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     المالية األولية الموحدة الموجزةتقرير حول فحص المعلومات 
 

  إلى السادة/ المساهمين في الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية (سدافكو) المحترمين:
  (شركة مساهمة سعودية) 

 
  مقدمة 

 
لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة المرفقة للشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية ("الشركة" أو 

الموحدة األولية والقوائم  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠"سدافكو") مع شركاتها التابعة (ويُشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة") كما في 
الثالثة  والدخل الشامل   الخسارةالموجزة ذات الصلة للربح أو   التاريخ وقوائم    أشهر  لفترتي  والستة أشهر المنتهيتين بذلك 

الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات  الموحدة التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية األولية
المحاسبة   لمعيار  الموجزة وفقاً  المالية األولية  إعداد وعرض هذه المعلومات  التفسيرية األخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن 

الدولي رقم    -  ٣٤الدولي رقم   المحاسبة  المالية األولية" (معيار  ال٣٤"التقارير  المعتمد في  العربية السعودية. إن  )  مملكة 
  مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة بناًء على الفحص الذي قمنا به. 

   
  نطاق الفحص 

 
الدولي الرتباطات الفحص رقم   للمعيار  المراجع    ٢٤١٠لقد قمنا بفحصنا وفقاً  المالية األولية من قبل  "فحص المعلومات 

من  أساسية  بصفة  األولية  المالية  المعلومات  فحص  يتكون  السعودية.  العربية  المملكة  في  المعتمد  للمنشأة"،  المستقل 
االستفسار من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى.  

 لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه  ويعد الفحص أقل نطاقًا من المراجعة التي تتم وفقاً 
التي يمكن معرفتها خالل عملية   الجوهرية  بأننا سنكون على علم بجميع األمور  تأكيد  فإنها ال تمكننا من الحصول على 

  المراجعة. وبالتالي فإننا ال نبدي رأي مراجعة. 
   

  االستنتاج
 

ا  الفحص  إلى  الموجزة استناداً  الموحدة  المالية األولية  المعلومات  أن  نعتقد  أي شيء يجعلنا  انتباهنا  يلفت  لم  به،  قمنا  لذي 
الدولي رقم   المحاسبة  النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار  لم يتم إعدادها، من جميع  العربية   ٣٤المرفقة  المملكة  المعتمد في 

  السعودية.
   

  برايس وترهاوس كوبرز 
  
  
 
 
  

  مفضل عباس علي 
  ٤٤٧ترخيص رقم  - محاسب قانوني 

 
 

  هـ ١٤٤٣ربيع األول  ١٥
  ٢٠٢١أكتوبر  ٢١

 
 













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

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة أشهر  
  (غير مراجعة)  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠والستة أشهر المنتهيتين في 

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

٨  

  معلومات عامة   ١
 

، هي شركة  مع شركاتها التابعة (ويُشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة")إن الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية ("الشركة" أو "سدافكو")  
ربيع اآلخر    ٢١الصادر في مدينة جدة بتاريخ    ٤٠٣٠٠٠٩٩١٧سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم  مساهمة  

   ).١٩٧٦أبريل  ٢١هـ (الموافق ١٣٩٦
    

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

 
  ١٩- أثر كوفيد

 
(كوفيد المستجد  كورونا  فيروس  جائحة  مما  ١٩- تفشت  العالم،  مستوى  على  مختلفة  جغرافية  مناطق  واألنشطة  ) عبر  األعمال  تعطيل  في  تسبب 

") إلى حالة من عدم اليقين في البيئة االقتصادية العالمية. وأعلنت السلطات المالية والنقدية  ١٩- االقتصادية. أدت جائحة فيروس كورونا ("كوفيد
  محتملة. على المستوى المحلي والدولي تدابير دعم مختلفة في جميع أنحاء العالم لمواجهة اآلثار السلبية ال

 
وما ينتج عنه من اضطرابات    واألسواق األخرى التي تعمل فيها المجموعة  في دول مجلس التعاون الخليجي  ١٩- استجابة النتشار فيروس كوفيد

إلجراءات  لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق، قامت إدارة المجموعة بتقييم األثر على عملياتها بشكل استباقي واتخذت سلسلة من ا
ا.  الوقائية لضمان صحة وسالمة موظفيها وعمالئها ومستهلكيها ومجتمعها األوسع وكذلك لضمان استمرار توريد منتجاتها في جميع أنحاء أسواقه

