
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشركة السعودیة لمنتجات األلبان واألغذیة (سدافكو)
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة (غیر مراجعة)

 مع
 تقریر مراجع الحسابات المستقل 

 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 
 



 

 (سدافكو)  واألغذیة الشركة السعودیة لمنتجات األلبان 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  
 م  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

 
 الفھرس 

 
 الصفحات 

  
 ۲  – ۱ تقریر مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة

  
 ۳ قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة

  
 ٤ قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المختصرة 

  
 ٥ قائمة الدخل الشامل الموحدة المختصرة 

  
 ٦ قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المختصرة

  
 ۷ قائمة التدفقات النقدیة الموحدة المختصرة

  
 ۲٤ - ۸ إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة 
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Commercial Registration of the headquarters in Riyadh is ۱۰۱۰٤۲٥٤۹٤. 

المالیة  القوائم  المستقل عن فحص  الحسابات  مراجع  تقریر 
 األولیة الموحدة المختصرة 

 (سدافكو)  واألغذیةللسادة مساھمي الشركة السعودیة لمنتجات األلبان 

   مقدمة 

للشركة السعودیة لمنتجات المرفقة  م  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰في  كما  لقد فحصنا القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  
 ("الشركة" أو "سدافكو") والشركات التابعة لھا ("المجموعة") المكونة من: واألغذیةاأللبان 

 
 م؛ ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة كما في  •
 م؛ ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰في یة الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھ عن فترة قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المختصرة  •
 م؛ ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰في  ةالثالثة أشھر والستة أشھر المنتھی عن فترةقائمة الدخل الشامل الموحدة المختصرة  •
 م؛ ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰فترة الستة أشھر المنتھیة في عن قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المختصرة  •
 م؛ و ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰فترة الستة أشھر المنتھیة في عن قائمة التدفقات النقدیة الموحدة المختصرة  •
 اإلیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة. •
 

ً   إن اإلدارة ھي لمعیار المحاسبة الدولي    المسئولة عن إعداد وعرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة وفقا
لیتنا ھي إبداء استنتاج عن ھذه القوائم المالیة  ومسئوو"التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.    ۳٤

 ا. إلى فحصن استناداً المختصرة األولیة الموحدة 

 نطاق الفحص 

ً  بالفحص قمنا لقد ) "فحص المعلومات المالیة األولیة الُمنفذ من قبل مراجع ۲٤۱۰الفحص ( للمعیار الدولي الرتباطات وفقا
المعتمد للمنشأة"،  المستقل  توجیھ   العربیة المملكة  في الحسابات  من  األولیة  المالیة  القوائم  فحص  ویتكون  السعودیة. 

بشكل   تحلیلیة وإجراءات  استفسارات  إجراءات  والمحاسبیة وتطبیق  المالیة  األمور  المسؤولین عن  لألشخاص  أساسي 
فحص أخرى. ویعد الفحص أقل بشكل كبیر في نطاقھ من المراجعة التي یتم القیام بھا طبقا للمعاییر الدولیة للمراجعة  

الحصول على تأكید بأننا سنعلم بجمیع األمور الھامة   من  المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، وبالتالي فإنھ ال یمكننا 
 التي یمكن التعرف علیھا خالل عملیة المراجعة. وعلیھ، فلن نبدي رأي مراجعة. 

 االستنتاج

سبتمبر   ۳۰م ینم إلى علمنا شيء یجعلنا نعتقد بأن القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة كما في  ل إلى فحصنا، ف  استناداً 
غیر معدة، من جمیع النواحي  لھا  التابعة    الشركات(سدافكو) و  واألغذیةللشركة السعودیة لمنتجات األلبان  المرفقة    م۲۰۲۲

 ) "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. ۳٤لمعیار المحاسبة الدولي ( الجوھریة، وفقاً 

 
 



المالیة  القوائم  المستقل عن فحص  الحسابات  مراجع  تقریر 
 األولیة الموحدة المختصرة (یتبع)

 (سدافكو)  واألغذیةللسادة مساھمي الشركة السعودیة لمنتجات األلبان 

 أمر آخر

فترتي الثالثة والستة  عن  القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة للشركة والشركات التابعة لھا كما في وتمت مراجعة  
من قبل مراجع حسابات آخر م  ۲۰۲۱یونیو    ۳۰وفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  م  ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰في    ةأشھر المنتھی

یولیو    ۲۹م و ۲۰۲۱أكتوبر    ۲۱ة األولیة الموحدة المختصرة في أبدى استنتاًجا غیر معدل على تلك القوائم المالی والذي
 م على التوالي. ۲۰۲۱

م تم مراجعتھا من قبل مراجع  ۲۰۲۲مارس    ۳۱المالیة الموحدة للشركة والشركات التابعة لھا للسنة المنتھیة في    القوائم  إن
 م. ۲۰۲۲مایو  ۱٦ة في الذي أبدى رأیاً غیر معدل حول ھذه القوائم المالیة الموحدوحسابات آخر 

 عن كي بي إم جي لالستشارات المھنیة

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ناصر أحمد الشطیري 

 ٤٥٤رقم الترخیص 

 م ۲۰۲۲أكتوبر  ۲۳جدة، في 
ھـ۱٤٤٤ربیع األول  ۲۷الموافق 













 (سدافكو)  واألغذیة الشركة السعودیة لمنتجات األلبان 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

  

۸ 

 المنشأة المعد لھا التقریر  .۱
 

الشركة السعودیة لمنتجات األلبان واألغذیة ("الشركة" أو "سدافكو")، ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في المملكة  
ھـ  ۱۳۹٦ربیع اآلخر    ۲۱الصادر في جدة بتاریخ    ٤۰۳۰۰۰۹۹۱۷السعودیة بموجب السجل التجاري رقم    العربیة

 م). ۱۹۷٦أبریل  ۲۱(
 

تعمل الشركة مع الشركات التابعة لھا المشار إلیھا باسم "المجموعة" بشكل أساسي في إنتاج وتوزیع منتجات األلبان 
لكة العربیة السعودیة وبولندا وبعض الدول الخلیجیة والعربیة األخرى.  والمشروبات والمواد الغذائیة المختلفة في المم

 من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة.  ٥المعلومات المتعلقة بھیكل المجموعة مبینة في اإلیضاح رقم  
 

 دیة.، المملكة العربیة السعو۲۱٤۲۲، جدة ٥۰٤۳یقع المكتب المسجل للمجموعة في حي النخیل، ص.ب 
 

 أسس اإلعداد  .۲
 
 بیان االلتزام  ۲-۱
 

 ً التقریر المالي األولي المعتمد   ۳٤لمعیار المحاسبة الدولي    تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة وفقا
للمراجعین والمحاسبین  السعودیة  الھیئة  المعتمدة من  السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى  العربیة  المملكة  في 

 ً سنویة للمجموعة  الإلى جنب مع القوائم المالیة الموحدة    ویجب قراءة ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة جنبا
 م ("آخر قوائم مالیة سنویة"). ۲۰۲۲ مارس ۳۱كما في وحتى السنة المنتھیة في 

  
ال تتضمن ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة كافة المعلومات المطلوبة لمجموعة كاملة من القوائم المالیة  

عدة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. وعلى الرغم من  الموحدة السنویة الم
ذلك، تم إدراج سیاسات محاسبیة وإیضاحات تفسیریة مختارة لشرح األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في  

  ۳۰فةً لذلك، فإن نتائج الفترة األولیة المنتھیة في  المركز المالي للمجموعة وأداءھا منذ آخر قوائم مالیة سنویة. إضا
مؤشراً ۲۰۲۲سبتمبر   بالضرورة  لیست  في    م  تنتھي  التي  المالیة  للسنة  توقعھا  یمكن  التي  النتائج  مارس    ۳۱على 
 م. ۲۰۲۳

 
 أساس القیاس  ۲-۲
 

ناء البنود الھامة التالیة في  تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة على أساس التكلفة التاریخیة باستث
 قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة:

 
 غیر المسیطرة بالقیمة الحالیة لمبلغ االسترداد؛  ةیتم إثبات خیار طرح الحص •
 یتم إثبات التزام المنافع المحددة بالقیمة الحالیة لاللتزامات المستقبلیة باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة؛ و  •
 وات المالیة المشتقة تقاس بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.األد •
 

 تم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع طریقة عرض الفترة الحالیة. 
  



