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المالية   القوائم  عن فحص  المستقل  الحسابات  مراجع  تقرير 
 األولية الموحدة المختصرة 

 )سدافكو(  واألغذيةللسادة مساهمي الشركة السعودية لمنتجات األلبان 

   مقدمة

المختصرة   الموحدة  األولية  المالية  فحصنا القوائم  لمنتجات المرفقة  م  2022يونيو    30في  كما  لقد  للشركة السعودية 

والشركات التابعة لها )"المجموعة"( المكونة من: واألغذيةاأللبان    )"الشركة" أو "سدافكو"( 
 

 م؛2022يونيو  30قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة كما في  •

 م؛2022يونيو  30فترة الثالثة أشهر المنتهية في ة الربح أو الخسارة الموحدة المختصرة عن قائم •

 م؛2022يونيو  30فترة الثالثة أشهر المنتهية في قائمة الدخل الشامل الموحدة المختصرة عن  •

 م؛2022نيو يو  30فترة الثالثة أشهر المنتهية في عن قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المختصرة   •

 م؛ و 2022يونيو    30فترة الثالثة أشهر المنتهية في عن  قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة   •

 لقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة.لاإليضاحات  •

 
هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة   لمعيار المحاسبة الدولي    وفقاً إن اإلدارة 

المعتمد في المملكة العربية السعودية.  34 ومسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن هذه القوائم المالية  "التقرير المالي األولي" 
 األولية الموحدة المختصرة استناداً إلى فحصنا.

 نطاق الفحص

الرتباطات وفقاً  بالفحص  قمنا لقد الدولي  قبل  2410)الفحص   للمعيار  الُمنفذ من  األولية  المالية  المعلومات  ( "فحص 
السعودية. ويتكون فحص القوائم المالية األولية من توجيه   العربية المملكة في مراجع الحسابات المستقل للمنشأة"، المعتمد

تحليلي وتطبيق إجراءات  والمحاسبية  المالية  األمور  عن  المسؤولين  لألشخاص  بشكل أساسي  وإجراءات استفسارات  ة 
بها طبقا للمعايير الدولية للمراجعة  يتم القيام  أقل بشكٍل كبير في نطاقه من المراجعة التي  ويعد الفحص  فحص أخرى. 

الهامة التي  تأكيد بأننا سنعلم بجميع األمور  فإنه ال يمكننا الحصول على  المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي 
 فلن نُبدي رأي مراجعة.ل عملية المراجعة. وعليه، يمكن التعرف عليها خال

 االستنتاج

ينم إلى علمنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة كما في لإلى فحصنا، ف استناداً  يونيو  30م 
التابعة )سدافكو(    واألغذيةللشركة السعودية لمنتجات األلبان المرفقة  م 2022 غير معدة، لها )"المجموعة"(  والشركات 

)  وفقاً من جميع النواحي الجوهرية،   المحاسبة الدولي  المعتمد في المملكة العربية  34لمعيار  المالي األولي"  ( "التقرير 
 السعودية.

 
 



المالية   القوائم  فحص  عن  المستقل  الحسابات  مراجع  تقرير 
 األولية الموحدة المختصرة )يتبع(

)سدافكو(  واألغذيةللسادة مساهمي الشركة السعودية لمنتجات األلبان 

آخر  أمر 

فترة الثالثة أشهر المنتهية  عن  تمت مراجعة القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للشركة والشركات التابعة لها كما في و 
ير معدل على تلك القوائم المالية األولية الموحدة  غ أبدى استنتاجاً والذي  م من قبل مراجع حسابات آخر  2021يونيو   30في 

 م.2021يوليو   29المختصرة في 

التابعة لها للسنة المنتهية في القوائم  إن   للشركة والشركات  م تم مراجعتها من قبل مراجع  2022مارس    31المالية الموحدة 
 م.2022مايو   16الموحدة في حسابات آخر الذي أبدى رأياً غير معدل حول هذه القوائم المالية 

عن كي بي إم جي لالستشارات المهنية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناصر أحمد الشطيري

 454رقم الترخيص 

م2022 اغسطس 18جدة، في 
هـ1444محرم  20الموافق  













 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(
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لها التقرير   .1  المنشأة المعد 

 
الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )"الشركة" أو "سدافكو"(، هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة 

بتاريخ   4030009917السعودية بموجب السجل التجاري رقم   العربية في جدة  ـه  1396ربيع اآلخر    21الصادر 
 م(.1976أبريل   21)

 
باسم "المجموعة" وتوزيع منتجات األلبان   تعمل الشركة مع الشركات التابعة لها المشار إليها  بشكل أساسي في إنتاج 

الغذائية المختلفة في المم والمواد  لكة العربية السعودية وبولندا وبعض الدول الخليجية والعربية األخرى. والمشروبات 
 من هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة. 5المعلومات المتعلقة بهيكل المجموعة مبينة في اإليضاح رقم 

 
 دية.، المملكة العربية السعو 21422، جدة 5043يقع المكتب المسجل للمجموعة في حي النخيل، ص.ب  

 
 أساس اإلعداد   .2

 
 بيان االلتزام 2-1
 

التقرير المالي األولي المعتمد  34لمعيار المحاسبة الدولي    وفقاً تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 

