجة
غير مدرجة
غير مدرجة
غير مدرجة

محدودة

األستاذ/ هاني عبد العزيز أحمد 
ساب

الشركة السعودية لمنتجات األلبان  	
واألغذية )سدافكو(

شركة المنسوجات والمالبس  	
الجاهزة )وكالة جيوردانو لألزياء( 

شركة الشرق لألنشطة التجارية  	
شركة مدارس قرطبة األهلية للبنين 	
الشركة الفنية لتنفيذ االعمال  	

الكهروميكانيكية 
شركة نجمة الصفوة للتقنية  	

المحدودة
مؤسسة المشرقة لألنشطة التجارية  	

المحدودة )وكاالت تجارية(
مصنع الشرق لتصنيع مجاري  	

الهواء ومستلزماته
 المدير العام لمصنع الشرق  	

لتصنيع مجاري الهواء ومستلزماته 
– السعودية

السعودية

السعودية

السعودية
السعودية
السعودية

السعودية 

السعودية 

السعودية 

السعودية

مدرجة

محدودة

محدودة
محدودة
محدودة 

محدودة

محدودة

محدودة

محدودة

المدير العام لشركة السيارات الموحدة  	
للتجارة 

عضو مجلس إدارة مؤسسة المدينة  	
للصحافة والطباعة والنشر ورئيس 

اللجنة المالية

السعودية

السعودية

محدودة

محدودة 

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

---مدرجةالسعودية
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 عدد وتواريخ إجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة المالية 
)2021/4/1م إلى 2022/3/31م(

إجتمع مجلس اإلدارة مرتان وأصدر 20 قراراً بالتمرير

اإلسم

الحضور 
اإلجماليالقرارات بالتمرير )20))2)

20
21

/07
/05

20
21

/12
/06

20
21

/04
/01

20
21

/04
/04

20
21

/04
/12

20
21

/05
/10

20
21

/05
/25

20
21

/06
/06

20
21

/06
/13

20
21

/06
/14

20
21

/06
/17

20
21

/07
/29

20
21

/08
/18

20
21

/10
/14

20
21

/10
/17

20
21

/10
/21

20
21

/10
/24

20
21

/12
/26

20
22

/01
/04

20
22

/01
/20

20
22

/02
/16

20
22

/02
/20

22

سموالشيخ/ حمد صباح 
21األحمد

22األستاذ/ فيصل حمد العيار

األستاذ/ عبد الله يعقوب 
21بشارة

22األستاذ/ سعيد أحمد باسمح

األستاذ/ أحمد محمد 
22المرزوقي

األستاذ/ سليمان سعود 
21الجارالله

األستاذ/ مساعد عبد الله 
22النصار

األستاذ/ هاني عبد العزيز 
22ساب

األستاذ/ عبد الله حمدان 
22النصار

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة : 2021/11/15م
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ليس لدى أي من أعضاء مجلس اإلدارة و أعضاء الفريق التنفيذي وزوجاتهم و أوالدهم أي حقوق أو أسهم تفضيلية أو أدوات دين تتعلق بالشركة أو أي ¬من الشركات 
التابعة لها.

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأبناؤهم القصر

ملكية أعضاء اإلدارة التنفيذية وزوجاتهم وابناؤهم القصر

نسبة التغيير)+/-(في 31 مارس 2022في 1 أبريل 2021األسم

 سمو الشيخ/ حمد صباح األحمد.1
ممثالً عن شركة الصناعات المتحدة

1,0001,000-

 األستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار.2
ممثالً عن بنك الخليج المتحد

1,0001,000-

-1,0001,000األستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة.3

 األستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح.4
ممثالً عن شركة السمح التجارية

3,798,0083,798,008-

-20,000 20,000األستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي.5

-1,0001,000األستاذ/ سليمان سعود الجارالله.6

-11,00011,000األستاذ/ مساعد عبد الله عبد العزيز النصار.7

1,7502,000250األستاذ/ هاني عبد العزيز ساب.8

-1,0001,000األستاذ/ عبد الله حمدان النصار.9

نسبة التغيير)+/-(في 31 مارس 2022في 1 أبريل 2021اإلسم

-00السيد/ باتريك إستلهارت 1.

-00السيد/ شاهزاد ألطاف2.

-00السيد/ بول فان صايك3.

-00السيد/ ديفاشيش سينجا 4.

-00السيد/ برايان سترونغ5.

-00السيد/ جيم فيرستين6.

-00السيد/ عمر فاورق7.
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1- لجنة المراجعة :

إختصاصات لجنة المراجعة وصالحياتها ومسؤولياتها:

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

مايلي :

أ( التقارير المالية:

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

وشفافيتها.

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

وأدائها ونموذج عملها وإستراتيجيتها.

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

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

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

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

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

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

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

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

إلصدار التقارير المالية.

المراجعة الداخلية: ب( 

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

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

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

إلى تعيينه.

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

مراجع الحسابات:  ج( 

وتحديد  وعزلهم  الحسابات  مراجعي  بترشيح  اإلدارة  لمجلس  التوصية   -1
عملهم  نطاق  ومراجعة  إستقاللهم  من  التحقق  بعد  أدائهم،  وتقييم  أتعابهم 

وشروط التعاقد معهم.

التحقق من إستقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية   -2
أعمال المراجعة، مع األخذ في اإلعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه   -3
أعماالً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها 

حيال ذلك.

اإلجابة عن إستفسارات مراجع حسابات الشركة.  -4

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

د( ضمان اإللتزام:

الشركة  إتخاذ  من  والتحقق  الرقابية  الجهات  تقارير  نتائج  مراجعة   -1
اإلجراءات الالزمة بشأنها.

التحقق من إلتزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات   -2
العالقة. 

مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي   -3
العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة. 

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

لجان المجلس
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أسماء أعضاء لجنة المراجعة واإلجتماعات التي عقدت أثناء العام المالي )2022/2021م(

التصنيفاإلسم

القرارات الصادرة بالتمرير )4)عدد االجتماعات )4)

20
21

/0
7/

28

20
21

/1
0/

20

20
21

/1
2/

06

20
22

/0
1/

1٩

20
21

/0
5/

0٩

20
21

/0
5/

0٩

20
21

/0
5/

11

20
21

/0
5/

31

اإلجمالي

ًاألستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار 8رئيسا

8عضواًاألستاذ/ سعيد احمد سعيد باسمح

8عضواًاألستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي
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لجنة المكافآت والترشيحات:  -2

إختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات وصالحياتها ومسؤولياتها:

أ( إختصاصات اللجنة فيما يتعلق بالمكافآت تكون كالتالي:

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

ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

بها،  المعمول  المكافآت  الممنوحة وسياسة  المكافآت  بين  العالقة  توضيح   -2
وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة.

تحقيق  في  فعاليتها  مدى  وتقييم  المكافآت،  لسياسة  الدورية  المراجعة   -3
األهداف المتوخاة منها.

التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة   -4
عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

إختصاصات اللجنة فيما يتعلق بالترشيحات تكون كالتالي: ب( 

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

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

إدانته بجريمة مخلة باألمانة .

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

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

المراجعة السنوية لإلحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة   -5
لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.

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

التحقق بشكل سنوي من إستقالل األعضاء المستقلين في مجلس اإلدارة،   -7
وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس 

إدارة شركة أخرى .

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

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

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

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

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

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

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

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

واإلستفسار عن أي معلومات.

من  أو  الشركة  داخل  من  والمختصين  الخبراء  من  تراه  بمن  اإلستعانة   -3
ن ذلك في محضر إجتماع  خارجها في حدود صالحياتها، على أن يضمَّ
اللجنة، مع ذكر إسم الخبير وعالقته بالشركة أو اإلدارة التنفيذية ويجوز 
للجنة طلب حضور أي موظف أو مدير مسؤول أو محامين الشركة أو 
المراجعين المستقلين لإلجتماع معها أو مع أي من أعضائها أو مستشاريها.
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غير  وبخاصة   – أعضائه  إلحاطة  اإلدارة  مجلس  إتخذها  التي  اإلجراءات 
التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

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

بشأنها بين السادة األعضاء.

تقييم أداء مجلس اإلدارة

يحقق  وبما  بفعالية  مهامهم  ممارسة  على  أعضائه  الشركة  إدارة  مجلس  يشجع 
مصلحة الشركة ويعقد إجتماعات حضورية وقرارات بالتمرير متى تطلب األمر 
النظر في أمور محددة أو طلبات ترفعها اإلدارة التنفيذية للمجلس بغرض إتخاذ 

أسماء أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات إجتماعتها خالل عام 2021-2022م

التصنيفاإلسم

اإلجماليالقرارات الصادرة بالتمرير )4)عدد االجتماعات )2)

20
21

/0
8/

22

20
21

/1
2/

06

20
21

/0
4/

04

20
21

/0
6/

06

4

ًاألستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي 4رئيسا

4عضواًاألستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار

4عضواًاألستاذ/ سليمان سعود الجارالله

قرارات بشأنها، كما يعقد المجلس أو يمرر قراراته متى ما دعت الحاجة إلى ذلك. 

الوقت  وفي  فعال  بشكل  األساسية  المسائل  جميع  بمناقشة  اإلدارة  مجلس  ويقوم 
المناسب وتطوير إستراتيجية الشركة ومراقبة أداء الشركة لتحقيق أغراضها وفق 
ميزانياتها السنوية المجازة من قبل المجلس، وتقوم اإلدارة التنفيذية برفع تقارير 
دورية عن أداء الشركة لمجلس اإلدارة ويحرص مجلس اإلدارة في أداء واجباته 
ومهامه على التقيد بنظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام 

الشركة األساس واألنظمة األخرى ذات العالقة. 

ويشرف مجلس اإلدارة على تحديث وتطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة. 

المجلس  أداء  بتقييم  اإلدارة  لمجلس  التابعة  والترشيحات  المكافآت  لجنة  تقوم 
وأعضائه ولجان اإلدارة التنفيذية من خالل النظر في مؤشرات األداء التي ترتبط 
بمدى تحقيق األهداف اإلستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر لديها وكفاءة 
مصلحة  مع  يتوافق  بما  والضعف  القوة  جوانب  وتحديد  الداخلية  الرقابة  أنظمة 

الشركة.
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بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة 
الحاضرين لهذه الجمعيات 

اإلسم
اإلجتماع األول )عادية( 

2021/05/06م
اإلجتماع الثاني )غير عادية(

 2021/07/12م 
اإلجتماع الثالث )غير عادية( 

2021/11/15م 

سمو الشيخ/ حمد صباح األحمد1.

األستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار2.

األستاذ/ عبد الله يعقوب بشارة3.

األستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح4.

األستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي5.

األستاذ/ سليمان سعود جارالله الجار الله6.

األستاذ/ مساعد عبد الله النصار7.

األستاذ/ هاني عبد العزيز أحمد ساب8.

األستاذ/ عبد الله حمدان النصار9.

عدد طلبات 
الشركة لسجل 

المساهمين
أسباب الطلب تاريخ الطلب

توزيعات أرباح2021/07/13م1

توزيعات أرباح2022/01/09م1

سجل الحضور

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين للفترة من 
2021/4/1م الى 2022/3/31م وتواريخ تلك الطلبات 

وأسبابها 
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بيان بالمكافآت والتعويضات

أعضاء مجلس اإلدارة

اإلجمالي

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

األستاذ/ أحمد محمد 
المرزوقي

400,00060,000460,000460,000

األستاذ/ هاني عبد العزيز 
ساب

400,000400,000400,000

األستاذ/ عبد الله حمدان 
النصار

400,000400,000400,000

1,200,00060,0001,260,0001,260,000اإلجمالي

األعضاء غير التنفيذيين

سمو الشيخ/ حمد صباح 
األحمد

400,000400,000400,000

400,00060,000460,000460,000األستاذ/ فيصل حمد العيار

األستاذ/ عبد الله يعقوب 
بشارة

400,000400,000400,000

400,00040,000440,000440,000األستاذ/ سعيد أحمد باسمح

األستاذ/ سليمان سعود 
الجارالله

400,00020,000420,000420,000

2,000,000120,0002,120,0002,120,000اإلجمالي

األعضاء التفيذيين

األستاذ/ مساعد عبد الله 
النصار

400,000703,4551,103,45550,9751,154,430

1,1,54,430                                                                                                                            400,000703,4551,103,45550,٩75اإلجمالي
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مكافاَت ستة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي*

مكافاَت لجنة المراجعة

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

السعودي(

40,00040,000األستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار.1

40,00040,000األستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح.2

40,00040,000األستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي.3

120,000120,000اإلجمالي

مكافأة متغيرة )لاير سعودي(مكافأة ثابتة )لاير سعودي(
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عدد 
األعضاء 

)6(
5,704,2081,900,1467,604,3541,212,000215,0001,427,000494,1809,525,534

5,704,2081,٩00,1467,604,3541,212,000215,0001,427,0004٩4,180٩,525,534اإلجمالي

*التزمت الشركة باإلفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات التظامية الواردة في الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة )4( من المادة )93( من الئحة حوكمة الشركات ، ولكن 
لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة اإلفصاح بشكل مفصل حسب المسميات وفقاً للمنصب؛ لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق )1( 

الخاص بكبار التنفيذيين من الئحة حوكمة الشركات. 

مكافاَت لجنة المكافآت والترشيحات

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

المجموع 
)باللاير 
السعودي(

20,00020,000األستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي.1

20,00020,000األستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار.2

20,00020,000األستاذ/ سليمان سعود الجارالله.3

60,00060,000اإلجمالي
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سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية

أوالً: الهدف 

وفقاً لنظام الشركات والئحته التنفيذية والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة 

السوق المالية ونظام الشركة األساس تم إعداد هذه السياسة وال يتم تعديلها إال بناًء 

على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات لمجلس اإلدارة الذي يقوم بدراسة 

ومراجعة التعديالت المقترحة والتوصية بها للجمعية العامة للمساهمين إلعتمادها 

، مالم تتضمن األنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة غير ذلك .

وتهدف هذه السياسة إلى إستقطاب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة العلمية والفنية 

بمهنية  أداء مهامهم ووجباتهم  يتمكنوا من  واإلدارية واإلبقاء عليهم وذلك حتى 

وكفاءة بما يتناسب ويتالئم مع أنشطة الشركة وأغراضها، كما تهدف هذه السياسة 

الشركة  في  للمساهمين  توضح  ومحددة  واضحة  وشروط  معايير  وضع  إلى 

اإلدارة  المكافآت ألعضاء مجلس  لمنح  المتبعة  والمعايير واإلجراءات  الشروط 

وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية .

ثانياً: قواعد ومعايير المكافآت والتعويضات

دون إخالل بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية ونظام 

الشركة األساس، يجب أن يراعي في سياسة المكافآت ما يلي:

الشركة  نشاط  مع  وتتناسب  وأهدافها  الشركة  استراتيجية  مع  تنسجم  أن   

والمهارات الالزمة إلدارة الشركة وأن تكون عادلة ومتناسبة مع إختصاصات 

مجلس  أعضاء  ويتحملها  بها  يقوم  التي  والمسؤوليات  واألعمال  العضو 

اإلدارة باإلضافة إلى األهداف المحددة من قبل مجلس اإلدارة المراد تحقيقها 

خالل السنة المالية.

أن تقدَّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على   

إنجاح الشركة وتنميتها عل المدى الطويل وعلى أن يتم ربط الجزء المتغير 

من المكافآت باألداء على المدى الطويل.

أن تحدَّد المكافآت بناًء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة   

ومستوى  والمهارات،  العملية،  والخبرات  العلمية،  والمؤهالت  بشاغلها، 

األداء.

أن تنسجم مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.  

مع  المكافآت،  تحديد  في  األخرى  الشركات  ممارسات  اإلعتبار  في  األخذ   

تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من إرتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات، كما 

يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة وفقاً لخبرات األعضاء 

وإختصاصتهم والمهام الموكلة لهم وعدد الجلسات التي يحضرها.

أن تستهدف إستقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم   

المبالغة فيها.

أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول إلستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة   �

وخبرة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهم.

أن يتم إعدادها بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت عند التعيينات الجديدة   �

وأن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.

أن يتم األخذ بعين اإلعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة   �

أعضاء مجلس اإلدارة.

أن يتم إيقاف صرف المكافأة أو إستردادها إذا تبين أنها تقررت بناًء على   �

معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية؛ وذلك 

لمنع إستغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة .

واإلدارة  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  الشركة  في  أسهم  منح  تنظيم  حالة  في   �

التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة فيتم ذلك تحت 

إشراف لجنة المكافآت والترشيحات وبما يتوافق مع النظام األساس للشركة 

وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ذات العالقة.

ثالثاً: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

بدل حضور عن  أو  معيناً  مبلغاً  من  اإلدارة  أعضاء مجلس  مكافأة  تتكون   -1

الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي األرباح ويجوز الجمع بين 

إثنتين من هذه المزايا ، وفي حالة إذا كانت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

نسبة من األرباح فيجب اإللتزام بالمادة الخمسون من النظام األساس للشركة 

وبالفقرة رقم )2( من المادة السادسة والسبعون من نظام الشركات وبشرط 

أال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة الواحد من مكافآت 

ألف  مبلغ )500,000( خمسمائة  األحوال  مالية وعينية في جميع  ومزايا 

إلتحاقه  تاريخ  من  إعتباراً  المكافأة  العضو  ويستحق  سنوياً  سعودي  ريال 

بمجلس اإلدارة .

يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان   -2

من  المالية  السنة  اإلدارة خالل  أعضاء مجلس  عليه  ما حصل  لكل  شامل 

مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان 

ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير 

أعمال فنية أو إدارية أو إستشارات وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات 

إجتماع  آخر  تاريخ  من  كل عضو  التي حضرها  الجلسات  وعدد  المجلس 

الشركات  نظام  بموجب  الصادرة  للتوجيهات  وفقاً  وذلك  العامة  للجمعية 

وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
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يجب أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين نسبة من األرباح التي   -3

ربحية  على  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  مبنية  تكون  أو  الشركة  تحققها 

الشركة.

يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس   -4

وعدد  وإستقالله  به  المنوطة  والمهام  وإختصاصاته  العضو  خبرة  مدى 

الجلسات التي يحضرها وغيرها من اإلعتبارات.

ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس   -5

اإلدارة في إجتماع الجمعية العامة للمساهمين.

يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة أو راتب مقابل أي أعمال   -6

أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية إو إستشارية – بموجب ترخيص من 

مهني- إضافية يكلف بها من قبل الشركة وذلك باإلضافة إلى المكافأة التي 

من  المنبثقة  اللجان  وفي  اإلدارة  مجلس  في  عضو  بصفته  عليها  يحصل 

الشركة األساس وأنظمة  الشركات ونظام  لنظام  اإلدارة وذلك وفقاً  مجلس 

هيئةالسوق المالية ولوائحها التنفيذية.

يجوز منح مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان في شكل أسهم وذلك بعد   -7

إستيفاء الضوابط واإلجراءات النظامية المقررة في هذا الشأن .

تتحمل الشركة تكاليف تذاكر السفر ألعضاء المجلس المقيمين خارج مدينة   -8

جدة.

تتحمل الشركة تكاليف اإلقامة في فنادق خمسة نجوم وتذاكر لكافة أعضاء   -9

المجلس في حالة عقد االجتماع خارج مدينة جدة.

الدرجة  على  تكون  المجلس  ألعضاء  وإياب(  )ذهاب  السفر  تذاكر  جميع   -10

األولى أو درجة األعمال.

رابعاً : مكافآت اللجان 

يجب أن تشتمل الئحة عمل كل لجنة من اللجان على المكافآت الخاصة بأعضائها.

خامساً: مكافأة اإلدارة التنفيذية

تشتمل مكافآت اإلدارة التنفيذية على ما يلي:

راتب شهري أساسي يتم سداده في نهاية كل شهر ميالدي.  -1

بدالت تشتمل، على سبيل المثال ال الحصر، على بدل سكن أو توفير سكن،   -2

وبدل مواصالت أو توفير سيارة، وبدل هاتف ، وبدل تعليم لألطفال.

مزايا تأمين، بما في ذلك دون حصر، تأمين طبي، تأمين على الحياة.  -3

4-  باإلضافة إلى التعويضات والمكافآت الثابتة حسب عقود العمل المبرمة مع 

كبار التنفيذيين، يجوز منحهم مكافآت سنوية بناء على تقييم األداء وتحقيق 

كبار  أداء  تقييم  ويبنى  اإلدارة،  مجلس  من  المحددة  السنوية  الشركة  نتائج 

أهداف  وتحقيق  العام  خالل  المهني  أدائهم  على  رئيسي  بشكل  التنفيذيين 

الشركة اإلستراتيجية .

ومزايا أخرى تشمل على سبيل المثال ال الحصر، إجازة سنوية، وتذاكر سفر   -5

سنوية بالطائرة ، ومكافأة نهاية خدمة.

سادساً: المراجعة والنفاذ 

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالمراجعة الدورية لهذه السياسة وتقييم   .1

السياسة  هذه  وتخضع  منها،  المتوخاة  األغراض  تحقيق  في  فاعليتها  مدى 

للتحديث والمراجعة بصفة دورية – عند الحاجة - من قبل لجنة الترشيحات 

والمكافآت ، ويتم عرض أي تعديالت مقترحة من قبل اللجنة على مجلس 

بها  ويوصي  المقترحة  التعديالت  ومراجعة  بدراسة  يقوم  الذي  اإلدارة، 

للجمعية العمومية للمساهمين إلعتمادها.

يبدأ سريان هذه الالئحة والعمل بها اعتباراً من تا ريخ إعتمادها من الجمعية   .2

العامة للمساهمين في الشركة.

كل ما لم يرد بشأنه نص أو حكم في هذه الالئحة يطبق عليه نظام الشركات   .3

السعودي ولوائحه ونظام هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة 

األساس والقرارات والصادرة من الجهات المختصة.

يتم نشر هذه الالئحة بعد إعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين على الموقع   .4

المساهمين  لتمكين  أخرى  وسيلة  أي  خالل  من  أو  للشركة  اإللكتروني 

والجمهور وأصحاب المصالح من االطالع عليها.
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عدد األسهم في 1 األسم
أبريل 2021

عدد األسهم في 
31 مارس 

2022

نسبة الملكية في 
1 أبريل 2021

نسبة الملكية في 
31 مارس 2022

نسبة التغيير 
)+/-(

-40.11%40.11%13,036,46113,036,461شركة القرين لصناعة البتروكيماويات.1

-11.68%11.68%3,798,0083,798,008شركة السمح للتجارة المحدودة.2

قام المجلس بالمصادقة على خطة المراجعة الداخلية السنوية القائمة على إدارة 
المخاطر والتأكد من تنفيذها بفعالية تامة حسب الجدول الزمني المحدد لها، وتقوم 
إدارة المراجعة الداخلية باالطالع على مدى كفاية وكفاءة وفعالية أنظمة الرقابة 
الداخلية، وإدارة المخاطر باإلضافة إلى عمليات الحوكمة والتأكد من تطبيق هذه 
األنظمة بشكل صحيح، يتم تحقيق ذلك كجزء من الخطة السنوية للمراجعة المعدة 
يقوم  كما  العام،  مدار  على  تنفيذها  ويتم  تحديدها  تم  التي  المخاطر  أساس  على 
المجلس أيضاً بالتأكد من اتخاذ اإلدارة اإلجراءات الالزمة بشأن القضايا المبلغ 
عنها، بما في ذلك تدوين وإصدار السياسات واإلجراءات التي من شأنها تعزيز 
نظام الرقابة الداخلية، وقد قامت اإلدارة بتطبيق إدارة المخاطر بأسلوب منهجي 
مما ساهم في زيادة فاعلية إدارة المخاط،. كما تقوم إدارة الشركة بإدارة المخاطر 
إدارة  نتائج  عن  بتقارير  اإلدارة  مجلس  بتزويد  وذلك  وفعال،  منهجي  بأسلوب 

المخاطر تلك.

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

لتغييرات تتعلق بالموظفين والتي سيتم تفعليها متى ما انتهينا من مراجعتها. 

العالقة بين المكافأة المدفوعة وسياسة المكافآت المصدقة:

التنفيذية وما هو مقترح لمجلس اإلدارة، تلتزم سدافكو بااللتزام بالسياسة المعتمدة 
دون الخروج عنها.

التنفيذية  واإلدارة  ولجانه  اإلدارة  بمجلس  الخاصة  المكافآت  سياسة  على  بناًء 
المذكورة أعاله، وفي ضوء المكافآت المدفوعة لمجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة 

ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون 5% فأكثر والتغيرات خالل السنة المالية 

نتائج المراجعة الداخلية السنوية لإلطالع على مدى فعالية إجراءات الرقابة الداخلية
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تدخل الشركة في معامالت مع أطراف ذات عالقة باستخدام نفس المعايير المتبعة 
مع جميع األطراف األخرى وتحت أفضل شروط التبادل التجاري، ويتم تعريف 
األطراف ذات العالقة على أنهم أعضاء مجلس إدارة سدافكو وكبار المساهمين 
وكبار التنفيذيين أو أي من أقربائهم من الدرجة األولى، بما يتماشى مع اللوائح 

والقواعد التوجيهية لهيئة السوق المالية ووزارة التجارة فيما يتعلق بهذا الصدد، 
ومثل هذه المعامالت مع األطراف المذكورة تقتضي اإلفصاح.

تجدون أدناه ملخصاً لهذه المعامالت :

 الحساب الختامي القيمة )مليون ر.س(نوع العمليةالدولةاسم الشركة
)مليون ر.س(

11،281،4خدمات تأمينيةالسعوديةشركة بروج للتأمين التعاوني*

سدافكو اتفقت مع شركة بي كي سي لإلستشارات لتقديم خدمات إستشارية مختلفة 
قدره  إجمالي  بمبلغ  الى 2022/03/31م  للفترة من 2021/04/01م  عام  لمدة 
والمزايا،  السعر  في  األنسب  كان  لكون عرضها  ريال سعودي،   1,015,654
وهي شركة تابعة لشركة مشاريع الكويت اإلستثمارية القابضة )كيبكو( وحيث أن 
الشيخ/ حمد صباح االحمد واألستاذ/ فيصل حمد العيار يشغال رئيس ونائب رئيس 

سدافكو اتفقت مع شركة أكسا للتأمين التعاوني – السعودية لتقديم خدمات تأمينية 
لمدة عام إبتداًء من 2021/12/16م حتى 2022/12/15م بمبلغ إجمالي قدره 
634,200 ريال سعودي، لكون عرضها كان األنسب في السعر والمزايا، حيث 
أن االستاذ/ فيصل حمد العيار )نائب رئيس مجلس إدارة سدافكو( يشغل منصب 
نائب رئيس شركة الخليج للتأمين التي تملك نسبة 50% في شركة أكسا للتأمين 
لشركة  تابعة  شركة  هي  للتأمين  الخليج  شركة  أن  كما  السعودية،   - التعاوني 

الحساب الختامي )مليون القيمة )مليون ر.س(نوع العمليةالدولةاسم الشركة
ر.س(

1.0540.00خدمات إستشاريةالهندبي كي سي لإلستشارات

الحساب الختامي )مليون القيمة )مليون ر.س(نوع العمليةالدولةاسم الشركة
ر.س(

0.6340خدمات تأمينيةالسعوديةأكسا للتأمين التعاوني - السعودية

مجلس إدارة شركة سدافكو، وأيضاً رئيس ونائب رئيس شركة مشاريع الكويت 
اإلستثمارية القابضة )كيبكو(، وكذلك االستاذ/ عبدالله يعقوب بشارة عضو مجلس 
إدارة كل من شركة سدافكو وشركة مشاريع الكويت القابضة )كيبكو( )مصلحة 

غير مباشرة(.