 (سدافكو)  واألغذیة الشركة السعودیة لمنتجات األلبان 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

  

۹ 

 أساس اإلعداد (یتبع) .۲
 

 عملة النشاط والعرض  ۲-۳
 

للشركة وعملة   الوظیفیة  العملة  باعتباره  السعودي  باللایر  المختصرة  الموحدة  األولیة  المالیة  القوائم  ھذه  تم عرض 
 عرض المجموعة. یتم تقریب جمیع المبالغ إلى أقرب ألف لایر، ما لم یذكر خالف ذلك.  

 
 المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر ٤-۲
 

ى المعاییر واإلطار الحالي من قبل المجموعة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة  تم تطبیق التعدیالت التالیة عل
 المختصرة. ولم ینتج عن تطبیق ما یلي تغییرات في صافي الربح أو حقوق الملكیة المقرر عنھا سابقاً للمجموعة.

 
 تاریخ السریان  الوصف المعیار / التفسیر 

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ تعدیل  -تكلفة تنفیذ عقد  -عقود غیر مجدیة  ۳۷الدولي معیار المحاسبة    
التحسینات السنویة للمعاییر الدولیة للتقریر المالي   المعاییر الدولیة للتقریر المالي    

 م ۲۰۲۰ – م ۲۰۱۸دورة  -
 م ۲۰۲۲ینایر  ۱

الممتلكات واآلالت والمعدات: تحصیالت قبل  ۱٦معیار المحاسبة الدولي    
 تعدیل  -االستخدام المقصود 

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ تعدیل -إشارة إلى إطار المفاھیم  ۳المعیار الدولي للتقریر المالي    
 

 المعاییر الصادرة التي لم تدخل حیز التنفیذ  ٥-۲
 

والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تطبق حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة األولیة الموحدة فیما یلي المعاییر والتفسیرات  
المختصرة. تقوم المجموعة حالیًا بتقییم االنعكاسات على القوائم المالیة األولیة الموحدة للمجموعة عند التطبیق. تعتزم 

 ریة المفعول.المجموعة تطبیق ھذه المعاییر، متى كان ذلك ممكنا، عندما تصبح سا

 الوصف المعیار / التفسیر 
التي  ساري اعتبارا من الفترات 

 أو بعد التاریخ التالي  تبدأ من 
   

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ عقود تأمین ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي 
   

 ۱معیار المحاسبة الدولي 
تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة  

 )۱المحاسبة الدولي  (التعدیالت على معیار 
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱
 

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ التعدیالت  ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي    
  ۱معیار المحاسبة الدولي    

 والمعاییر الدولیة للتقریر المالي 
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة ۲بیان الممارسة 

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ تعریف التقدیرات المحاسبیة    ۸معیار المحاسبة الدولي    
   

 ۱۲معیار المحاسبة الدولي 
موجودات ضریبة مؤجلة متعلقة بموجودات  

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ ومطلوبات ناشئة من معاملة منفردة
 
 
 



 (سدافكو)  واألغذیة الشركة السعودیة لمنتجات األلبان 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

  

۱۰ 

 أساس اإلعداد (یتبع) .۲
 
 التنفیذ (یتبع) المعاییر الصادرة التي لم تدخل حیز   ٥-۲

 

 الوصف المعیار / التفسیر 
التي  ساري اعتبارا من الفترات 

 أو بعد التاریخ التالي  تبدأ من 
   

  ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي 
 ۹والمعیار الدولي للتقریر المالي 

التطبیق األولي للمعیار الدولي للتقریر المالي  
  - ۹والمعیار الدولي للتقریر المالي  ۱۷

المعلومات المقارنة (تعدیالت على المعیار 
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ ) ۱۷الدولي للتقریر المالي  

مطلوبات عقود اإلیجار في معامالت البیع  ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي    
 م ۲۰۲٤ینایر  ۱ تعدیل -وإعادة اإلیجار 

   
  ۱۰المعیار الدولي للتقریر المالي 

 ۲۸الدولي ومعیار المحاسبة 
بیع أو المساھمة بالموجودات بین المستثمر  

وشركتھ الزمیلة أو المشروع المشترك 
(التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  

 )۲۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰

تأجیل التاریخ الى أجل غیر  
 مسمى 

 
 استخدام التقدیرات واألحكام   ٦-۲
 

المالیة األولیة الموحدة المختصرة من اإلدارة استخدام الحكم والتقدیرات واالفتراضات التي  یتطلب إعداد ھذه القوائم  
 تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة وعلى المبالغ المقرر عنھا للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات

، بما في ذلك اإلفصاح عن المطلوبات المحتملة. إال أن عدم التأكد بشأن ھذه االفتراضات  لھا واإلفصاحات المصاحبة 
المطلوبات في   أو  للموجودات  الدفتریة  القیمة  على  قد تتطلب تعدیالً جوھریاً  إلى نتائج  أن یؤدي  والتقدیرات یمكن 

 الفترات المستقبلیة. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.    
 
 التقدیرات بأثر مستقبلي. التعدیالت علىتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات ذات الصلة بشكل مستمر. یتم إثبات و
 

التأكد من   لعدم  الرئیسیة  والمصادر  للمجموعة  المحاسبیة  السیاسات  تطبیق  في  اإلدارة  اتخذتھا  التي  الھامة  األحكام 
 مالیة سنویة. التقدیرات ھي نفسھا التي تم وصفھا في آخر قوائم 

  
 السیاسات المحاسبیة الھامة .۳
 

تتفق السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل المجموعة إلعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة مع تلك المتبعة 
المنتھیة في   للسنة  للمجموعة  السنویة  الموحدة  األولیة  المالیة  القوائم  إعداد  باستثناء تطبیق  م،  ۲۰۲۲مارس    ۳۱في 

. لم تقم المجموعة  ۲م، كما ھو مذكور في اإلیضاح  ۲۰۲۲ینایر    ۰۱التعدیالت والتفسیرات الساریة اعتباًرا من بتاریخ  
 بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل صدر ولكن لم یدخل حیز التنفیذ.

  



 (سدافكو)  واألغذیة الشركة السعودیة لمنتجات األلبان 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

  

۱۱ 

 المعلومات القطاعیة  .٤
 
 القطاع التشغیلي  ۱-٤
 

الم إدارة  القرارات بشأن  یراقب مجلس  اتخاذ  المجموعة بغرض  للمجموعة نتائج عملیات  التنفیذي  جموعة والرئیس 
 تخصیص الموارد وتقییم األداء. وھم مجتمعین یمثلون صناع القرار التشغیلي الرئیسیین للمجموعة.