والمحاسبين  للمراجعين  الهيئة السعودية  األخرى المعتمدة من  واإلصدارات  والمعايير  في المملكة العربية السعودية 
للمجموعة سنوية  الة  ويجب قراءة هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة جنبا إلى جنب مع القوائم المالية الموحد

 م )"آخر قوائم مالية سنوية"(.2022مارس   31كما في وحتى السنة المنتهية في 
  

المختصرة جميع المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة کاملة من القوائم  ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة 
. ومع ذلك، للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية  وفقاً المعدة    المالية الموحدة السنوية

السياسات المحاسبية و  والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في التفسيرية اليضاحات  اإلتم إدراج  مختارة لشرح األحداث 
منذ آخر قوائم مالية سنوية. إضافةً لذلك،للمجموعة المركز المالي   نتائج الفترة األولية المنتهية في   وأداءها   30فإن 

 م.2023مارس  31م ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي تنتهي في  2022يونيو 
 
 أساس القياس  2-2
 

التكلفة التاريخية باستثناء البنود   الهامة التالية في تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة على أساس 
 قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة:

 

 يتم إثبات خيار طرح الحصص غير المسيطرة بالقيمة الحالية لمبلغ االسترداد؛ •

 يتم إثبات التزام المنافع المحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة؛ و  •

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. األدوات المالية •  المشتقة تقاس 
 

تبويب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع طريقة عرض الفترة الحالية.  تم إعادة 

 
 عملة النشاط والعرض 2-3

 
وعملة  العملة الوظيفية للشركة  باعتباره  السعودي  باللاير  المختصرة  الموحدة  المالية األولية  هذه القوائم  تم عرض 

 عرض المجموعة. يتم تقريب جميع المبالغ إلى أقرب ألف لاير، ما لم يذكر خالف ذلك. 
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 أساس اإلعداد )يتبع( .2

 
 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير  2-4
 

من قبل المجموعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية المطبق  تم تطبيق التعديالت التالية على المعايير واإلطار الحالي  

ينتج عن تطبيق ما يلي تغييرات في الربح أو حقوق الملكية    .التي تم االفصاح عنها سابقاالموحدة المختصرة. ولم 
 

 انتاريخ السري الوصف  المعيار / التفسير 
   

تكلفة تنفيذ عقد  -عقود غير مجدية   37معيار المحاسبة الدولي  

 م2022يناير  1 تعديل -
   

التحسينات السنوية للمعايير الدولية   المعايير الدولية للتقرير المالي
  –م 2018دورة   -للتقرير المالي  

 م2020

 م2022يناير  1

   
والمعدات:   16معيار المحاسبة الدولي   الممتلكات واآلالت 

تحصيالت قبل االستخدام المقصود 
 تعديل   -

 م2022يناير  1

   
 م2022يناير  1 التعديل  -إشارة إلى إطار المفاهيم  3المعيار الدولي للتقرير المالي 

 
 المعايير الصادرة التي لم تدخل حيز التنفيذ 2-5
 

فيما يلي المعايير والتفسيرات والتعديالت التي صدرت ولكن لم تطبق حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموحدة  

بتقييم االنعكاسات على القوائم المالية األولية الموحدة للمجموعة عند التطبيق.  المختصرة.  تعتزم  تقوم المجموعة حاليًا 
 المعايير، متى كان ذلك ممكنا، عندما تصبح سارية المفعول.المجموعة تطبيق هذه 

 

 الوصف المعيار / التفسير 

ساري اعتبارا من الفترات التي  
 تبدأ من أو بعد التاريخ التالي

   

تأمين 17المعيار الدولي للتقرير المالي   م2023يناير  1 عقود 
   

 1معيار المحاسبة الدولي  

كمتداولة أو  تصنيف المطلوبات 

غير متداولة )التعديالت على 
 (1معيار المحاسبة الدولي  

 م2023يناير  1
 

   

 م2023يناير  1 تعريف التقديرات المحاسبية  8معيار المحاسبة الدولي  
   

 12معيار المحاسبة الدولي  

موجودات ضريبة مؤجلة متعلقة 
بموجودات ومطلوبات ناشئة من 

 م2023يناير  1 معاملة منفردة
   

والمعايير   1معيار المحاسبة الدولي  
 م2023يناير  1 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 2بيان الممارسة   الدولية للتقرير المالي

   

 10المعيار الدولي للتقرير المالي 
 28ومعيار المحاسبة الدولي  

بين   بيع أو المساهمة بالموجودات 

الزميلة أو  المستثمر وشركته 
المشروع المشترك )التعديالت على 

 10المعيار الدولي للتقرير المالي 
 (28ومعيار المحاسبة الدولي  

تاريخ  متاح للتطبيق االختياري / 
السريان مؤجل إلى أجل غير 

 مسمى
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 أساس اإلعداد )يتبع( .2

 
 استخدام التقديرات واألحكام  2-6
 

األولية الموحدة المختصرة من اإلدارة استخدام الحكم والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر يتطلب إعداد القوائم المالية 

والمصروفات   واإليرادات  والمطلوبات  للموجودات  عنها  المقرر  المبالغ  وعلى  المحاسبية  السياسات  تطبيق  في 
المصاحبة عن المطلوبات المحتملة. إال أن عدم التأكد بشأن هذه االفتراضات بما في ذلك   لها واإلفصاحات  اإلفصاح 

في  المطلوبات  أو  على القيمة الدفترية للموجودات  تعديالً جوهرياً  تتطلب  نتائج قد  يمكن أن يؤدي إلى  والتقديرات 
 الفترات المستقبلية. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.   