يات الحظر  على الرغم من هذه التحديات، ال تزال عمليات المجموعة غير متأثرة إلى حد كبير حيث يتم استثناء صناعة األغذية بشكل عام من عمل
م يتأثر  والقيود المختلفة التي تفرضها السلطات التنظيمية المختلفة بما في ذلك اإلعفاء من ساعات حظر التجول وقيود الشحن وعمليات الطيران. ل

لم    ١٩- ئحة كوفيدالطلب األساسي من عمالء التجزئة والجملة على منتجات المجموعة إلى حد كبير. بناء على هذه العوامل، تعتقد اإلدارة أن جا
وال يلزم إجراء    ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠في  المنتهيتين  والستة أشهر    أشهر يكن لها أي آثار جوهرية على النتائج المالية للمجموعة المدرجة لفترة الثالثة

في األحكام والتقديرات    تغييرات جوهرية على األحكام والتقديرات الرئيسية. وتراقب المجموعة باستمرار وترصد السيناريو المتطور وأي تغير
   الرئيسية سينعكس في فترات التقرير المستقبلية كجزء من النتائج التشغيلية والتدفقات النقدية.

 
   أسس اإلعداد  ٢

 
  بيان االلتزام   ١- ٢

 
رقم   الدولي  المحاسبة  لمعيار  للمجموعة وفقاً  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  المعلومات  هذه  إعداد  المعتمد في    ٣٤تم  المالية األولية"  "التقارير 

  المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 
 

المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة ال المالية األولية الموحدة الموجزة جميع  سنوية ويجب قراءتها  ال تتضمن المعلومات 
في   المنتهية  للسنة  للمجموعة  السنوية  الموحدة  المالية  القوائم  مع  رقم  ٢٠٢١مارس    ٣١بالتزامن  الدولي  المحاسبة  معيار  أن    ٣٤. وينص  على 

عيار المحاسبة الدولي رقم  الغرض من المعلومات المالية األولية الموجزة هو تحديث المجموعة األخيرة للقوائم المالية السنوية. وبالتالي، يتطلب م
  ية السنوية. درجة أقل من اإلفصاح في المعلومات المالية األولية مقارنة باإلفصاح الذي تتطلبه المعايير الدولية للتقرير المالي في القوائم المال ٣٤
  
  العرف المحاسبي/ أسس القياس   ٢- ٢

 

الموجزة على   الموحدة  المعلومات المالية األولية  المركز المالي األولية  أعدت  قائمة  التالية في  الجوهرية  البنود  باستثناء  التاريخية،  التكلفة  أساس 
  الموحدة الموجزة: 

 

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

 

جميع  يب  تم عرض المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة باللایر السعودي باعتباره العملة الوظيفية للشركة وعملة العرض للمجموعة وتم تقر
   األرقام إلى أقرب ألف لایر سعودي ما لم يذكر غير ذلك. 

  
   المعايير الجديدة والمعدلة التي قامت المجموعة بتطبيقها  ٣- ٢

 
، والتي  تقرير الماليلم يتم إصدار أية معايير جديدة خالل فترة التقرير الحالية، إال أنه ثمة عدد من التعديالت التي تم إدخالها على المعايير الدولية لل

  ، ولكن لن يترتب عنها أية آثاٍر جوهريّة على المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة. ٢٠٢١أبريل  ١يبدأ سريانها اعتباًرا من 
  



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

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة أشهر  
  (غير مراجعة)  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠والستة أشهر المنتهيتين في 

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

٩  

  (تتمة) أسس اإلعداد   ٢
 

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

ولكن    تم إصدارها  معايير أو تعديالت أو تفسيرات أخرى ذات صلة وصادرة من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي والتي ال توجد أي  
  لم تكن سارية المفعول بعد ويتوقع أن يكون لها أثر جوهري على المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة.    

 
   بية مؤثرةتقديرات وأحكام محاس   ٥- ٢

 
الس تطبيق  على  أثر  لها  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  باتخاذ  اإلدارة  قامت  الموجزة،  الموحدة  األولية  المالية  المعلومات  لهذه  إعدادها  ياسات  في 

يرات إلى نتائج المحاسبية للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف واإلفصاحات المرفقة. وقد تؤدي الشكوك حول هذه االفتراضات والتقد
  تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المتأثر في الفترات المستقبلية.    