صباح  حمد  الشيخ/  أن  وحيث  )كيبكو(  القابضة  اإلستثمارية  الكويت  مشاريع 
إدارة  مجلس  رئيس  ونائب  رئيس  يشغال  العيار  حمد  فيصل  واألستاذ/  االحمد 
شركة سدافكو، وأيضاً رئيس ونائب رئيس شركة مشاريع الكويت اإلستثمارية 
القابضة )كيبكو(، وكذلك االستاذ/ عبدالله يعقوب بشارة عضو مجلس إدارة كل 
غير  )مصلحة  )كيبكو(  القابضة  الكويت  مشاريع  وشركة  سدافكو  شركة  من 

مباشرة(.

التعاوني )تقدم  للتأمين  البروج  لمدة سنة واحدة مع شركة  أبرمت سدافكو عقداً 

يوليو 2021م وتنتهي في 30 يونيو 2022م،  من 1  اعتباراً  التأمين(  خدمات 

أكثر  بمبلغ إجمالي قدره 11,277,724ريال سعودي، حيث كان عرضها هو 

)نائب  العيار  حمد  فيصل  األستاذ/  أن  وحيث  والمزايا،  للسعر  مالئمة  الشروط 

رئيس مجلس إدارة شركة سدافكو( يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة 

أن  التعاوني، كما  للتأمين  البروج  تملك 28.5% في شركة  التي  للتأمين  الخليج 

عضو مجلس إدارة شركة سدافكو االستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي هو عضواً 

في مجلس إدارة شركة البروج للتأمين التعاوني )مصلحة غير مباشرة(.

*هذه المعامالت تعكس مصاريف التأمين لجميع المطالبات الواردة من شركة بروج للتأمين التعاوني. 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة

أوالً:

ثانياً: 

ثالثاً: 
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وتوريد  هندسة  أعمال  لتنفيذ  البديلة  الطاقة  مشاريع  شركة  مع  اتفقت  سدافكو 
أسطح  على  الكهروضوئية  الشمسية  الطاقة  نظام  وتشغيل  وصيانة  وتركيب 
مستودع جدة المركزي الواقع في المملكة العربية السعودية – مدينة جدة بتاريخ 
قدره  إجمالي  وبمبلغ  األعمال  تنفيذ  من  اإلنتهاء  وحتى  2021/02/14م 
والمزايا،  السعر  في  األنسب  كان  لكون عرضها  ريال سعودي،   4,620,000
وهي شركة تابعة لشركة مشاريع الكويت اإلستثمارية القابضة )كيبكو( وحيث أن 
الشيخ/ حمد صباح االحمد واألستاذ/ فيصل حمد العيار يشغال رئيس ونائب رئيس 

الحساب الختامي )مليون القيمة )مليون ر.س(نوع العمليةالدولةاسم الشركة
ر.س(

2.90إنشاء مشروع نظام الطاقة الشمسيةالكويتشركة مشاريع الطاقة البديلة

مجلس إدارة شركة سدافكو، وأيضاً رئيس ونائب رئيس شركة مشاريع الكويت 
اإلستثمارية القابضة )كيبكو(، وكذلك االستاذ/ عبدالله يعقوب بشارة عضو مجلس 
إدارة كل من شركة سدافكو وشركة مشاريع الكويت القابضة )كيبكو( )مصلحة 

غير مباشرة(.

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

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

اإلحتياطي المذكور )30%( من رأس المال المدفوع.

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

محددة وذلك حسب ما تقرره الجمعية العامة العادية للمساهمين. 

بالقدر  وذلك  أخرى،  إحتياطيات  تكوين  تقرر  أن  العادية  العامة  للجمعية   .3
الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على 
المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ 
إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من 

هذه المؤسسات.

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

يخصص بعد ما تقدم نسبة )10%( من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة على   .5
أن اليتجاوز مايحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية 
أو عينية مبلغ 500,000 خمسمائة ألف ريال سعودي وذلك وفقاً للمادة 
من  والعشرون  الرابعة  والمادة  الشركات  نظام  من  والسبعون  السادسة 

النظام األساسي للشركة.

توزيع أرباح مرحلية  ب( 

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

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

أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.  -2

معقولة  بدرجة  التوقع  وتستطيع  معقولة  سيولة  لديها  الشركة  تكون  أن   -3
بمستوى أرباحها.

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

من تلك األرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.

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

سياسة توزيع األرباح

رابعاً: 
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بنـاء مستودع جديد للشركة في مدينة مكة المكرمة

وافق مجلس إدارة شركة سدافكو على تكـليف اإلدارة التنفيذية بالمضي قدماً في 
بناء مستودع بمدينة مكة المكرمة على أرض مستأجرة من الهيئة السعودية للمدن 
الصناعية ومناطق التقنية )مدن( لمدة 20 عام تبدأ من 10-09-1441هـ ، وتبلغ 

مساحتها 8,009م2. 

بتاريخ 18 ديسمبر 2018م تمت الموافقة من قبل مساهمي الشركة خالل الجمعية 
العامة غير العادية على عملية إعادة شراء نسبة أقصاها 10% من أسهم الشركة 
واالحتفاظ بها كأسهم خزينة، على أن تكون عملية الشراء على مرحلة واحدة أو 
عدة مراحل خالل فترة أقصاها إثنى عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة 
غير العادية. كما تمت الموافقة على اإلحتفاظ باألسهم المشتراة حتى 5 سنوات 
بدءاً من تاريخ إنعقاد الجمعية. تلى ذلك قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة 
بتاريخ 2019/12/03م وبتاريخ 11/18/ 2020م وبتاريخ 11/15/ 2021م 
أن  )إثنى عشر شهراً(. حيث  آخر  عام  لمدة  الشراء  فترة  تمديد  على  بالموافقة 
الشركة حتى تاريخ 2021/03/31م، قامت بشراء عدد 500,250 سهم بقيمة 

51.6 مليون ريال سعودي.

إعادة شراء أسهم خزينة 

طريقة االحتفاظ بهاتاريخ عملية الشراءقيمتهاعدد األسهم

أسهم خزينة19- 26- 27 -28 فبراير 2019م51.6 مليون ريال سعودي500,250

إستثمارات مستقبلية

تواصل الشركة اإلستثمار في النمو المستقبلي وذلك بتقييم وإغتنام الفرص الجديدة 
وسيتم اإلعالن عن أي تطورات إذا لزم األمر.

القرارات المهمة والخطط المستقبلية

هذا  وسيوفر  الحالي،  المستأجر  المستودع  محل  يحل  سوف  الجديد  المستودع 
المستودع حلول بنية تحتية طويلة األجل لكل من عمليات التوزيع واللوجستيات 

مما يؤدي إلى توفير في التكاليف وفرص نمو في المستقبل.

 نسبة األرباح خالل السنة المالية
من 2021/4/1م الى 2022/3/31م

مجموع التوزيعات
 نسبة األرباح الموصى بها للتوزيع توزيعات النصف األول من السنة المالية

في نهاية السنة المالية

60%30%30%النسبة %

9696192اإلجمالي )مليون ر.س(
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أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية

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

للمجموعة متقاربة بدرجة معقولة للقيمة العادلة.

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

واعتماد السياسات إلدارة كل من هذه المخاطر الملخصة أدناه:

مخاطر السوق

السوق - مثل أسعار  التغيرات في أسعار  السوق هي مخاطر أن تؤثر  مخاطر 
صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار األسهم - مما يؤثر على إيرادات 
المجموعة أو قيمة مقتنياتها من األدوات المالية. يتمثل الهدف من إدارة مخاطر 
مع  مقبولة،  حدود  ضمن  السوق  لمخاطر  التعرض  ومراقبة  إدارة  في  السوق 
تحسين العائد. مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية 
المستقبلية ألداة مالية نتيجة ل تغيرات في أسعار أرباح السوق أو أسعار السوق 
في  تغير  أو  األداة  أو  للمصدر  االئتمان  معدل  في  تغير  بسبب  المالية  لألوراق 
المالية  المضاربة والعرض والطلب على األوراق  أنشطة  أو  السوق  انطباعات 
والسيولة في السوق. تكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر 
أسعار  مخاطر  مثل  األخرى  األسعار  ومخاطر  العملة  ومخاطر  الفائدة  أسعار 

حقوق الملكية.

إن تحليالت الحساسية في األقسام التالية تتعلق بالمركز المالي كما في 31 مارس 
.2022

مخاطر أسعار الفائدة  )1

إن مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير التقلبات في 
تقوم  النقدية.  والتدفقات  للمجموعة  المالي  المركز  على  السائدة  الفائدة  أسعار 
المجموعة بإدارة مخاطر أسعار الفائدة من خالل المراقبة المنتظمة لجداول أسعار 
الفائدة لألدوات المالية المحملة بفائدة. في 31 مارس 2022 و2021، ليس لدى 
المجموعة أي اقتراضات وبالتالي ال يتم عرض حساسية مخاطر أسعار الفائدة. 
األجل  قصيرة  المرابحة  ودائع  من  فائدة  تحمل  التي  المالية  الموجودات  تتكون 
النقدية  للتدفقات  الفائدة  أسعار  لمخاطر  تتعرض  ال  ولذلك،  ثابتة.  فائدة  بأسعار 

ومخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة .

مخاطر العملة  )2

مخاطر العملة هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات 
تقويم  يتم  عندما  العملة  مخاطر  تنشأ  األجنبية.  العمالت  صرف  أسعار  في 
المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات المثبتة بعملة غير العملة 
السعودي  المجموعة باللاير  السنة، كانت معامالت  للمجموعة. خالل  الوظيفية 
والدينار البحريني والزلوتي البولندي والدينار الكويتي والدينار األردني واليورو 

والدوالر األمريكي.

يُعد تعرض المجموعة لمخاطر العملة الناشئة عن العمالت غير المرتبطة باللاير 
المجموعة جوهريًا  تتعرض  المالية. ال  القوائم  السعودي غير جوهري في هذه 
للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية في سياق أعمالها االعتيادية حيث 
كانت المعامالت الهامة للمجموعة خالل السنة إما باللاير السعودي أو الدوالر 

األمريكي.

مخاطر األسعار  )3

مخاطر األسعار هي مخاطر تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية 
ألداة مالية للتقلبات نتيجة للتغيرات في أسعار السوق )غير تلك الناتجة عن معدل 
العمولة الخاصة أو مخاطر العملة( سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل 
خاصة باألدوات المالية الفردية أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات 
المالية المماثلة والمتاجر بها في السوق. ليس لدى المجموعة أي أدوات مالي ة 

خاضعة لمخاطر األسعار األخرى.

مخاطر االئتمان  )4

مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة الطرف المقابل لألداة المالية على الوفاء 
المجموعة  تدير  مالية.  لخسارة  اآلخر  الطرف  تكبد  إلى  يؤدي  مما  بالتزاماته 
مخاطر االئتمان من خالل تقييم المالءة االئتمانية لألطراف المقابلة قبل إبرام أي 
معامالت وكذلك مراقبة أي تعرضات قائمة بصورة مستمرة لضمان التسوية في 
يماثل ه ومخاطر االئتمان  النقد وما  تنشأ مخاطر االئتمان من  المناسب.  الوقت 
األخرى  والودائع  المالية  واألوراق  القائمة  المدينة  الذمم  ذلك  في  بما  للعمالء، 

الناتجة من أنشطتها التشغيلية .

)أ( الذمم المدينة التجارية

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 
بشكل  وذلك  القائمة  المدينة  الذمم  مراقبة  يتم  التقييم.  لهذا  وفقًا  الفردية  االئتمان 

منتظم شريطة أن تكون مشكوك في تحصيلها.

في 31 مارس 2022، كان لدى المجموعة 5 عمالء يمثلون حوالي %43 )31 
الذمم  يتكون رصيد  القائمة.  التجارية  الذمم  إجمالي  من  مارس 2021: %48( 
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المدينة التجارية بناء على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وأيام التخلف عن 
المعلومات  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  تتضمن  ذلك،  على  عالوة  السداد. 

المستقبلية.

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

الخسارة التاريخية بناًء على التغيرات المتوقعة في هذه العوامل.

)ب( النقد وما يعادله

تُدار مخاطر االئتمان من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى وفقاً 
لسياسة المجموعة. تتم مراجعة حدود ائتمان الطرف المقابل من قبل مجلس إدارة 
المجموعة على أساس سنوي، ويمكن تحديثها طوال الفترة رهناً بموافقة اللجنة 
االدنى  الحد  الى  المخاطر  تركز  لخفض  الحدود  وضع  وتم  للمجموعة.  المالية 
وبالتالي تخفيف الخسائر المالية الناتجة من اإلخفاق المحتمل للطرف المقابل في 
السداد. تتعامل المجموعة مع البنوك ذات السمعة الجيدة والتي تحظى بتصنيفات 
ائتمانية للدرجة االستثمارية ويمكن تقييم جودة االئتمان للنقد وما يماثله بالرجوع 

إلى التصنيفات االئتمانية الخارجية . 

إن مخاطر االئتمان على األرصدة لدى البنوك محدودة حيث يتم االحتفاظ بأرصدة 
النقد لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية مرتفعة .

مخاطر السيولة  )5

إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة 
مخاطر  تنتج  قد  المالية.  باألدوات  المتعلقة  بااللتزامات  للوفاء  الالزمة  للوفاء 
السيولة عن عدم القدرة على أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمتها 
العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية، 
من خالل تسهيالت ائتمانية، للوفاء باالرتباطات المستقبلية. وهذا يشمل النظر في 
طبيعة  حول  افتراضات  باستخدام  الُمعدة  المستقبلية،  النقدية  التدفقات  توقعات 
والتدفقات  لإلجراءات  المخطط  والمسار  المستقبلية،  المعامالت  ومبلغ  وتوقيت 
النقدية األخرى التي يمكن اعتبارها معقولة وقابلة للتحقيق في ظروف المجموعة. 
تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر السيولة لديها من خالل التقييم الدوري للفائض/ 
العجز برأس المال العامل والتأكد من توفر سيولة كافية لتمويل عملياتها اليومية. 
وعند الضرورة، تبرم المجموعة تسهيالت مع البنوك للتأكد من استمرارية تمويل 

العمليات .

المدينة التجارية القائمة من 82% )2021: 88%( بالمملكة العربية السعودية و%4 
)2021: 5%( بدول مجلس التعاون الخليجي )بخالف المملكة العربية السعودية( 
و14% )2021: 7%( بدول أخرى. ونظراً لقصر أجل الذمم 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 
قيمتها.  في  االنخفاض  لتحري  جماعي  بشكل  تقييمها  ويتم  متماثلة  مجموعات 
يُفترض حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان إذا كان المدين قد تأخر ألكثر 
من 90 يوماً في تسديد المدفوعات التعاقدية. يحدث التخلف عن سداد الذمم المدينة 
التجارية عندما يخفق الطرف المقابل في سداد دفعاته تعاقدية خالل 90 يوماً من 
استرداد  لمحاولة  اإلنفاذ  نشاط  ممارسة  في  المجموعة  تستمر  استحقاقها.  تاريخ 
الذمم المدينة المستحقة. وعندما يتم استرداد المبالغ، يتم إثباتها في قائمة الربح أو 
 ،ً أو جزئيا  كلياً  المالية،  الموجودات  المجموعة بشطب  تقوم  الموحدة.  الخسارة 
عندما تكون قد استنفدت 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 اإلنفاذ 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.

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.

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

يتعلق بهذه األرصدة للسنوات المعروضة .

بالنسبة للذمم المدينة التجارية، تطبق المجموعة النهج المبسط لرصد مخصص 
للخسائر االئتمانية المتوقعة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي 
رقم 9 والذي يسمح باستخدام مخصص الخسارة المتوقعة على مدى عمر كافة 
الذمم  تجميع  يتم  المتوقعة،  االئتمانية  الخسائر  ولقياس  التجارية.  المدينة  الذمم 
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الجزاءات والعقوبات
بلغ مجموع الغرامات أو الجزاءات التي فُـرضت على الشركة خالل العام المالي 2022/2021م مبلغ ) 1,661,640 ريال سعودي( وبيانها كالتالي:

العقوبة / الجزاء / التدبير اإلحترازي / 
الجهة الموقعة للمخالفةأسباب المخالفةالقيد اإلحتياطي

المبلغ اإلجمالي 
سبل عالجها وتفادي وقوعها )لاير سعودي(

في المستقبل

إتباع المتطلبات النظامية1,094,200وزارة الداخلية - المرورمخالفات مرورغرامة مالية

مخالفات متطلبات غرامة مالية
إتباع المتطلبات النظامية384,440الهيئة العامة للنقلالترخيص

إتباع المتطلبات النظامية183,000مكتب العملمخالفات عماليةغرامة مالية

1,661,640 ريال سعوديالمبلغ اإلجمالي
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اإلقرارات 

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

ومتفقة مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة.

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

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

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

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 أو أي أوراق   )16
مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو أي حقوق مشابهة كما أن الشركة 

لم تتحصل على أي عوض مقابل ذلك.

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

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 نشاطها.  )3

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

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

ذكره أو نص بشأنه في النظام األساسي بالشركة. 

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

الشركة مع أطراف ذات عالقة والتي سبق ذكرها في هذا التقرير.

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

أعضاء اإلدارة التنفيذية مع الغير.

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

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

أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين وأقربائهم أو لمنسوبيها.
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الئحة حوكمة الشركات 

البنود التي لم يتم تطبيقها من الئحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك

رقم المادة أو 
الفقرة

أسباب عدم التطبيقنص المادة أو الفقرة

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

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

تشكيل لجنة إدارة المخاطر 70

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

مادة إسترشادية ويتم إدارة 
المخاطر بواسطة لجنة 

المراجعة.

اختصاصات لجنة إدارة المخاطر71

تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي:

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

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

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

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

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

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

تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.  .7

ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.  .8

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

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

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

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

مادة إسترشادية ويتم إدارة 
المخاطر بواسطة لجنة المراجعة

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر:72

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

مادة إسترشادية ويتم إدارة 
المخاطر بواسطة لجنة المراجعة

تحفيز العاملين :85 / 2

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

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

مادة إسترشادية
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رقم المادة أو 
الفقرة

أسباب عدم التطبيقنص المادة أو الفقرة

المسؤولية اإلجتماعية 87

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

مادة إسترشادية 

مبادرات العمل االجتماعي 88

يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل االجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:

وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل االجتماعي ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات   .1
النشاط المشابه.

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

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

وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية االجتماعية للشركة.  .4

مادة إسترشادية

تشكيل لجنة حوكمة الشركات95

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها االختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة 
والتسعين من هذه الالئحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس اإلدارة، سنوياً على 

األقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.

مادة إسترشادية . ويتم متابعة 
حوكمة الشركة من قبل فريق 

مكون من ممثلي إدارات المالية 
والشؤون القانونية وعالقات 
المستثمرين واإلدارة العليا.
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السعودية لمنتجات األلبان تقرير المراجع المستقل إلى السادة المساهمين في الشركة 
 واألغذية )سدافكو( المحترمين 

 

 
 تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

   رأينا 

األلبان    في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للشركة السعودية لمنتجات
، وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية  2022مارس    31)سدافكو( )"الشركة"( وشركاتها التابعة )مجتمعين "المجموعة"( كما في  واألغذية  

خرى  اإلصدارات األ الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير و
 الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 

 
 

 ما قمنا بمراجعته 
 

 تتألف القوائم المالية الموحدة للمجموعة مما يلي: 
 

 ؛2022مارس  31قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة المنتهية في  •
 قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.  •
 .2022مارس  31المركز المالي الموحدة كما في قائمة  •
 ؛2022مارس  31قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في  •
 قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.  •
   ومات التفسيرية األخرى.إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة، التي تتضمن السياسات المحاسبية الهامة والمعل •

 
 

   أساس الرأي
 

المعايير تم تو  هذه  مسؤوليتنا بموجب  في المملكة العربية السعودية. إن  لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة  وفقاً  بمراجعتنا  ضيحها في  لقد قمنا 
 . مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدةتقريرنا بالتفصيل ضمن قسم 

 

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

 االستقالل 
ية الموحدة، كما  إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم المال

 التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعد. 
 
 

 منهجنا في المراجعة 
 

 نظرة عامة 
   القيمة الدفترية للشهرة • األمر الرئيسي للمراجعة 

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

وضعتها اإلدارة، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي شملت وضع  الخصوص، أخذنا باالعتبار األحكام الذاتية التي  
 ً  مخاطر  افتراضات ومراعاة لألحداث المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها. كما هو الحال في جميع أعمال المراجعة التي نقوم بها، فقد تناولنا أيضا

ي، ويشمل ذلك من بين أمور أخرى النظر فيما إذا كان هناك دليل على التحيز الذي يمثل مخاطر التحريفات  تجاوز اإلدارة لنظام الرقابة الداخل
 الجوهرية الناتجة عن غش. 

االعتبار    لقد قمنا بتصميم نطاق عملية مراجعتنا بهدف تنفيذ أعمال كافية تمكننا من إبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة ككل، مع األخذ بعين 
 هيكل المجموعة، والعمليات والضوابط المحاسبية، وقطاع األعمال الذي تزاول المجموعة نشاطها فيه. 
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تقرير المراجع المستقل إلى السادة المساهمين في الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية  
 )سدافكو( المحترمين )تتمة( 

 
 منهجنا في المراجعة 

   األمور الرئيسية للمراجعة
ة.  للمراجعة هي تلك األمور التي، وفقاً لتقديرنا المهني، كانت لها أهمية كبيرة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالي إن األمور الرئيسية 

 مور. األ وتم التطرق إلى هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند إبداء رأينا حولها، ال نبدي رأياً منفصالً حول هذه 
 

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

مليون    16,7، كان لدى المجموعة شهرة بقيمة  2022مارس    31كما في  
بنسبة   حصة  على  االستحواذ  عند  نشأت  والتي  سعودي،  في    ٪76لاير 

عن طريق شركة سدافكو    2018يوليو    2مجموعة مليكوما )"مليكوما"( في  
 بولندا، شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة. 

 
رقم   الدولي  المحاسبة  قيمة الموجودات"،    36وفقًا لمعيار  "االنخفاض في 

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

 أي مؤشر على االنخفاض في القيمة. 
 
النقد وهي   توليد  اإلدارة على مستوى وحدات  قبل  الشهرة من  مراقبة  تتم 

لألعمال المعنية. نفذت اإلدارة عملية انخفاض في  عناصر التشغيل الرئيسية  
القيمة فيما يتعلق بالشهرة المخصصة لمجموعة مليكوما عن طريق تحديد  
القيمة القابلة لالسترداد بناًء على قيمة االستخدام المشتقة من نموذج التدفقات  
النقدية المخصومة، والذي استخدم أحدث خطة أعمال لخمس سنوات أعدتها  

في  اإلدار انخفاض  خسارة  أي  إثبات  عن  االختبار  هذا  نتيجة  تسفر  لم  ة. 
 القيمة. 

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

نب اإلدارة. إن العناصر  االستخدام هو أمر معقد ويتطلب حكًما كبيًرا من جا
 الهامة التي تتطلب إبداء أحكام من اإلدارة هي على النحو التالي: 

 
المتوقعة، وخاصة   (أ) االقتصادية  بالظروف  المتعلقة  االفتراضات 

النمو، بعد الفترة المتوقعة، في األسواق التي تعمل فيها مليكوما  
 بشكل أساسي. 

واالسته (ب) والضريبة  الفائدة  هامش  قبل  واإلطفاء  األرباح  الك 
لقيمة   النقدية  التدفقات  نموذج  في  المستخدم  الخصم  ومعدل 

 االستخدام. 
لقيمة  م ( ج) النقدي  التدفق  نموذج  في  المستخدم  الخصم  عدل 

 . االستخدام
 

واألحكام    14واإليضاح    4اإليضاح    راجع التقديرات  على  للتعرف 
المحاسبية واإلفصاحات  واالفتراضات التي تم وضعها عند تطبيق السياسة  

 ذات الصلة. 
 

 
 

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

 
تقييم المنهجية المستخدمة من قبل اإلدارة لتحديد القيمة القابلة   •

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

 
اختبار دقة وأهمية بيانات اإلدخال بالرجوع إلى األدلة الداعمة،   •

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

 وأدائها مقابل الموازنات. 
 

إشراك خبراء التقييم لدينا للمساعدة في فحص منهجية حسابات   •
قيمة االستخدام واستخدام افتراضات معدالت الخصم ومعدالت  

   النمو على المدى الطويل.
 

للحسابات  اخت • المنطقي  والتكامل  الحسابية  الدقة  أيًضا  برنا 
 األساسية في النموذج. 

 
فحص تحليل الحساسية الذي أجرته اإلدارة على االفتراضات   •

النتائج   من  لمجموعة  المحتمل  األثر  تقييم  أجل  من  الرئيسية 
   المحتملة. 

 
 

في   المدرجة  اإلفصاحات  ومالءمة  كفاية  مدى  بفحص  قمنا  كما 
 اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة.
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تقرير المراجع المستقل إلى السادة المساهمين في الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية  
 )سدافكو( المحترمين )تتمة( 

 

 معلومات أخرى 
 

المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للمجموعة )ولكن ال تتضمن إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من  
 القوائم المالية الموحدة وتقريرنا حولها( التي من المتوقع توفيرها لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا. 

 

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

ين االعتبار ما وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، وعند قراءتها نأخذ بع 
عليها خالل عملية المراجعة،  إذا كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بصورة جوهرية مع القوائم المالية الموحدة أو مع المعلومات التي تم الحصول 

   أو خالفاً لذلك تتضمن تحريفات جوهرية.
 

 وفيما لو استنتجنا، عند قراءة التقرير السنوي، أنه يحتوي على تحريفات جوهرية، فإنه يتعين علينا إبالغ المكلفين بالحوكمة بذلك. 
 

 الموحدة مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية 
 

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة   العربية السعودية  إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وفقاً 
األساسي للشركة، وعن نظام    والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ومتطلبات نظام الشركات والنظام

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

عن األمور   -عند الضرورة    -ي أعمالها واإلفصاح  عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار ف
قيقي بخالف  المتعلقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنو اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف عملياتها أو عدم وجود بديل ح

   ذلك.
 