 
 تقديرات واالفتراضات ذات الصلة بشكل مستمر. يتم إثبات مراجعات التقديرات بأثر مستقبلي.وتتم مراجعة ال

 
من  التأكد  الرئيسية لعدم  والمصادر  المحاسبية للمجموعة  في تطبيق السياسات  اإلدارة  التي اتخذتها  الهامة  األحكام 

 التقديرات هي نفسها التي تم وصفها في آخر قوائم مالية سنوية.
  
 اسات المحاسبية الهامةالسي .3
 

تلك المتبعة   المختصرة مع  تتفق السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة إلعداد القوائم المالية األولية الموحدة 
للسنة المنتهية في   السنوية للمجموعة  الموحدة  المالية األولية  القوائم  تطبيق  2022مارس    31في إعداد  م، باستثناء 

تقم المجموعة 2م، كما هو مذكور في اإليضاح  2022يناير  1يرات السارية اعتباًرا من بتاريخ التعديالت والتفس . لم 
تعديل صدر ولكن لم يدخل حيز التنفيذ. تفسير أو   بالتطبيق المبكر ألي معيار أو 

 
 المعلومات القطاعية .4
 
 القطاع التشغيلي  4-1

 
التنفيذي  والرئيس  المجموعة  إدارة  بشأن يراقب مجلس  القرارات  بغرض اتخاذ  نتائج عمليات المجموعة  للمجموعة 

وتقييم األداء. وهم مجتمعين يمثلون صناع القرار التشغيلي الرئيسيين للمجموعة.  تخصيص الموارد 
 

للتقرير المالي    وفقاً تم إعداد قطاعات التشغيل الموضحة أدناه   وتعمل الشركة في قطاعين تجاريين 8للمعيار الدولي   .
يمثل قسم غير رئ ومنتجات العصير، بينما  الحليب  المشروبات  ويمثل قطاع  المشروبات.  يسيين، المشروبات، وغير 

والوجبات الخفيفة.  المشروبات اآليس كريم ومعجون الطماطم والجبن 
 

يكون لديه القدرة الخدمات )أي عندما  أو  يحصل العميل على السيطرة على السلع  على   يتم إثبات اإليرادات عندما 
توجيه استخدام السلع أو االستفادة منها(. يحصل العمالء على السيطرة عندما يتم تسليم البضائع إليهم وقبولها من قبلهم 

 لشروط التسليم المعمول بها، وبالتالي، يتم إثبات اإليرادات في ذلك الوقت.  وفقاً 
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 المعلومات القطاعية )يتبع( .4

 
 التشغيلية )يتبع(القطاعات   4-1

 
 يونيو: 30يمثل الجدول التالي المعلومات القطاعية للفترة المنتهية في 

 
)2022يونيو   30فترة الثالثة أشهر المنتهية في     (غير مراجعةم 
 اإلجمالي غير مخصصة غير المشروبات المشروبات 

     الربح أو الخسارة القطاعية:

 677,837 -- 316,019   361,818 بالصافي  –اإليرادات 
 (46,512) -- (35,601) (10,911) بالصافي -إيرادات بين القطاعات 

 631,325 --   280,418   350,907 إيرادات من عمالء خارجيين
 64,129 41   32,610 31,478 الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

 30,271    -- 9,803 20,468 استهالك وإطفاء
 2,344 41 2,303 -- إيرادات تمويلية

 28,086 -- 27,573 513 تكاليف تمويلية
     
)2022يونيو   30فترة الثالثة أشهر المنتهية في     (غير مراجعةم 
 اإلجمالي غير مخصصة غير المشروبات المشروبات 

     الموجودات القطاعية:
 932,237 -- 303,951 628,286 ممتلكات وآالت ومعدات
 61,745 -- 10,627 51,118 موجودات حق االستخدام

والموجودات غير الملموسة  16,718 -- 16,718 -- الشهرة 

 5,091 243 4,848 -- موجودات غير متداولة أخرى

 1,426,811 1,220,610 141,863 64,338 موجودات متداولة

 2,442,602 1,220,853 478,007 743,742 إجمالي الموجودات

     المطلوبات القطاعية:
 680,358   628,042 52,316 -- مطلوبات متداولة أخرى

بيع الحصص غير المسيطرة  48,663 --   48,663 -- خيار 

 62,249 -- 11,331 50,918 مطلوبات عقود اإليجار

 131,217 130,955 262 -- التزامات منافع الموظفين

 922,487 758,997 112,572 50,918 إجمالي المطلوبات  

  
 م )غير مراجعة(2021يونيو  30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 اإلجمالي غير مخصصة غير المشروبات المشروبات 

     الربح أو الخسارة القطاعية:
 516,574 -- 238,866 277,708 بالصافي  -اإليرادات 

 (24,171) -- (18,053) (6,118) بالصافي  –إيرادات بين القطاعات 

   492,403 -- 220,813   271,590 إيرادات من عمالء خارجيين
 43,274    493 19,469   23,312 الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