 
في قطاعین تجاریین   المجموعة. وتعمل  ۸تم إعداد قطاعات التشغیل الموضحة أدناه وفقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي  

رئیسیین، المشروبات، وغیر المشروبات. ویمثل قطاع المشروبات الحلیب ومنتجات العصیر، بینما یمثل قسم غیر  
 جبات الخفیفة.المشروبات اآلیس كریم ومعجون الطماطم والجبن والو

 
لدیھ القدرة على   الخدمات (أي عندما یكون  السلع أو  السیطرة على  العمیل على  إثبات اإلیرادات عندما یحصل  یتم 
توجیھ استخدام السلع أو االستفادة منھا). یحصل العمالء على السیطرة عندما یتم تسلیم البضائع إلیھم وقبولھا من قبلھم  

 بھا. وفقًا لذلك، یتم إثبات اإلیراد في ذلك الوقت.  وفقًا لشروط التسلیم المعمول
 

 سبتمبر: ۳۰یمثل الجدول التالي المعلومات القطاعیة للفترة المنتھیة في 
 

 لفترة الستة أشھر المنتھیة في  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 المشروبات  
 غیر

 المشروبات 
 بنود غیر
 المشروبات  اإلجمالي  مخصصة 

 غیر
 المشروبات 

 بنود غیر
 اإلجمالي  مخصصة 

         
        م (غیر مراجعة) ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰

        
        الربح أو الخسارة القطاعیة: 

        
 ۱٬٤۲۳٬۰۲۰ -- ٦۷۰٬٤۰٦ ۷٥۲٬٦۱٤ ۷٤٥٬۱۸۳ -- ۳٥٤٬۳۸۷ ۳۹۰٬۷۹٦ بالصافي  -اإلیرادات 

  -إیرادات بین القطاعات 
 ) ۹۷٬۲۰٥( -- ) ۷٥٬٥۳۳( ) ۲۱٬٦۷۲( ) ٥۰٬٦۹۳( -- ) ۳۹٬۹۳۲( ) ۱۰٬۷٦۱( بالصافي 

إیرادات من عمالء  
 ۱٬۳۲٥٬۸۱٥ -- ٥۹٤٬۸۷۳ ۷۳۰٬۹٤۲ ٦۹٤٬٤۹۰ -- ۳۱٤٬٤٥٥ ۳۸۰٬۰۳٥ خارجیین 

الربح قبل الزكاة وضریبة  
 ۱٥۲٬۷۰۰ ۱٬۱۳۷ ٥۰٬۷٦۷ ۱۰۰٬۷۹٦ ۸۸٬٥۷۱ ۱٬۰۹٦ ۱۸٬۱٥۷ ٦۹٬۳۱۸ الدخل 

 (٦۱٬۰٥۷) -- (۱۹٬۸۱۲) (٤۱٬۲٤٥) ) ۳۰٬۷۸٦( -- ) ۱۰٬۰۰۹( ) ۲۰٬۷۷۷( ستھالك وإطفاء ا
 ٦٬۸۸٦ ۱٬۱۳۷ ٥٬۷٤۹ -- ٤٬٥٤۲ ۱٬۰۹٦ ۳٬٤٤٦ -- إیرادات تمویلیة 
 (٥۸٬٦۰۳) -- (٥۷٬٦۲٤) (۹۷۹) (۳۰٬٥۱۷) -- (۳۰٬۰٥۱) (٤٦٦) تكالیف تمویلیة 

 
  



 (سدافكو)  واألغذیة الشركة السعودیة لمنتجات األلبان 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

  

۱۲ 

 المعلومات القطاعیة (یتبع)  .٤
 
 القطاعات التشغیلیة (یتبع)  ۱-٤
 

 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ 

 المشروبات 
 غیر 

  المشروبات
 بنود غیر 
 مخصصة

 
 اإلجمالي

     الموجودات القطاعیة:      
 ۹۲۲٬٤۷٤ --  ۲۹٦٬٤۳٥ ٦۲٦٬۰۳۹ ممتلكات وآالت ومعدات 
 ٥۹٬۰۰۲ --  ۹٬۹۱٥ ٤۹٬۰۸۷ موجودات حق االستخدام

 ۱٤٬۱۲۳ --  ۱٤٬۱۲۳ --  الشھرة والموجودات غیر الملموسة
 ۷٬۰۱۱ ۲٤۳ ٦٬۷٦۸ --  موجودات غیر متداولة أخرى 

 ۱٬٤۰۰٬۷۳۱ ۱٬۲۱۹٬٤۰۸ ۱۲۲٬۱۸٥ ٥۹٬۱۳۸ موجودات متداولة
 ۲٬٤۰۳٬۳٤۱ ۱٬۲۱۹٬٦٥۱ ٤٤۹٬٤۲٦ ۷۳٤٬۲٦٤ إجمالي الموجودات

     
     المطلوبات القطاعیة: 

 ٥٤۲٬۹٥۹ ٤۹۸٬۸۱۷ ٤٤٬۱٤۲ --  مطلوبات متداولة أخرى 
 ٦٥٬۹۸٦ --  ٦٥٬۹۸٦ --  غیر المسیطرة ةخیار بیع الحص

 ٦۰٬۱۲٥ --  ۱۰٬٥۹۰ ٤۹٬٥۳٥ مطلوبات عقود اإلیجار 
 ۱۳۲٬۲۹۷ ۱۳۲٬۰٦۲ ۲۳٥ --  التزامات منافع الموظفین 

 ۸۰۱٬۳٦۷ ٦۳۰٬۸۷۹ ۱۲۰٬۹٥۳ ٤۹٬٥۳٥ إجمالي المطلوبات  
 
 

 لفترة الستة أشھر المنتھیة في  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 المشروبات  
 غیر

 المشروبات 
 بنود غیر 
 المشروبات  اإلجمالي  مخصصة 

 غیر
 المشروبات 

 بنود غیر 
 اإلجمالي  مخصصة 

         
 م۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰

        (غیر مراجعة) 
        

        الربح أو الخسارة القطاعیة: 
        

 ۱٬۰۷۰٬۷٦۰ -- ٤۸۷٬٦۲٤ ٥۸۳٬۱۳٦ ٥٥٤٬۱۸٦ -- ۲٤۸٬۷٥۸ ۳۰٥٬٤۲۸ بالصافي  -اإلیرادات 
إیرادات بین  

 ) ٤۸٬۲۷۹( -- ) ۳٥٬٤٥٥( ) ۱۲٬۸۲٤( ) ۲٤٬۱۰۸( -- ) ۱۷٬٤۰۲( ) ٦٬۷۰٦( بالصافي  -القطاعات 
إیرادات من عمالء  

 ۱٬۰۲۲٬٤۸۱ -- ٤٥۲٬۱٦۹ ٥۷۰٬۳۱۲ ٥۳۰٬۰۷۸ -- ۲۳۱٬۳٥٦ ۲۹۸٬۷۲۲ خارجیین 
الربح قبل الزكاة  

 ۱۰۲٬۰۹۲ ۱٬۰۷۹ ٤٦٬۲٦۸ ٥٤٬۷٤٥ ٥۸٬۸۱۸ ٥۸٦ ۲٦٬۷۹۹ ۳۱٬٤۳۳ وضریبة الدخل 
 (٥۱٬٤۳۷) -- (۱۷٬٦۹٦) (۳۳٬۷٤۱) (۲٥٬٥۳۲) -- (۹٬۲۲٤) (۱٦٬۳۰۸) استھالك وإطفاء 
 ۱٬٦۱۸ ۱٬۰۷۹ ٥۳۹ -- ٥۹۹ ٥۸٦ ۱۳ -- إیرادات تمویلیة 
 (۲٬۷۸۸) -- (۱٬۷۱٦) (۱٬۰۷۲) (۹٦٤) -- (٤۹٥) (٤٦۹) تكالیف تمویلیة 

 
  



 (سدافكو)  واألغذیة الشركة السعودیة لمنتجات األلبان 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

  