 إعداد التقارير المالية للمجموعة. إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، مسؤولون عن اإلشراف على عملية  
 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة 
 

تجة عن  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت نا 
يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال يضمن أن عملية المراجعة التي تم  غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي 

أ يمكن  وجوده.  عند  جوهري  تحريف  عن  دائماً  ستكشف  السعودية،  العربية  المملكة  في  المعتمدة  الدولية  المراجعة  لمعايير  وفقاً  بها  تنتج  القيام  ن 
عَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي  التحريفات من غش أو خطأ، وتُ 

   يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية الموحدة. 
 

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

 

تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات   ••
المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف أي تحريفات  مراجعة لمواجهة هذه 

جوهرية ناتجة عن الغش يعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حيث قد ينطوي الغش على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات  
   مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي. 

  



 

4 

 

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

 

 معلومات أخرى 
 

المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للمجموعة )ولكن ال تتضمن إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من  
 القوائم المالية الموحدة وتقريرنا حولها( التي من المتوقع توفيرها لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا. 

 

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

ين االعتبار ما وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، وعند قراءتها نأخذ بع 
عليها خالل عملية المراجعة،  إذا كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بصورة جوهرية مع القوائم المالية الموحدة أو مع المعلومات التي تم الحصول 

   أو خالفاً لذلك تتضمن تحريفات جوهرية.
 

 وفيما لو استنتجنا، عند قراءة التقرير السنوي، أنه يحتوي على تحريفات جوهرية، فإنه يتعين علينا إبالغ المكلفين بالحوكمة بذلك. 
 

 الموحدة مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية 
 

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة   العربية السعودية  إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وفقاً 
األساسي للشركة، وعن نظام    والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ومتطلبات نظام الشركات والنظام

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

عن األمور   -عند الضرورة    -ي أعمالها واإلفصاح  عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار ف
قيقي بخالف  المتعلقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنو اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف عملياتها أو عدم وجود بديل ح

   ذلك.
 

 إعداد التقارير المالية للمجموعة. إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، مسؤولون عن اإلشراف على عملية  
 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة 
 

تجة عن  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت نا 
يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال يضمن أن عملية المراجعة التي تم  غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي 

أ يمكن  وجوده.  عند  جوهري  تحريف  عن  دائماً  ستكشف  السعودية،  العربية  المملكة  في  المعتمدة  الدولية  المراجعة  لمعايير  وفقاً  بها  تنتج  القيام  ن 
عَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي  التحريفات من غش أو خطأ، وتُ 

   يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية الموحدة. 
 

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

 

تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات   ••
المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف أي تحريفات  مراجعة لمواجهة هذه 

جوهرية ناتجة عن الغش يعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حيث قد ينطوي الغش على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات  
   مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي. 
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تقرير المراجع المستقل إلى السادة المساهمين في الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية  

 )سدافكو( المحترمين )تتمة( 
 
 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 

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

اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد ما إذا كان استنتاج مدى مالءمة استخدام   ••
هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير حول قدرة المجموعة على االستمرار في أعمالها. 

علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم المالية الموحدة،  وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يجب  
أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا.  

 دي إلى عدم استمرار المجموعة في أعمالها. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤ
 

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

 

ناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل المجموعة، إلبداء رأي حول  الحصول على أدلة مراجعة كافية وم ••
القوائم المالية الموحدة. كما أننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف والقيام بعملية المراجعة للمجموعة، ونظل المسؤولين الوحيدين عن 

 رأينا. 
 

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

 

بجميع العالقات واألمور  كما نقدم للمكلفين بالحوكمة بياناً نوضح فيه أننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقية المناسبة المتعلقة باالستقالل، ونقوم بإبالغهم  
 األخرى التي يُعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقاللنا، وسبل الحماية لها إن لزم األمر.   

 

التي نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة عنها، نقوم بتحديد تلك األمور التي كانت لها أهمية كبيرة خالل عملية مراجعة القوائم المالية    ومن بين األمور
ح العام  اإلفصاالموحدة للفترة الحالية ولذلك هي األمور الرئيسية للمراجعة. تم توضيح هذه األمور في تقريرنا باستثناء ما تمنع النظم أو التشريعات 

أن أمر ما ال ينبغي اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع إلى حد معقول بأن اإلفصاح عن هذا األمر   -في حاالت نادرة جداً   -عنه أو إذا قررنا  
   سوف يؤدي الى نتائج سلبية تفوق منافع المصلحة العامة من هذا اإلفصاح.

 
 برايس وترهاوس كوبرز 

 
 
 
 
 

 مفضل عباس علي 
 447ترخيص رقم  -محاسب قانوني 

 
 هـ 1443شوال  15
 2022مايو  16
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( 
 )شركة مساهمة سعودية(

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

 
 مارس  31السنة المنتهية في   
 2021 2022 إيضاح  
    

 2,105,398 2,170,327 6 بالصافي  –إيرادات 
 ( 1,411,572) ( 1,513,697) 8 تكلفة اإليرادات 
 693,826 656,630  إجمالي الربح 

    
 ( 306,661) ( 311,422) 9 مصاريف بيع وتوزيع 

 ( 108,526) ( 113,439) 10 مصاريف عمومية وإدارية 
 ( 2,107) ( 1,202) 17   خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

 8,931 6,617    إيرادات تشغيلية أخرى
 285,463 237,184  ربح التشغيل 

    
 6,159 4,400  إيرادات تمويل 
 ( 7,767) ( 7,310)  تكاليف تمويل 

 283,855 234,274  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 
    

 ( 22,962) ( 25,222) 22   الزكاة وضريبة الدخل
 260,893 209,052    الربح للسنة

    
    الربح العائد إلى: 

 260,553 207,291  مالك سدافكو 
 340 1,761  غير مسيطرة حقوق 

  209,052 260,893 
    ربحية السهم:

 8,14 6,48 11 )باللاير السعودي( ربحية السهم األساسية والمخفّضة العائدة إلى ُمالك سدافكو
 

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

 شهزاد الطاف   باتريك ستيلهارت   مساعد عبدهللا النصار 
 مدير عام الشؤون المالية   الرئيس التنفيذي   عضو مجلس اإلدارة 

 
 
 
 

  



القوائم الماليةالحوكمةالمراجعة االستراتيجية و االدارية
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( 
 )شركة مساهمة سعودية(

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

 
 مارس  31السنة المنتهية في   
 2021 2022 إيضاح  
    

 2,105,398 2,170,327 6 بالصافي  –إيرادات 
 ( 1,411,572) ( 1,513,697) 8 تكلفة اإليرادات 
 693,826 656,630  إجمالي الربح 

    
 ( 306,661) ( 311,422) 9 مصاريف بيع وتوزيع 

 ( 108,526) ( 113,439) 10 مصاريف عمومية وإدارية 
 ( 2,107) ( 1,202) 17   خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

 8,931 6,617    إيرادات تشغيلية أخرى
 285,463 237,184  ربح التشغيل 

    
 6,159 4,400  إيرادات تمويل 
 ( 7,767) ( 7,310)  تكاليف تمويل 

 283,855 234,274  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 
    

 ( 22,962) ( 25,222) 22   الزكاة وضريبة الدخل
 260,893 209,052    الربح للسنة

    
    الربح العائد إلى: 

 260,553 207,291  مالك سدافكو 
 340 1,761  غير مسيطرة حقوق 

  209,052 260,893 
    ربحية السهم:

 8,14 6,48 11 )باللاير السعودي( ربحية السهم األساسية والمخفّضة العائدة إلى ُمالك سدافكو
 

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

 شهزاد الطاف   باتريك ستيلهارت   مساعد عبدهللا النصار 
 مدير عام الشؤون المالية   الرئيس التنفيذي   عضو مجلس اإلدارة 
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( 
 )شركة مساهمة سعودية(

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

 
 مارس  31السنة المنتهية في   
 2021 2022 إيضاح  
    

 260,893 209,052  الربح للسنة 
    

    الخسارة الشاملة األخرى
 

   بنود قد يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
 

  
 ( 4,463) ( 7,138)    فروقات صرف من تحويل العمليات األجنبية 

    
      بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

 ( 3,574) ( 3,726) 26 الخدمةإعادة قياس التزامات منافع ما بعد 
    

 ( 8,037) ( 10,864)  الخسارة الشاملة األخرى للسنة 
    

 252,856 198,188  مجموع الدخل الشامل للسنة 
    

    مجموع الدخل الشامل للسنة العائد إلى:
 252,518 198,855  مالك سدافكو 

 338 ( 667)  غير مسيطرة حقوق 
  198,188 252,856 
    

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

 
 
 
 
 

 شهزاد الطاف   باتريك ستيلهارت   مساعد عبدهللا النصار 
 مدير عام الشؤون المالية   الرئيس التنفيذي   عضو مجلس اإلدارة 
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 )سدافكو( الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية 
 )شركة مساهمة سعودية(

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

 
 مارس  31كما في   
 2021 2022 إيضاح  

    الموجودات 
    موجودات غير متداولة 

 860,729 935,403 12 ممتلكات وآالت ومعدات 
 63,155 64,954 13 االستخدام موجودات حق 

 21,975 18,462 14 موجودات غير ملموسة 
 5,537 5,656  موجودات غير متداولة أخرى 

  1,024,475 951,396 
    موجودات متداولة 

 302,223 359,421 16 مخزون
 227,194 242,084 17 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 

 35,332 34,478 18 وموجودات أخرىودائع ومبالغ مدفوعة مقدما 
 713,290 625,962 19   نقد وما يماثله

  1,261,945 1,278,039 
    

 2,229,435 2,286,420  مجموع الموجودات 
    

      المطلوبات
    مطلوبات غير متداولة 

 119,794 128,145 26 التزامات منافع الموظفين 
 53,721 56,107 13 مطلوبات إيجارية 

 26,881 24,229 15 غير المسيطرة والمطلوبات األخرى الحقوق خيار بيع 
  208,481 200,396 

    مطلوبات متداولة 
 168,971 191,501 23 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

 267,188 287,898 24   مستحقات ومطلوبات أخرى
 2,332 1,403 25   مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

 10,119 10,526 13 الجزء المتداول من المطلوبات اإليجارية
 3,388 3,176  توزيعات أرباح دائنة 

 22,222 22,081 22 زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع 
  516,585 474,220 
    

 674,616 725,066  مجموع المطلوبات 
    

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

 162,500 162,500 20 احتياطي نظامي 
 282,443 303,172 20 احتياطي آخر 
 ( 51,559) ( 51,559) 20 أسهم الخزينة 

 ( 6,796) ( 11,506)  احتياطي تحويل عمالت أجنبية 
 821,758 812,596    أرباح مبقاة

 1,533,346 1,540,203  حقوق الملكية العائدة لُمالك سدافكو 
 21,473 21,151  غير مسيطرة  حقوق

 1,554,819 1,561,354  صافي حقوق الملكية 
    

 2,229,435 2,286,420  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 
 

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

 شهزاد الطاف   باتريك ستيلهارت   مساعد عبدهللا النصار 
 مدير عام الشؤون المالية   الرئيس التنفيذي   عضو مجلس اإلدارة 
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( 
 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة 
 الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف 

 
   العائد لُمالك سدافكو  

 

رأس المال  
المصدر  
 احتياطي آخر  احتياطي نظامي  والمدفوع 

 
 

 أسهم الخزينة 
احتياطي تحويل  

 المجموع  مبقاة  أرباح عمالت أجنبية
غير حقوق  

 مسيطرة 
حقوق    افيص

 الملكية 
          

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

 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) - - - - الدخل الشامل للسنة  /  )الخسارة(مجموع 
 1,496 1,496 - - - - - - - غير المسيطرة الحقوق التغيرات األخرى في 

 ( 175,999) - ( 175,999) ( 175,999) - - - - - ( 29توزيعات أرباح معلنة )إيضاح 
 - - - ( 26,055) - - 26,055 - - (20تحويل إلى االحتياطي اآلخر )إيضاح 

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

          
 052,920 ,7611 207,291 207,291 - - - - -   الربح للسنة

 ( 10,864) ( 2,428) ( 8,436) ( 3,726) ( 4,710) - - - - الخسارة الشاملة األخرى
 198,188 ( 667) 198,855 203,565 ( 4,710) - - - - الدخل الشامل للسنة  /  )الخسارة(مجموع 

 345 345 - - - - - - - غير المسيطرة الحقوق التغيرات األخرى في 
 ( 191,998) - ( 191,998) ( 191,998) - - - - - (29توزيعات أرباح )إيضاح 

 - - - ( 20,729) - - 20,729 - - (20تحويل إلى االحتياطي اآلخر )إيضاح 
 1,561,354 21,151 1,540,203 812,596 ( 11,506) ( 51,559) 303,172 162,500 325,000 2022مارس  31الرصيد في 

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

 
 

 شهزاد الطاف   ستيلهارت باتريك   مساعد عبدهللا النصار 
 مدير عام الشؤون المالية   الرئيس التنفيذي   عضو مجلس اإلدارة 
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 )سدافكو( الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية 
 )شركة مساهمة سعودية(

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

 
 مارس  31كما في   
 2021 2022 إيضاح  

    الموجودات 
    موجودات غير متداولة 

 860,729 935,403 12 ممتلكات وآالت ومعدات 
 63,155 64,954 13 االستخدام موجودات حق 

 21,975 18,462 14 موجودات غير ملموسة 
 5,537 5,656  موجودات غير متداولة أخرى 

  1,024,475 951,396 
    موجودات متداولة 

 302,223 359,421 16 مخزون
 227,194 242,084 17 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 

 35,332 34,478 18 وموجودات أخرىودائع ومبالغ مدفوعة مقدما 
 713,290 625,962 19   نقد وما يماثله

  1,261,945 1,278,039 
    

 2,229,435 2,286,420  مجموع الموجودات 
    

      المطلوبات
    مطلوبات غير متداولة 

 119,794 128,145 26 التزامات منافع الموظفين 
 53,721 56,107 13 مطلوبات إيجارية 

 26,881 24,229 15 غير المسيطرة والمطلوبات األخرى الحقوق خيار بيع 
  208,481 200,396 

    مطلوبات متداولة 
 168,971 191,501 23 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

 267,188 287,898 24   مستحقات ومطلوبات أخرى
 2,332 1,403 25   مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

 10,119 10,526 13 الجزء المتداول من المطلوبات اإليجارية
 3,388 3,176  توزيعات أرباح دائنة 

 22,222 22,081 22 زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع 
  516,585 474,220 
    

 674,616 725,066  مجموع المطلوبات 
    

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

 162,500 162,500 20 احتياطي نظامي 
 282,443 303,172 20 احتياطي آخر 
 ( 51,559) ( 51,559) 20 أسهم الخزينة 

 ( 6,796) ( 11,506)  احتياطي تحويل عمالت أجنبية 
 821,758 812,596    أرباح مبقاة

 1,533,346 1,540,203  حقوق الملكية العائدة لُمالك سدافكو 
 21,473 21,151  غير مسيطرة  حقوق

 1,554,819 1,561,354  صافي حقوق الملكية 
    

 2,229,435 2,286,420  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 
 

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

 شهزاد الطاف   باتريك ستيلهارت   مساعد عبدهللا النصار 
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( 
 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة 
 الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ بآالف 

 
   العائد لُمالك سدافكو  

 

رأس المال  
المصدر  
 احتياطي آخر  احتياطي نظامي  والمدفوع 

 
 

 أسهم الخزينة 
احتياطي تحويل  

 المجموع  مبقاة  أرباح عمالت أجنبية
غير حقوق  

 مسيطرة 
حقوق    افيص

 الملكية 
          

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

 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) - - - - الدخل الشامل للسنة  /  )الخسارة(مجموع 
 1,496 1,496 - - - - - - - غير المسيطرة الحقوق التغيرات األخرى في 

 ( 175,999) - ( 175,999) ( 175,999) - - - - - ( 29توزيعات أرباح معلنة )إيضاح 
 - - - ( 26,055) - - 26,055 - - (20تحويل إلى االحتياطي اآلخر )إيضاح 

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

          
 052,920 ,7611 207,291 207,291 - - - - -   الربح للسنة

 ( 10,864) ( 2,428) ( 8,436) ( 3,726) ( 4,710) - - - - الخسارة الشاملة األخرى
 198,188 ( 667) 198,855 203,565 ( 4,710) - - - - الدخل الشامل للسنة  /  )الخسارة(مجموع 

 345 345 - - - - - - - غير المسيطرة الحقوق التغيرات األخرى في 
 ( 191,998) - ( 191,998) ( 191,998) - - - - - (29توزيعات أرباح )إيضاح 

 - - - ( 20,729) - - 20,729 - - (20تحويل إلى االحتياطي اآلخر )إيضاح 
 1,561,354 21,151 1,540,203 812,596 ( 11,506) ( 51,559) 303,172 162,500 325,000 2022مارس  31الرصيد في 

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

 
 مارس  31السنة المنتهية في   
 2021 2022 إيضاح  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 283,855 234,274  الزكاة وضريبة الدخل الربح قبل 
    تعديالت لـ: 

 104,395 104,339 14، 13، 12 استهالك وإطفاء 
 ( 1,099) ( 729)  ومعدات اآلتربح من استبعاد ممتلكات و

 2,107 1,202 17 خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 
 2,884 2,568 13 تكاليف تمويل على مطلوبات إيجارية 

والمطلوبات    غير المسيطرةالحقوق  تكاليف تمويل على خيار بيع    /)عكس(  
 27 بالصافي   –األخرى 

(1,364 ) 
3,303 

 516 - 27 المقابل المحتمل المستحق تكاليف تمويل على 
 - 917 27 للمقابل المحتمل مستحق الدفع  إلغاء االعترافخسارة ناتجة عن 

 ( 401) ( 14) 16   مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادمعكس 
 15,683 3715,6 26 مخصص التزامات منافع الموظفين 

 109 ( 119)  أخرى
  356,711 411,352 

    العامل رأس المال  
 55,805 ( 57,184)  مخزون

 ( 13,333) ( 16,092)  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 
 18,235 854  ودائع ومبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

 ( 52,201) 22,530  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 
 28,889 23,588  مستحقات ومطلوبات أخرى 

 51 ( 929)    عالقةمطلوب إلى أطراف ذات 
 448,798 329,478  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

    
 ( 12,504) ( 11,012) 26 التزامات منافع موظفين مدفوعة 

 ( 21,679) ( 25,363) 22 مدفوعة الالزكاة وضريبة الدخل  
 414,615 293,103  صافي التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية 

    
    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 ( 152,429) ( 166,875) 12 ومعدات  اآلتشراء ممتلكات و
 1,742 11,57  ومعدات  اآلتمتحصالت البيع من استبعاد ممتلكات و 

 -   استحواذ على موجودات غير متداولة 
 ( 150,687) ( 4165,30)  صافي التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة االستثمارية 

    
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 ( 176,086) ( 192,210) 29 توزيعات أرباح مدفوعة لُمالك سدافكو 

 ( 4,500) ( 3,925) 27 مدفوعات لمقابل المحتمل 
 1,496 345  غير المسيطرة الحقوق التغير في  

 ( 15,049) ( 13,513) 13 مدفوعات إيجار
 ( 194,139) ( 209,303)    التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة التمويلية صافي  

    
 69,789 ( 481,50)  صافي التغير في النقد وما يماثله 

 ( 2,338) ( 5,824)  تأثيرات التغيرات في سعر صرف العمالت على النقد وما يماثله 
 645,839 713,290    نقد وما يماثله في بداية السنة

 713,290 625,962 19 وما يماثله في نهاية السنة نقد 
 

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

 

 شهزاد الطاف   باتريك ستيلهارت   مساعد عبدهللا النصار 
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( 
 )شركة مساهمة سعودية(

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

 
 مارس  31السنة المنتهية في   
 2021 2022 إيضاح  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 283,855 234,274  الزكاة وضريبة الدخل الربح قبل 
    تعديالت لـ: 

 104,395 104,339 14، 13، 12 استهالك وإطفاء 
 ( 1,099) ( 729)  ومعدات اآلتربح من استبعاد ممتلكات و

 2,107 1,202 17 خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 
 2,884 2,568 13 تكاليف تمويل على مطلوبات إيجارية 

والمطلوبات    غير المسيطرةالحقوق  تكاليف تمويل على خيار بيع    /)عكس(  
 27 بالصافي   –األخرى 

(1,364 ) 
3,303 

 516 - 27 المقابل المحتمل المستحق تكاليف تمويل على 
 - 917 27 للمقابل المحتمل مستحق الدفع  إلغاء االعترافخسارة ناتجة عن 

 ( 401) ( 14) 16   مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادمعكس 
 15,683 3715,6 26 مخصص التزامات منافع الموظفين 

 109 ( 119)  أخرى
  356,711 411,352 

    العامل رأس المال  
 55,805 ( 57,184)  مخزون

 ( 13,333) ( 16,092)  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 
 18,235 854  ودائع ومبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

 ( 52,201) 22,530  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 
 28,889 23,588  مستحقات ومطلوبات أخرى 

 51 ( 929)    عالقةمطلوب إلى أطراف ذات 
 448,798 329,478  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

    
 ( 12,504) ( 11,012) 26 التزامات منافع موظفين مدفوعة 

 ( 21,679) ( 25,363) 22 مدفوعة الالزكاة وضريبة الدخل  
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    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
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 -   استحواذ على موجودات غير متداولة 
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 69,789 ( 481,50)  صافي التغير في النقد وما يماثله 
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 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.  30إلى رقم   1تعتبر اإليضاحات من رقم 
 
 
 
 

 

 شهزاد الطاف   باتريك ستيلهارت   مساعد عبدهللا النصار 
 مدير عام الشؤون المالية   الرئيس التنفيذي   عضو مجلس اإلدارة 

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

 2022مارس   31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 معلومات عامة  1
 

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

  (.1976أبريل  21)الموافق 
 

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

 
 ، المملكة العربية السعودية.  21422، جدة  5043يقع المكتب المسجل للمجموعة في حي النخيل ، ص.ب 

 
 .2022مايو  16تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 
 19 -كورونا كوفيد أثر فيروس 

 

في دول مجلس التعاون الخليجي واألسواق األخرى التي تعمل فيها المجموعة، وما ينتج عنه من اضطرابات    19-استجابة النتشار فيروس كوفيد
ال   .لياتها بشكل استباقيإدارة المجموعة بتقييم األثر على عمتقوم  ،  على مدار العامين الماضيين  لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق 

  ، سارية المفعول بما في ذلك إنشاء فرق وعمليات إدارة األزمات المستمرة   2020تزال اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها المجموعة في أبريل  
دخول  م  ت  نحاء أسواقها.لضمان صحة وسالمة موظفيها وعمالئها ومستهلكيها ومجتمعها األوسع وكذلك لضمان استمرار توريد منتجاتها في جميع أ

يتم تنفيذها   األفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل إلى المكاتب ومرافق التصنيع. ال تزال صحة الموظفين تشكل مجااًل رئيسيًا للتركيز مع البرامج التي 
بير في عدد الحاالت المسجلة.  للمساعدة في زيادة الوعي وتحديد ودعم ومراقبة صحة الموظفين. على الصعيد العالمي ، كان هناك انخفاض ك 

  البلمرة نتيجة لذلك ، تم رفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا مثل التباعد االجتماعي ، وحظر السفر ، واشتراط تقديم المسافرين الختبار تفاعل  
لجملة على منتجات المجموعة إلى حد  لم يتأثر الطلب األساسي من عمالء التجزئة وا   المتسلسل السلبي أو اختبار المستضد السريع عند الوصول. 

لم يكن لها أي تأثير جوهري على النتائج المالية للمجموعة المدرجة    19-. بناء على هذه العوامل، تعتقد اإلدارة أن جائحة كوفيدبسبب ذلك   كبير
ة. وتراقب المجموعة باستمرار وترصد  وال يلزم إجراء تغييرات جوهرية على األحكام والتقديرات الرئيسي  2022مارس    31للسنة المنتهية في  

   قات النقدية. السيناريو المتطور وأي تغير في األحكام والتقديرات الرئيسية سينعكس في فترات التقرير المستقبلية كجزء من النتائج التشغيلية والتدف
 

   أسس اإلعداد 2
 

   بيان االلتزام 2-1
 

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة  أعدت هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً  
 عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 

 
 إعداد القوائم المالية الموحدة  2-2

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

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

 
 2021أبريل  1المعايير الجديدة والتعديالت السارية اعتباًرا من  2-3

 
 :2022مارس  31ألول مرة للسنة المنتهية في قابلة للتطبيق المعايير والتفسيرات التالية 

 
ومعيار المحاسبة    9والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم    7تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    -إصالح مؤشر سعر الفائدة   •

 . 39الدولي رقم 
 . 16تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - 19-امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد •

 
 في الفترات السابقة أو الفترة الحالية. القوائم المالية الموحدة لم يكن للتعديالت المذكورة أعاله أي أثر على المبالغ المثبتة من قبل المجموعة على 

 
 المعايير والتفسيرات والتعديالت الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد  2-4
  

ولم يتم تطبيقها سابقاً    2022مارس    31لمحاسبية الجديدة التي ال تعد إلزامية لفترات التقرير  لقد تم إصدار بعض المعايير وتفسيرات المعايير ا 
لية وعلى  بشكل مبكر من قبل المجموعة. إنه من غير المتوقع أن يكون لهذه المعايير أثر جوهري على المنشأة في فترات التقرير الحالية أو المستقب

 . على التقييم المبدئي لإلدارة ناء معامالتها المستقبلية المتوقعة 
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 السياسات المحاسبية الهامة  3
 

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

 مبادئ التوحيد    3-1
 

   الشركات التابعة
 

التابعة هي جميع المنشآت التي تسيطر عليها المجموعة. تتحقق السيطرة على منشأة ما عندما تكون المجموعة معّرضة أو لديها حقوق  الشركات  
لمنشأة. يتم  في عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في المنشأة كما يكون لديها القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل السلطة التي تمارسها على ا

 توحيد حسابات الشركات التابعة بالكامل اعتباراً من تاريخ تحويل السيطرة إلى المجموعة. ويتم عدم توحيدها من تاريخ توقف السيطرة. 
  

المستثمر  تستخدم طريقة االستحواذ المحاسبية لحساب تجميع المنشآت من قبل المجموعة. تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى سيطرتها على الشركة 
لتابعة  فيها عندما تشير الوقائع والظروف إلى وجود تغييرات على عنصر واحد أو أكثر من العناصر الثالثة لتقييم السيطرة. يبدأ توحيد الشركة ا 

الم إن  التابعة.  الشركة  السيطرة على  المجموعة  تفقد  ويتوقف عندما  التابعة  الشركة  السيطرة على  المجموعة على حق  وجودات  عندما تحصل 
الموحدة    والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة يتم إدراجها في القوائم المالية

 اعتباراً من التاريخ الذي تكتسب فيه المجموعة حق السيطرة على الشركة التابعة حتى تاريخ انتهاء سيطرة المجموعة عليها. 
 