   25,905 --  8,472   17,433 استهالك وإطفاء
  1,019  493  526 -- إيرادات تمويلية
 1,824 --  1,221  603 تكاليف تمويلية
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 المعلومات القطاعية )يتبع( .4

 
 القطاعات التشغيلية )يتبع( 4-1

 
 م )مراجعة(2022مارس   31 

 اإلجمالي غير مخصصة غير المشروبات المشروبات 
     

     الموجودات القطاعية:
 935,403     --  304,397 631,006  ممتلكات وآالت ومعدات

 64,954     --    11,283  53,671  موجودات حق االستخدام
والموجودات غير الملموسة    18,462     --    18,462 -- الشهرة 

  5,656  243  5,413 -- موجودات غير متداولة أخرى

 1.261.945 1,108,233 113,401 40,311 موجودات متداولة

 2,286,420 1,108,476 452,956 724,988 إجمالي الموجودات

     المطلوبات القطاعية:

 516,585 468,743 39,518 8,324 المطلوبات المتداولة
بيع الحصص غير المسيطرة      24,229  --     24,229  -- خيار 

   56,107    --  9,607   46,500 مطلوبات عقود اإليجار

 128,145    127,865  280 -- التزامات منافع الموظفين

 725,066 596,608   73,634   54,824 إجمالي المطلوبات 

 

 قامت اإلدارة بتصنيف عملياتها الجغرافية على النحو التالي:
 

 
 فترة الثالثة أشهر 

 يونيو  30المنتهية في 

 م2021 م2022 
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

   المعلومات الجغرافية:
من عمالء خارجيين:    اإليرادات 

   412,681 503,694 المملكة العربية السعودية
   47,974 89,988 بولندا

   13,667 14,346 دول مجلس التعاون الخليجي
   18,081 23,297 أخرى

   492,403 631,325 اإلجمالي

 

 م2022مارس   31 م2022يونيو   30 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   الموجودات التشغيلية غير المتداولة:
 947,237 942,851 المملكة العربية السعودية

 59,028 54,629 بولندا
   13,729 13,311 دول مجلس التعاون الخليجي

  4,481 5,000 أخرى

 1,024,475 1,015,791 اإلجمالي
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 المعلومات القطاعية )يتبع( .4
 
 التعديالت 4-2
 

بعض   تخصيص  يتم  غير ال  والمطلوبات  المتداولة  والمطلوبات  المتداولة  والموجودات  المتداولة  غير  الموجودات 
 المتداولة لقطاعات التشغيل حيث يتم إدارتها على مستوى المجموعة.

 
 تسوية الربح 4-3

 
 فترة الثالثة أشهر 

 يونيو  30المنتهية في 
 م2021 م2022 
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 42,781 64,088 القطاعات المقرر عنهاإجمالي ربح 
 493 41 إيرادات تمويلية

 43,274 64,129 الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

 
 معلومات المجموعة .5
 

يلي:  تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للمجموعة ما 
 

 الفعليةالملكية  حقوق  %   بلد التأسيس  األنشطة الرئيسية العالقة االسم

    
يونيو   30

 م2022
 مارس   31

 م2022

 شركة تابعة شركة سدافكو البحرين المحدودة
المواد الغذائية  
 ومنتجات األلبان

 
 البحرين

100% 100% 

شركة سدافكو األردنية للمواد الغذائية 
 المحدودة

 شركة تابعة
المواد الغذائية  
 ومنتجات األلبان

 
 األردن

100% 100% 

 شركة تابعة سدافكو قطر ذ.م.مشركة 
المواد الغذائية  
 ومنتجات األلبان

 %75 %75 قطر

شركة سدافكو الكويت للمواد الغذائية  
 المحدودة )*(

 شركة تابعة
المواد الغذائية  
 ومنتجات األلبان

 %49 %49 الكويت

بولندا إس بي المحدودة   شركة سدافكو 
بولندا"(  )"سدافكو 

 %100 %100 بولندا قابضةشركة  شركة تابعة

 %76 %76 بولندا منتجات األلبان شركة تابعة شركة مليكوما إس بي المحدودة )**(

شركة فوديكسو إس بي المحدودة  
)**( 

 %76 %76 بولندا منتجات األلبان شركة تابعة

شركة ملكيوما لأللبان إس بي  
  المحدودة )**(

 %37 %37 بولندا منتجات األلبان شركة زميلة

  
 )*( يتم االحتفاظ بحقوق الملكية المتبقية بشكل مفيد من خالل أطراف تعينهم الشركة.

 )**( يشار إلى هذه الكيانات مجتمعة باسم "مجموعة مليكوما".
 

البترولية )"كبيك"(، وهي شركة زميلة لشركة مشاريع  للمجموعة هو شركة القرين لصناعة الكيماويات  الكيان األم 
وتمتلك شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية حصة مساهمة تعادل   من  %40.11الكويت القابضة )"كيبكو"(. 

القرين لصناعة الكيماويات البترولية و شركة  %40.11م:  2022مارس    31رأس المال ) من رأس المال(. وشركتا 
 المالية.مشاريع الكويت القابضة كالهما مدرجتان في سوق الكويت لألوراق  
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 معلومات المجموعة )يتبع( .5

 
يتم إجراء تعديالت، متى ما لزم ذلك، على القوائم المالية للشركات التابعة لتضبط سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة  

 من قبل المجموعة.
 