 
بيرة تؤدي  تشتمل االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ التقرير، والتي لها مخاطر ك

  ديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات هي نفسها التي تم وصفها في آخر القوائم المالية السنوية الموحدة. الى إحداث تع
 

كوفيد جائحة  خلفية  على  اليقين  عدم  لتقديرات  الرئيسية  المصادر  بفحص  المجموعة  من  ١٩- قامت  التأكد  عدم  مصادر  جميع  أنه  اإلدارة  تعتقد   .
مما تظل  في  التقديرات  المنتهية  للسنة  السنوية  الموحدة  المالية  القوائم  في  عنها  اإلفصاح  تم  التي  لتلك  اإلدارة  ٢٠٢١مارس    ٣١ثلة  وستواصل   .

  مراقبة الوضع وأي تغييرات مطلوبة ستنعكس في فترات التقارير المستقبلية. 
   

  السياسات المحاسبية الهامة   ٣
 

قبل   من  المطبقة  المحاسبية  السياسات  القوائم  تتوافق  إعداد  في  المستخدمة  تلك  مع  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  المعلومات  إلعداد  المجموعة 
  . ٢٠٢١مارس  ٣١المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

  
  معلومات القطاعات   ٤

 
   قطاع التشغيل  ١- ٤

 
المقدم ألعضاء مجلس اإلدارة  ٨المالي رقم  وفقاً لمنهج اإلدارة في تطبيق المعيار الدولي للتقرير   للتقرير الداخلي  ، تعد القطاعات التشغيلية وفقاً 

المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية) والمسؤول عن توزيع الموارد على القطاعات وتقييم األداء. يمث  ل قطاع  والرئيس التنفيذي (معاً 
  تمثل غير المشروبات المثلجات ومعجون الطماطم والجبن والوجبات الخفيفة.   المشروبات منتجات الحليب والعصير، بينما

 

   فترة الستة أشهر المنتهية   فترة الثالثة أشهر المنتهية 

  المجموع   غير مخصصة     غير المشروبات    المشروبات  المجموع   غير مخصصة   غير المشروبات   المشروبات  
(غير   ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠

          مراجعة) 
         

  ربح أو خسارة القطاع  

        

  ١٬٠٧٠٬٧٦٠  -  ٤٨٧٬٦٢٤  ٥٨٣٬١٣٦  ٥٥٤٬١٨٦  -  ٢٤٨٬٧٥٨  ٣٠٥٬٤٢٨  بالصافي  -إيرادات 

-إيرادات بين القطاعات 
  ) ٤٨٬٢٧٩(  -  ) ٣٥٬٤٥٥(  ) ١٢٬٨٢٤(  ) ٢٤٬١٠٨(  -  ) ١٧٬٤٠٢(  ) ٦٬٧٠٦(  بالصافي

إيرادات من العمالء  
  ١٬٠٢٢٬٤٨١  -  ٤٥٢٬١٦٩  ٥٧٠٬٣١٢  ٥٣٠٬٠٧٨  -  ٢٣١٬٣٥٦  ٢٩٨٬٧٢٢  الخارجيين 

  ١٠٢٬٠٩٢  -  ٤٧٬٣٤٧  ٥٤٬٧٤٥  ٥٨٬٨١٨  -  ٢٧٬٣٨٥  ٣١٬٤٣٣   الربح قبل الزكاة

  ٥١٬٤٣٧  -  ١٧٬٦٩٦  ٣٣٬٧٤١  ٢٥٬٥٣٢  -  ٩٬٢٢٤  ١٦٬٣٠٨  استهالك وإطفاء 

  ١٬٦١٨  ١٬٠٧٩  ٥٣٩  -  ٥٥٩  ٥٨٦  ١٣  -  إيرادات تمويل 

  ٢٬٧٨٨  -  ١٬٧١٦  ١٬٠٧٢  ٩٦٤  -  ٤٩٥  ٤٦٩  تكاليف تمويل
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  مساهمة سعودية)(شركة  

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة أشهر  
  (غير مراجعة)  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠والستة أشهر المنتهيتين في 