غير المسيطرة، حتى وإن كان ذلك  الحقوق  كون الربح أو الخسارة وكل من مكونات الدخل الشامل اآلخر منسوبة إلى مالك سدافكو وإلى أصحاب  ي
غير المسيطرة. وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة وذلك حتى  الحقوق  يؤدي إلى وجود عجز لدى أصحاب  

   ى سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة.تتماش
 

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

غير  الحقوق  و إذا فقدت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، فإنها تقوم بإلغاء إثبات الموجودات )بما في ذلك الشهرة(، إن وجدت، والمطلوبات  
   المسيطرة ذات الصلة والمكونات األخرى لحقوق الملكية، بينما يتم إثبات أي أرباح أو خسائر ناتجة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

 
سائر غير المحققة  يتم حذف المعامالت الداخلية واألرصدة واألرباح غير المحققة من المعامالت المبرمة بين شركات المجموعة. كما يتم استبعاد الخ

غير المسيطرة من نتائج وحقوق ملكية الشركات التابعة بشكل  الحقوق  ما لم توفر المعاملة دليالً على االنخفاض في قيمة األصل المحّول. تظهر  
قائمة المركز المالي الموحدة  منفصل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة و

 على التوالي. 
 

   قياس القيمة العادلة 3-2
 

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

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

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

 
القيمة العادلة   لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام، وهذا على  تقاس 

 افتراض أن المشاركين في السوق يعملون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.
 

نافع اقتصادية باستخدام األصل بأعلى وأفضل منفعة أو  يراعي قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي قدرة المشاركين في السوق على تكوين م
 بيعه ألحد المشاركين اآلخرين في السوق بحيث يستخدمه بأعلى وأفضل منفعة.

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

 ذات العالقة وتقليص استخدام المدخالت التي ال يمكن رصدها. 
 

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

 
 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. 
 أساليب التقييم التي يكون فيها أقل قدر من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير يمكن رصدها.  - 3المستوى  •

  



القوائم الماليةالحوكمةالمراجعة االستراتيجية و االدارية
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غير المسيطرة من نتائج وحقوق ملكية الشركات التابعة بشكل  الحقوق  ما لم توفر المعاملة دليالً على االنخفاض في قيمة األصل المحّول. تظهر  
قائمة المركز المالي الموحدة  منفصل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة و

 على التوالي. 
 

   قياس القيمة العادلة 3-2
 

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

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

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

 
القيمة العادلة   لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام، وهذا على  تقاس 

 افتراض أن المشاركين في السوق يعملون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.
 

نافع اقتصادية باستخدام األصل بأعلى وأفضل منفعة أو  يراعي قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي قدرة المشاركين في السوق على تكوين م
 بيعه ألحد المشاركين اآلخرين في السوق بحيث يستخدمه بأعلى وأفضل منفعة.

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

 ذات العالقة وتقليص استخدام المدخالت التي ال يمكن رصدها. 
 

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

 
 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. 
 أساليب التقييم التي يكون فيها أقل قدر من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير يمكن رصدها.  - 3المستوى  •
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  )شركة مساهمة سعودية(
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بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقرر المجموعة ما إذا كان قد حدث تحويل بين  بالنسبة للموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم المالية الموحدة  
اية كل  المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقدير التصنيف )بناًء على أدنى مستوى مدخالت هام لقياس القيمة العادلة بشكل عام( في نه

 فترة تقرير. 
 

المجموع العادلة، حددت  القيمة  إفصاحات  االلتزام  لغرض  أو  األصل  ومخاطر  أساس طبيعة وخصائص  على  والمطلوبات  الموجودات  فئات  ة 
 لمزيد من التفاصيل.  27ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حسبما تم إيضاحه أعاله. يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 

 
 التقارير القطاعية  3-3

 
التقارير الداخلية المقدمة إلى مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي )معاً المسؤول الرئيسي عن اتخاذ  تم إدراج القطاعات التشغيلية بطريقة تتماشى مع  

   القرارات التشغيلية(، والذي يتولى تقييم األداء المالي والمركز المالي للمجموعة، واتخاذ القرارات االستراتيجية.
 : إن القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات والعمليات التي 

 
 تعمل في أنشطة تدر إيرادات.  (1)
 تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع المصادر تقييم األداء.  (2)
 التي تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل.  (3)

 
 تحويل العمالت األجنبية  3-4

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 

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

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

 عامالت واألرصدة الم
 

تلك  يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العمالت الوظيفية لشركات المجموعة ذات الصلة بأسعار الصرف السائدة في تواريخ  
   المعامالت.

 
يفية باستخدام سعر الصرف في ذلك التاريخ.  ويعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية بتاريخ التقرير إلى العملة الوظ

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

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

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

القيمة العادلة للبند    تتم معاملة الربح أو الخسارة الناشئة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وفقا إلثبات الربح أو الخسارة عند تغير
ت ربح أو خسارة القيمة العادلة لها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة أو قائمة الدخل الشامل الموحدة،  )أي: فروق التحويل على البنود التي يتم إثبا 

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

 شركات المجموعة 
 

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

 تُحّول الموجودات والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي موحدة بأسعار الصرف عند اإلقفال في تاريخ فترة التقرير.  •
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 يتم إثبات جميع فروق تحويل العمالت في الدخل الشامل اآلخر.  •

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

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

 
لناشئة عن استحواذ عملية أجنبية كموجودات ومطلوبات للعملية األجنبية وتتم تحويلها وفقا لسعر  يتم التعامل مع الشهرة وتعديالت القيمة العادلة ا

 اإلقفال. 
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 إثبات اإليرادات  3-5
 

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

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

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

بالنسبة للعقود التي تسمح للعميل بإرجاع أي بند، يتم إثبات اإليراد إلى الحد الذي يكون فيه احتمال عدم  هذه الفترة ال تتجاوز سنة واحدة.    لكن
استناًدا إلى    حدوث عكس كبير في قيمة اإليرادات المتراكمة المثبتة. لذلك، يتم تعديل مبلغ اإليرادات المثبت للعوائد المتوقعة، والتي يتم تقديرها 

 البيانات التاريخية، إذا كانت هذه العوائد جوهرية. 
 

شهًرا. ويتم إثبات اإليرادات من المبيعات مع    12يتم بيع البضائع غالبًا بخصومات كبيرة بأثر رجعي استناًدا إلى إجمالي المبيعات على مدار  
من   صافية  العقد،  في  المحدد  السعر  على  بناًء  الخصومات  الخصومات  وتقديم  لتقدير  المتراكمة  الخبرة  استخدام  يتم  المقدرة.  الجملة  خصومات 

بات  باستخدام طريقة القيمة المتوقعة ويتم إثبات اإليرادات فقط إلى الحد الذي يحتمل معه بشكل كبير عدم حدوث عكس جوهري للمبالغ. إن مطلو
تم إثباتها بالنسبة لخصومات الجملة المتوقعة المستحقة للعمالء فيما يتعلق بالمبيعات  االسترداد )المدرجة في المستحقات والمطلوبات األخرى( ي

 التي تتم حتى نهاية فترة التقرير. 
 

الحية  خلصت المجموعة إلى أنها هي المسؤول الرئيسي في جميع ترتيبات إيراداتها لكونها الملتزم الرئيسي في جميع ترتيبات اإليرادات، وتملك ص
   عار، وهي معرضة أيضاً لمخاطر المخزون واالئتمان.تحديد األس

 
ة  ال يوجد أي عنصر من عناصر التمويل حيث أن المبيعات تتم خالل فترة ائتمان، وهو ما يتماشى مع ممارسات السوق. يتم إثبات الذمم المدين 

غير مشروط، ألنه ال يلزم سوى مرور الوقت قبل أن تُستحق  عندما يتم تسليم البضائع، حيث أن هذه هي النقطة الزمنية التي يكون فيها هذا المبلغ  
 الدفعة. 

 
 مصاريف بيع وتوزيع ومصاريف عمومية وإدارية   3-6

 
 ً من    تتضمن مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تعتبر على وجه التحديد جزءا

اإليرادات. يتم تصنيف التكاليف المتعلقة بشكل مباشر وغير مباشر بأنشطة التسويق والتوزيع كمصاريف بيع وتوزيع. تصنف جميع التكاليف  تكلفة  
  األخرى كمصاريف عمومية وإدارية. توزع هذه التكاليف بين مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية وتكلفة االيرادات، عند 

 اء، وذلك بطريقة منتظمة. االقتض
 

 توزيعات األرباح  3-7
 

د توزيعات  يتم إثبات توزيعات األرباح على مساهمي سدافكو تحت بند المطلوبات في القوائم المالية الموحدة للشركة في الفترة التي يتم فيها اعتما
 األرباح من قبل مساهمي سدافكو. 

 
 ومعدات اآلت   ممتلكات و 3-8

 
والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت. تشتمل هذه التكلفة  آلتالممتلكات واال تظهر  

  والمعدات وتكاليف االقتراض لمشاريع اإلنشاءات طويلة األجل في حال استيفاء معايير اإلثبات. عندما يتطلب آلتعلى تكلفة استبدال جزء من اال
والمعدات على فترات زمنية، تقوم المجموعة باستهالكها بشكل منفصل بناء على أعمارها اإلنتاجية المحددة.    آلتاألمر استبدال أجزاء هامة من اال 

كما يتم إثبات  والمعدات كبديل في حالة استيفاء معايير اإلثبات.    آلتوبالمثل، عند إجراء إصالحات كبرى، يتم إثبات تكلفتها بالقيمة الدفترية لال
عملية المتعلقة  تكاليف التصليح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها. وتُدرج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إليقاف ال

   ن هذه المبالغ جوهرية.باألصل بعد استعماله في تكلفة األصل ذي الصلة في حال استيفاء معايير إثبات المخصص ويكون من المتوقع أن تكو
 

والمعدات. يتم إثبات كافة النفقات  آلتتتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية المتمثلة في بند الممتلكات واال
 األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها. 

 

والمعدالت  آلتالربح أو الخسارة الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات وااليتم تحميل االستهالك على قائمة  
 على النحو التالي: 

   النسبة المئوية 
  

 10-2,5 مبان •
 25-6,7 آالت ومعدات  •
 25-15 مركبات ومقطورات  •
 25-10 أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبيّة  •



القوائم الماليةالحوكمةالمراجعة االستراتيجية و االدارية
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من   صافية  العقد،  في  المحدد  السعر  على  بناًء  الخصومات  الخصومات  وتقديم  لتقدير  المتراكمة  الخبرة  استخدام  يتم  المقدرة.  الجملة  خصومات 

بات  باستخدام طريقة القيمة المتوقعة ويتم إثبات اإليرادات فقط إلى الحد الذي يحتمل معه بشكل كبير عدم حدوث عكس جوهري للمبالغ. إن مطلو
تم إثباتها بالنسبة لخصومات الجملة المتوقعة المستحقة للعمالء فيما يتعلق بالمبيعات  االسترداد )المدرجة في المستحقات والمطلوبات األخرى( ي

 التي تتم حتى نهاية فترة التقرير. 
 

الحية  خلصت المجموعة إلى أنها هي المسؤول الرئيسي في جميع ترتيبات إيراداتها لكونها الملتزم الرئيسي في جميع ترتيبات اإليرادات، وتملك ص
   عار، وهي معرضة أيضاً لمخاطر المخزون واالئتمان.تحديد األس

 
ة  ال يوجد أي عنصر من عناصر التمويل حيث أن المبيعات تتم خالل فترة ائتمان، وهو ما يتماشى مع ممارسات السوق. يتم إثبات الذمم المدين 

غير مشروط، ألنه ال يلزم سوى مرور الوقت قبل أن تُستحق  عندما يتم تسليم البضائع، حيث أن هذه هي النقطة الزمنية التي يكون فيها هذا المبلغ  
 الدفعة. 

 
 مصاريف بيع وتوزيع ومصاريف عمومية وإدارية   3-6

 
 ً من    تتضمن مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تعتبر على وجه التحديد جزءا

اإليرادات. يتم تصنيف التكاليف المتعلقة بشكل مباشر وغير مباشر بأنشطة التسويق والتوزيع كمصاريف بيع وتوزيع. تصنف جميع التكاليف  تكلفة  
  األخرى كمصاريف عمومية وإدارية. توزع هذه التكاليف بين مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية واإلدارية وتكلفة االيرادات، عند 

 اء، وذلك بطريقة منتظمة. االقتض
 

 توزيعات األرباح  3-7
 

د توزيعات  يتم إثبات توزيعات األرباح على مساهمي سدافكو تحت بند المطلوبات في القوائم المالية الموحدة للشركة في الفترة التي يتم فيها اعتما
 األرباح من قبل مساهمي سدافكو. 

 
 ومعدات اآلت   ممتلكات و 3-8

 
والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت. تشتمل هذه التكلفة  آلتالممتلكات واال تظهر  

  والمعدات وتكاليف االقتراض لمشاريع اإلنشاءات طويلة األجل في حال استيفاء معايير اإلثبات. عندما يتطلب آلتعلى تكلفة استبدال جزء من اال
والمعدات على فترات زمنية، تقوم المجموعة باستهالكها بشكل منفصل بناء على أعمارها اإلنتاجية المحددة.    آلتاألمر استبدال أجزاء هامة من اال 

كما يتم إثبات  والمعدات كبديل في حالة استيفاء معايير اإلثبات.    آلتوبالمثل، عند إجراء إصالحات كبرى، يتم إثبات تكلفتها بالقيمة الدفترية لال
عملية المتعلقة  تكاليف التصليح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها. وتُدرج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إليقاف ال

   ن هذه المبالغ جوهرية.باألصل بعد استعماله في تكلفة األصل ذي الصلة في حال استيفاء معايير إثبات المخصص ويكون من المتوقع أن تكو
 

والمعدات. يتم إثبات كافة النفقات  آلتتتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية المتمثلة في بند الممتلكات واال
 األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها. 

 

والمعدالت  آلتالربح أو الخسارة الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات وااليتم تحميل االستهالك على قائمة  
 على النحو التالي: 

   النسبة المئوية 
  

 10-2,5 مبان •
 25-6,7 آالت ومعدات  •
 25-15 مركبات ومقطورات  •
 25-10 أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبيّة  •

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

 2022مارس   31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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والمعدات وأي أجزاء أخرى هامة عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه  آلتيتم إلغاء إثبات بند الممتلكات واال 
إثبات األصل )المحتسب بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( أو استبعاده. يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن إلغاء  

  آلت ت واالفي قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند إلغاء إثبات األصل. تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكا 
 ها بأثر مستقبلي، إذا اقتضى األمر. والمعدات في نهاية كل فترة مالية ويتم تعديل

 
 موجودات غير ملموسة   3-9

 
 الشهرة 

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

 المتراكمة، إن وجدت. 
 

الشركات التابعة في الموجودات غير الملموسة. وال يتم حساب إطفاء الشهرة، ولكن يتم فحصها سنوياً  تُدرج الشهرة الناتجة عن االستحواذ على  
ا  لتحري االنخفاض في قيمتها، أو أكثر تكراراً إذا أشارت األحداث أو التغيرات في الظروف إلى وجود انخفاض محتمل في القيمة ويتم إدراجه

االنخفاض في القيمة. تشمل األرباح والخسائر الناشئة عن استبعاد أي منشأة القيمة الدفترية للشهرة المتعلقة  بالتكلفة ناقصاً الخسائر المتراكمة عن  
   بالمنشأة المباعة.

 
القيمة. يتم إجراء التخصيص لوحدات توليد النقد أو مجموعات من   يتم تخصيص الشهرة إلى وحدات توليد النقد لغرض فحص االنخفاض في 

قد المتوقع استفادتها من تجميع المنشآت الذي تنشأ عنه الشهرة. ويتم تحديد الوحدات أو مجموعات من الوحدات عند أدنى مستوى  وحدات توليد الن
 يتم من خالله مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية حيث أنها هي القطاعات التشغيلية. 

 
 العالمات التجارية وعالقات العمالء والموردين 

 
بالتكلفة التاريخية. يتم إثبات العالمات التجارية وعالقات العمالء والموردين في  يتم تسجيل ا لموجودات غير الملموسة المكتسبة بشكل منفصل 

اإلطف بالتكلفة ناقصاً  ويتم إدراجها الحقاً  محدودة  حيث أن لديها أعمار إنتاجية  بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ،  المتراكم  تجميع المنشآت  اء 
   وخسائر االنخفاض في القيمة.

 
 سنوات  5الى  4من يتم تحميل اإلطفاء على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة 

 
 الزكاة وضريبة الدخل على المنشآت األجنبية   3-10

 
)"الهيئة"(، تخضع المجموعة للزكاة العائدة للمساهمين السعوديين. يتم تحميل مخصص الزكاة على  وفقاً ألنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 

غ. بالنسبة  قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة، إن وجدت، عند إنهاء الربوط النهائية، عند تحديد هذه المبال
   بط المخصصات في كل فترة تقرير اعتماًدا على حالة ربط الزكاة.لسنوات ربط الزكاة المعلقة، يتم ر

 
فيها. يمثل  يتم تقديم ضريبة الدخل على المنشآت األجنبية بما في ذلك الشركات التابعة وفقًا ألنظمة ضريبة الدخل المرعية في البلدان التي تأسست  

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

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

للضريبة. يتم تسجيل تكلفة ضريبة الدخل المتعلقة بالشركات التابعة في قائمة  فيها الشركة وش خاضعاً  ركاتها التابعة والزميلة وتحقق فيها دخالً 
تقوم اإلدارة بإجراء تقييم دوري للمواقف المتخذة بخصوص اإلقرارات الضريبية بالنسبة للحاالت التي تكون فيها لوائح  .  الربح أو الخسارة الموحدة

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

 تقوم المجموعة باستقطاع ضرائب عن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة، كما يتطلب نظام ضريبة الدخل السعودي.
 

 المضافة، باستثناء: القيمة مبلغ ضريبة  يتم االعتراف بالمصروفات واألصول بالصافي من
 

عتراف  • عندما تكون ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على شراء األصول أو الخدمات غير قابلة لالسترداد من الهيئة ، وفي هذه الحالة ، يتم اال
 ي. بضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة اقتناء األصل أو كجزء من بند المصاريف ، على التوال

 
لالسترداد  • عندما يتم إثبات الذمم المدينة والدائنة مع تضمين مبلغ ضريبة القيمة المضافة. يتم تضمين صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابل  

 . ةالمركز المالي الموحد  قائمةلهيئة كجزء من الموجودات أو المطلوبات األخرى ، على التوالي ، في لمن / المستحق 
 

  



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

 2022مارس   31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
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 عقود اإليجار  3-11
 
تقوم المجموعة بتأجير مختلف السكنات واألراضي والمستودعات والمركبات ومرافق المستودعات. وعادة ما تكون عقود اإليجار لفترات ثابتة  

التفاوض على شروط اإليجار على أساس فردي وتحتوي  سنة ولكن قد تحمل خيارات تمديد كما هو موضح أدناه. ويتم    20من سنة واحدة إلى  
ن على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي تعهدات، ولكن ال يجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضما

 ألغراض االقتراض. 
 

ن أي حوافٍز مستلمة من المؤّجر( في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على  تم تحميل المدفوعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلية )صافية م
 أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 

قبل   من  لالستخدام  المؤجر  األصل  إتاحة  تاريخ  في  مقابلة  مطلوبات  وباعتبارها  االستخدام  حق  موجودات  باعتبارها  اإليجار  عقود  إثبات  يتم 
ل دفعة إيجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على مدى فترة  المجموعة. يتم توزيع ك

مر  اإليجار بحيث يتم تحقيق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة. يتم استهالك أصل حق االستخدام على مدى الع
 ل أو فترة اإليجار على أساس القسط الثابت، أيهما أقصر. اإلنتاجي لألص

 
قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار على أساس القيمة الحالية. تتضمن المطلوبات اإليجارية صافي القيمة ا  لحالية  يتم مبدئياً 

 لمدفوعات اإليجار التالية: 
 

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

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

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

 
 يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تتضمن التالي: 

 

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

 
لثابت  يتم إثبات كامل المبالغ المدفوعة المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط ا

شهًرا.    12رة الموحدة. وتعرف عقود اإليجار قصيرة األجل على أنّها عقود اإليجار التي ال تزيد مّدتها على الـ  كمصاريف في قائمة الربح أو الخسا
ممارسة خيار  عند تحديد مدة اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التمديد، أو عدم  

   . راج خيارات التمديد )أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء( فقط في مدة اإليجار إذا كان تمديد اإليجار )أو عدم إنهاءه( مؤكداً بشكل معقولاإلنهاء. يتم إد
 

يث  ح يتم إدراج خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من عقود إيجار األراضي والمستودعات داخل المجموعة. وتستخدم لزيادة المرونة التشغيلية من
 ين. إدارة الموجودات التي تستخدم في عمليات المجموعة. ال تتم ممارسة غالبية خيارات التمديد واإلنهاء المحتفظ بها إال من قبل كال الطرف

 

، لم يكن لدى المجموعة أي عقود إيجار مصنفة كأصل حق االستخدام ذي طبيعة متغيرة. تحتوي بعض عقود  2021و  2022مارس    31في  
ى خيارات تمديد تمارسها المجموعة قبل نهاية فترة العقد غير القابلة لإللغاء. وتسعى المجموعة، حيثما كان ذلك عمليًا، إلى تضمين  اإليجار عل

  ء اإليجارخيارات تمديد في عقود إيجار جديدة لتوفير المرونة التشغيلية. تتم ممارسة خيارات التمديد من قبل كال الطرفين. تقوم المجموعة عند بد
جار الخاصة  بتقدير ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة الخيارات. ال تقدم المجموعة ضمانات القيمة المتبقية فيما يتعلق بأي من عقود اإلي

 بها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



القوائم الماليةالحوكمةالمراجعة االستراتيجية و االدارية
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 عقود اإليجار  3-11
 
تقوم المجموعة بتأجير مختلف السكنات واألراضي والمستودعات والمركبات ومرافق المستودعات. وعادة ما تكون عقود اإليجار لفترات ثابتة  

التفاوض على شروط اإليجار على أساس فردي وتحتوي  سنة ولكن قد تحمل خيارات تمديد كما هو موضح أدناه. ويتم    20من سنة واحدة إلى  
ن على مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي تعهدات، ولكن ال يجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضما

 ألغراض االقتراض. 
 

ن أي حوافٍز مستلمة من المؤّجر( في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على  تم تحميل المدفوعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلية )صافية م
 أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 

قبل   من  لالستخدام  المؤجر  األصل  إتاحة  تاريخ  في  مقابلة  مطلوبات  وباعتبارها  االستخدام  حق  موجودات  باعتبارها  اإليجار  عقود  إثبات  يتم 
ل دفعة إيجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على مدى فترة  المجموعة. يتم توزيع ك

مر  اإليجار بحيث يتم تحقيق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة. يتم استهالك أصل حق االستخدام على مدى الع
 ل أو فترة اإليجار على أساس القسط الثابت، أيهما أقصر. اإلنتاجي لألص

 
قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار على أساس القيمة الحالية. تتضمن المطلوبات اإليجارية صافي القيمة ا  لحالية  يتم مبدئياً 

 لمدفوعات اإليجار التالية: 
 

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

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

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

 
 يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تتضمن التالي: 

 

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

 
لثابت  يتم إثبات كامل المبالغ المدفوعة المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط ا

شهًرا.    12رة الموحدة. وتعرف عقود اإليجار قصيرة األجل على أنّها عقود اإليجار التي ال تزيد مّدتها على الـ  كمصاريف في قائمة الربح أو الخسا
ممارسة خيار  عند تحديد مدة اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التمديد، أو عدم  

   . راج خيارات التمديد )أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء( فقط في مدة اإليجار إذا كان تمديد اإليجار )أو عدم إنهاءه( مؤكداً بشكل معقولاإلنهاء. يتم إد
 

يث  ح يتم إدراج خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من عقود إيجار األراضي والمستودعات داخل المجموعة. وتستخدم لزيادة المرونة التشغيلية من
 ين. إدارة الموجودات التي تستخدم في عمليات المجموعة. ال تتم ممارسة غالبية خيارات التمديد واإلنهاء المحتفظ بها إال من قبل كال الطرف

 

، لم يكن لدى المجموعة أي عقود إيجار مصنفة كأصل حق االستخدام ذي طبيعة متغيرة. تحتوي بعض عقود  2021و  2022مارس    31في  
ى خيارات تمديد تمارسها المجموعة قبل نهاية فترة العقد غير القابلة لإللغاء. وتسعى المجموعة، حيثما كان ذلك عمليًا، إلى تضمين  اإليجار عل

  ء اإليجارخيارات تمديد في عقود إيجار جديدة لتوفير المرونة التشغيلية. تتم ممارسة خيارات التمديد من قبل كال الطرفين. تقوم المجموعة عند بد
جار الخاصة  بتقدير ما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول ممارسة الخيارات. ال تقدم المجموعة ضمانات القيمة المتبقية فيما يتعلق بأي من عقود اإلي

 بها.
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   األدوات المالية 3-12
 

 أدوات مالية غير مشتقة 
 

 )غير مشتقة( موجودات مالية  (1)
 

 التصنيف
 

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

   مقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة. •
   أدوات الدين. -مقاسة الحقا بالقيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر  •
   وق الملكية.أدوات حق -مقاسة الحقا بالقيمة العادلة خالل الدخل الشامل اآلخر  •
   مقاسة الحقا بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة. •

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

 
 أدوات الدين 

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

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

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

 مبلغ أصل الدين القائم. 
 

ارة أو بالقيمة  في 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 

 
ى االستحواذ  عند اإلثبات المبدئي، تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بقيمتها العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة العائدة بشكل مباشر إل

اليف المعاملة للموجودات المالية  على األصل المالي، في حال عدم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويتم إدراج تك
المالية ال  تي  المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصروف في الربح أو الخسارة. يتم إثبات مشتريات أو مبيعات الموجودات 

العادية( في تاريخ المتاجرة ـ أي التاريخ  تتطلب تسليم الموجودات خالل فترة زمنية تحددها األحكام أو األعراف السائدة في السوق )طريقة التداول  
 الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل. 

 
 القياس الالحق 

 
 أدوات الدين المقاسة الحقا بالتكلفة المطفأة 

 
استخدام طريقة سعر الفائدة  إن هذه الفئة هي األنسب للمجموعة. بعد القياس األولي، يتم قياس مثل هذه الموجودات المالية الحقاً بالتكلفة المطفأة ب 

ال   يتجزأ من  الفعلي. يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االستحواذ واألتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءاً 
ثبات الخسائر الناتجة عن انخفاض القيمة في  سعر الفائدة الفعلي. ويتم إدراج سعر الفائدة الفعلي في إيرادات التمويل في الربح أو الخسارة. ويتم إ

دفعات المقدمة  الربح أو الخسارة. وتُطبق هذه الفئة عموماً على الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى واألرصدة البنكية وودائع الضمان وال
   إلى الموظفين.