 ربحية السهم .6
 

 فيما يلي حساب ربحية األسهم األساسية والمخفضة:
 

 
 فترة الثالثة أشهر 

 يونيو  30المنتهية في 

 م2021 م2022 
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

 38,145 54,328 الربح العائد إلى مساهمي الشركة األم )باأللف لاير سعودي(
الربحية األساسية   المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ألغراض 

 32,000 32,000 والمخفضة )بآالف الرياالت السعودية(
الفترة العائد  ربح السهم األساسية والمخفضة على أساس  ربحية  

 1.19 1.70 لمساهمي الشركة األم )لاير سعودي(
 

 الربح العائد لمساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة.تم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة  
 

تم احتساب ربحية السهم المخفضة بقسمة الدخل للفترة العائد لشركاء الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم  
غياب أي أسهم قابلة للتحول ، فإن ربحية السهم القائمة المعدلة لبيان تأثير األسهم العادية المحتمل تخفيضها. ولكن، في  

 المخفضة ال تختلف عن ربحية السهم األساسي.
  

 الممتلكات واآلالت والمعدات .7
 

 تسوية القيم الدفترية:

 

فترة الثالثة أشهر  
 المنتهية في

 يونيو  30

 م2022

 
 السنة المنتهية في  

 مارس 31

 م2022

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   

 860,729 935,403 القيمة الدفترية في بداية الفترة / السنة 
 166,875 24,997 إضافات خالل الفترة / السنة

 (842) -- استبعادات خالل الفترة / السنة
 (89,625) (26,054) استهالك محمل للفترة / للسنة
 (1,734) (2,109) فروق الصرف للفترة / السنة

   
 935,403 932,237 الدفترية في نهاية الفترة / السنةالقيمة 
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  

 م2022يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )المبالغ بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك(

  

15 

 الذمم المدينة التجارية واألخرى .8

 
 الذمم المدينة التجارية هي كما يلي:

 

 

 يونيو  30

 م2022 

 مارس   31 

 م2022
 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   

 268,511 244,397 ذمم مدينة تجارية

 (39,190) (39,463) القيمةيخصم: مخصص خسارة االنخفاض في 

 229,321 204,934 صافي الذمم المدينة
 12,763 14,147 وذمم مدينة أخرى سلف

 219,081 242,084 

 

 فيما يلي الحركة في المخصص لخسارة االنخفاض في القيمة:

 
 يونيو  30

 م2022 
 مارس   31

 م2022
 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   

 37,988 39,190 الفترة / السنةالرصيد في بداية  

 1,202 273 المحمل للفترة / السنة

 39,190 39,463 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 
 النقد وما في حكمه .9

 

 

 يونيو  30

 م2022 

 مارس 31 

 م2022
 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   

 4,524 8,949 النقد في الصندوق

 87,655 57,306 حسابات جارية -نقد لدى البنوك 

 533,783 683,396 ودائع المرابحة المصرفية قصيرة األجل

 749,651 625,962 

 

 رأس المال .10
 
والمدفوع  2022يونيو   30في  به والمصدر  المال المصرح  يتكون من  325م، بلغ رأس   32.5مليون لاير سعودي 

بالكامل، قيمة كل منه سهم مليون  مليون لاير سعودي مكون من  325م: 2022مارس   31لاير سعودي ) 10مدفوع 
 لاير سعودي(. 10، قيمة كل منه  سهممليون  32.5
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 التمويليةالتكاليف  .11

  
 يونيو  30

 م2022
 يونيو  30

 م2021
 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  
    

بيع الحصص غير  صافي التغيرات في القيمة العادلة لخيار 
 636 25,985  (1-11المسيطرة )

 772   661  تكاليف تمويلية على مطلوبات عقود إيجار
 416 1,440  أخرى

  28,086 1,824 

 
غير المسيطرين   11-1 للحصول من حاملي األسهم  غير قابل للنقض  يعد خيار طرح الحصة غير المسيطرة خياًرا ملزًما 

لشروط اتفاقية البيع    وفقاً على حصتهم المتبقية في تاريخ انتهاء صالحية الخيار، أي السنة الخامسة من تاريخ االنتهاء،  
يوم عمل من تاريخ  15الملكية غير المسيطرة يمكن ممارسته خالل فترة خيار البيع المتاح ألصحاب حقوق  المؤقتة.

الشراء    انتهاء الخيار. أعلى من سعر  يتم تحديدها من خالل   وفقاً ويتم إثبات قيمة االسترداد  بالتجزئة أو  لسعر البيع 
م لمجموعة 2022ة المالية تطبيق مكرر الربحية على الربح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء المراجعة للسن

 التفاقية البيع والشراء.  وفقاً مليكوما حيث يتم تخفيضها من خالل صافي الدين 
 

 الزكاة وضريبة الدخل .12
 

 المحمل للفترة (أ
 

 تتكون الزكاة وضريبة الدخل للفترة المنتهية مما يلي:

  
 يونيو  30

 م2022
 يونيو  30

 م2021
 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  
    

 5,276 5,761  الزكاة

 -- 2,089  ضريبة الدخل

 5,276 7,850  المحمل للفترة

 
بنسبة    من الوعاء الزكوي وصافي الدخل / )الخسائر( المعدل للفترة، أيهما أعلى. %2.5تستحق الزكاة 