۱۳ 

 (یتبع) المعلومات القطاعیة  .٤
 
 القطاعات التشغیلیة (یتبع)  ۱-٤
 

 م ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ 

 المشروبات  
 غیر 

  المشروبات
 بنود غیر
 مخصصة 

 
 اإلجمالي

     الموجودات القطاعیة:      
 ۸۹۷٬٥۳۷ --  ۲۸۰٬۳۹۸ ٦۱۷٬۱۳۹ ممتلكات وآالت ومعدات 
 ٥۷٬۲۳۳ --  ۱۰٬۰٥۹ ٤۷٬۱۷٤ موجودات حق االستخدام

 ۲۰٬٦٥۱ --  ۲۰٬٦٥۱ --  والموجودات غیر الملموسةالشھرة 
 ٥٬٥۳۱ ۲٤۳ ٥٬۲۸۸ --  موجودات غیر متداولة أخرى 

 ۱٬۲٥۱٬۷٤۳ ۱٬۱۰٥٬۰۷۳ ۱۱۱٬۰۸۷ ۳٥٬٥۸۳ موجودات متداولة
 ۲٬۲۳۲٬٦۹٥ ۱٬۱۰٥٬۳۱٦ ٤۲۷٬٤۸۳ ٦۹۹٬۸۹٦ إجمالي الموجودات 

     
     المطلوبات القطاعیة: 

 ٤۷٤٬٦٦٦ ٤٤٥٬۸۸۱ ۲۸٬۷۸٥ --  مطلوبات متداولة أخرى 
 ۲٥٬٤٤۳ --  ۲٥٬٤٤۳ --  غیر المسیطرة ةخیار بیع الحص

 ٥۷٬٥٥۲ --  ۱۰٬٤٤٤ ٤۷٬۱۰۸ مطلوبات عقود اإلیجار 
 ۱۲۲٬٦۹۷ ۱۲۲٬٤۳٦ ۲٦۱ --  التزامات منافع الموظفین 

 ٦۸۰٬۳٥۸ ٥٦۸٬۳۱۷ ٦٤٬۹۳۳ ٤۷٬۱۰۸ إجمالي المطلوبات 
  
 م (مراجعة)۲۰۲۲مارس  ۳۱ 

 المشروبات  
 غیر 

  المشروبات
 بنود غیر
 مخصصة 

 
 اإلجمالي

     
     الموجودات القطاعیة: 

 ۹۳٥٬٤۰۳    --  ۳۰٤٬۳۹۷ ٦۳۱٬۰۰٦ ممتلكات وآالت ومعدات 
 ٦٤٬۹٥٤    --    ۱۱٬۲۸۳   ٥۳٬٦۷۱ موجودات حق االستخدام

   ۱۸٬٤٦۲    --    ۱۸٬٤٦۲ --  الشھرة والموجودات غیر الملموسة
   ٥٬٦٥٦   ۲٤۳ ٥٬٤۱۳ --  موجودات غیر متداولة أخرى 

 ۱٬۲٦۱٬۹٤٥ ۱٬۱۰۸٬۲۳۳ ۱۱۳٬٤۰۱ ٤۰٬۳۱۱ موجودات متداولة
   ۲٬۲۸٦٬٤۲۰ ۱٬۱۰۸٬٤۷٦ ٤٥۲٬۹٥٦ ۷۲٤٬۹۸۸ إجمالي الموجودات 

     المطلوبات القطاعیة: 
 ٥۱٦٬٥۸٥ ٤٦۸٬۷٤۳ ۳۹٬٥۱۸ ۸٬۳۲٤ المطلوبات المتداولة 

      ۲٤٬۲۲۹  --      ۲٤٬۲۲۹  -- غیر المسیطرة ةخیار بیع الحص
   ٥٦٬۱۰۷    --   ۹٬٦۰۷   ٤٦٬٥۰۰ مطلوبات عقود اإلیجار 

 ۱۲۸٬۱٤٥    ۱۲۷٬۸٦٥   ۲۸۰ --  التزامات منافع الموظفین 
 ۷۲٥٬۰٦٦ ٥۹٦٬٦۰۸   ۷۳٬٦۳٤   ٥٤٬۸۲٤ إجمالي المطلوبات 

 
  



 (سدافكو)  واألغذیة الشركة السعودیة لمنتجات األلبان 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

  

۱٤ 

 المعلومات القطاعیة (یتبع)  .٤
 
 التشغیلیة (یتبع) القطاعات  ۱-٤
 

 قامت اإلدارة بتصنیف عملیاتھا الجغرافیة على النحو التالي: 
 

 
 فترة الثالثة أشھر 

 سبتمبر ۳۰المنتھیة في 
 فترة الستة أشھر 

 سبتمبر ۳۰المنتھیة في 
 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ 
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
     

     المعلومات الجغرافیة: 
     اإلیرادات من عمالء خارجیین: 

 ۸۷۸٬۱۸۰ ۱٬۰۸٥٬۷۳۳ ٤٦٥٬٤۹۹ ٥۸۲٬۰۳۹ المملكة العربیة السعودیة 
 ۸٤٬۲۹۱ ۱٥۹٬۰٦۰ ۳٦٬۳۱۷ ٦۹٬۰۷۲ بولندا

 ۲٦٬٦۸۰ ۳۰٬۱۸۰ ۱۳٬۰۱۳ ۱٥٬۸۳٤ دول مجلس التعاون الخلیجي
 ۳۳٬۳۳۰ ٥۰٬۸٤۲ ۱٥٬۲٤۹ ۲۷٬٥٤٥ أخرى 

 ۱٬۰۲۲٬٤۸۱ ۱٬۳۲٥٬۸۱٥ ٥۳۰٬۰۷۸ ٦۹٤٬٤۹۰ اإلجمالي
 

 
 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۲۲ 

 مارس   ۳۱
 م ۲۰۲۲

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   الموجودات التشغیلیة غیر المتداولة:

 ۹٤۷٬۲۳۷ ۹۳٥٬۸۲۸ المملكة العربیة السعودیة 
 ٥۹٬۰۲۸ ٤۹٬٤۲۸ بولندا

   ۱۳٬۷۲۹ ۱۲٬۸۱٤ دول مجلس التعاون الخلیجي
   ٤٬٤۸۱ ٤٬٥٤۰ أخرى 

 ۱٬۰۲٤٬٤۷٥ ۱٬۰۰۲٬٦۱۰ اإلجمالي
 
 التعدیالت  ۲-٤
 

غیر  والمطلوبات  المتداولة  والمطلوبات  المتداولة  والموجودات  المتداولة  غیر  الموجودات  بعض  تخصیص  یتم  ال 
 المتداولة لقطاعات التشغیل حیث یتم إدارتھا على مستوى المجموعة. 