 
 أدوات الدين المقاسة الحقا بالقيمة العادلة

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

ألدوات   بةالربح أو الخسارة بالنسبة ألدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو ضمن الدخل الشامل اآلخر بالنس
 حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 
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 )تتمة( األدوات المالية  3-12
 

 إلغاء اإلثبات  (ب)
 

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

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

 
بالكامل دون تأخير جوهري  قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من أصل أو تحمل التزام بدفع تدفقات نقدية مستلمة  •

إلى 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.

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

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

ي  المجموعة في إثبات المطلوبات المرتبطة باألصل. وتقاس الموجودات المحولة والمطلوبات المرتبطة على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات الت 
 احتفظت بها المجموعة. 

 
ويقاس استمرار المشاركة التي تتخذ شكل الضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ يمكن مطالبة المجموعة  

 بسداده، أيهما أقل. 
 

   االنخفاض في القيمة  )ج( 
 

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية والتي هي أدوات دين،  تقوم المجموعة بتطبيق نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة للقياس وإثبات خسارة  
خ مخصص  إلثبات  مبسطاً"  "منهجاً  المجموعة  تتبع  البنكية(.  واألرصدة  التجارية  المدينة  والذمم  الودائع  )مثال:  المطفأة،  بالتكلفة  سارة  وتقاس 

 ل هام. االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية، إن كانت ال تحتوي على عنصر تموي
 
خسارة   مخصص  تثبت  المجموعة  فإن  ذلك،  من  وبدالً  االئتمان.  مخاطر  في  التغيرات  تتبع  المجموعة  من  يتطلب  ال  المبسط  المنهج  تطبيق  إن 

تمان  ئاالنخفاض في القيمة على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر في تاريخ كل تقرير، مباشرة منذ اإلثبات األولي. خسارة اال 
   داة المالية. المتوقعة على مدار العمر هي خسارة االئتمان المتوقعة الناتجة عن جميع أحداث التخلف عن السداد المحتملة على مدار العمر المتوقع لأل

 
الخسائر االئتما تقدير  المالية بغرض  المتوقعة من الموجودات  االئتمانية  المتوقعة  تستخدم المجموعة جدول مخصصات في حساب الخسائر  نية 

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

 يعكسان الناتج المستقبلي المتوقع. 
 

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

 مطلوبات مالية )غير مشتقة(  (2)
 

المتاجرة، وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة. تلغي المجموعة  يتم إثبات المطلوبات المالية مبدئياً في تاريخ  
صافي المبلغ في  إثبات االلتزام المالي عند تنفيذ التزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انقضائها. يتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض  

ال المالي  المركز  تحقيق  قائمة  أو  الصافي  أساس  على  التسوية  إما  وتعتزم  المبالغ  مقاصة  في  قانوني  حق  للمجموعة  يكون  عندما  فقط  موحدة 
بات  الموجودات، وتسوية المطلوبات في وقت واحد. تصنف المجموعة المطلوبات المالية غير المشتقة إلى فئة المطلوبات المالية األخرى. يتم إث 

مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها أية تكاليف متعلقة مباشرة بالمعاملة. وبعد اإلثبات المبدئي، يتم قياس هذه المطلوبات  مثل هذه المطلوبات المالية  
 المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

 
 والذمم الدائنة األخرى. تتكون المطلوبات المالية غير المشتقة للمجموعة من الذمم الدائنة التجارية 

 
 

  



القوائم الماليةالحوكمةالمراجعة االستراتيجية و االدارية
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 إلغاء اإلثبات  (ب)
 

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

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

 
بالكامل دون تأخير جوهري  قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من أصل أو تحمل التزام بدفع تدفقات نقدية مستلمة  •

إلى 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.

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

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

ي  المجموعة في إثبات المطلوبات المرتبطة باألصل. وتقاس الموجودات المحولة والمطلوبات المرتبطة على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات الت 
 احتفظت بها المجموعة. 

 
ويقاس استمرار المشاركة التي تتخذ شكل الضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ يمكن مطالبة المجموعة  

 بسداده، أيهما أقل. 
 

   االنخفاض في القيمة  )ج( 
 

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية والتي هي أدوات دين،  تقوم المجموعة بتطبيق نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة للقياس وإثبات خسارة  
خ مخصص  إلثبات  مبسطاً"  "منهجاً  المجموعة  تتبع  البنكية(.  واألرصدة  التجارية  المدينة  والذمم  الودائع  )مثال:  المطفأة،  بالتكلفة  سارة  وتقاس 

 ل هام. االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية، إن كانت ال تحتوي على عنصر تموي
 
خسارة   مخصص  تثبت  المجموعة  فإن  ذلك،  من  وبدالً  االئتمان.  مخاطر  في  التغيرات  تتبع  المجموعة  من  يتطلب  ال  المبسط  المنهج  تطبيق  إن 

تمان  ئاالنخفاض في القيمة على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر في تاريخ كل تقرير، مباشرة منذ اإلثبات األولي. خسارة اال 
   داة المالية. المتوقعة على مدار العمر هي خسارة االئتمان المتوقعة الناتجة عن جميع أحداث التخلف عن السداد المحتملة على مدار العمر المتوقع لأل

 
الخسائر االئتما تقدير  المالية بغرض  المتوقعة من الموجودات  االئتمانية  المتوقعة  تستخدم المجموعة جدول مخصصات في حساب الخسائر  نية 

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

 يعكسان الناتج المستقبلي المتوقع. 
 

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

 مطلوبات مالية )غير مشتقة(  (2)
 

المتاجرة، وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة. تلغي المجموعة  يتم إثبات المطلوبات المالية مبدئياً في تاريخ  
صافي المبلغ في  إثبات االلتزام المالي عند تنفيذ التزاماتها التعاقدية أو إلغائها أو انقضائها. يتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض  

ال المالي  المركز  تحقيق  قائمة  أو  الصافي  أساس  على  التسوية  إما  وتعتزم  المبالغ  مقاصة  في  قانوني  حق  للمجموعة  يكون  عندما  فقط  موحدة 
بات  الموجودات، وتسوية المطلوبات في وقت واحد. تصنف المجموعة المطلوبات المالية غير المشتقة إلى فئة المطلوبات المالية األخرى. يتم إث 

مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها أية تكاليف متعلقة مباشرة بالمعاملة. وبعد اإلثبات المبدئي، يتم قياس هذه المطلوبات  مثل هذه المطلوبات المالية  
 المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

 
 والذمم الدائنة األخرى. تتكون المطلوبات المالية غير المشتقة للمجموعة من الذمم الدائنة التجارية 
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   )تتمة(األدوات المالية  3-12
 

   المقاصة (3)
 

في    نظامييتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما يكون للمجموعة حق  
 مقاصة المبالغ وتعتزم إما التسوية على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات، وتسوية المطلوبات في وقت واحد. 

 
 أدوات مالية مشتقة 

 
ر كموجودات في  إثبات المشتقات مبدئيًا بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد المشتقات، ويعاد قياسها الحقًا بقيمتها العادلة في نهاية كل فترة تقرييتم 

إثبات التغيرات  حال كانت القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات في حال كانت القيمة العادلة سالبة. لم تصنف المجموعة أي مشتقات كأداة تحوط. يتم 
ت تشغيلية  في القيمة العادلة ألي أداة مشتقة غير مؤهلة لمحاسبة التحوط على الفور في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ويتم إدراجها في "إيرادا 

أرباح / خسائر األدوات  . يتم إثبات أي تكاليف المعاملة ذات الصلة في الربح أو الخسارة عند تكبدها. ويتم إثبات  أو "مصاريف أخرى"   أخرى" 
 . أو "مصاريف أخرى"  المالية المشتقة المستحقة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وتدرج ضمن "إيرادات تشغيلية أخرى" 

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  3-13

 
لإلطفاء ويتم اختبارها سنوياً من حيث انخفاض القيمة، أو أكثر في  ال تخضع الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد 

ندما  حال أشارت األحداث أو التغيرات في الظروف إلى انخفاض محتمل للقيمة. يتم اختبار الموجودات األخرى فيما يتعلق باالنخفاض في قيمتها ع
غير قابلة لالسترداد. يتم إثبات الخسارة الناتجة عن االنخفاض في القيمة،  تشير األحداث أو التغير في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون  

االستخدام، أيهما  والتي تمثل الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد وهي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو قيمة  
تم تجميع الموجودات عند أدنى مستوى لها حيث تتواجد تدفقات نقدية قابلة للتحديد بشكل منفصل  أعلى. ولغرض تقدير قيمة االنخفاض في القيمة، ي 

والتي تكون منفصلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الناجمة عن موجودات أخرى أو مجموعة موجودات )وحدات مدرة للنقد(. تتم مراجعة  
أن حدث انخفاض في قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك االنخفاض، وذلك في نهاية تاريخ كل    الموجودات غير المالية، بخالف الشهرة، والتي سبق

 فترة تقرير. 
 

   نقد وما يماثله   3-14
 

سيولة  يشتمل النقد وما يماثله في قائمة المركز المالي الموحدة على النقد لدى البنوك وفي الصندوق واالستثمارات األخرى قصيرة األجل ذات ال
ومة وال تخضع  العالية التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء و/ أو التي تكون جاهزة للتحويل إلى مبالغ نقدية معل

صيرة األجل كما هو  لمخاطر جوهرية في التغيرات في القيمة. ألغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يتكون النقد وما يماثله من النقد والودائع ق 
 موضح أعاله، بعد خصم القروض البنكية المستحقة )إن وجدت( نظرا ألنها تعتبر جزءا ال يتجزأ من إدارة النقد لدى المجموعة.

 
   مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى   ذمم 3-15

 
العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد  يتم إثبات الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى مبدئياً بالقيمة  

 خصم مخصص االنخفاض في القيمة. 
 

 مخزون  3-16
 

المباشرة  الة  يتم تقييم المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. تشمل تكاليف السلع التامة الصنع تكلفة المواد والعم
تكاليف  ونفقات التصنيع المناسبة. تتضمن تكلفة المخزون النفقات المتكبدة في الحصول عليها وإيصالها إلى موقعه وحالته الحالية. يتم تخصيص ال 

 صومات. لبنود المخزون الفردية على أساس الوارد أوال صادر أوال. يتم تحديد تكاليف بنود المخزون المشتراة بعد خصم التخفيضات والخ
 

 يع. يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية ناقصاً تكاليف استكمال العملية المقدرة ومصاريف الب 
 

 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 3-17
 

نهاية الفترة المالية. وهذه المبالغ غير مضمونة وعادة ما تدفع  تمثل هذه المبالغ المطلوبات غير المدفوعة للسلع والخدمات المقدمة للمجموعة قبل  
تكون مستحقة  وفقا لألحكام المتفق عليها. يتم عرض الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى ضمن المطلوبات المتداولة باستثناء تلك التي ال  

مبدئياً بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة    شهرا بعد تاريخ التقرير. يتم إثبات هذه المبالغ  12الدفع خالل  
 الفعلي. 
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 مخصصات  3-18
 

التزام قائم نظامي أو ضمني  يتم إثبات المخصصات عن مطالبات قانونية وضمانات خدمات والوفاء بااللتزامات عندما يترتب على المجموعة  
تزام  نتيجة ألحداٍث سابقة، ويكون من المحتمل أن يستدعي األمر تدفق خارجي للموارد من أجل تسوية االلتزام، ويكون باإلمكان قياس مبلغ االل 

 بشكٍل موثوق به. ال تحتسب مخصصات لخسائر العمليات المستقبلية. 
 

 ير تضعه اإلدارة للنفقات المطلوبة لسداد االلتزام الحالي في نهاية فترة التقرير.تقاس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقد
 

 غير المسيطرة الحقوق خيارات بيع    3-19
 

، ال يتم  إن خيارات البيع المكتوبة التي ليس للمجموعة فيها حق غير مشروط لتجنب تسليم النقد، يتم إثباتها كمطلوبات مالية. بموجب هذه الطريقة 
متع حاليًا بإمكانية  غير المسيطرة تتالحقوق  غير المسيطرة عندما يتم إثبات المطلوبات المالية المتعلقة بخيار البيع، حيث ال تزال  الحقوق  إلغاء إثبات  

غير المسيطرة مبدئيًا بالقيمة الحالية لمبلغ  الحقوق  الحصول على المزايا االقتصادية المرتبطة بحصة الملكية األساسية. يتم إثبات خيارات بيع  
وتخفيض   أو    حقوقاالسترداد  الربح  قائمة  في  المطلوبات  في  الالحقة  التغيرات  جميع  إثبات  يتم  المسيطرة.  تستخدم  الملكية  الموحدة.  الخسارة 

المجموعة حكمها الختيار مجموعة متنوعة من األساليب، وتستند االفتراضات التي تم وضعها على الظروف الخاصة بالسوق والمجموعة في كل  
 فترة تقرير. 

 
 التزامات منافع الموظفين   3-20

 
تكلفة تقديم المنافع بموجب هذه الخطة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.  تطبق المجموعة خطط غير ممولة لمنافع نهاية الخدمة. ويتم تحديد  

إثبات هذه الدخل الشامل الموحدة. يتم  قائمة  التي تنشأ فيها في  الفترة  في  إثبات األرباح والخسائر االكتوارية، إن وجدت، بالكامل  األرباح    يتم 
   بقاة وال يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترات الالحقة. والخسائر االكتوارية أيضاً مباشرة في األرباح الم

 
 يتم إثبات تكاليف الخدمة السابقة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس األسبق مما يلي: 

 
   تاريخ تعديل أو إلغاء الخطة. •
   ة. تاريخ إثبات المجموعة لتكاليف إعادة الهيكلة ذات الصل •

 
في    يتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي مطلوبات أو موجودات المنافع المحددة. وتقوم المجموعة بإثبات التغيرات التالية

قائمة   في  والتوزيع"  البيع  العمومية واإلدارية" و"مصاريف  اإليرادات" و"المصاريف  "تكلفة  المحددة ضمن  المنافع  التزامات  أو  صافي  الربح 
 الخسارة الموحدة )حسب الوظيفة(: 

 
   تتكون تكاليف الخدمة من تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر من التقليص والتسويات غير الروتينية. •
الخدمة السابقة وناقصاً القيمة العادلة  تشتمل مطلوبات أو موجودات المنافع المحددة على القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة وتكاليف   •

 لموجودات الخطة التي يتم سداد االلتزامات من خاللها. غير أن الخطة غير ممولة حالياً وليس لها موجودات. 
 

   رأس المال 3-21
 

التكاليف اإلضافية العائدة مباشرة إلى إصدار  تصنف األسهم كحقوق ملكية عندما ال يوجد أي التزام بتحويل النقد أو الموجودات األخرى. تظهر  
 األسهم الجديدة بحقوق الملكية كخصم من المتحصالت، صافية من الضريبة. 

 
   أسهم خزينة   3-22

 
الملكية. ال يتم إثبات  يتم إثبات أدوات حقوق الملكية الخاصة التي تم اقتناؤها )أسهم الخزينة( بالتكلفة. يتم عرض أسهم الخزينة كخصم من حقوق  

القيمة   أي ربح أو خسارة في الربح أو الخسارة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بسدافكو. يتم إثبات أي فرق بين
 الدفترية والمبلغ المقابل، في حالة إعادة إصدارها، كعالوة إصدار أو خصم معروض في حقوق الملكية. 

 
 ياطي آخر احت 3-23

 
٪ من صافي الدخل السنوي العائد لمساهمي  10وفقا للنظام األساسي للشركة، قرر المساهمون تكوين احتياطي اختياري من خالل تحويل نسبة  

 ختياري. سدافكو إلى االحتياطي. يعتمد استخدام هذا االحتياطي على قرار المساهمين. وقد تم في السنة الحالية إجراء تحويل إلى االحتياطي اال
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، ال يتم  إن خيارات البيع المكتوبة التي ليس للمجموعة فيها حق غير مشروط لتجنب تسليم النقد، يتم إثباتها كمطلوبات مالية. بموجب هذه الطريقة 
متع حاليًا بإمكانية  غير المسيطرة تتالحقوق  غير المسيطرة عندما يتم إثبات المطلوبات المالية المتعلقة بخيار البيع، حيث ال تزال  الحقوق  إلغاء إثبات  

غير المسيطرة مبدئيًا بالقيمة الحالية لمبلغ  الحقوق  الحصول على المزايا االقتصادية المرتبطة بحصة الملكية األساسية. يتم إثبات خيارات بيع  
وتخفيض   أو    حقوقاالسترداد  الربح  قائمة  في  المطلوبات  في  الالحقة  التغيرات  جميع  إثبات  يتم  المسيطرة.  تستخدم  الملكية  الموحدة.  الخسارة 

المجموعة حكمها الختيار مجموعة متنوعة من األساليب، وتستند االفتراضات التي تم وضعها على الظروف الخاصة بالسوق والمجموعة في كل  
 فترة تقرير. 

 
 التزامات منافع الموظفين   3-20

 
تكلفة تقديم المنافع بموجب هذه الخطة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.  تطبق المجموعة خطط غير ممولة لمنافع نهاية الخدمة. ويتم تحديد  

إثبات هذه الدخل الشامل الموحدة. يتم  قائمة  التي تنشأ فيها في  الفترة  في  إثبات األرباح والخسائر االكتوارية، إن وجدت، بالكامل  األرباح    يتم 
   بقاة وال يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترات الالحقة. والخسائر االكتوارية أيضاً مباشرة في األرباح الم

 
 يتم إثبات تكاليف الخدمة السابقة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس األسبق مما يلي: 

 
   تاريخ تعديل أو إلغاء الخطة. •
   ة. تاريخ إثبات المجموعة لتكاليف إعادة الهيكلة ذات الصل •

 
في    يتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي مطلوبات أو موجودات المنافع المحددة. وتقوم المجموعة بإثبات التغيرات التالية

قائمة   في  والتوزيع"  البيع  العمومية واإلدارية" و"مصاريف  اإليرادات" و"المصاريف  "تكلفة  المحددة ضمن  المنافع  التزامات  أو  صافي  الربح 
 الخسارة الموحدة )حسب الوظيفة(: 

 
   تتكون تكاليف الخدمة من تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر من التقليص والتسويات غير الروتينية. •
الخدمة السابقة وناقصاً القيمة العادلة  تشتمل مطلوبات أو موجودات المنافع المحددة على القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة وتكاليف   •

 لموجودات الخطة التي يتم سداد االلتزامات من خاللها. غير أن الخطة غير ممولة حالياً وليس لها موجودات. 
 

   رأس المال 3-21
 

التكاليف اإلضافية العائدة مباشرة إلى إصدار  تصنف األسهم كحقوق ملكية عندما ال يوجد أي التزام بتحويل النقد أو الموجودات األخرى. تظهر  
 األسهم الجديدة بحقوق الملكية كخصم من المتحصالت، صافية من الضريبة. 

 
   أسهم خزينة   3-22

 
الملكية. ال يتم إثبات  يتم إثبات أدوات حقوق الملكية الخاصة التي تم اقتناؤها )أسهم الخزينة( بالتكلفة. يتم عرض أسهم الخزينة كخصم من حقوق  

القيمة   أي ربح أو خسارة في الربح أو الخسارة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بسدافكو. يتم إثبات أي فرق بين
 الدفترية والمبلغ المقابل، في حالة إعادة إصدارها، كعالوة إصدار أو خصم معروض في حقوق الملكية. 

 
 ياطي آخر احت 3-23

 
٪ من صافي الدخل السنوي العائد لمساهمي  10وفقا للنظام األساسي للشركة، قرر المساهمون تكوين احتياطي اختياري من خالل تحويل نسبة  

 ختياري. سدافكو إلى االحتياطي. يعتمد استخدام هذا االحتياطي على قرار المساهمين. وقد تم في السنة الحالية إجراء تحويل إلى االحتياطي اال
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 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 الربحية المخفضة للسهم لتعديل األرقام المستخدمة في تحديد الربحية األساسية للسهم بمراعاة ما يلي: 

 
 تأثير الفوائد وتكاليف التمويل األخرى المرتبطة باألسهم العادية المحتملة المخففة بعد خصم ضريبة الدخل، و  •
 إلضافية التي قد يمكن أن تكون قائمة بافتراض تحويل جميع األسهم العادية المخفضة المحتملة. المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ا  •

 
 تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة  4

 
والموجودات  يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة أن تطلق اإلدارة أحكاًما وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة لإليرادات والتكاليف  

  والمطلوبات واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة بتاريخ التقرير. ومع ذلك، فإن الشكوك حول هذه االفتراضات والتقديرات من الممكن أن تؤدي 
 إلى نتائج قد تتطلب تعديالً جوهرياً على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام الذي سيتأثر في المستقبل. 

 
واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف وتستخدم للحكم على القيم الدفترية  تستند هذه التقديرات  

للموجودات والمطلوبات التي يصعب الحصول عليها من مصادر أخرى بشكل مباشر. يتم فحص التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل متواصل.  
التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كانت التقديرات  يتم إثبات التعديالت على  

 المتغيرة تؤثر على كل من الفترات الحالية والمستقبلية. 
 

المؤكدة بتاريخ قائمة المركز المالي، والتي لها مخاطر تشتمل االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير  
 جوهرية تؤدي الى إحداث تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية، على ما يلي: 

 
 االختبار السنوي لالنخفاض في قيمة الشهرة -الشهرة  (1)

 
ت ألي انخفاض في القيمة على أساس سنوي. يتطلب ذلك تقدير المبالغ القابلة لالسترداد  تقوم المجموعة باختبار ما إذا كانت الشهرة قد تعرض

ت النقدية  لوحدات توليد النقد والتي تم تخصيص الشهرة لها. يتأثر المبلغ القابل لالسترداد إلى حد كبير بمعدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقا 
ريبة واالستهالك واإلطفاء، ومعدل النمو النهائي المستخدم ألغراض االستقراء. يتم اإلفصاح عن  المخصومة، وهوامش األرباح قبل الفائدة والض

  حول القوائم المالية الموحدة.  14االفتراضات الرئيسية المطبقة في تحديد قيمة االستخدام وتوضيحها في اإليضاح رقم 
 

 غير المسيطرة الحقوق خيارات بيع  (2)
 

غير المسيطرة بالقيمة الحالية لمبلغ االسترداد بناًء على تحليل التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة.  الحقوق يتم إثبات القيمة العادلة لخيارات بيع 
والمجموعة    تستخدم المجموعة حكمها الختيار مجموعة متنوعة من األساليب، وتستند االفتراضات التي تم وضعها على الظروف الخاصة بالسوق

 حول القوائم المالية الموحدة.  15في كل فترة تقرير. تم توضيح المزيد من التفاصيل في اإليضاح رقم 
 

   قياس منافع نهاية الخدمة المحددة (3)
  

التقييمات االكتوارية. يتضمن التقييم  تتمثل تكلفة منافع ما بعد الخدمة للموظفين في القيمة الحالية لاللتزامات ذات العالقة كما هو محدد باستخدام  
الراتب  االكتواري القيام بوضع افتراضات عدة تختلف عن التطورات المستقبلية الفعلية. وتشتمل على تحديد معّدل الخصم والزيادة المستقبلية في  

م، تعتبر االفتراضات وطبيعتها طويلة األجل التزاماً  وترك الوظيفة قبل الوصول إلى سن التقاعد المحدد ومعدل الوفيات وغيرها. ونظراً لتعقيد التقيي
 محدداً للمنافع حيث يتأثر بالتغيرات في هذه االفتراضات. يتم فحص جميع االفتراضات في تاريخ كل تقرير. 

 
دات عالية الجودة، على  إن المعيار األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم. وفيما يتعلق بتحديد معدل الخصم المناسب والعائد ومدة التزام السن

المدة  النحو المحدد من قبل وكالة تصنيف معترف بها دوليا، ويتم استقراء ذلك وأخذه باالعتبار حسب الحاجة على طول منحنى العائد لتتوافق مع 
 لتفاصيل.حول القوائم المالية الموحدة لمزيد من ا 26المتوقعة اللتزام المنافع المحددة. يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 

 
 موجودات حق االستخدام والمطلوبات اإليجارية  (4)

 
لتجديد.  قامت المجموعة بتطبيق حكًما لتحديد مدة عقد اإليجار لبعض عقود اإليجار التي تكون فيها المجموعة مستأجر والتي تتضمن خيارات قابلة ل

الخيارات على مدة عقد اإليجار، مما يؤثر بشكل كبير على قيمة المطلوبات  يؤثر تقييم ما إذا كانت المجموعة متأكدة بشكل معقول من استخدام هذه  
 لمزيد من التفاصيل.  13اإليجارية وموجودات حق االستخدام المثبتة. راجع اإليضاح رقم 

 
  



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

 2022مارس   31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

22 

 

 )تتمة( تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة 4
 

الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التمديد، أو عدم ممارسة خيار  عند تحديد مدة اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع  
   كداً بشكل معقول. اإلنهاء. يتم إدراج خيارات التمديد )أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء( فقط في مدة اإليجار إذا كان تمديد اإليجار )أو عدم إنهائه( مؤ

 
   والمستودعات ومرافق المستودعات، تعتبر العوامل التالية عادة األكثر صلة:بالنسبة لعقود إيجار األراضي 

 
   إذا كانت هناك عقوبات جوهرية لإلنهاء )أو عدم التمديد(، فعادةً ما تكون المجموعة متأكدة بشكل معقول من التمديد )أو عدم اإلنهاء(.  •
عادة ما تكون المجموعة متأكدة بشكل معقول من التمديد )أو عدم  إذا كان من المتوقع أن يكون ألي أراضي قيمة جوهرية متبقية، ف •

   اإلنهاء(.
وما لم يرد خالف ذلك، تأخذ المجموعة بعين االعتبار العوامل األخرى بما في ذلك فترات اإليجار السابقة والتكاليف وتوقف العمل   •

   الستبدال األصل المؤجر.
 

التمديد   خيارات  مفي  واإلنهاء  يتم تضمين  العدد  اإليجاريةن  هذه    للمجموعة.  عقود  األصول    لزيادةتستخدم  إدارة  من حيث  التشغيلية  المرونة 
 . ة المستخدمة في عمليات المجموع

 
لم تمارسها(. تتم إعادة تقييم مدة عقد اإليجار إذا تم ممارسة أحد الخيارات بالفعل )أو لم تتم ممارستها( أو أصبحت المجموعة ملزمة بممارستها )أو  

  يتم تعديل تقييم التأكيد المعقول إال في حالة حدوث حدث جوهري أو تغيير جوهري في الظروف، التي تؤثر على هذا التقييم والتي تكون ضمن  ال
   سيطرة المستأجر.