 
 الزكاة وضريبة الدخل المستحقة (ب

 
وضريبة الدخل   المستحقة خالل الفترة / السنة:فيما يلي تحليل للحركة في الزكاة 

 
 اإلجمالي  ضريبة الدخل  الزكاة 
      

 22,222  --  22,222 م2021 أبريل 1في 
 25,222  2,613  22,609 المحمل للسنة

 (25,363)  (2,613)  (22,750) مدفوعات
 22,081  --  22,081 م )مراجعة(2022مارس   31في 
      

 22,081  --  22,081 م2022أبريل    1في  
 7,850  2,089  5,761 المحمل للفترة

 (2,089)  (2,089)  -- مدفوعات

)غير مراجعة(2022يونيو   30في    27,842  --  27,842 م 



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

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  

 م2022يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )المبالغ بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك(

  

17 

 الزكاة وضريبة الدخل )يتبع( .12
 

 موقف الربوط (ج
 

المنتهية في   للسنة  الزكوي  بتقديم اإلقرار  الشركة  سارية م  2021مارس    31قامت  الزكاة  شهادة  واستلمت 
والضريبة والجمارك )"الهيئة"( معلومات إضافية تتعلق  2023يوليو  31المفعول حتى  م. وطلبت هيئة الزكاة 

وتم االنتهاء من تقييم الهيئة  2020مارس    31بالسنة المنتهية في  المعلومات المطلوبة.  قدمت سدافكو  م. وقد 
 مع الهيئة.م 2019مارس   31للسنوات المنتهية في 

 

ذات العالقة .13  معامالت وأرصدة األطراف 
 

ذات العالقة   13-1 لدى األطراف   المعامالت واألرصدة 
 

خالل السير االعتيادي لألعمال، دخلت المجموعة في معامالت مع الكيانات األخرى التي تقع ضمن تعريف الطرف 
العالقة من شركاء المجموعة، وهم الشركة األم، . تتكون األطراف ذات  24ذي العالقة في معيار المحاسبة الدولي  

أخرى ذات إدارة مشتركة وتتمتع بتأثير جوهري على شركات أخرى وموظفي  التابعة والزميلة وشركات  وشركاتها 
تنشأ المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشكل رئيسي من البضائع / الخدمات المستلمة والعديد من  العليا.  اإلدارة 

تعاقدية متفق عليها.اتفاقيات   األعمال المنفذة بموجب شروط 
 

الشركات الزميلة للمجموعة تشمل الشركات التابعة والزميلة لشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية وشركة   (أ
 مشاريع الكويت القابضة.

 
 المعامالت واألرصدة الهامة: –أطراف ذات عالقة إلى المستحق  (ب

 
  المعامالتمبلغ   

 المعامالت مع المستحق إلى أطراف ذات عالقة
طبيعة  
 المعاملة

 فترة الثالثة أشهر  
  يونيو  30المنتهية في 

  

 م2022

 )غير مراجعة(

 م2021

  )غير مراجعة(

 يونيو   30
 م2022

 )غير مراجعة(

 مارس 31
 م2022

 )مراجعة(
       

شركة البروج للتأمين 
 ( )*(شقيقةالتعاوني )شركة 

 
 1,403 1,227  2,985 2,180 قسط تأمين

شركة بي كيه سي 
لالستشارات )شركة 

 شقيقة(

خدمات 
 استشارية

276 297  101 -- 
شركة أكسا جي أي جي 

 السعودية )شركة شقيقة(
 قسط تأمين

9 --  9 -- 

شركة مشاريع الطاقة 

 (شقيقةالبديلة )شركة 

شراء أنظمة  
الطاقة 

 -- --  1,637 -- الشمسية

     1,337 1,403 

       
 

 )*( تمثل هذه المعامالت مصروفات أقساط التأمين بعد خصم أية مطالبات مستلمة من شركة بروج للتأمين التعاوني.
 



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

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  

 م2022يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )المبالغ بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك(
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ذات معامالت  .13  )يتبع( العالقةوأرصدة األطراف 
 

 المكافآت 13-2

 طبيعة المعامالت االسم
 يونيو  30

 م2022
 يونيو  30

 م2021
 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  

منافع الموظفين قصيرة األجل  موظفي اإلدارة العليا
نهاية الخدمة  2,700 2,700 ومكافآت 

 700 900 أتعاب مديرين  مجلس اإلدارة

  3,600 3,400 

 
 الماليةاألدوات   .14
 

 قياس القيمة العادلة  14-1
 

القيمة العادلة هي الثمن الذي يمكن استالمه عند بيع أصل أو دفعه عند نقل التزام في التعامالت االعتيادية بين  
ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل  األطراف المشاركة في السوق عند تاريخ القياس. 

 المطلوبات تحدث إما:أو تحويل  
 
 في السوق الرئيسية لألصل أو المطلوبات؛ أو  •
 في أفضل سوق مناسبة لألصل أو االلتزام في غياب سوق رئيسية. •
 

 يجب أن تكون السوق الرئيسية أو السوق األجدى متاحة أمام المجموعة.
 

االفتراضات التي تستخ باستخدام  االلتزام  في السوق يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو  دمها األطراف العاملة 
 حال تسعير األصل أو االلتزام، على افتراض أن هذه األطراف تسعى لتحقيق أكبر منفعة اقتصادية لها.