 
 تسویة الربح ۳-٤

 
 فترة الثالثة أشھر 

 سبتمبر ۳۰المنتھیة في 
 فترة الستة أشھر 

 سبتمبر ۳۰المنتھیة في 
 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ 
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
     

 ۱۰۱٬۰۱۳ ۱٥۱٬٥٦۳ ٥۸٬۲۳۲ ۸۷٬٤۷٥ إجمالي ربح القطاعات المقرر عنھا 
 ۱٬۰۷۹ ۱٬۱۳۷ ٥۸٦ ۱٬۰۹٦ إیرادات تمویلیة

 ۱۰۲٬۰۹۲ ۱٥۲٬۷۰۰ ٥۸٬۸۱۸ ۸۸٬٥۷۱ الربح قبل الزكاة وضریبة الدخل 
     
 



 (سدافكو)  واألغذیة الشركة السعودیة لمنتجات األلبان 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

  

۱٥ 

 معلومات المجموعة  .٥
 

 تتضمن القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة للمجموعة ما یلي:
 

 حقوق الملكیة الفعلیة  %نسبة بلد التأسیس  األنشطة الرئیسیة  العالقة االسم 
سبتمبر  ۳۰    

 م ۲۰۲۲
 مارس   ۳۱

 م ۲۰۲۲
شركة سدافكو البحرین  

المواد الغذائیة   شركة تابعة المحدودة
 ومنتجات األلبان

 
 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ البحرین

شركة سدافكو األردنیة للمواد  
المواد الغذائیة   شركة تابعة الغذائیة المحدودة 

 ومنتجات األلبان
 

 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ األردن 

المواد الغذائیة   شركة تابعة شركة سدافكو قطر ذ.م.م 
 ٪ ۷٥ ٪۷٥ قطر ومنتجات األلبان

شركة سدافكو الكویت للمواد  
المواد الغذائیة   شركة تابعة الغذائیة المحدودة (*) 

 ٪ ٤۹ ٪٤۹ الكویت  ومنتجات األلبان

شركة سدافكو بولندا إس بي  
 ٪ ۱۰۰ ٪۱۰۰ بولندا شركة قابضة  تابعةشركة  المحدودة ("سدافكو بولندا") 

شركة ملیكوما إس بي  
 ٪ ۷٦ ٪۷٦ بولندا منتجات األلبان شركة تابعة المحدودة (**)

شركة فودیكسو إس بي 
 ٪ ۷٦ ٪۷٦ بولندا منتجات األلبان شركة تابعة المحدودة (**)

شركة ملكیوما لأللبان إس بي 
 ٪ ۳۷ ٪۳۷ بولندا األلبانمنتجات  شركة زمیلة  المحدودة (**)

  
 (*) یتم االحتفاظ بحقوق الملكیة المتبقیة بشكل مفید من خالل أطراف تعینھم الشركة.

 (**) یشار إلى ھذه الكیانات مجتمعة باسم "مجموعة ملیكوما".
 

المحاسبیة مع تلك المستخدمة یتم إجراء تعدیالت، متى ما لزم ذلك، على القوائم المالیة للشركات التابعة لتضبط سیاساتھا  
 من قبل المجموعة. 

  



 (سدافكو)  واألغذیة الشركة السعودیة لمنتجات األلبان 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

  

۱٦ 

 ربحیة السھم .٦
 

 فیما یلي حساب ربحیة األسھم األساسیة والمخفضة: 
 

 
 فترة الثالثة أشھر 

 سبتمبر ۳۰المنتھیة في 
 فترة الستة أشھر 

 سبتمبر ۳۰المنتھیة في 
 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ 
 (غیر مراجعة) مراجعة)(غیر  (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
     

الربح العائد إلى مساھمي الشركة األم  
 ۹۲٬۲۰٥ ۱۳۹٬۸۷۹ ٥٤٬۰٦۰ ۸٥٬٥٥۱ (باأللف لایر سعودي) 

     
المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة  

ألغراض الربحیة األساسیة والمخفضة  
 ۳۲٬۰۰۰ ۳۲٬۰۰۰ ۳۲٬۰۰۰ ۳۲٬۰۰۰ (بآالف الریاالت السعودیة) 

     
ربحیة السھم األساسیة والمخفضة على  

أساس ربح الفترة العائد لمساھمي الشركة  
 ۲٫۸۸ ٤٫۳۷ ۱٫٦۹ ۲٫٦۷ األم (لایر سعودي)

 
 تم احتساب ربحیة السھم األساسیة بقسمة الربح العائد لمساھمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة. 

 
المخفضة بقسمة الدخل للفترة العائد لشركاء الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسھم  تم احتساب ربحیة السھم  

القائمة المعدلة لبیان تأثیر األسھم العادیة المحتمل تخفیضھا. ولكن، في غیاب أي أسھم قابلة للتحول، فإن ربحیة السھم  
 المخفضة ال تختلف عن ربحیة السھم األساسي.

  
 واآلت ومعدات ممتلكات  .۷

 
 تسویة القیم الدفتریة: 

 
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۲۲
 مارس  ۳۱

 م ۲۰۲۲
 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ۸٦۰٬۷۲۹ ۹۳٥٬٤۰۳ القیمة الدفتریة في بدایة الفترة / السنة  
 ۱٦٦٬۸۷٥ ٤٦٬۲۰۰ إضافات خالل الفترة / السنة 

 ) ۸٤۲( ) ۱٬۳۹۸( استبعادات خالل الفترة / السنة 
 ) ۸۹٬٦۲٥( ) ٥۲٬٥۱۱( محمل للفترة / للسنةاستھالك 

 ) ۱٬۷۳٤( ) ٥٬۲۲۰( فروق الصرف للفترة / السنة 
 ۹۳٥٬٤۰۳ ۹۲۲٬٤۷٤ القیمة الدفتریة في نھایة الفترة / السنة    

 
 
 
 
 
 



 (سدافكو)  واألغذیة الشركة السعودیة لمنتجات األلبان 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

  

۱۷ 

 الذمم المدینة التجاریة واألخرى  .۸
 

 ما یلي:كیتكون حساب الذمم المدینة التجاریة واألخرى 

 
 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۲۲ 

 مارس  ۳۱ 
 م ۲۰۲۲

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ۲٦۸٬٥۱۱ ۲٥۲٬۹۱۸ الذمم المدینة التجاریة 
 ) ۳۹٬۱۹۰( ) ۳۹٬۷۲۷( یخصم: مخصص خسارة االنخفاض في القیمة

 ۲۲۹٬۳۲۱ ۲۱۳٬۱۹۱ صافي الذمم المدینة 
 ۱۲٬۷٦۳ ۱٤٬۳۳۹ وذمم مدینة أخرى  سلف

 ۲۲۷٬٥۳۰ ۲٤۲٬۰۸٤ 
 

 فیما یلي الحركة في المخصص لخسارة االنخفاض في القیمة: 

 
 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۲۲ 

 مارس  ۳۱
 م ۲۰۲۲

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ۳۷٬۹۸۸ ۳۹٬۱۹۰ الرصید في بدایة الفترة / السنة 
 ۱٬۲۰۲ ٥۳۷ المحمل للفترة / السنة 

 ۳۹٬۱۹۰ ۳۹٬۷۲۷ نھایة الفترة / السنة الرصید في 
 

تقوم إدارة المجموعة بإجراء تقییم مستمر لھا فیما یتعلق باسترداد الذمم المدینة التجاریة واألخرى وتكوین مخصص 
واثقة من أن ھذه المبالغ، الصافیة من المخصصات ذات  بناًء على تقیمھا  عند الحاجة. إن اإلدارة    النخفاض القیمة،

 . بالنظر إلى عدم وجود تدھور في التاریخ االئتماني للعمالء ابلة لالستردادالصلة، ق
 

 النقد وما في حكمھ .۹
 

 
 سبتمبر ۳۰
 م۲۰۲۲ 

 مارس  ۳۱ 
 م ۲۰۲۲

 (مراجعة) (غیر مراجعة) 
   

 ٤٬٥۲٤ ٥٬۷۰۸ النقد في الصندوق
 ۸۷٬٦٥٥ ٦۷٬۱٦٦ حسابات جاریة -نقد لدى البنوك 
 ٥۳۳٬۷۸۳ ٥۳۱٬۷٥۹ المصرفیة قصیرة األجلودائع المرابحة 

 ٦۰٤٬٦۳۳ ٦۲٥٬۹٦۲ 
 

 رأس المال .۱۰
 

ملیون    ۳۲٫٥ملیون لایر سعودي یتكون من    ۳۲٥م، بلغ رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰في  
  ۳۲٫٥ملیون لایر سعودي مكون من    ۳۲٥م:  ۲۰۲۲مارس    ۳۱لایر سعودي (  ۱۰بالكامل، قیمة كل منھ    ةمدفوع  سھم