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

١٠  

  (تتمة)  معلومات القطاعات  ٤
 

  (تتمة)القطاعات التشغيلية   ١-٤
 

  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠     

  المجموع   غير مخصصة      غير المشروبات   المشروبات      
         

  موجودات القطاع 
        

  ٨٩٧٬٥٣٧  -  ٢٨٠٬٣٩٨  ٦١٧٬١٣٩      ومعدات   وآالت ممتلكات 

  ٥٧٬٢٣٣  -  ١٠٬٠٥٩  ٤٧٬١٧٤      حق االستخدام  موجودات

  ٢٠٬٦٥١  -  ٢٠٬٦٥١  -      ملموسة موجودات غير 
موجودات غير متداولة  

  ٥٬٥٣١  ٢٤٣  ٥٬٢٨٨  -      أخرى 

  ١٬٢٥١٬٧٤٣  ١٬١٩١٬٣١٨  ٦٠٬٤٢٥  -      موجودات متداولة 

      مجموع الموجودات 
٢٬٢٣٢٬٦٩٥  ١٬١٩١٬٥٦١  ٣٧٦٬٨٢١  ٦٦٤٬٣١٣  

     

      
       مطلوبات القطاع 

   مطلوبات متداولة 
٤٨٣٬٦٠٠  ٤٤٥٬٨٨١  ٣٠٬٦٠٠  ٧٬١١٩  

  -   خيار بيع الحصص غير المسيطرة 
٢٥٬٤٤٣  -   ٢٥٬٤٤٣  

   مطلوبات إيجارية
٤٨٬٦١٨  -   ٨٬٦٢٩  ٣٩٬٩٨٩  

  -  التزامات منافع الموظفين 
١٢٢٬٦٩٧  ١٢٢٬٤٣٦  ٢٦١  

  ٦٨٠٬٣٥٨ ٥٦٨٬٣١٧  ٦٤٬٩٣٣  ٤٧٬١٠٨   مجموع المطلوبات 

 
   فترة الستة أشهر المنتهية   فترة الثالثة أشهر المنتهية   
  المجموع     غير مخصصة   غير المشروبات   المشروبات  المجموع     غير مخصصة   غير المشروبات  المشروبات 

  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠
          (غير مراجعة) 

         
ربح أو خسارة   

          القطاع

  ١٬١٦٦٬٩٠٩  -   ٤٧٩٬٧٦٥  ٦٨٧٬١٤٤  ٥٧٧٬٦٧٩  -   ٢٤٢٬٥٨٢  ٣٣٥٬٠٩٧  بالصافي  -إيرادات 
إيرادات بين 
  -القطاعات 

  )٦٥٬٥١٩(  -   )٤٧٬٥٠٢(  )١٨٬٠١٧(  )٤٢٬٢٨٢(  -   )٢٤٬٢٦٥(  )١٨٬٠١٧(  بالصافي
إيرادات من العمالء  

  ١٬١٠١٬٣٩٠  -   ٤٣٢٬٢٦٣  ٦٦٩٬١٢٧  ٥٣٥٬٣٩٧  -   ٢١٨٬٣١٧  ٣١٧٬٠٨٠  الخارجيين

  ١٥٠٬٧٣٢  -   ٦٨٬٦٣٢  ٨٢٬١٠٠  ٧٤٬٩٣٠  -   ٣٥٬٤٧٥  ٣٩٬٤٥٥   الربح قبل الزكاة

  ٥١٬٥٠٠  -   ١٤٬٨٢٥  ٣٦٬٦٧٥  ٢٥٬٥٩٢  -   ٧٬٦٢٥  ١٧٬٩٦٧  استهالك وإطفاء

  ٣٬٤٦٩  ١٬٧٦٢  ١٬٧٠٧  -   ٢٬٤٠٤  ٦٩٧  ١٬٧٠٧  -   إيرادات تمويل 

  ٣٬٨٣٤  -   ٢٬٦٩١  ١٬١٤٣  ١٬٨٨٥  -   ١٬٦٩٩  ١٨٦  تكاليف تمويل
        



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

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة أشهر  
  (غير مراجعة)  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠والستة أشهر المنتهيتين في 

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

١١  

  (تتمة)  معلومات القطاعات  ٤
 

  (تتمة)القطاعات التشغيلية   ١-٤
  

  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠     
  المجموع   غير مخصصة      غير المشروبات   المشروبات      
         

        موجودات القطاع  

  ٨١٣٬٤٧٢  -   ٢٣١٬٦٨٤  ٥٨١٬٧٨٨    ومعدات   وآالت ممتلكات 

  ٦٩٬٠٩٢  -   ١٢٬٦٩٠  ٥٦٬٤٠٢    حق االستخدام موجودات 

  ٢٤٬٧٨٩  -   ٢٤٬٧٨٩  -     موجودات غير ملموسة 

  ٥٬٣٨٩  ٢٤٣  ٥٬١٤٦  -     متداولة أخرىموجودات غير 

  ١٬٣٣٥٬٤٣٦  ١٬٢٨٥٬٣٤٨  ٥٠٬٠٨٨  -     موجودات متداولة 
  ٢٬٢٤٨٬١٧٨  ١٬٢٨٥٬٥٩١  ٣٢٤٬٣٩٧  ٦٣٨٬١٩٠      مجموع الموجودات  