 

إن قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي يأخذ في االعتبار قدرة المشارك في السوق على تحقيق منافع اقتصادية  
له أو ببيعه إلى مشارك آخر في السوق يستخدم األصل بأعلى وأفضل استخدام من األصل بأعلى وأفضل استخدام  

 له.
 

وتثبت   بيانات كافية لقياس القيمة العادلة،  بها  تتوفر  والتي  تستخدم المجموعة أساليب التقييم المناسبة للظروف 
 لة للمالحظة.استخدام المدخالت القابلة للمالحظة ذات الصلة ويقلل من استخدام المدخالت غير القاب

 

والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية األولية  يتم قياس جميع الموجودات 
أدنى مستوى  يتم توضيح هذا، على النحو التالي، على أساس  المختصرة ضمن تسلسل القيمة العادلة.  الموحدة 

 العادلة ككل:من المدخالت الهامة لقياس القيمة  
 

 ( في أسواق نشطة للموجودات أو مطلوبات مماثلة؛غير المعدلةاألسعار المتداولة ) — 1المستوى  •
بصورة مباشرة   -  2المستوى  • أساليب التقييم التي يكون فيها الحد األدنى من المدخالت الجوهرية ملحوظا 

 أو غير مباشرة لقياس القيمة العادلة.
 يكون فيها الحد األدنى من المدخالت الجوهرية غير ملحوظة لقياس القيمة العادلة.  أساليب تقييم  - 3المستوى   •
 

والمطلوبات المثبتة في القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة بالقيمة العادلة على أساس   بالنسبة للموجودات 
لسل الهرمي عن طريق إعادة  متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت التحويالت قد حدثت بين المستويات في التس

نهاية كل فترة  ككل( في  لقياس القيمة العادلة  مستوى من المدخالت الهامة  تقييم التصنيف )استنادا إلى أدنى 
 تقرير.

 

والمطلوبات على أساس طبيعة   اإلفصاح عن القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات  لغرض 
والمط  لوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، كما هو موضح أعاله.وخصائص ومخاطر الموجودات 

 



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

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  

 م2022يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )المبالغ بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك(
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 األدوات المالية )يتبع( .14
 

 االستثمارات المالية المدرجة بالقيمة العادلة 14-2
 

 أساليب التقييم المستخدمة لتحديد القيم العادلة (أ
 

 يلي:تتضمن أساليب التقييم المحددة المستخدمة لتقييم األدوات المالية ما 
 
 بالنسبة للحصص غير المسيطرة، يتم طرح خيار القيمة الحالية لمبلغ االسترداد. •
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. •  األدوات المالية المشتقة تقاس 

 
 األدوات المالية المشتقة (ب

 

دخلت الشركات التابعة البولندية للمجموعة في عدة عقود آجلة للعمالت األجنبية لتغطية التقلبات في معامالت 
( عقدًا آجاًل 55م: 2022مارس   31)  25م، كان لدى المجموعة 2022يونيو   30العمالت األجنبية. وفي  

مليون  80.55م: 2022مارس   31مليون لاير سعودي ) 44للعمالت األجنبية بقيمة إجمالية اسمية قدرها  
مليون  0.51م: 2022مارس   31مليون لاير سعودي ) 2.7لاير سعودي( وصافي القيمة الدفترية السالبة  

العمالت األجنبية اآلجلة المستحقة المثبتة في قائمة  المحققة من عقود  بلغ صافي الخسارة  سعودي(.  لاير 
تبلغ  م، 2022يونيو   30ل فترة الثالثة أشهر المنتهية في الربح أو الخسارة األولية الموحدة المختصرة خال

تم تصنيف جميع هذه  0.23م: 2021يونيو   30مليون لاير سعودي )  1.6ما قيمته   مليون لاير سعودي(. 
العقود على أنها "محتفظ بها للمتاجرة" ألغراض محاسبية ضمن المطلوبات المتداولة وتم تصنيفها بالمستوى  

 الية األولية الموحدة المختصرة. وتعتمد المجموعة على الطرف المقابل لتقييم هذه المشتقات. في القوائم الم 2
 

االسمية المصنفة حسب مدة  المبالغ  الصلة مع  ذات  العادلة  والقيم  المالية المشتقة  تحليل األدوات  يلي  وفيما 
 م:2022يونيو    30االستحقاق كما في 

  

 

القيمة 
العادلة 
 الموجبة

القيمة 
عادلة ال

 السالبة
القيمة 
 االسمية

حسب مدة االستحقاق  القيم االسمية 
 3خالل 

 شهور 
  12إلى   3

 شهر 
1  – 5  

 سنوات
أكثر من  

 سنوات  5

العمالت األجنبية  
 -- -- 21,325 22,574 43,899 2,796 80 اآلجلة

 80 2,796 43,899 22,574 21,325 -- -- 

 
 م.2022يونيو  30أشهر كما في  6للعمالت األجنبية أقل من آجال استحقاق العقود اآلجلة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  

 م2022يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )المبالغ بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك(
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 األدوات المالية )يتبع( .14
 