 لایر سعودي).  ۱۰، قیمة كل منھ سھمملیون 
 
 



 (سدافكو)  واألغذیة الشركة السعودیة لمنتجات األلبان 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

  

۱۸ 

 التمویلیةالتكالیف  .۱۱

  
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۲۲
 سبتمبر  ۳۰

 م ۲۰۲۱
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة)  
    

 ٦۳٦ ٤۹٬۷۱۰ )۱-۱۱غیر المسیطرة ( ةصافي التغیرات في القیمة العادلة لخیار بیع الحص 
 ۱٬۳۷٥ ۱٬۳۰۷  تكالیف تمویلیة على مطلوبات عقود إیجار

 ۷۷۷ ۷٬٥۸٦  أخرى 
  ٥۸٬٦۰۳ ۲٬۷۸۸ 
 

 ین مسیطرالغیر  األسھم  یعد خیار طرح الحصة غیر المسیطرة خیاًرا ملزًما غیر قابل للنقض للحصول من حاملي    ۱۱-۱
على حصتھم المتبقیة في تاریخ انتھاء صالحیة الخیار، أي السنة الخامسة من تاریخ االنتھاء، وفقًا لشروط اتفاقیة  

یوم عمل من    ۱٥غیر المسیطرة یمكن ممارستھ خالل فترة    ملكیةحقوق ال. خیار البیع المتاح ألصحاب  والشراءالبیع  
تاریخ انتھاء الخیار. ویتم إثبات قیمة االسترداد أعلى من سعر الشراء وفقًا لسعر البیع بالتجزئة أو یتم تحدیدھا من 

م  ۲۰۲۲المالیة  خالل تطبیق مكرر الربحیة على الربح قبل الفائدة والضریبة واالستھالك واإلطفاء المراجعة للسنة  
 لمجموعة ملیكوما حیث یتم تخفیضھا من خالل صافي الدین وفقًا التفاقیة البیع والشراء.

 
 الزكاة وضریبة الدخل  .۱۲

 
 المحمل للفترة  )أ

 
 تتكون الزكاة وضریبة الدخل للفترة المنتھیة مما یلي:

  
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۲۲
 سبتمبر  ۳۰

 م ۲۰۲۱
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة)  
    

 ۱۰٬۳۹۱ ۱۲٬۰٥۳  الزكاة
 --  ) ۱٬۷٥۳(  المسترد  ضریبة الدخل
 ۱۰٬۳۹۱ ۱۰٬۳۰۰  المحمل للفترة

 
 من الوعاء الزكوي وصافي الدخل / (الخسائر) المعدل للفترة، أیھما أعلى.  ٪۲٫٥تستحق الزكاة بنسبة 

 
 الزكاة وضریبة الدخل المستحقة  )ب

 
 الدخل المستحقة خالل الفترة / السنة: فیما یلي تحلیل للحركة في الزكاة وضریبة 

 
 اإلجمالي  ضریبة الدخل   الزكاة  
      

 ۲۲٬۲۲۲  --   ۲۲٬۲۲۲ م ۲۰۲۱أبریل   ۱في 
 ۲٥٬۲۲۲  ۲٬٦۱۳  ۲۲٬٦۰۹ المحمل للسنة 

 ) ۲٥٬۳٦۳(  ) ۲٬٦۱۳(  ) ۲۲٬۷٥۰( مدفوعات
 ۲۲٬۰۸۱  --   ۲۲٬۰۸۱ م (مراجعة)۲۰۲۲مارس  ۳۱في 

      

 ۲۲٬۰۸۱  --   ۲۲٬۰۸۱ م ۲۰۲۲أبریل  ۱في 
 ۱۰٬۳۰۰  ) ۱٬۷٥۳(  ۱۲٬۰٥۳ لفترةا (المسترد) خالل  /المحمل 

 ) ۲۰٬۰۳۷(  --   ) ۲۰٬۰۳۷( مدفوعات
 ۱۲٬۳٤٤  ) ۱٬۷٥۳(  ۱٤٬۰۹۷ م (غیر مراجعة)۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰في 

      
 



 (سدافكو)  واألغذیة الشركة السعودیة لمنتجات األلبان 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

  

۱۹ 

 الزكاة وضریبة الدخل (یتبع)  .۱۲
 

 موقف الربوط  )ج
 

اإلقرار   بتقدیم  الشركة  في  قامت  المنتھیة  للسنة  ساریة  ۲۰۲۲مارس    ۳۱الزكوي  الزكاة  شھادة  واستلمت  م 
مارس    ۳۱م. تم االنتھاء من الربوط للسنوات ما قبل وحتى السنة المنتھیة في  ۲۰۲۳یولیو    ۳۱المفعول حتى  

 م من قبل ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة"). ۲۰۱۹
 

 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة .۱۳
 

 معامالت واألرصدة لدى األطراف ذات العالقة  ال ۱۳-۱
 

خالل السیر االعتیادي لألعمال، دخلت المجموعة في معامالت مع الكیانات األخرى التي تقع ضمن تعریف الطرف  
المجموعة، وھم الشركة األم،    مساھمي. تتكون األطراف ذات العالقة من  ۲٤ذي العالقة في معیار المحاسبة الدولي  

تابعة والزمیلة وشركات أخرى ذات إدارة مشتركة وتتمتع بتأثیر جوھري على شركات أخرى وموظفي  وشركاتھا ال
اإلدارة العلیا. تنشأ المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشكل رئیسي من البضائع / الخدمات المستلمة والعدید من  

 اتفاقیات األعمال المنفذة بموجب شروط تعاقدیة متفق علیھا. 
 

البترولیة  )أ الكیماویات  لصناعة  القرین  لمجموعة  والزمیلة  التابعة  الشركات  تشمل  للمجموعة  الزمیلة  الشركات 
 ومجموعة مشاریع الكویت القابضة. 

 
 المعامالت واألرصدة الھامة:  –أطراف ذات عالقة  إلىالمستحق  ) ب

 
  مبلغ المعامالت   

 االسم 
طبیعة  

 المعاملة
 فترة الثالثة أشھر  

 سبتمبر   ۳۰المنتھیة في 
 فترة الستة أشھر  

 المستحق إلى أطراف ذات عالقة  سبتمبر   ۳۰المنتھیة في 

 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲  
 سبتمبر  ۳۰

 م ۲۰۲۲
 مارس  ۳۱

 م ۲۰۲۲
 (مراجعة)  (غیر مراجعة)  (غیر مراجعة)  (غیر مراجعة)  (غیر مراجعة)  (غیر مراجعة)   

شركة البروج للتأمین 
التعاوني (شركة  

 ) (*) شقیقة
 

 ۱٬٤۰۳ ۱٬٤۰۳ ٥٬٦۲۹ ٤٬۸٤۱ ۲٬٦٤٤ ۲٬٦٦۱ قسط تأمین
شركة بي كیھ سي  

لالستشارات (شركة  
 شقیقة) 

خدمات  
 --  --  ٦۲۳ ۳۰٦ ۳۲٦ ۳۰ استشاریة 

شركة أكسا جي أي  
جي السعودیة (شركة  

 --  ۱۲ --  ۱۲ --  ۳ قسط تأمین شقیقة) 

شركة مشاریع الطاقة  
 ) شقیقةالبدیلة (شركة 

شراء أنظمة  
الطاقة  

 --  --  ۱٬٦۳۷ ۱٬٦۳۷ --  --  الشمسیة 
      ۱٬٤۱٥ ۱٬٤۰۳ 

 
 (*) تمثل ھذه المعامالت مصروفات أقساط التأمین بعد خصم أیة مطالبات مستلمة من شركة بروج للتأمین التعاوني. 