 
 قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية  (5)

 
تقديًرا   معلومات تطلعية  يُعد قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة  ومدخالت البيانات. استخدمت المجموعة  والنماذج  مهًما يتضمن تحديد المنهجية 

في اإليضاح    مدعومة لقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة. تم اإلفصاح عن أهم المعلومات التطلعية المستخدمة في تحديد الخسارة االئتمانية المتوقعة
 .28رقم 

 
 معلومات المجموعة  5

 
 ن القوائم المالية الموحدة للمجموعة مما يلي: تتضم
 نسبة الملكية ٪  بلد التأسيس  األنشطة الرئيسية  العالقة  االسم 

    
مارس   31

2022 
مارس   31

2021   

 شركة تابعة  شركة سدافكو البحرين المحدودة 
للمواد الغذائية ومنتجات  

 ٪   100 ٪   100 البحرين  األلبان 
 شركة سدافكو األردن للمواد الغذائية    

 شركة تابعة  ذ.م.م 
للمواد الغذائية ومنتجات  

 األلبان 
 

 ٪   100 ٪   100 األردن

 شركة تابعة  شركة سدافكو قطر ذ.م.م. 
للمواد الغذائية ومنتجات  

 ٪   75 ٪   75 قطر األلبان 

شركة سدافكو الكويت للمواد الغذائية  
 تابعة شركة  ذ.م.م )*( 

للمواد الغذائية ومنتجات  
 ٪ 49 ٪ 49 الكويت  األلبان 

   شركة سدافكو بولندا ذ.م.م 
 ٪   100 ٪   100 بولندا  شركة قابضة  شركة تابعة  )"سدافكو بولندا"( 

 ٪ 76 ٪ 76 بولندا  منتجات األلبان  شركة تابعة  )**(  شركة مليكوما ذ.م.م 

 ٪ 76 ٪ 76 بولندا  منتجات األلبان  شركة تابعة  )**(  شركة فوديكسو ذ.م.م

 ٪ 37 ٪ 37 بولندا  منتجات األلبان  شركة زميلة  )**( شركة مليكوما ديري ذ.م.م
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لم تمارسها(. تتم إعادة تقييم مدة عقد اإليجار إذا تم ممارسة أحد الخيارات بالفعل )أو لم تتم ممارستها( أو أصبحت المجموعة ملزمة بممارستها )أو  

  يتم تعديل تقييم التأكيد المعقول إال في حالة حدوث حدث جوهري أو تغيير جوهري في الظروف، التي تؤثر على هذا التقييم والتي تكون ضمن  ال
   سيطرة المستأجر.

 
 قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية  (5)

 
تقديًرا   معلومات تطلعية  يُعد قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة  ومدخالت البيانات. استخدمت المجموعة  والنماذج  مهًما يتضمن تحديد المنهجية 

في اإليضاح    مدعومة لقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة. تم اإلفصاح عن أهم المعلومات التطلعية المستخدمة في تحديد الخسارة االئتمانية المتوقعة
 .28رقم 

 
 معلومات المجموعة  5

 
 ن القوائم المالية الموحدة للمجموعة مما يلي: تتضم
 نسبة الملكية ٪  بلد التأسيس  األنشطة الرئيسية  العالقة  االسم 

    
مارس   31

2022 
مارس   31

2021   

 شركة تابعة  شركة سدافكو البحرين المحدودة 
للمواد الغذائية ومنتجات  

 ٪   100 ٪   100 البحرين  األلبان 
 شركة سدافكو األردن للمواد الغذائية    

 شركة تابعة  ذ.م.م 
للمواد الغذائية ومنتجات  

 األلبان 
 

 ٪   100 ٪   100 األردن

 شركة تابعة  شركة سدافكو قطر ذ.م.م. 
للمواد الغذائية ومنتجات  

 ٪   75 ٪   75 قطر األلبان 

شركة سدافكو الكويت للمواد الغذائية  
 تابعة شركة  ذ.م.م )*( 

للمواد الغذائية ومنتجات  
 ٪ 49 ٪ 49 الكويت  األلبان 

   شركة سدافكو بولندا ذ.م.م 
 ٪   100 ٪   100 بولندا  شركة قابضة  شركة تابعة  )"سدافكو بولندا"( 

 ٪ 76 ٪ 76 بولندا  منتجات األلبان  شركة تابعة  )**(  شركة مليكوما ذ.م.م 

 ٪ 76 ٪ 76 بولندا  منتجات األلبان  شركة تابعة  )**(  شركة فوديكسو ذ.م.م

 ٪ 37 ٪ 37 بولندا  منتجات األلبان  شركة زميلة  )**( شركة مليكوما ديري ذ.م.م
  

  

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

 2022مارس   31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 معلومات المجموعة )تتمة(  5
 

 )*( يتم االحتفاظ بأسهم حقوق الملكية المتبقية بشكل نفعي من قبل األطراف التي رشحتها الشركة.
 الشركات مجتمعة باسم "مجموعة مليكوما". )**( يشار الى هذه 

 
قرين  إن الشركة األم للمجموعة هي شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، وهي شركة زميلة لشركة مشاريع الكويت القابضة. تمتلك شركة ال

وكلتا الشركتان، شركة القرين لصناعة  ٪ من رأس المال(،  40,11: 2021٪ من رأس المال )40,11لصناعة الكيماويات البترولية حصة تعادل  
 الكيماويات البترولية وشركة مشاريع الكويت القابضة، مدرجتان في بورصة الكويت. 

 
 معلومات القطاعات  6

 
   القطاعات التشغيلية 6-1

 
للتقرير الداخلي المقدم ألعضاء مجلس اإلدارة  ، تعد القطاعات التشغيلية وفقاً  8وفقاً لمنهج اإلدارة في تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

يمثل قطا األداء.  وتقييم  القطاعات  الموارد على  توزيع  والمسؤول عن  التشغيلية(  القرارات  اتخاذ  عن  الرئيسي  )المسؤول  التنفيذي  ع  والرئيس 
 بن والوجبات الخفيفة. المشروبات منتجات الحليب والعصير، بينما تمثل غير المشروبات المثلجات ومعجون الطماطم والج 

 
 المجموع  غير مخصصة  غير المشروبات  المشروبات  

       2022مارس   31للسنة المنتهية في 
       ربح أو خسارة القطاع

 2,272,979 - 1,023,798 1,249,181 بالصافي -إيرادات القطاعات 
 ( 102,652) - ( 73,294) ( 29,358) بالصافي  -اإليرادات بين القطاعات 

 2,170,327  950,504 1,219,823 إيرادات من العمالء الخارجيين
 234,274 - 85108,5 125,690 وضريبة الدخل  الربح قبل الزكاة
 104,339 - 36,861 67,478 استهالك وإطفاء 
 4,400 1,414 2,986 - إيرادات تمويل 

 7,310 - 5,179 2,131 تكلفة تمويل 
     

2022مارس  31كما في       
     موجودات القطاع 

 935,403 - 304,397 631,006 ومعدات    اآلتممتلكات و
 64,954 - 11,283 53,671 موجودات حق االستخدام 
 18,462 - 18,462 -   موجودات غير ملموسة 

 5,656 243 5,413 - موجودات غير متداولة أخرى 
 1,261,945 1,187,400 74,545 - موجودات متداولة 

 2,286,420 1,187,643 414,100 684,677 الموجودات مجموع 
     

     مطلوبات القطاع 
 516,585 468,743 39,518 8,324 مطلوبات متداولة 

 24,229 - 24,229 -   غير المسيطرةالحقوق خيار بيع 
 56,107 - 9,607 46,500 مطلوبات إيجارية 

 128,145 127,865 280 -   التزامات منافع الموظفين
 725,066 596,608 73,634 54,824 مجموع المطلوبات 

 
  



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

 2022مارس   31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة(  معلومات القطاعات 6
 

 )تتمة( القطاعات التشغيلية 6-1
 

 المجموع  غير مخصصة  غير المشروبات    المشروبات 
       1202مارس   31للسنة المنتهية في 

     ربح أو خسارة القطاع 
 2,223,161 - 912,198 1,310,963 بالصافي -إيرادات القطاعات 

 ( 117,763) - ( 83,965) ( 33,798) بالصافي -اإليرادات بين القطاعات 
 2,105,398 - 828,233 1,277,165 إيرادات من العمالء الخارجيين

 283,855 - 108,561 175,294 وضريبة الدخل  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 تكاليف تمويل 

     
     2021مارس  31كما في 

      موجودات القطاع 
 860,729 - 264,332 596,397 ومعدات  اآلتممتلكات و

 63,155 - 11,289 51,866 موجودات حق االستخدام 
 21,975 - 21,975 - موجودات غير ملموسة 

 5,537 243 5,294 - موجودات غير متداولة أخرى 
 1,278,039 1,214,986 63,053 - موجودات متداولة 

 2,229,435 1,215,229 365,943 648,263 مجموع الموجودات 
     

     مطلوبات القطاع 
 474,220 428,845 37,798 7,577 مطلوبات متداولة 

 26,881 - 26,881 - المسيطرة والمطلوبات األخرى غير الحقوق خيار بيع 
 53,721 - 9,217 44,504 مطلوبات إيجارية 

 119,794 119,533 261 - التزامات منافع الموظفين 
 674,616 548,378 74,157 52,081 مجموع المطلوبات 

 
 قامت اإلدارة بتصنيف عملياتها الجغرافية كما يلي: 

 
 2022 2021 

   المعلومات الجغرافية 
   إيرادات من العمالء الخارجيين

 1,810,894 ,786,3201 المملكة العربية السعودية 
 159,404 249,261 بولندا 

 63,607 56,066 دول مجلس التعاون الخليجي 
 71,493 806,87 أخرى

 2,170,327 2,105,398 
 

   الموجودات التشغيلية غير المتداولة 
 864,576 947,237 المملكة العربية السعودية 

 66,318 59,028 بولندا 
 17,644 13,729 دول مجلس التعاون الخليجي 

 2,858 4,481 أخرى
 1,024,475 951,396 

 
 تسوية الربح   6-2

 2022 2021 
   

 283,855 ,274234 الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 
 ( 22,962) ( 25,222) الزكاة وضريبة الدخل 

 260,893 209,052 الربح للسنة 
 



القوائم الماليةالحوكمةالمراجعة االستراتيجية و االدارية

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

 2022مارس   31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة(  معلومات القطاعات 6
 

 )تتمة( القطاعات التشغيلية 6-1
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     ربح أو خسارة القطاع 
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     2021مارس  31كما في 

      موجودات القطاع 
 860,729 - 264,332 596,397 ومعدات  اآلتممتلكات و

 63,155 - 11,289 51,866 موجودات حق االستخدام 
 21,975 - 21,975 - موجودات غير ملموسة 

 5,537 243 5,294 - موجودات غير متداولة أخرى 
 1,278,039 1,214,986 63,053 - موجودات متداولة 

 2,229,435 1,215,229 365,943 648,263 مجموع الموجودات 
     

     مطلوبات القطاع 
 474,220 428,845 37,798 7,577 مطلوبات متداولة 

 26,881 - 26,881 - المسيطرة والمطلوبات األخرى غير الحقوق خيار بيع 
 53,721 - 9,217 44,504 مطلوبات إيجارية 

 119,794 119,533 261 - التزامات منافع الموظفين 
 674,616 548,378 74,157 52,081 مجموع المطلوبات 

 
 قامت اإلدارة بتصنيف عملياتها الجغرافية كما يلي: 

 
 2022 2021 

   المعلومات الجغرافية 
   إيرادات من العمالء الخارجيين

 1,810,894 ,786,3201 المملكة العربية السعودية 
 159,404 249,261 بولندا 

 63,607 56,066 دول مجلس التعاون الخليجي 
 71,493 806,87 أخرى

 2,170,327 2,105,398 
 

   الموجودات التشغيلية غير المتداولة 
 864,576 947,237 المملكة العربية السعودية 

 66,318 59,028 بولندا 
 17,644 13,729 دول مجلس التعاون الخليجي 

 2,858 4,481 أخرى
 1,024,475 951,396 

 
 تسوية الربح   6-2

 2022 2021 
   

 283,855 ,274234 الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 
 ( 22,962) ( 25,222) الزكاة وضريبة الدخل 

 260,893 209,052 الربح للسنة 
 

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

 2022مارس   31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 إدارة رأس المال  7
 

 وبالتالي لم يتم عرض معدل المديونية.  ، لم يكن لدى المجموعة ترتيبات اقتراض قائمة.2021مارس  31و 2022مارس  31كما في 
 

والمدفوع واحتياطي نظامي واحتياطي آخر واحتياطي تحويل  ألغراض إدارة رأس مال المجموعة، يشتمل رأس المال على رأس المال الصادر  
 العمالت األجنبية. إن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه المجموعة من إدارة رأس المال هو زيادة القيمة للمساهم. 

 
اظ على أو تعديل هيكل رأس  تدير المجموعة هيكل رأس المال وتقوم بوضع أحكام في ضوء التغييرات التي تطرأ على الظروف االقتصادية. للحف

 .28راجع إيضاح    المال، قد تقوم المجموعة بتعديل دفعات توزيعات األرباح للمساهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة
 

   تكلفة اإليرادات 8
 

 2021 2022 إيضاح  
    

 1,085,281 1,189,261  تكلفة المواد 
 156,985 149,948  تكلفة موظفين 

 57,099 59,298 13،12   استهالك
 43,243 45,102  تكلفة نقل 

 68,964 70,088  نفقات غير مباشرة أخرى 
  1,513,697 1,411,572 

 
 مصاريف بيع وتوزيع 9

 
 2021 2022 إيضاح  

    
 177,874 174,750  تكاليف موظفين 

 45,185 47,399  إعالن وترويج مبيعات 
 38,267 36,520  13،12   استهالك

 8,520 11,333  تكاليف صيانة وإصالح 
 3,110 5,436  الوقود والنقل  تكاليف
 5,250 4,687  مرافق 
 3,738 3,633  تأمين

 2,218 2,592  اتصاالت 
 22,499 25,072  أخرى

  311,422 306,661 
 

 مصاريف عمومية وإدارية  10
 

 2021 2022 إيضاح  
    

 68,470 71,737  تكاليف موظفين 
 9,029 8,521 14، 13، 12 استهالك وإطفاء 
 2,752 5,098  تكلفة االشتراك

 2,800 3,800  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 2,070 3,446  اتصاالت 

 2,819 2,706  تكاليف صيانة وإصالح 
 759 1,201    تأمين

 1,116 1,968  المصاريف الحكومية  
 18,711 14,962  أخرى

  113,439 108,526 
 

  



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

 2022مارس   31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 ربحية السهم الواحد   11
 

 على النحو التالي:  2022 مارس 31يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة للسنة المنتهية في 
 

  2022 2021 
    

 260,553 207,291  الربح العائد لُمالك سدافكو 
 32,000 32,000  القائمة )باآلالف( المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

 8,14 86.4  ربحية السهم األساسية والمخفضة 
 

 أسهم الخزينة 
 

 سهم خزينة.  500,250، امتلكت الشركة 2021و 2022مارس  31كما في 
 

 2022 2021 
   

 51,559 51,559   أسهم الخزينة
 

 ممتلكات وآالت ومعدات  12

 آالت ومعدات  أرض ومبان   
مركبات  

 مقطوراتو
   أثاث وتجهيزات
 ومعدات مكتبية 

أعمال رأسمالية  
 المجموع  قيد التنفيذ 

        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
 ( 17,494) (261) (447) ( 12,760) (3,701) (325)   استبعادات
 - ( 77,631) 1,114 18,466 50,764 7,287 تحويالت 

 ( 4,766) (155) (278) (97) (2,164) (2,072) فروق صرف العمالت 
 2,098,309 138,002 102,266 249,141 1,078,881 530,019 2021مارس  31

       
       استهالك متراكم

 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

 ( 16,851) - (447) ( 12,669) (3,677) (58) استبعادات 
 ( 2,191) - (189) (79) (1,582) (341) فروق صرف العمالت 

 1,237,580 - 87,732 189,673 700,696 259,479 2021مارس  31
القيمة   في  صافي    31الدفترية 

 860,729 138,002 14,534 59,468 378,185 270,540 2021مارس 
       

        التكلفة
 2,098,309 138,002 102,266 249,141 1,078,881 530,019 2021أبريل  1

 166,875 164,788 114 285 1,473 215   إضافات
 ( 21,863) - (1,289) ( 10,563) (9,781) (230)   استبعادات
 - (278,164) 9,720 28,384 149,299 90,761 تحويالت 

 ( 3,116) (1,673) 645 (586) (21) (1,481) فروق صرف العمالت 
 2,240,205 22,953 111,456 266,661 1,219,851 619,284 2022مارس  31

       
       استهالك متراكم

 801,237,5 - 87,732 189,673 700,696 259,479 2021أبريل  1
 89,625 - 5,836 17,309 47,869 18,611   المحمل للسنة

 ( 21,021) - (1,287) ( 10,691) (8,813) (230) استبعادات 
 ( 21,38) - (848) (173) (517) (204) فروق صرف العمالت 

 1,304,802 - 391,79 196,118 739,235 277,656 2022مارس  31
القيمة   في  صافي    31الدفترية 

 935,403 22,953 319,66 70,543 480,616 341,628 2022مارس 
   



القوائم الماليةالحوكمةالمراجعة االستراتيجية و االدارية

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

 2022مارس   31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 على النحو التالي:  2022 مارس 31يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة للسنة المنتهية في 
 

  2022 2021 
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 أسهم الخزينة 
 

 سهم خزينة.  500,250، امتلكت الشركة 2021و 2022مارس  31كما في 
 

 2022 2021 
   

 51,559 51,559   أسهم الخزينة
 

 ممتلكات وآالت ومعدات  12

 آالت ومعدات  أرض ومبان   
مركبات  

 مقطوراتو
   أثاث وتجهيزات
 ومعدات مكتبية 

أعمال رأسمالية  
 المجموع  قيد التنفيذ 

        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
 ( 17,494) (261) (447) ( 12,760) (3,701) (325)   استبعادات
 - ( 77,631) 1,114 18,466 50,764 7,287 تحويالت 

 ( 4,766) (155) (278) (97) (2,164) (2,072) فروق صرف العمالت 
 2,098,309 138,002 102,266 249,141 1,078,881 530,019 2021مارس  31

       
       استهالك متراكم

 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

 ( 16,851) - (447) ( 12,669) (3,677) (58) استبعادات 
 ( 2,191) - (189) (79) (1,582) (341) فروق صرف العمالت 

 1,237,580 - 87,732 189,673 700,696 259,479 2021مارس  31
القيمة   في  صافي    31الدفترية 

 860,729 138,002 14,534 59,468 378,185 270,540 2021مارس 
       

        التكلفة
 2,098,309 138,002 102,266 249,141 1,078,881 530,019 2021أبريل  1

 166,875 164,788 114 285 1,473 215   إضافات
 ( 21,863) - (1,289) ( 10,563) (9,781) (230)   استبعادات
 - (278,164) 9,720 28,384 149,299 90,761 تحويالت 

 ( 3,116) (1,673) 645 (586) (21) (1,481) فروق صرف العمالت 
 2,240,205 22,953 111,456 266,661 1,219,851 619,284 2022مارس  31

       
       استهالك متراكم

 801,237,5 - 87,732 189,673 700,696 259,479 2021أبريل  1
 89,625 - 5,836 17,309 47,869 18,611   المحمل للسنة

 ( 21,021) - (1,287) ( 10,691) (8,813) (230) استبعادات 
 ( 21,38) - (848) (173) (517) (204) فروق صرف العمالت 

 1,304,802 - 391,79 196,118 739,235 277,656 2022مارس  31
القيمة   في  صافي    31الدفترية 

 935,403 22,953 319,66 70,543 480,616 341,628 2022مارس 
   

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

 2022مارس   31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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  مارس على النحو التالي: 31في للسنتين المنتهيتين تم توزيع االستهالك المحمل  (أ)
 

 2021 2022 إيضاح  
    

 54,303 57,447 8 تكلفة اإليرادات 
 26,149 26,843 9   وتوزيعمصاريف بيع 

 5,555 5,335 10   مصاريف عمومية وإدارية
  89,625 86,007 

 
مليون لاير سعودي    1,54إن حصة الملكية للمجموعة في األراضي المملوكة لها بنظام التملك الحر الواقعة في المدينة المنورة مبلغ   (ب)

مساهم في المجموعة. كما تحتفظ المجموعة بوثائق قانونية تؤكد حصة  مليون لاير سعودي( هي من خالل  1,54: 2021مارس  31)
 الملكية النفعية. 

 
رسملة مصنع    بشكل رئيسي  مليون لاير سعودي(  152,4:  2021مليون لاير سعودي )  166,9تمثل اإلضافات خالل السنة بمبلغ   ( ج)

   . مصنع األلبان في جدة وعربات البيع وميكنةاآليس كريم الجديد ، 
 

 عقود اإليجار  13
 

 أنشطة اإليجار بالمجموعة وكيفية المحاسبة عنها:  ( 1)
 

سنوات. ويتم التفاوض على    16إلى    2تقوم المجموعة بتأجير مختلف المتاجر والمكاتب والسيارات. وعادة ما تكون عقود اإليجار لفترات ثابتة من  
الشروط واألحكام المختلفة. ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي تعهدات، ولكن ال  شروط اإليجار على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من  

 يجوز استخدام الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض. 
  

  موعة. يتم إثبات عقود اإليجار باعتبارها أصل حق االستخدام وباعتبارها مطلوبات مقابلة في تاريخ إتاحة األصل المؤجر لالستخدام من قبل المج
اإليجار    يتم توزيع كل دفعة إيجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على مدى فترة 

الذي    بحيث يتم تحقيق معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة. يتراوح المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي
. يتم استهالك أصل حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل وفترة  ٪4,29٪ إلى  2,6تطبقه المجموعة على المطلوبات اإليجارية من  

 اإليجار على أساس القسط الثابت، أيهما أقصر. 
 

 2022مارس    31ة متغيرة. كما في  ، لم يكن لدى المجموعة أي عقد إيجار مصنف كأصل حق استخدام ذي طبيع2021و  2022مارس    31في  
تقدم  2021و ال  لإللغاء.  القابلة  غير  العقد  فترة  نهاية  قبل  المجموعة  على  ممارستها  تقتصر  تمديد  خيارات  على  اإليجار  عقود  بعض  تحتوي   ،

 المجموعة ضمانات القيمة المتبقية فيما يتعلق بأي من عقود اإليجار الخاصة بها.
 

 المثبتة في قائمة المركز المالي الموحدة: المبالغ  ( 2)
 

   موجودات حق االستخدام 
 المجموع  سيارات  مبان  أرض  
     

 72,164 15,783 15,459 40,922 2020أبريل  1في 
 9,001 3,514 308 5,179 إضافات 
 ( 15,689) ( 8,721) ( 4,788) ( 2,180)   استهالك
 ( 2,321) - - ( 2,321)   اإلنهاء

 63,155 10,576 10,979 41,600 2021مارس  31في 
     

 13,765 13,765 - - إضافات 
 ( 12,041) ( 6,532) ( 3,369) ( 2,140)   استهالك

 75 75 - - فروق صرف العمالت 
 64,954 17,884 7,610 39,460 2022مارس  31في 
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 مطلوبات إيجارية 
 2022 2021 
 

 
 

 69,325 63,840 الرصيد االفتتاحي 
 9,001 13,765 إضافة 

 ( 15,049) ( 13,513) مدفوعات مسددة 
 2,818 2,568 فائدة محّملة 

 ( 2,255) - اإلنهاء 
 - ( 27) فروق صرف العمالت 

 63,840 66,633 الرصيد الختامي
 

 . 28في اإليضاح رقم  2021و 2022مارس  31بالتزامات اإليجار كما في تم اإلفصاح عن التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة المتعلقة 

 
 المبالغ المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة:  ( 3)

 2022 2021 
   

 15,689 12,041 موجودات حق االستخدام تكلفة االستهالك على 
 2,818 2,565 مصروف الفائدة )مدرج بتكاليف التمويل(

،  8اإليضاح رقم  - االيراداتمصاريف مرتبطة باإليجارات قصيرة األجل )مدرجة في تكلفة 
 7,133 6,872 (10اإليضاح رقم  -، ومصاريف عمومية وإدارية 9اإليضاح رقم  -ومصاريف بيع وتوزيع 

 
 تم توزيع استهالك موجودات حق االستخدام السنة على النحو التالي: 

 2021 2022 إيضاح  
    

 2,796 1,851 8 تكلفة اإليرادات 
 12,118 9,677 9   مصاريف بيع وتوزيع

 775 513 10 مصاريف عمومية وإدارية 
  12,041 15,689 

 
 حيث تم سداد جميع المبالغ مقدماً. 2021و  2022مارس  31لم يكن هناك ارتباطات عقود إيجار قصيرة األجل كما في  ( 4)

 
 موجودات غير ملموسة  14

 
 المجموع  أخرى العالمة التجارية  الشهرة  

     التكلفة 
 28,879 3,208 8,117 17,554 2021مارس  31

 ( 1,461) ( 162) ( 411) ( 888) فروق صرف العمالت 
 27,418 3,046 7,706 16,666 2022مارس  31

     
       اإلطفاء المتراكم

 6,904 1,942 4,962 - 2021مارس  31
 2,673 761 1,912 -   المحمل للسنة

 ( 621) ( 178) ( 443) - فروق صرف العمالت 
 8,956 2,525 6,431 - 2022مارس  31

     
     صافي القيم الدفترية 

 18,462 521 1,275 16,666 2022مارس  31
 21,975 1,266 3,155 17,554 2021مارس  31
 

  

 2022 2021 
   مطلوبات إيجارية 

 10,119 2610,5 متداولة 
 53,721 ,10756 غير متداولة 

 66,633 63,840 



القوائم الماليةالحوكمةالمراجعة االستراتيجية و االدارية
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 تم تخصيص اإلطفاء للسنة "للمصاريف العمومية واإلدارية". 
 

يوليو    2٪ في مجموعة مليكوما في  76استحوذت سدافكو من خالل شركتها التابعة المملوكة بالكامل، سدافكو بولندا، على حصة إجمالية قدرها  
   .الحقوقمن خالل سلسلة من االتفاقيات، يُشار إليها مجتمعة باسم اتفاقية شراء  2018

 
 العالمة التجارية وغيرها  (أ)

 
)"تاريخ االستحواذ"(. ويتم إثباتها بقيمتها العادلة في تاريخ    2018يوليو    2التجارية وغيرها كجزء من عملية تجميع المنشآت في  يتم إثبات العالمة  

 االستحواذ ويتم إطفاؤها بعد ذلك على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات غير الملموسة ذات العالقة. 
 

 الشهرة  (ب)
 

هرة إلى مصادر المواد الخام عالية الجودة والقوى العاملة ذات الخبرة وربحية األعمال المستحوذ عليها التي ال يمكن تخصيصها ألي  تُعزى الش
 أصل غير ملموس آخر منفصل قابل للتحديد. 