 فئات الموجودات والمطلوبات المالية 14-3
 

بما في ذلك مستوياتهم  والمطلوبات المالية  المالية  يظهر الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات 
والمطلوبات المالية التي   التسلسل الهرميفي  للقيمة العادلة. وال يشمل ذلك معلومات القيمة العادلة للموجودات 

بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة  الدفترية تمثل تقديرا معقوال للقيمة العادلة.  لم يتم قياسها 
 

 اإلجمالي  العادلة القيمة القيمة الدفترية )غير مراجعة(  م2022يونيو   30
  3المستوى  2المستوى  1المستوى   

      الموجودات المالية غير المشتقة
      الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

 -- -- -- -- 219,081 ذمم مدينة تجارية وأخرى  
 -- -- -- -- 4,763 تأمين وودائع أخرى

 -- -- -- -- 749,651 النقد وما في حكمه  

 -- -- -- -- 973,495 إجمالي الموجودات المالية

      

      المطلوبات المالية غير المشتقة

      المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة
 -- -- -- -- 276,868 ذمم دائنة تجارية وأخرى

 -- -- -- -- 260,921 مستحقات ومطلوبات أخرى
 -- -- -- -- 62,249 مطلوبات عقود اإليجار

مستحقة  -- -- -- -- 99,176 توزيعات أرباح 

 -- -- -- -- 1,337 المستحق إلى أطراف ذات عالقة

 700,551 -- -- -- -- 

      

    المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

بيع الحصص غير المسيطرة  48,663 48,663 -- -- 48,663 خيار 

 48,663 -- -- 48,663 48,663 

      

      المطلوبات المالية المشتقة
    المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 2,716 -- 2,716 -- 2,716 العمالت األجنبية اآلجلة

      

 51,379 48,663 2,716 -- 751,930 إجمالي المطلوبات المالية

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



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

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  

 م2022يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )المبالغ بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك(
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 األدوات المالية )يتبع( .14
 

 الموجودات والمطلوبات المالية )يتبع(  14-3 
 

 
 اإلجمالي  العادلة القيمة القيمة الدفترية )مراجعة( م2022مارس   31

  3المستوى  2المستوى  1المستوى   
      

      الموجودات المالية غير المشتقة
      الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

 -- -- -- -- 242,084 ذمم مدينة تجارية وأخرى  
 -- -- -- -- 625,962 تأمين وودائع أخرى

 -- -- -- -- 4,433 النقد وما في حكمه  

 -- -- -- -- 872,479 إجمالي الموجودات المالية

      
      المطلوبات المالية غير المشتقة

      المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة
 -- -- -- -- 191,501 ذمم دائنة تجارية وأخرى

 -- -- -- -- 272,244 مستحقات ومطلوبات أخرى
 -- -- -- -- 66,633 مطلوبات عقود اإليجار

مستحقة  -- -- -- -- 3,176 توزيعات أرباح 

 -- -- -- -- 1,403 المستحق إلى أطراف ذات عالقة

 534,957 -- -- -- -- 

      
    المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

بيع الحصص غير المسيطرة  24,229 24,229 -- -- 24,229 خيار 

 24,229 -- -- 24,229 24,229 

      المطلوبات المالية المشتقة

    المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 511 -- 511 -- 511 العمالت األجنبية اآلجلة

      

 24,740 24,229 511 -- 559,697 إجمالي المطلوبات المالية

 
 االلتزامات واالرتباطات المحتملة  .15

 

اإليضاح  إلبا في  عنها  المفصح  المحتملة  االرتباطات  إلى  المحتملة 12ضافة  واالرتباطات  االلتزامات  يلي  فيما   ،
 للمجموعة.

 
مليون لاير   43.9م، لدى المجموعة التزامات قائمة لمصروفات رأسمالية مستقبلية تبلغ 2022يونيو  30كما في  (أ

 مليون لاير سعودي(. 42.2م: 2022ارس  م 31سعودي )
 

م: 2022مارس  31مليون لاير سعودي )  1.4م، لدى المجموعة مطلوبات محتملة بقيمة  2022يونيو   30كما في  (ب
 مليون لاير سعودي( فيما يتعلق بضمانات صادرة لمختلف احتياجات األعمال. 1.4

  



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

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  

 م2022يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )المبالغ بآالف الرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك(
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 االحتياطيات األخرى .16

 
ن تكوين احتياطي اختياري عن طريق تحويل نسبة عشرة بالمائة من الربح العائد في السنوات السابقة، قرر المساهمو 

ويتم استخدام هذا االحتياطي  إلى االحتياطي.  الحالية، تم   وفقاً لمساهمي شركة سدافكو  لتقدير المساهمين. وفي الفترة 
 التحويل إلى االحتياطي االختياري.

 
 توزيعات األرباح .17

 
في   المساهمون  السنوية المنعقدة في  وافق  للسهم   3م على توزيع  2022يونيو    28جمعيتهم العمومية  لاير سعودي 

بمبلغ    مليون لاير سعودي. 96الواحد 
 

 األحداث الالحقة .18
 

لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ نهاية الفترة تتطلب إفصاحات أو تعديالت في هذه القوائم المالية األولية الموحدة  
 المختصرة.

 
 اعتماد المعلومات المالية .19

 
الشركة األم في  لإلصدار من قبل مجلس إدارة  واعتمادها  تم الموافقة على القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 
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