 
 
 



 (سدافكو)  واألغذیة الشركة السعودیة لمنتجات األلبان 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

  

۲۰ 

 العالقة (یتبع) معامالت وأرصدة األطراف ذات   .۱۳
 

 المكافآت  ۱۳-۲

 طبیعة المعامالت االسم 
 سبتمبر ۳۰

 م ۲۰۲۲
 سبتمبر  ۳۰

 م ۲۰۲۱
 (غیر مراجعة) (غیر مراجعة)  
    

 ٥٬۱۲۰ ٤٬۲۲۳ منافع موظفین قصیرة األجل   موظفي اإلدارة العلیا
 ۲٥٦ ۱۷۹ مكافأة نھایة الخدمة  

 ۱٬۸۰۰ ۱٬۸۰۰ أتعاب مدیرین   مجلس اإلدارة
  ٦٬۲۰۲ ۷٬۱۷٦ 

 
 األدوات المالیة  .۱٤

 
 قیاس القیمة العادلة  ۱-۱٤

القیمة العادلة ھي الثمن الذي یمكن استالمھ عند بیع أصل أو دفعھ عند نقل التزام في التعامالت االعتیادیة بین األطراف 
األصل أو تحویل  المشاركة في السوق عند تاریخ القیاس. ویستند قیاس القیمة العادلة على افتراض أن معاملة بیع  

 المطلوبات تحدث إما: 
 

 في السوق الرئیسیة لألصل أو االلتزام؛ أو  •
 في أفضل سوق مناسبة لألصل أو االلتزام في غیاب سوق رئیسیة.  •

 
 یجب أن تكون السوق الرئیسیة أو السوق األجدى متاحة أمام المجموعة. 

 
االلتزام   العادلة لألصل أو  القیمة  قیاس  السوق حال  یتم  العاملة في  التي تستخدمھا األطراف  االفتراضات  باستخدام 

 تسعیر األصل أو االلتزام، على افتراض أن ھذه األطراف تسعى لتحقیق أكبر منفعة اقتصادیة لھا. 
 

من  إن قیاس القیمة العادلة لألصل غیر المالي یأخذ في االعتبار قدرة المشارك في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة 
 األصل بأعلى وأفضل استخدام لھ أو ببیعھ إلى مشارك آخر في السوق یستخدم األصل بأعلى وأفضل استخدام لھ. 

 
تستخدم المجموعة طرق التقییم المالئمة في ظل الظروف التي تكون فیھا المعلومات الالزمة متاحة لقیاس القیمة العادلة  

 ة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة. وتعظیم االستفادة من المدخالت القابلة للمالحظ
 

یتم قیاس جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس قیمتھا العادلة أو اإلفصاح عنھا في القوائم المالیة األولیة الموحدة  
لمدخالت  المختصرة ضمن تسلسل القیمة العادلة. یتم توضیح ھذا، على النحو التالي، على أساس أدنى مستوى من ا

 الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل: 
 

 ) في أسواق نشطة للموجودات أو مطلوبات مماثلة؛غیر المعدلةاألسعار المتداولة ( — ۱المستوى  •
ً   -  ۲المستوى   • بصورة مباشرة أو    أسالیب التقییم التي یكون فیھا الحد األدنى من المدخالت الجوھریة ملحوظا

 دلة. غیر مباشرة لقیاس القیمة العا
 أسالیب تقییم یكون فیھا الحد األدنى من المدخالت الجوھریة غیر ملحوظة لقیاس القیمة العادلة.  - ۳المستوى  •

 
بالنسبة للموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة بالقیمة العادلة على أساس متكرر، 

قد حدثت بین المستویات في التسلسل الھرمي عن طریق إعادة تقییم التصنیف  تحدد المجموعة ما إذا كانت التحویالت  
 إلى أدنى مستوى من المدخالت الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة كل فترة تقریر. (استناداً 
 

أساس   على  والمطلوبات  الموجودات  فئات  بتحدید  المجموعة  قامت  العادلة،  القیمة  عن  اإلفصاح  طبیعة لغرض 
 وخصائص ومخاطر الموجودات والمطلوبات ومستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة، كما ھو موضح أعاله. 



 (سدافكو)  واألغذیة الشركة السعودیة لمنتجات األلبان 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

  

۲۱ 

 األدوات المالیة (یتبع) .۱٤
 

 االستثمارات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة ۲-۱٤
 

 أسالیب التقییم المستخدمة لتحدید القیم العادلة  )أ
 

 المستخدمة لتقییم األدوات المالیة ما یلي: تتضمن أسالیب التقییم المحددة 
 

 غیر المسیطرة، یتم طرح خیار القیمة الحالیة لمبلغ االسترداد.   ةبالنسبة للحص •
 األدوات المالیة المشتقة تقاس بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. •

 
 األدوات المالیة المشتقة ) ب
 

البولندیة   التابعة  الشركات  التقلبات في معامالت دخلت  لتغطیة  األجنبیة  للعمالت  آجلة  للمجموعة في عدة عقود 
وفي   األجنبیة.  المجموعة  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰العمالت  لدى  كان  آجًال  ٥٥م:  ۲۰۲۲مارس    ۳۱(  ۱۳م،  عقًدا   (

  ملیون لایر  ۸۰٫٥٥م:  ۲۰۲۲مارس    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۲۳٫٥للعمالت األجنبیة بقیمة إجمالیة اسمیة قدرھا  
ملیون لایر سعودي).   ۰٫٥۱م:  ۲۰۲۲مارس    ۳۱ملیون لایر سعودي (   ۳٫۲سعودي) وصافي القیمة الدفتریة السالبة  

بلغ صافي الخسارة المحققة من عقود العمالت األجنبیة اآلجلة المستحقة المثبتة خالل فترتي الثالثة أشھر والستة  
الخسارة األولیة   الربح أو  قائمة  المنتھیتین في  المختصرة  أشھر  الثالثة   ۱٫۸الموحدة  ملیون لایر سعودي (فترة 

ملیون لایر سعودي (لفترة الستة أشھر    ۲٫۸ملیون لایر سعودي) و    ۰٫۲۹م:  ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰أشھر المنتھیة في  
ملیون لایر سعودي)، على التوالي. تم تصنیف جمیع ھذه العقود على أنھا   ۰٫٥۲م:  ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰المنتھیة في  

في القوائم المالیة    ۲بھا للمتاجرة" ألغراض محاسبیة ضمن المطلوبات المتداولة وتم تصنیفھا بالمستوى    "محتفظ
 األولیة الموحدة المختصرة. وتعتمد المجموعة على الطرف المقابل لتقییم ھذه المشتقات. 