 
ر انخفاض القيمة، يتم تجميع  تقوم المجموعة باختبار ما إذا كانت الشهرة قد تعرضت ألي انخفاض في القيمة على أساس سنوي. لغرض اختبا

لنقدية  الموجودات معًا في أصغر مجموعة من الموجودات التي تولد التدفقات النقدية من االستخدام المستمر والمستقل إلى حد كبير عن التدفقات ا 
القابلة لالسترداد لمجموعة مليكوما    ، تم تحديد القيمة2022مارس    31للموجودات األخرى أو الوحدات المدرة للنقد. بالنسبة للسنة المنتهية في  

لتدفق  التي كانت تعتبر وحدة واحدة مدرة للنقد بناًء على حسابات قيم االستخدام والتي تتطلب استخدام االفتراضات. تستخدم الحسابات توقعات ا
استنتاج التدفقات النقدية بعد فترة الخمس سنوات  النقدي بناًء على الموازنات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة والتي تغطي فترة خمس سنوات. يتم  

وحدة    باستخدام معدالت النمو المقدرة. وتتسق معدالت النمو هذه مع التوقعات الواردة في تقارير الصناعة الخاصة بالصناعة التي تعمل فيها كل
 توليد للنقد. 

 
 المشروبات" في قطاع التشغيل. يتم تخصيص الشهرة لعمليات مجموعة مليكوما ككل وتقع ضمن بند "غير 

 
الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء ومعدل الخ  المتعلقة بهوامش األرباح قبل  صم  يعد احتساب القيمة المستخدمة أكثر حساسية لالفتراضات 

 ومعدل النمو النهائي. فيما يلي االفتراضات الرئيسية الكامنة وراء التوقعات هي: 
 

 2021 2022 االفتراضات الرئيسية 
   

 ٪   4,8 ٪5,1 هوامش األرباح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء 
  ٪8,4   ٪ 8,7 معدل الخصم 

 ٪   2,5 ٪   2,5 معدل قيمة النمو النهائية 
 

 حساسية التغيرات في االفتراضات 
 

معقول في أي من االفتراضات الرئيسي المذكورة أعاله لن يسبب تجاوز القيمة الدفترية  فيما يتعلق بتقييم قيمة االستخدام، تعتقد اإلدارة أن أي تغيير  
 راضات الرئيسية. لوحدة توليد النقد، بما في ذلك الشهرة، قيمتها القابلة لالسترداد بشكل جوهري. نناقش أدناه اآلثار المترتبة على التغييرات في االفت

 
 واالستهالك واإلطفاء هوامش األرباح قبل الفائدة والضريبة  (1)

 
  ٪ 20  تستخدم لقياس األداء المالي العام والربحية للشركة. وفي حال االحتفاظ بنفس جميع االفتراضات األخرى، فإن انخفاض هذا المعدل بنسبة

   ٪( على جميع التدفقات النقدية المتوقعة، سيؤدي إلى قيمة استخدام تساوي القيمة الدفترية الحالية.49: 2021)
  

 معدل الخصم  (2)
 

بناًء على أسعار السوق المعدلة لتعكس تقديرات اإلدارة للمخاطر    2022مارس    31يُعد الخصم تقديًرا لمتوسط التكلفة المرجح لرأس المال كما في  
:  2021)  ٪23بنسبة    هذا المعدل  زيادةالمحددة المتعلقة بالقطاع والعمليات في بولندا. وفي حال االحتفاظ بنفس جميع االفتراضات األخرى، فإن  

 ٪( سيؤدي إلى قيمة استخدام تساوي القيمة الدفترية الحالية. 11
 

 معدل قيمة النمو النهائية  (3)
 

ات األخرى،  يشير إلى المتوسط المرجح لمعدل النمو المستخدم الستنتاج التدفقات النقدية بعد فترة الموازنة. وفي حال االحتفاظ بنفس جميع االفتراض
 ٪( سيؤدي إلى قيمة استخدام تساوي القيمة الدفترية الحالية. 48: 2021) ٪111معدل النمو هذا بنسبة  انخفاضفإن 
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 غير المسيطرة والمطلوبات األخرىحقوق  ال خيار بيع  15
 

 غير المسيطرة حقوق  ال خيار بيع    15-1
 

  غير المسيطرة في مجموعة مليكوما بحصتها التناسبية من صافي الموجودات المحددة المقتناة.الحقوق تثبت المجموعة 
 

  حقوق الملكية غير حقوقاتفاقية شراء األسهم، يكون هذا خيا ًرا إلزاميًا غير قابل لإللغاء لالستحواذ على نسبة المساهمة المتبقية من حاملي 
في تاريخ انتهاء الخيار؛ أي السنة الخامسة من تاريخ االنتهاء. المسيطرة   

 
يوم عمل من تاريخ انتهاء صالحية الخيار. يتم إثبات قيمة    15يمكن ممارسة خيار البيع المتاح لحاملي حقوق الملكية غير المسيطرة في غضون  

باتفاقية شراء   الوارد  للمبلغ األعلى من سعر الشراء  ة  الفائدأو المحدد من خالل تطبيق مضاعفات األرباح على األرباح قبل    األسهماالسترداد 
. قدرت  األسهملمجموعة مليكوما، والمخفضة وفقا لصافي الدين الواردة باتفاقية شراء    2022للسنة المالية    المدققة واالستهالك واإلطفاء  ضريبة  وال

دل خصم  ممارسة الخيار. تم استخدام معوقت  مليون لاير سعودي عند    26,9مليون لاير سعودي إلى    24,4المجموعة إجمالي التدفقات النقدية من  
، على التوالي لقيم االسترداد بناًء على الخيارين. هذا هو المستوى الثالث من التقييم العادل وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ٪10,3٪ و3,1قدره  
 لمزيد من التفاصيل حول التقييم العادل.  27. يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 13رقم 

 
 المقابل المحتمل  15-2

 
 .3-27مليون لاير سعودي إلى مساهمي األقلية في مجموعة مليكوما. راجع اإليضاح  3,9المجموعة خالل السنة بسداد مبلغ قامت 

 
 مخزون  16

 
 2022 2021 
   

 152,092 218,598 مواد أولية 
 18,032 19,141 مواد تغليف 

 95,293 92,662 بضائع جاهزة 
 19,599 16,704 قطع غيار ومستلزمات وبنود أخرى 

 28,854 23,949 بضائع بالطريق 
 371,054 313,870 

 ( 11,647) ( 11,633) ناقصاً: مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم )انظر أدناه( 
 359,421 302,223 

 
 فيما يلي حركة مخصص مخزون بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة: 

 
 2022 2021 
   

 12,048 11,647 أبريل  1
 ( 401) ( 14) للسنة عكس 

 11,647 11,633 مارس 31
 

  



القوائم الماليةالحوكمةالمراجعة االستراتيجية و االدارية

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

 2022مارس   31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

30 
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( 
  )شركة مساهمة سعودية(

 2022مارس   31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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   ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى  17
 

 2022 2021 
   

 248,257 ,115268 ذمم مدينة تجارية 
   ناقًصا: مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية

 ( 37,988) ( ,19039) )انظر أدناه( 
 210,269 ,213229 صافي الذمم المدينة التجارية 

 16,925 ,63712 دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 
 242,084 227,194 

 
مليون لاير   37,9:  2021مليون لاير سعودي )  39,2، انخفضت قيمة الذمم المدينة التجارية بقيمة دفترية مبدئية تبلغ  2022مارس    31كما في  

 سعودي( وتم رصد مخصص لها بالكامل. انظر أدناه الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية. 
 

 2022 2021 
   

 35,881 37,988 أبريل  1
 2,107 1,202 المحمل للسنة 

 37,988 39,190 مارس 31
 

من    ليس من عادة المجموعة الحصول على ضمانات مقابل الذمم المدينة وبالتالي فإن الغالبية العظمى من الذمم المدينة غير مضمونة. ومع ذلك، 
القيمة قابلة لالسترداد بالكامل على أساس الخبرة السابقة. راجع اإليضاح رقم   الذمم المدينة غير منخفضة  حول مخاطر    28المتوقع أن تكون 

 االئتمان الخاصة بالذمم المدينة التجارية، والذي يشرح كيفية إدارة المجموعة وقياسها لجودة ائتمان الذمم المدينة التجارية.
 

 ودائع ومبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى  18
 

 2022 2021 
   

 21,805 20,471 دفعات مقدمة إلى موردين 
 ً  8,496 9,574 مبالغ مدفوعة مقدما

 5,031 4,433 ودائع ضمان وودائع أخرى 
 34,478 35,332 

 
   نقد وما يماثله 19

 
 2022 2021 
   

 22,852 4,524 نقد في الصندوق 
 45,246 87,655 حساب جاري –نقد لدى البنوك 

 645,192 533,783 ودائع مرابحة بنكية قصيرة األجل 
 625,962 713,290 

 
: 2021مارس    31)  2022مارس    31٪ سنويًا للسنة المنتهية في  1,80٪ إلى  0,03المرابحة البنكية قصيرة األجل من  تتراوح معدالت ودائع  

٪ سنويًا(. يتم االحتفاظ بالنقد في الحسابات الجارية وودائع المرابحة البنكية قصيرة األجل لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية  1,80٪ إلى  0,02من  
 عادلة للنقد وما يماثله القيمة الدفترية في نهاية كل فترة تقرير.جيدة. تقارب القيمة ال

 
  



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

 2022مارس   31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

32 

 

 رأس المال واالحتياطيات  20
 

 رأس المال المصدر والمدفوع    20-1
 

 2022 2021 
   

 32,500 32,500 رياالت سعودية للسهم الواحد )*(  10سهم بقيمة 
   رأس المال المصدر والمدفوع 

 325,000 325,000 مارس 31
  

 .2019مارس  31)*( يشمل أسهم الخزينة المستحوذ عليها خالل السنة المنتهية في 
 

 احتياطي نظامي  20-2
 

٪ من صافي أرباح السنة إلى االحتياطي النظامي حتى يساوي  10وفقًا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتعين على الشركات تحويل 
٪ من صافي الربح للسنة إلى االحتياطي  10٪ من رأس مالها. ومع ذلك، بموجب النظام األساسي للشركة، على الشركة أن تحول  30االحتياطي  هذا  

٪ من رأس المال المدفوع وهو ما يتماشى مع نظام الشركات السابق. تم تحقيق هذه النسبة في  50النظامي حتى يعادل هذا االحتياطي على األقل  
. إن 2021و  2022مارس    31ات السابقة، وبالتالي لم يتم إجراء أي تحويالت أخرى الى االحتياطي النظامي خالل السنتين المنتهيتين في  السنو

 هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على مساهمي المجموعة. 
 

 احتياطي آخر  20-3
 

٪ من صافي الربح العائد لمساهمي سدافكو إلى هذا  10خالل تحويل نسبة  في السنوات السابقة، قرر المساهمون تكوين احتياطي اختياري من  
مليون لاير سعودي إلى االحتياطي    20,7االحتياطي. يعتمد استخدام هذا االحتياطي على قرار المساهمين. وقد تم في السنة الحالية تحويل مبلغ  

  مليون لاير سعودي(. 26,1: 2021االختياري )
 

 غير مسيطرة حقوق   21
 

لها   بولندا ذ.م.م والتي  المالية اإلجمالية لشركة سدافكو  المعلومات  أدناه ملخص  المالية  حقوق  موضح  المعلومات  تمثل  غير مسيطرة جوهرية. 
   الملخصة أدناه المبالغ قبل الحذف داخل المجموعة.

 
 2021 2022 قائمة المركز المالي المختصرة لشركة سدافكو بولندا إس بي. زد. أو. أو 

   
 58,049 74,545 موجودات متداولة 
 ( 28,609) ( 37,753) مطلوبات متداولة 

 29,440 36,792   صافي الموجودات المتداولة
   

 66,318 59,028 موجودات غير متداولة 
 ( 29,283) ( 26,541) مطلوبات غير متداولة 

 37,035 32,487   صافي الموجودات غير المتداولة 
   

 66,475 69,279   الموجوداتصافي  
   

 45,369 48,500 حقوق الملكية العائدة لمالك المجموعة 
 21,106 20,779 غير مسيطرة حقوق 

 69,279 66,475 
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( 
  )شركة مساهمة سعودية(

 2022مارس   31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 غير مسيطرة )تتمة( حقوق    21
 

 2021 2022 قائمة الدخل الشامل المختصرة لشركة سدافكو بولندا إس بي. زد. أو. أو 
   

   مارس   31المنتهية في للسنة 
 214,891 295,447 إيرادات 

 ( 214,648) ( 288,031) المصاريف 
 243 7,416 الربح للسنة 

   
   الربح للسنة العائد إلى: 

 ( 444) 5,316 مالك سدافكو 
 687 2,100 غير مسيطرة حقوق 

 7,416 243 
   

   مجموع الدخل الشامل العائد إلى:
 ( 444) 5,316 مالك سدافكو 

 687 2,100 غير مسيطرة حقوق 
 7,416 243 

   التدفقات النقدية الموجزة 
   مارس   31للسنة المنتهية في 

 11,141 6,678 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 ( 1,576) ( 1,892) التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 172 ( 2,226) التمويلية التدفقات النقدية من األنشطة  
 9,737 2,560 صافي الزيادة في النقد وما يماثله 

 
 

 أمور متعلقة بالزكاة وضريبة الدخل  22
 

تقدم الشركة إقرارها الزكوي على أساس غير موحد. تتكون المكونات الرئيسية للقاعدة الزكوية للشركة والشركات التابعة لها والتي تخضع  
سنة وصافي الربح المعدل ،  الزكاة وضريبة الدخل ، بشكل أساسي من حقوق المساهمين ، والمخصصات في بداية الللزكاة بموجب لوائح 

. لممتلكات واآلالت والمعدات وبعض البنود األخرىل يةالدفتر  القيمة مطروًحا منه خصم صافي  
 

 المحّمل للسنة    22-1
 

 لي: ديسمبر مما ي 31في للسنتين المنتهيتين يتكون المحّمل 
 

 2022 2021 
   

 22,962 22,609 مصروف الزكاة 
 - 2,613 ضريبة الدخل 

 25,222 22,962 
 

 مخصص الزكاة وضريبة الدخل  22-2
 

 فيما يلي حركة الزكاة وضريبة الدخل المستحقة: 
 

 المجموع  ضريبة الدخل  الزكاة  
    

 16,327 - 16,327 2020أبريل  1في 
 22,962 - 22,962 المحمل للسنة 

 4,612 - 4,612 تحويل إلى مستحقات ومطلوبات أخرى 
 ( 21,679) - ( 21,679) مدفوعات 

 22,222 - 22,222 2021مارس  31في 
 25,222 2,613 22,609 المحمل للسنة 

 ( 25,363) ( 2,613) ( 22,750) مدفوعات 
 22,081 - 22,081 2022مارس  31في 

 



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

 2022مارس   31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة(  الزكاة 22
 

 الربوط وضع  22-3
 

 مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. 2019مارس  31تم االنتهاء من الربوط الزكوية للسنوات حتى السنة المنتهية في 
 

. وقد طلبت الهيئة  2022يوليو  31واستلمت شهادة زكاة سارية المفعول حتى  2021مارس  31قدمت الشركة اإلقرار الزكوي للسنة المنتهية في 
. وقدمت سدافكو المعلومات المطلوبة. لم تصدر الهيئة حتى اآلن ربوطها النهائية لسنتي  2020مارس    31عن السنة المنتهية في    معلومات إضافية

 . 2021و 2020
 

 الضريبة المؤجلة على المنشآت األجنبية    22-4
 

 قوائم المالية الموحدة للمجموعة.إن موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة المتعلقة بالمنشآت األجنبية غير جوهرية بالنسبة لل
 

 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 23
 

 2022 2021 
   

 156,839 179,807 ذمم دائنة تجارية 
 12,132 11,694 ذمم دائنة أخرى 

 191,501 168,971 
 

 وبالتالي، تمثل القيمة الدفترية لهذه األرصدة نفس قيمتها العادلة. شهًرا من تاريخ التقرير.    12تتم تسوية الذمم الدائنة التجارية واألخرى عادة خالل  
 

 مستحقات ومطلوبات أخرى 24
 

 2022 2021 
   

 89,198 92,044   مستحقات متعلقة بالموظفين
 43,183 54,685 مستحقات متعلقة بالتسويق 

 35,527 35,469 مستحقات اإليجار والمرافق 
 14,931 15,654 مستحقة الدفع ضريبة القيمة المضافة 

 10,141 9,980   والمرافق  اآلالتصيانة 
 74,208 80,066   مستحقات أخرى

 287,898 267,188 
   

المستحقات والمطلوبات األخرى عادة خالل   قيمتها    12تتم تسوية  الدفترية لهذه األرصدة نفس  وبالتالي، تمثل القيمة  من تاريخ التقرير.  شهًرا 
 العادلة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



القوائم الماليةالحوكمةالمراجعة االستراتيجية و االدارية

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

 2022مارس   31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 الربوط وضع  22-3
 

 مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. 2019مارس  31تم االنتهاء من الربوط الزكوية للسنوات حتى السنة المنتهية في 
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 . 2021و 2020
 

 الضريبة المؤجلة على المنشآت األجنبية    22-4
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 12,132 11,694 ذمم دائنة أخرى 

 191,501 168,971 
 

 وبالتالي، تمثل القيمة الدفترية لهذه األرصدة نفس قيمتها العادلة. شهًرا من تاريخ التقرير.    12تتم تسوية الذمم الدائنة التجارية واألخرى عادة خالل  
 

 مستحقات ومطلوبات أخرى 24
 

 2022 2021 
   

 89,198 92,044   مستحقات متعلقة بالموظفين
 43,183 54,685 مستحقات متعلقة بالتسويق 

 35,527 35,469 مستحقات اإليجار والمرافق 
 14,931 15,654 مستحقة الدفع ضريبة القيمة المضافة 

 10,141 9,980   والمرافق  اآلالتصيانة 
 74,208 80,066   مستحقات أخرى

 287,898 267,188 
   

المستحقات والمطلوبات األخرى عادة خالل   قيمتها    12تتم تسوية  الدفترية لهذه األرصدة نفس  وبالتالي، تمثل القيمة  من تاريخ التقرير.  شهًرا 
 العادلة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 2022مارس   31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  25
 

 تمت المعامالت مع األطراف ذات العالقة في سياق العمل االعتيادي بشروط تجارية وتمت الموافقة عليها من قبل اإلدارة.  )أ(
 

للمجموعة منشآت تعد شركات تابعة، بما في ذلك   )ب( الشقيقة  القرين لصناعة  تتضمن الشركات  شركات تابعة وشركات زميلة لشركة 
 الكيماويات البترولية وشركة مشاريع الكويت القابضة. 

 
 مارس:  31فيما يلي ملخص كافة المعامالت واألرصدة الجوهرية مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنها للسنة المنتهية في   )ج( 

 
   مطلوب إلى أطراف ذات عالقة  معامالت مع األطراف ذات العالقة   

 2021 2022  2021 2022 طبيعة المعاملة المعامالت مع 
      

شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة  
 شقيقة( )*(

 أقساط تأمين
 11,278 11,652 

 
1,403 2,308 

 24 -  1,016 1,054 خدمات استشارية بي كيه سي لالستشارات )شركة شقيقة( 
أنظمة   و تثبيت شراء الطاقة البديلة )شركة شقيقة( شركة مشاريع 

 - 2,905 الطاقة الشمسية
 

- - 
 أقساط تأمين شركة أكسا للتأمين التعاوني )*(

 634 - 
 

- - 
    1,403 2,332 

 
 )*( تمثل هذه المعامالت مصاريف التأمين صافية من أي مطالبات مستلمة. 

 
 العالقة شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات 

 
ر مضمونة  تتم المعامالت مع أطراف ذات عالقة بشروط مكافئة لتلك السائدة في المعامالت التجارية البحتة. إن األرصدة القائمة في نهاية السنة غي

   وغير محملة بالفوائد.
 

العالقة. قامت المجموعة بتقييم أي انخفاض في قيمة الذمم  لم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات للذمم المدينة أو الدائنة عن أي من األطراف ذات  
: ال شيء(، إن وجدت. يجري عمل هذا التقييم في كل سنة مالية من خالل  2021المدينة فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة على أي أطراف ذات عالقة )

 قة. فحص المركز المالي لألطراف ذات العالقة والسوق الذي يعمل فيه الطرف ذو العال
 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة للمجموعة:
 

 2022 2021 
   

 14,127 ,33513 منافع موظفين قصيرة وطويلة األجل 
 567 545 منافع نهاية الخدمة 

 14,694 13,880 مجموع التعويضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة 
 

  



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

 2022مارس   31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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نهاية الخدمة للموظفين. تصرف المنافع بموجب متطلبات نظام العمل السعودي في المملكة العربية السعودية. تعتمد  لدى المجموعة برنامج منافع  
عربية  منافع نهاية الخدمة للموظفين على أساس رواتبهم األخيرة وجميع البدالت وعدد سنين خدمتهم التراكمية كما هو وارد في أنظمة المملكة ال

   السعودية. 
 

تة  الجدول التالي مكونات صافي مصاريف المنافع المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة والمبالغ المثبيلخص  
 في قائمة المركز المالي الموحدة: 

 
 2022 2021 
   

  ٪3,1    ٪3,04 معدل الخصم 
    ٪3,1   ٪3,04   المعدل المتوقع لزيادة الرواتب

 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 
 12,873 12,186 تكلفة الخدمة الحالية 

 2,810 3,451 تكلفة الفائدة على التزامات المنافع 
 15,683 15,637 صافي مصروف المنافع 

 
   صافي مصروف المنافع المثبت في قائمة الدخل الشامل الموحدة 

 2022 2021 
   

 3,574 3,726 خسارة إعادة القياس الناشئة عن الخبرة 
   

   تسوية صافي االلتزام المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة 
 2022 2021 
   

 113,041 119,794   االلتزام كما في بداية السنةصافي  
 2,810 3,451 تكلفة الفائدة على التزامات المنافع 

 12,873 12,186 تكلفة الخدمة الحالية 
 3,574 3,726 خسارة إعادة القياس 

 ( 12,504) ( 11,012) منافع مدفوعة 
 119,794 128,145   صافي االلتزام في نهاية السنة

 
 سنوات(.  10,45: 2021مارس  31سنوات ) 10,40يبلغ  2022مارس  31المتوسط المرجح لمدة التزام المنافع المحددة كما في 

 
حالة  النظام غير ممول مع عدم وجود موجودات تدعم المطلوبات وفقا للنظام. وهذا يعرض الموظفين لفقدان المنافع أو التأخير في المدفوعات في 

 صاحب العمل على الوفاء بالتزاماته أو أي مطالبات غير متوقعة للتدفق النقدي. عدم قدرة  
 
تستند المطلوبات على بعض االفتراضات التي تشكل مخاطر بأنه في حالة عدم تحقق االفتراضات كما هو مفترض، فقد تتفاوت المطلوبات. لهذا  

 : الغرض، مبين أدناه حساسية النتائج لبعض االفتراضات الرئيسية
 

 معدل الخصم: 
 

 2022 2021 
   

 ( 2,578) ( 2,849) في معدل الخصم  ٪0,25زيادة بنسبة 
 2,688 2,971 في معدل الخصم  ٪0,25نقص بنسبة 

 
  



القوائم الماليةالحوكمةالمراجعة االستراتيجية و االدارية

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

 2022مارس   31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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   السعودية. 
 

تة  الجدول التالي مكونات صافي مصاريف المنافع المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة والمبالغ المثبيلخص  
 في قائمة المركز المالي الموحدة: 

 
 2022 2021 
   

  ٪3,1    ٪3,04 معدل الخصم 
    ٪3,1   ٪3,04   المعدل المتوقع لزيادة الرواتب

 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 
 12,873 12,186 تكلفة الخدمة الحالية 

 2,810 3,451 تكلفة الفائدة على التزامات المنافع 
 15,683 15,637 صافي مصروف المنافع 

 
   صافي مصروف المنافع المثبت في قائمة الدخل الشامل الموحدة 

 2022 2021 
   

 3,574 3,726 خسارة إعادة القياس الناشئة عن الخبرة 
   

   تسوية صافي االلتزام المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة 
 2022 2021 
   

 113,041 119,794   االلتزام كما في بداية السنةصافي  
 2,810 3,451 تكلفة الفائدة على التزامات المنافع 

 12,873 12,186 تكلفة الخدمة الحالية 
 3,574 3,726 خسارة إعادة القياس 

 ( 12,504) ( 11,012) منافع مدفوعة 
 119,794 128,145   صافي االلتزام في نهاية السنة

 
 سنوات(.  10,45: 2021مارس  31سنوات ) 10,40يبلغ  2022مارس  31المتوسط المرجح لمدة التزام المنافع المحددة كما في 

 
حالة  النظام غير ممول مع عدم وجود موجودات تدعم المطلوبات وفقا للنظام. وهذا يعرض الموظفين لفقدان المنافع أو التأخير في المدفوعات في 

 صاحب العمل على الوفاء بالتزاماته أو أي مطالبات غير متوقعة للتدفق النقدي. عدم قدرة  
 
تستند المطلوبات على بعض االفتراضات التي تشكل مخاطر بأنه في حالة عدم تحقق االفتراضات كما هو مفترض، فقد تتفاوت المطلوبات. لهذا  

 : الغرض، مبين أدناه حساسية النتائج لبعض االفتراضات الرئيسية
 

 معدل الخصم: 
 

 2022 2021 
   

 ( 2,578) ( 2,849) في معدل الخصم  ٪0,25زيادة بنسبة 
 2,688 2,971 في معدل الخصم  ٪0,25نقص بنسبة 

 
  

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

 2022مارس   31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 معدل زيادة الرواتب:
 

 2022 2021 
   

 2,681 2,964 في معدل زيادة الرواتب  ٪0,25زيادة بنسبة 
 ( 2,584) ( 2,856) في معدل زيادة الرواتب  ٪0,25نقص بنسبة 

 
الرئيسية التي  تم تحديد تحليل الحساسية أعاله بناًء على طريقة تقوم باستقراء أثر التزام المنافع المحددة نتيجة للتغيرات المعقولة في االفتراضات  

الفترة التي أعدت عنها القوائم المالية. يقوم تحليل الحساسية على التغير في االفتراضات الرئيسية مع بقاء جميع االفتراضات  تحدث في نهاية  
ي االفتراضات  األخرى ثابتة. قد ال يمثل تحليل الحساسية التغيرات الفعلية في التزام منافع نهاية الخدمة ألنه من غير المحتمل بأن تكون التغيرات ف 

 ستقلة عن بعضها. م
 

 فيما يلي تحليل االستحقاق المتوقع لاللتزامات غير المخصومة المتعلقة بالتزامات منافع الموظفين: 
 

 2022 2021 
   

 48,067 47,412 سنوات  5 -1
 43,954 38,719 سنوات  10 - 6

 67,993 85,182 سنة فما فوق  11
 

 األدوات المالية   27
 

 المالية الموجودات    27-1
 

 2021 2022 إيضاح  
    موجودات مالية غير مشتقة 

    موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 
 227,194 242,084 17   ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

 713,290 625,962 19   نقد وما يماثله
 5,031 4,433 18 ودائع ضمان وودائع أخرى 
 945,515 872,479  مجموع الموجودات المالية 

 
   ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 

 
غيرات في مخاطر  الذمم 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 2022 إيضاح  
    مطلوبات مالية غير مشتقة 

    مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة 
 249,379 272,244 24 )باستثناء ضريبة القيمة المضافة المستحقة الدفع(مستحقات ومطلوبات أخرى  

 168,971 191,501 23 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 
 63,840 66,633 13 مطلوبات إيجارية 

 3,388 3,176  توزيعات أرباح دائنة 
 2,332 1,403 25 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة 

 487,910 534,957  مجموع المطلوبات المالية 
 

  



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

 2022مارس   31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( المطلوبات المالية 27-2
 

 2021 2022 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
   

 26,881 24,229 غير المسيطرة  الحقوقخيار بيع 
 2,878 - المقابل المحتمل المستحق 

 24,229 29,759 
   

 517,669 559,186   مجموع المطلوبات المالية 
   

   مطلوبات مالية مشتقة 
   مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 650 511 اتفاقيات عمالت أجنبية آجلة 
 511 650 

 
 إن القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية تقارب قيمتها العادلة. ال تعتبر الموجودات المالية مخاطر ائتمان جوهرية. 