     
   مطلوبات القطاع  

  ٥١٠٬٣٠٤  ٤٨١٬٠٦٣  ٢٠٬٤٧٦  ٨٬٧٦٥  مطلوبات متداولة 

  ٢٧٬٢٦٦  - ٢٧٬٢٦٦  -   خيار بيع الحصص غير المسيطرة  

  ٥٦٬٨٥٥  -   ١٠٬٠٨٣  ٤٦٬٧٧٢   مطلوبات إيجارية 

 ١١٥٬١٦٤  ١١٤٬٩٣٤  ٢٣٠      -   التزامات منافع الموظفين
   ٧٠٩٬٥٨٩   ٥٩٥٬٩٩٧  ٥٨٬٠٥٥  ٥٥٬٥٣٧   مجموع المطلوبات 

  
  (مراجعة)  ٢٠٢١مارس  ٣١ 

  غير مخصصة   غير المشروبات    المشروبات 
 

  المجموع 
     

      موجودات القطاع 
  ٨٦٠٬٧٢٩  -   ٢٦٤٬٣٣٢  ٥٩٦٬٣٩٧   ومعداتوآالت ممتلكات 

  ٦٣٬١٥٥  -   ١١٬٢٨٩  ٥١٬٨٦٦  موجودات حق االستخدام 
  ٢١٬٩٧٥  -   ٢١٬٩٧٥  -   موجودات غير ملموسة 

  ٥٬٥٣٧  ٢٤٣  ٥٬٢٩٤  -   موجودات غير متداولة أخرى 
  ١٬٢٧٨٬٠٣٩  ١٬٢١٤٬٩٨٦  ٦٣٬٠٥٣  -   موجودات متداولة 

  ٢٬٢٢٩٬٤٣٥  ١٬٢١٥٬٢٢٩  ٣٦٥٬٩٤٣  ٦٤٨٬٢٦٣  مجموع الموجودات 
      مطلوبات القطاع 
  ٤٧٤٬٢٢٠  ٤٢٨٬٨٤٥  ٣٧٬٧٩٨  ٧٬٥٧٧  مطلوبات متداولة 

  ٢٦٬٨٨١  -   ٢٦٬٨٨١  -   خيار بيع الحصص غير المسيطرة  
  ٥٣٬٧٢١  -   ٩٬٢١٧  ٤٤٬٥٠٤  مطلوبات إيجارية 

  ١١٩٬٧٩٤  ١١٩٬٥٣٣  ٢٦١  -   التزامات منافع الموظفين 
  ٦٧٤٬٦١٦  ٥٤٨٬٣٧٨  ٧٤٬١٥٧  ٥٢٬٠٨١   مجموع المطلوبات

 
  قامت اإلدارة بتصنيف عملياتها الجغرافية كما يلي: 

 

  فترة الثالثة أشهر  
  سبتمبر  ٣٠المنتهية في  

  فترة الستة أشهر 
  سبتمبر  ٣٠المنتهية في  

 ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  (غير مراجعة)  (غير مراجعة) 

      المعلومات الجغرافية 
      إيرادات من العمالء الخارجيين

  ٩٦٢٬٨٣٦  ٨٧٨٬١٨٠  ٤٧٠٬٤٩٥  ٤٦٥٬٤٩٩  المملكة العربية السعودية 
  ٧٥٬٠٢١  ٨٤٬٢٩١  ٣٤٬٨٩٣  ٣٦٬٣١٧  بولندا 

  ٣٣٬٣٨٢  ٢٦٬٦٨٠  ١٦٬٥٥٤  ١٣٬٠١٣  دول مجلس التعاون الخليجي 
  ٣٠٬١٥١  ٣٣٬٣٣٠  ١٣٬٤٥٥  ١٥٬٢٤٩  أخرى

  ١٬١٠١٬٣٩٠  ١٬٠٢٢٬٤٨١  ٥٣٥٬٣٩٧  ٥٣٠٬٠٧٨  المجموع 
 



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

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة أشهر  
  (غير مراجعة)  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠والستة أشهر المنتهيتين في 