 
سمیة المصنفة حسب مدة االستحقاق  وفیما یلي تحلیل األدوات المالیة المشتقة والقیم العادلة ذات الصلة مع المبالغ اال

 م: ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰كما في 
 

 

القیمة  
 العادلة 
 الموجبة

القیمة  
العادلة  
 السالبة 

 القیمة  
  االسمیة 

 القیم االسمیة حسب مدة االستحقاق 
 ۳خالل 
 أشھر

 ۱۲إلى  ۳
 أشھر

۱ – ٥ 
 سنوات

  ٥أكثر من 
 سنوات

                                                            العمالت األجنبیة اآلجلة 
 --  --  --  ۲۳٬٥۳٦ ۲۳٬٥۳٦ ۳٬۱۸٥ --  م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰كما في 
 --  --  ٤٤٬۷۸۲ ۳٥٬۷۷۰ ۸۰٬٥٥۲ ۱٬٦٤۷ ۱٬۱۳٦ م ۲۰۲۲مارس  ۳۱كما في 

 
 م. ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰أشھر كما في  ۳آجال استحقاق العقود اآلجلة للعمالت األجنبیة أقل من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (سدافكو)  واألغذیة الشركة السعودیة لمنتجات األلبان 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

  

۲۲ 

 األدوات المالیة (یتبع) .۱٤
 

 فئات الموجودات والمطلوبات المالیة ۳-۱٤
 

بما في ذلك مستویاتھم في  المالیة  المالیة والمطلوبات  للموجودات  العادلة  الدفتریة والقیم  القیم  التالي  الجدول  یظھر 
للقیمة العادلة. وال یشمل ذلك معلومات القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة التي لم یتم قیاسھا   التسلسل الھرمي

 معقوال للقیمة العادلة.  الدفتریة تمثل تقدیراً  بالقیمة العادلة إذا كانت القیمة
 

 م (غیر مراجعة)۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰
 القیمة

  العادلة القیمة الدفتریة 
 

 اإلجمالي

  
المستوى 

۱ 
المستوى 

۲ 
المستوى 

۳ 
 

      الموجودات المالیة غیر المشتقة
      الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة 

 --  --  --  --  ۲۲۷٬٥۳۰ ذمم مدینة تجاریة وأخرى  
 --  --  --  --  ٤٬٤۸۲ تأمین وودائع أخرى
 --  --  --  --  ٦۰٤٬٦۳۳ النقد وما في حكمھ   

 --  --  --  --  ۸۳٦٬٦٤٥ إجمالي الموجودات المالیة
      

      المطلوبات المالیة غیر المشتقة
      المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة 

 --  --  --  --  ۲۱٤٬۱۰٥ ذمم دائنة تجاریة وأخرى 
 --  --  --  --  ۲۹۲٬٦۷۷ مستحقات ومطلوبات أخرى

 --  --  --  --  ٦۰٬۱۲٥ مطلوبات عقود اإلیجار 
 --  --  --  --  ۳٬۳۸۷ توزیعات أرباح مستحقة

 --  --  --  --  ۱٬٤۱٥ المستحق إلى أطراف ذات عالقة 
 ٥۷۱٬۷۰۹  --  --  --  -- 
      

 المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  

   

 ٦٥٬۹۸٦ ٦٥٬۹۸٦ --  --  ٦٥٬۹۸٦ غیر المسیطرة ةخیار بیع الحص
 ٦٥٬۹۸٦٥٬ --  --  ٦۹۸٦٥٬ ٦۹۸٦ 
      

      المطلوبات المالیة المشتقة 
 المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

     
 ۳٬۱۸٥ --  ۳٬۱۸٥ --  ۳٬۱۸٥ العمالت األجنبیة اآلجلة 

      
 ٦۹٬۱۷۱ ٦٥٬۹۸٦ ۳٬۱۸٥ --  ٦٤۰٬۸۸۰ إجمالي المطلوبات المالیة 

 
  



 (سدافكو)  واألغذیة الشركة السعودیة لمنتجات األلبان 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

  

۲۳ 

 األدوات المالیة (یتبع) .۱٤
 

 الموجودات والمطلوبات المالیة (یتبع)  ۳-۱٤ 

 م (مراجعة)۲۰۲۲مارس  ۳۱
 القیمة

  العادلة القیمة الدفتریة 
 

 اإلجمالي

  
المستوى 

۱ 
المستوى 

۲ 
المستوى 

۳ 
 

      
      الموجودات المالیة غیر المشتقة

      الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة 
 --  --  --  --  ۲٤۲٬۰۸٤ ذمم مدینة تجاریة وأخرى  

 --  --  --  --  ٤٬٤۳۳ تأمین وودائع أخرى
 --  --  --  --  ٦۲٥٬۹٦۲ النقد وما في حكمھ   

 --  --  --  --  ۸۷۲٬٤۷۹ إجمالي الموجودات المالیة
      

      المطلوبات المالیة غیر المشتقة
      المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة 

 --  --  --  --  ۱۹۱٬٥۰۱ ذمم دائنة تجاریة وأخرى 
 --  --  --  --  ۲۷۲٬۲٤٤ مستحقات ومطلوبات أخرى

 --  --  --  --  ٦٦٬٦۳۳ مطلوبات عقود اإلیجار 
 --  --  --  --  ۳٬۱۷٦ توزیعات أرباح مستحقة

 --  --  --  --  ۱٬٤۰۳ المستحق إلى أطراف ذات عالقة 
 ٥۳٤٬۹٥۷  --  --  --  -- 
      

 المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  

   

 ۲٤٬۲۲۹ ۲٤٬۲۲۹ --  --  ۲٤٬۲۲۹ غیر المسیطرة ةخیار بیع الحص
 ۲٤٬۲۲۹  --  -- ۲٤٬۲۲۹ ۲٤٬۲۲۹ 
      

      المطلوبات المالیة المشتقة 
 المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  
   

 ٥۱۱ --  ٥۱۱ --  ٥۱۱ العمالت األجنبیة اآلجلة 
      

 ۲٤٬۷٤۰ ۲٤٬۲۲۹ ٥۱۱ --  ٥٥۹٬٦۹۷ إجمالي المطلوبات المالیة 
 

  



 (سدافكو)  واألغذیة الشركة السعودیة لمنتجات األلبان 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة  

 م ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
 (المبالغ بآالف الریاالت السعودیة، ما لم یذكر خالف ذلك) 

  

۲٤ 

 االلتزامات واالرتباطات المحتملة  .۱٥
 

اإلیضاح   في  عنھا  المفصح  المحتملة  االرتباطات  إلى  المحتملة ۱۲باإلضافة  واالرتباطات  االلتزامات  یلي  فیما   ،
 : للمجموعة

 
ملیون لایر    ٤۲٫٤م، لدى المجموعة التزامات قائمة لمصروفات رأسمالیة مستقبلیة تبلغ  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰كما في   )أ

 ملیون لایر سعودي).  ٤۲٫۲م: ۲۰۲۲مارس  ۳۱(سعودي 
 

م:  ۲۰۲۲مارس    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۱٫٤م، لدى المجموعة مطلوبات محتملة بقیمة  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰كما في   ) ب
 ملیون لایر سعودي) فیما یتعلق بضمانات صادرة لمختلف احتیاجات األعمال. ۱٫٤

 
 االحتیاطیات األخرى  .۱٦

 
ن تكوین احتیاطي اختیاري عن طریق تحویل نسبة عشرة بالمائة من الربح العائد وساھمفي السنوات السابقة، قرر الم

لمساھمي شركة سدافكو إلى االحتیاطي. ویتم استخدام ھذا االحتیاطي وفقًا لتقدیر المساھمین. وفي الفترة الحالیة، تم  
 التحویل إلى االحتیاطي االختیاري.

 
 توزیعات األرباح  .۱۷

 
المساھم المنعقدة في  ن في  ووافق  السنویة  العمومیة  لایر سعودي    ۳  أرباح  م على توزیع۲۰۲۲یونیو    ۲۸جمعیتھم 

بمبلغ   الواحد  في    ۹٦للسھم  المنتھیة  أشھر  الستة  (فترة  ملیون لایر    ۹٦م:  ۲۰۲۱سبتمبر    ۳۰ملیون لایر سعودي 
 سعودي).

 
 األحداث الالحقة .۱۸

 
الفترة تتطلب إفصاحات أو تعدیالت في ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة  لم تكن ھناك أحداث الحقة ھامة منذ نھایة  

 المختصرة.
 

 اعتماد المعلومات المالیة .۱۹
 

في  تم الموافقة على القوائم المالیة األولیة الموحدة المختصرة واعتمادھا لإلصدار من قبل مجلس إدارة الشركة األم  
 ھـ. ۱٤٤٤ربیع األول  ۲۷م الموافق ۲۰۲۲أكتوبر  ۲۳
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