 
 األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة  27-3

 
 أساليب التقييم المستخدمة لتحديد القيم العادلة  ( أ

 
 التقييم المستخدمة في تقييم األدوات المالية ما يلي: تشمل أساليب 

 
 بالنسبة للمستهدف من المقابل المحتمل مستحق الدفع والمبيعات المستقبلية المتوقعة وصافي الهوامش  •
 غير المسيطرة الحالية لألرباح المستقبلية  الحقوقبالنسبة لقيمة خيار شراء  •
 د العمالت اآلجلة القيمة الحالية لألرباح المستقبلية ضمن عقو •

 
 (3قياسات القيمة العادلة باستخدام المدخالت الهامة التي ال يمكن رصدها )المستوى  ( ب

 

المحتمل   المقابل 
 المستحق 

بيع   الحقوق  خيار 
 المجموع  غير المسيطرة 

    
 29,759 26,881 2,878 2021أبريل  1

 614 614 - إطفاء خصم 
 ( 1,978) ( 1,978) - للسنة العكس )المحمل( 

 ( 1,158) ( 1,288) 130 فروق صرف العمالت 
 ( 3,925) - ( 3,925) مدفوعات 

 917 - 917 خسارة في إلغاء اإلثبات 
 24,229 24,229 - 2022مارس  31

 
 عملية التقييم  ( ج

 

ثابت للرقابة فيما يتعلق بقياس القيم العادلة.  تتطلب بعض السياسات المحاسبية واإلفصاحات للمجموعة قياس القيم العادلة. لدى المجموعة إطار  
افة  يتضمن ذلك فريق تقييم من مجموعة شقيقة لشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية والتي تضطلع بالمسؤولية الشاملة عن اإلشراف على ك

إلى المدير المالي. يراجع فريق التقييم بانتظام  من القيم العادلة، وتقديم التقا  3قياسات القيم العادلة الجوهرية، بما في ذلك المستوى   رير مباشرةً 
يم بتقييم  المدخالت الهامة التي ال يمكن رصدها وتعديالت التقييم. إذا تم استخدام معلومات من طرف خارجي لقياس القيم العادلة، يقوم فريق التقي

هذه التقييمات تفي بمتطلبات المعايير المطبقة، بما في ذلك مستوى التسلسل   األدلة التي تم الحصول عليها من األطراف الخارجية لدعم استنتاج أن
 الهرمي للقيمة العادلة الذي يجب تصنيف هذا التقييم بموجبه. لم تكن هناك تغييرات في أساليب التقييم خالل السنة. 

  



القوائم الماليةالحوكمةالمراجعة االستراتيجية و االدارية

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

 2022مارس   31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة(  األدوات المالية 27
 

 )تتمة( المطلوبات المالية 27-2
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   مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 650 511 اتفاقيات عمالت أجنبية آجلة 
 511 650 

 
 إن القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية تقارب قيمتها العادلة. ال تعتبر الموجودات المالية مخاطر ائتمان جوهرية. 

 
 األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة  27-3

 
 أساليب التقييم المستخدمة لتحديد القيم العادلة  ( أ

 
 التقييم المستخدمة في تقييم األدوات المالية ما يلي: تشمل أساليب 
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 )تتمة(  األدوات المالية 27
 

 )تتمة(  عملية التقييم ( ج
 

 مالية، تقوم اإلدارة المالية بما يلي: في نهاية كل سنة 
 

 التحقق من جميع المدخالت الرئيسية لتقرير التقييم المستقل.  -
 تقييم حركات تقييم العقارات عند مقارنتها بتقرير تقييم السنة السابقة.  -
 عقد مناقشات مع المقيم المستقل.  -

 
تاريخ كل تقرير خالل مناقشات التقييم ربع السنوية بين المدير المالي وفريق التقييم.   في  3و 2يتم تحليل التغييرات في القيم العادلة من المستوى 

 كجزء من هذه المناقشة، يعرض الفريق تقريًرا يشرح فيه أسباب تحركات القيمة العادلة، إن وجدت. 
 

 الرئيسية من قبل المجموعة كالتالي:  3يتم استخالص وتقييم مدخالت المستوى 
 

يتم تقدير التدفقات النقدية المتوقعة بناء على تحقق المبيعات المنشودة وصافي الهوامش استناداً إلى بنود اتفاقية شراء    -المقابل المحتمل   •
 األسهم وبناء على علم المنشأة باألعمال وكيفية أثرها على البيئة االقتصادية الحالية. 

األرباح المتوقعة على األرباح المتوقعة قبل ضريبة الدخل واالستهالك واإلطفاء للسنة  مضاعفات    -غير المسيطرة  الحقوق  خيارات   •
 لمجموعة مليكوما والتي تم تخفيضها وفقا لصافي الديون الواردة باتفاقية شراء األسهم.  2022المالية 

خدام حسابات القيمة الحالية وتقييمات السوق  تتضمن أساليب التقييم استخدام نماذج قياسية للتسعير اآلجل باست  -عقود العمالت اآلجلة   •
مدخالت  المتوسطة. عند االقتضاء، تتوقع هذه النماذج التدفقات النقدية المستقبلية وتخصم المبالغ المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام ال

عار صرف العمالت األجنبية واألسعار  التي يمكن رصدها على أساس السوق بما في ذلك منحنيات أسعار الفائدة وفروق االئتمان وأس
 اآلجلة والفورية. 

 
 أدوات مالية مشتقة  (د

 
جنبية. في  خالل السنة، أبرمت الشركات التابعة البولندية للمجموعة عدة عقود آجلة للعمالت األجنبية لتغطية التقلبات في المعامالت بالعمالت األ

مليون لاير    80,55عقًدا آجاًل للعمالت األجنبية بقيمة إجمالية اسمية قدرها    (38:  2021مارس    31)  55، كان لدى المجموعة  2022مارس    31
:  2021مارس    31)  مليون لاير سعودي  0,51وصافي القيمة الدفترية السلبية بمبلغ    (مليون لاير سعودي  35,5:  2021مارس    31)سعودي  

مارس    31  اآلجلة للعمالت األجنبية المستحقة المثبتة خالل السنة المنتهية في . بلغ صافي الخسارة المحققة من العقود  (مليون لاير سعودي  0,65
.  (مليون لاير سعودي  0,23  المحقق  الربحصافي    :2021مارس    31)  مليون لاير سعودي  0,59قائمة الربح أو الخسارة الموحدة مبلغ    في  2022

وتم تصنيفها  أو الموجودات المتداولة  ض المحاسبية ضمن المطلوبات المتداولة  تم تصنيف جميع هذه العقود على أنها "محتفظ بها للمتاجرة" لألغرا 
   في القوائم المالية الموحدة. تعتمد المجموعة على الطرف المقابل لتقييم هذه المشتقات. 2ضمن المستوى 

 
 ة حسب مدة االستحقاق: فيما يلي تحليل األدوات المالية المشتقة والقيم العادلة ذات الصلة مع القيم االسمية المصنف

 

 
القيمة العادلة  

 الموجبة 
القيمة العادلة  

 القيمة االسمية  السالبة 

 القيم االسمية حسب فترة االستحقاق 

 أشهر 3خالل 
إلى   3من 
 شهراً  12

1 - 5  
 سنوات

       
        اتفاقيات عمالت أجنبية آجلة 

       
 - 44,782 35,770 80,552 1,647 1,136 2022مارس  31كما في 

       
 - 9,775 25,684 35,459 1,339 689 2021مارس  31كما في 

 
 .2022مارس  31أشهر كما في  6تكون االستحقاقات من اتفاقيات العمالت األجنبية اآلجلة أقل من 

  



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

 2022مارس   31إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية   28
 

الرئيسية للمجموعة على ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى ومستحقات ومطلوبات أخرى، ومطلوب إلى أطراف ذات  تشتمل المطلوبات المالية  
المدينة األخرى والنقد وما المالية الرئيسية للمجموعة على الذمم المدينة التجارية والذمم  يماثله.    عالقة ومطلوبات إيجارية. تشتمل الموجودات 

 ألدوات المالية لدى المجموعة بشكل معقول القيم العادلة. تقارب القيم الدفترية ل
 
إن المجموعة معرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. وتشرف اإلدارة العليا للمجموعة على إدارة هذه المخاطر. تحصل  

المخاطر المالية وإطار حوكمة المخاطر المالية المناسب  اإلدارة العليا للمجموعة على الدعم من لجنة المخاطر المالية التي تقدم المشورة حول  
وأن  للمجموعة. تقدم لجنة المخاطر التأكيد لإلدارة العليا للمجموعة بأن أنشطة المخاطر المالية للمجموعة خاضعة لسياسات وإجراءات مناسبة  

لسياسات وأهداف المخاطر لدى المجموعة. يقوم مجلس اإلدارة بفحص واعتماد السياسات    المخاطر المالية قد تم تحديدها وقياسها وإدارتها وفقاً 
 إلدارة كل من هذه المخاطر الملخصة أدناه: 

 
 مخاطر السوق 

 
مما يؤثر    -مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار األسهم    -مخاطر السوق هي مخاطر أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق  

أو قيمة مقتنياتها من األدوات المالية. يتمثل الهدف من إدارة مخاطر السوق في إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق  على إيرادات المجموعة  
تغيرات في  ضمن حدود مقبولة، مع تحسين العائد. مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة ل 

لسوق أو أسعار السوق لألوراق المالية بسبب تغير في معدل االئتمان للمصدر أو األداة أو تغير في انطباعات السوق أو أنشطة  أسعار أرباح ا
  المضاربة والعرض والطلب على األوراق المالية والسيولة في السوق. تكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار الفائدة 

 مخاطر األسعار األخرى مثل مخاطر أسعار حقوق الملكية. ومخاطر العملة و
  

  .2022مارس  31إن تحليالت الحساسية في األقسام التالية تتعلق بالمركز المالي كما في 
 

 مخاطر سعر الفائدة  (1
 

المركز المالي للمجموعة والتدفقات  إن مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على  
مارس    31دة. في  النقدية. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار الفائدة من خالل المراقبة المنتظمة لجداول أسعار الفائدة لألدوات المالية المحملة بفائ

ائدة. تتكون الموجودات المالية التي تحمل  ، ليس لدى المجموعة أي اقتراضات وبالتالي ال يتم عرض حساسية مخاطر أسعار الف2021و  2022
فائدة على  فائدة من ودائع المرابحة قصيرة األجل بأسعار فائدة ثابتة. ولذلك، ال تتعرض لمخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية ومخاطر أسعار ال

 القيمة العادلة. 
 

 مخاطر العملة  (2
 

قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر العملة عندما  مخاطر العملة هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في  
مع كانت  السنة،  للمجموعة. خالل  الوظيفية  العملة  بعملة غير  المثبتة  والمطلوبات  والموجودات  المستقبلية  التجارية  المعامالت  تقويم  امالت  يتم 

   لبحريني والزلوتي البولندي والدينار الكويتي والدينار األردني واليورو والدوالر األمريكي.المجموعة باللاير السعودي والدينار ا
 

غير السعودي  باللاير  المرتبطة  غير  العمالت  عن  الناشئة  العملة  لمخاطر  المجموعة  تعرض  تتعرض    يُعد  ال  المالية.  القوائم  هذه  في  جوهري 
العمالت األجنبية في سياق أعمالها االعتيادية حيث كانت المعامالت الهامة للمجموعة خالل السنة  المجموعة جوهريًا للتقلبات في أسعار صرف  

 إما باللاير السعودي أو الدوالر األمريكي.
 

 مخاطر األسعار  (3
 

رات في أسعار السوق )غير تلك  مخاطر األسعار هي مخاطر تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية للتقلبات نتيجة للتغي
ا أو  الناتجة عن معدل العمولة الخاصة أو مخاطر العملة( سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة باألدوات المالية الفردية أو ُمصدره

 ة خاضعة لمخاطر األسعار األخرى.عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة والمتاجر بها في السوق. ليس لدى المجموعة أي أدوات مالي 
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المدينة األخرى والنقد وما المالية الرئيسية للمجموعة على الذمم المدينة التجارية والذمم  يماثله.    عالقة ومطلوبات إيجارية. تشتمل الموجودات 

 ألدوات المالية لدى المجموعة بشكل معقول القيم العادلة. تقارب القيم الدفترية ل
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لسياسات وأهداف المخاطر لدى المجموعة. يقوم مجلس اإلدارة بفحص واعتماد السياسات    المخاطر المالية قد تم تحديدها وقياسها وإدارتها وفقاً 
 إلدارة كل من هذه المخاطر الملخصة أدناه: 

 
 مخاطر السوق 

 
مما يؤثر    -مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار األسهم    -مخاطر السوق هي مخاطر أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق  

أو قيمة مقتنياتها من األدوات المالية. يتمثل الهدف من إدارة مخاطر السوق في إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق  على إيرادات المجموعة  
تغيرات في  ضمن حدود مقبولة، مع تحسين العائد. مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة ل 

لسوق أو أسعار السوق لألوراق المالية بسبب تغير في معدل االئتمان للمصدر أو األداة أو تغير في انطباعات السوق أو أنشطة  أسعار أرباح ا
  المضاربة والعرض والطلب على األوراق المالية والسيولة في السوق. تكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار الفائدة 

 مخاطر األسعار األخرى مثل مخاطر أسعار حقوق الملكية. ومخاطر العملة و
  

  .2022مارس  31إن تحليالت الحساسية في األقسام التالية تتعلق بالمركز المالي كما في 
 

 مخاطر سعر الفائدة  (1
 

المركز المالي للمجموعة والتدفقات  إن مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على  
مارس    31دة. في  النقدية. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار الفائدة من خالل المراقبة المنتظمة لجداول أسعار الفائدة لألدوات المالية المحملة بفائ

ائدة. تتكون الموجودات المالية التي تحمل  ، ليس لدى المجموعة أي اقتراضات وبالتالي ال يتم عرض حساسية مخاطر أسعار الف2021و  2022
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 مخاطر العملة  (2
 

قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تنشأ مخاطر العملة عندما  مخاطر العملة هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في  
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 مخاطر األسعار  (3
 

رات في أسعار السوق )غير تلك  مخاطر األسعار هي مخاطر تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية للتقلبات نتيجة للتغي
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 مخاطر االئتمان 
 

ية. تدير  مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة الطرف المقابل لألداة المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مال
ة بصورة  المجموعة مخاطر االئتمان من خالل تقييم المالءة االئتمانية لألطراف المقابلة قبل إبرام أي معامالت وكذلك مراقبة أي تعرضات قائم

ومخاطر االئتمان للعمالء، بما في ذلك الذمم المدينة القائمة   هوما يماثل مستمرة لضمان التسوية في الوقت المناسب. تنشأ مخاطر االئتمان من النقد 
 واألوراق المالية والودائع األخرى الناتجة من أنشطتها التشغيلية. 

 
 االئتمان لدى المجموعة كما في تاريخ التقرير هو كما يلي: إن إجمالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر 

 
 2021 2022 إيضاح  

    موجودات مالية 
 210,269 21229,3 17   بالصافي –ذمم مدينة تجارية  

 713,290 625,962 19 نقد وما يماثله 
 5,031 ,4334 18 ودائع ضمان وودائع أخرى 

  716859, 928,590 
  

 المدينة التجارية الذمم  )أ(
 

مان  تدار مخاطر ائتمان العمالء لكل وحدة أعمال على حدة وتخضع لسياسة المجموعة وإجراءاتها وضوابطها الرقابية المتعلقة بإدارة مخاطر ائت
ة وفقًا لهذا التقييم. يتم مراقبة الذمم  العمالء. يتم تقييم الجودة االئتمانية للعميل بناًء على مجموعة من العوامل النوعية والكمية وحدود االئتمان الفردي

   المدينة القائمة وذلك بشكل منتظم شريطة أن تكون مشكوك في تحصيلها.
 

( من إجمالي الذمم التجارية القائمة. يتكون  ٪48:  2021مارس    31)  ٪43عمالء يمثلون حوالي    5، كان لدى المجموعة  2022مارس    31في  
القا التجارية  المدينة  الذمم  السعودية و٪88:  2021)  ٪82ئمة من  رصيد  العربية  بالمملكة   )4( الخليجي  5٪:  ٪2021  التعاون  بدول مجلس   )

( بدول أخرى. ونظراً لقصر أجل الذمم المدينة التجارية، تعد قيمها الدفترية هي نفس قيمها  ٪7:  2021٪ )14)بخالف المملكة العربية السعودية( و
 العادلة. 

 
انخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير على أساس فردي لكبار العمالء. باإلضافة إلى ذلك، يتم تجميع عدد كبير من الذمم المدينة  يتم تحليل متطلبات  

الصغيرة إلى مجموعات متماثلة ويتم تقييمها بشكل جماعي لتحري االنخفاض في قيمتها. يُفترض حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان إذا  
يوماً في تسديد المدفوعات التعاقدية. يحدث التخلف عن سداد الذمم المدينة التجارية عندما يخفق الطرف المقابل    90خر ألكثر من  كان المدين قد تأ

يوماً من تاريخ استحقاقها. تستمر المجموعة في ممارسة نشاط اإلنفاذ لمحاولة استرداد الذمم المدينة المستحقة.    90في سداد دفعاته تعاقدية خالل  
ً وع ، عندما تكون  ندما يتم استرداد المبالغ، يتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. تقوم المجموعة بشطب الموجودات المالية، كلياً أو جزئيا

   قد استنفدت جميع جهود االسترداد العملية وخلصت إلى عدم وجود توقعات معقولة الستردادها.
 

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

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

 
 تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير كما يلي: 

 2022 2021 
   

 210,269 229,321 بالصافي   -أطراف أخرى   -ذمم مدينة تجارية 
 690,438 621,438 نقد لدى البنوك 

 5,031 ,4334 ودائع ضمان وودائع أخرى 
 192,558 905,738 
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تخدام  يتم إيداع النقد لدى البنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تعتبر ودائع الضمان والودائع األخرى ذات مخاطر ائتمان منخفضة وبالتالي تم اس

بناًء على تقييم اإلدارة لالنخفاض في القيمة، فإنه ال يوجد داع لرصد مخصص    شهًرا لتقييم االنخفاض في القيمة.  12نموذج الخسارة المتوقعة لمدة  
 مطلوب فيما يتعلق بهذه األرصدة للسنوات المعروضة. 

 
للخسائر االئتمانية المتوقعة المنصوص عليها في المعيار الدولي  بالنسبة للذمم المدينة التجارية، تطبق المجموعة النهج المبسط لرصد مخصص  

والذي يسمح باستخدام مخصص الخسارة المتوقعة على مدى عمر كافة الذمم المدينة التجارية. ولقياس الخسائر االئتمانية    9للتقرير المالي رقم  
التجارية بناء على خصائص مخاطر اال الذمم المدينة  ئتمان المشتركة وأيام التخلف عن السداد. عالوة على ذلك، تتضمن  المتوقعة، يتم تجميع 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة المعلومات المستقبلية. 
 

فترة ربع سنوية( ويتم تعديلها وفقًا لمتوسط معدالت االسترداد التاريخية.    24تأخذ مصفوفة المخصصات في االعتبار الخسارة االئتمانية التاريخية )
ى  تعديل معدالت الخسارة التاريخية أنها تعكس المعلومات الحالية والمستقبلية حول عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء علكما يتم 

عوامل  م التسوية الذمم المدينة. حددت المجموعة معدل التضخم والناتج المحلي اإلجمالي ومعدل البطالة في البلدان التي تبيع فيها سلعها لتكون أه
 ذات الصلة، وبالتالي، قامت بتعديل معدالت الخسارة التاريخية بناًء على التغيرات المتوقعة في هذه العوامل. 

 
 تتمثل خسائر االنخفاض في القيمة للموجودات المالية المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة فيما يلي: 

 2021 2022 إيضاح  
    

 2,107 1,202 17 قيمة الذمم المدينة التجارية خسارة االنخفاض في 
 

 ن: يقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية من العمالء الخارجيي

 2022مارس  31
المتوسط المرجح لمعدل  

 الخسارة مخصص  إجمالي القيمة الدفترية  الخسارة 
    

 627 220,232 ٪1,01 -٪ 0,21 متداولة )غير متأخرة السداد( 
 15 8,345 ٪1,08 -٪ 0,20 يوًما  90 - 1متأخرة السداد من 
 45 1,053 ٪ 18,88 -٪ 2,98 يوًما  180 - 90متأخرة السداد من 

 9,405 9,783 ٪ 100 -٪ 52,39 يوًما 180متأخرة السداد ألكثر من 
 29,098 29,098     ٪100 مخصص محدد 

 14,49٪    268,511 39,190 
 

 2021مارس  31
المتوسط المرجح لمعدل  

 مخصص الخسارة  إجمالي القيمة الدفترية  الخسارة 
    

 577 203,331 ٪1,13 -٪ 0,16 متداولة )غير متأخرة السداد( 
 14 6,803 ٪1,13 -٪ 0,15 يوًما  90 - 1متأخرة السداد من 

 23 460 ٪12,85 -٪ 2,09 يوًما  180 - 90السداد من متأخرة 
 7,115 7,404 ٪ 100 -٪ 51,12 يوًما 180متأخرة السداد ألكثر من 

 30,259 30,259 ٪    100,00 مخصص محدد 
 15,22٪    248,257 37,988 

 
  



القوائم الماليةالحوكمةالمراجعة االستراتيجية و االدارية
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 نقد وما يماثله  )ب(
 

بل من  تُدار مخاطر االئتمان من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى وفقاً لسياسة المجموعة. تتم مراجعة حدود ائتمان الطرف المقا
بموافقة اللجنة المالية للمجموعة. وتم وضع الحدود لخفض تركز  قبل مجلس إدارة المجموعة على أساس سنوي، ويمكن تحديثها طوال الفترة رهناً  

البنوك    المخاطر الى الحد االدنى وبالتالي تخفيف الخسائر المالية الناتجة من اإلخفاق المحتمل للطرف المقابل في السداد. تتعامل المجموعة مع
االستثمارية  للدرجة  ائتمانية  بتصنيفات  والتي تحظى  الجيدة  السمعة  التصنيفات    ذات  إلى  بالرجوع  يماثله  للنقد وما  االئتمان  تقييم جودة  ويمكن 

 االئتمانية الخارجية. 
 

 إن مخاطر االئتمان على األرصدة لدى البنوك محدودة حيث يتم االحتفاظ بأرصدة النقد لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية مرتفعة. 
 

 مخاطر السيولة 
 

تواجه منشأة ما صعوبات في تأمين السيولة للوفاء الالزمة للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنتج  إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن  
كل  مخاطر السيولة عن عدم القدرة على أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمتها العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بش

افية، من خالل تسهيالت ائتمانية، للوفاء باالرتباطات المستقبلية. وهذا يشمل النظر في توقعات التدفقات النقدية المستقبلية،  دوري من توفر سيولة ك
يمكن    الُمعدة باستخدام افتراضات حول طبيعة وتوقيت ومبلغ المعامالت المستقبلية، والمسار المخطط لإلجراءات والتدفقات النقدية األخرى التي 

ا معقولة وقابلة للتحقيق في ظروف المجموعة. تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر السيولة لديها من خالل التقييم الدوري للفائض/ العجز  اعتباره
ة  ن استمراريبرأس المال العامل والتأكد من توفر سيولة كافية لتمويل عملياتها اليومية. وعند الضرورة، تبرم المجموعة تسهيالت مع البنوك للتأكد م

 تمويل العمليات. 
 

 يلخص الجدول التالي استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة بناًء على دفعات تعاقدية غير مخصومة: 
 

 شهًرا  12إلى  3 أشهر  3أقل من  عند الطلب  2022مارس  31
 5إلى  1
 سنوات  

 أكثر من 
 سنوات  5 

 
 المجموع 

 191,501 - - - 191,501 - ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 

مستحقات ومطلوبات أخرى )باستثناء  
 272,244 - - - 272,244 - ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع( 

 3,176 - - - - 3,176 توزيعات أرباح دائنة 
 1,403 - - - 1,403 -   مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

 26,979 - 26,979 - - -   غير المسيطرةالحقوق خيار بيع 
 71,261 50,252 14,948 2,759 3,302 - مطلوبات إيجارية 

 3,176 468,450 
 

2,759 41,927 50,252 566,564 
 

 شهًرا  12إلى  3 أشهر  3أقل من  عند الطلب  2021مارس  31
 5إلى  1
 سنوات  

   أكثر من
 سنوات  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 دائنة 

 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 
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 توزيعات األرباح  29
 

لاير    3على دفع توزيعات أرباح نهائية بمبلغ    2021يوليو    12وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنعقد في  
 مليون لاير سعودي. 96سعودي للسهم بمبلغ 

 
مليون لاير سعودي. بلغ    96لاير سعودي للسهم الواحد بمبلغ    3على دفع توزيعات أرباح أولية بمبلغ    2022يناير    4وافق مجلس اإلدارة في  

 لاير سعودي للسهم(.  6مليون لاير سعودي ) 192مجموع توزيعات األرباح للسنة 
 

 مطلوبات محتملة وارتباطات ومعلومات أخرى 30
 

 مطلوبات محتملة  30-1
 

مليون لاير سعودي( فيما يتعلق بضمانات    4,9:  2021مليون لاير سعودي )  1,4، بلغ التزام المجموعة المحتمل  2022مارس    31كما في   •
 صادرة من البنوك لمتطلبات أعمالها المختلفة. 

 
 ارتباطات ومعلومات أخرى 30-2

 
 109,9:  2021مليون لاير سعودي )  42,2المجموعة القائمة للنفقات الرأسمالية المستقبلية  ، بلغت ارتباطات  2022مارس    31كما في   •

 مليون لاير سعودي(. 
 

، لدى المجموعة خطابات اعتماد قائمة صدرت بالنيابة عن الشركة في سياق األعمال االعتيادية بمبلغ ال شيء  2022مارس    31في   •
 مليون لاير سعودي(. 1,8: 2021)
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