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

١٢  

  (تتمة)  معلومات القطاعات  ٤
 

  (تتمة)القطاعات التشغيلية   ١-٤
 

  ٢٠٢١مارس  ٣١  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠ 
  (مراجعة)  (غير مراجعة) 

    التشغيلية غير المتداولة الموجودات 

  ٨٦٤٬٥٧٦  ٨٩٨٬٤٢٨  المملكة العربية السعودية 

  ٦٦٬٣١٨  ٦٣٬٢٩٦  بولندا 

  ١٧٬٦٤٤  ١٥٬٦٥٤  دول مجلس التعاون الخليجي 

  ٢٬٨٥٨  ٣٬٥٧٤  أخرى

  ٩٥١٬٣٩٦  ٩٨٠٬٩٥٢  المجموع 
 

  التعديالت   ٢- ٤
 

المتداولة وغير المتداولة والمطلوبات المتداولة والمطلوبات غير المتداولة إلى القطاعات التشغيلية ألنها تدار بشكل  لم يتم توزيع بعض الموجودات  
  إجمالي. 

 
  تسوية الربح   ٣- ٤

 
  فترة الثالثة أشهر  

  سبتمبر  ٣٠المنتهية في 
  فترة الستة أشهر  

  سبتمبر  ٣٠المنتهية في 
 ٢٠٢٠  ٢٠٢١   ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  (غير مراجعة)  (غير مراجعة)   (غير مراجعة)  مراجعة)(غير  
      

  ١٥٠٬٧٣٢  ١٠٢٬٠٩٢   ٧٤٬٩٣٠  ٥٨٬٨١٨   الربح قبل الزكاة
  ) ٩٬٩٣٨(  ) ١٠٬٣٩١(   ) ٤٬٦٧٠(  ) ٥٬١١٥(  الزكاة 

  ١٤٠٬٧٩٤ ٩١٬٧٠١   ٧٠٬٢٦٠  ٥٣٬٧٠٣  الربح للفترة 
 

  معلومات المجموعة   ٥
 

  الموحدة الموجزة للمجموعة ما يلي: تتضمن المعلومات المالية األولية 
 

  نسبة الملكية   بلد التأسيس   األنشطة الرئيسية   العالقة   االسم 

سبتمبر  ٣٠    
٢٠٢١  

مارس   ٣١
٢٠٢١   

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  البحرين   للمواد الغذائية ومنتجات األلبان   شركة تابعة   ذ.م.م  - شركة سدافكو البحرين 

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  األردن  للمواد الغذائية ومنتجات األلبان   شركة تابعة   الغذائية ذ.م.م. شركة سدافكو األردن للمواد  

  ٪ ٧٥  ٪ ٧٥  قطر  للمواد الغذائية ومنتجات األلبان   شركة تابعة   شركة سدافكو قطر ذ.م.م. 

شركة سدافكو الكويت للمواد الغذائية ذ.م.م  
(*)  

  ٪ ٤٩  ٪ ٤٩  الكويت   للمواد الغذائية ومنتجات األلبان   شركة تابعة 

   شركة سدافكو بولندا إس بي زد. أو. أو.
  ("سدافكو بولندا") 

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  بولندا   شركة قابضة   شركة تابعة 

  ٪ ٧٦  ٪ ٧٦  بولندا   منتجات األلبان   شركة تابعة    مليكوما إس بي زد. أو. أو.
  ٪ ٧٦  ٪ ٧٦  بولندا   منتجات األلبان   شركة تابعة    فوديكسو إس بي زد. أو. أو.

  ٪ ٣٧  ٪ ٣٧  بولندا   منتجات األلبان   شركة زميلة    مليكوما ديري زد. أو. أو.
 

  (*) يتم االحتفاظ بأسهم حقوق الملكية المتبقية بشكل نفعي من قبل األطراف التي رشحتها الشركة.
 

البتروليةاألم للمجموعة هي  الشركة   الكيماويات  القرين لصناعة  القابضة.  شركة  وهي   شركة  القرين شركة  تمتلك    زميلة لشركة مشاريع الكويت 
  وكلتاهما مدرجتان في سوق األسهم الكويتية.  ٪ من رأس المال)٤٠٫١١: ٢٠٢٠٪ من رأس المال (٤٠٫١١عادل  ي  مالصناعة الكيماويات البترولية 



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

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة أشهر  
  (غير مراجعة)  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠والستة أشهر المنتهيتين في 

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

١٣  

  ربحية السهم   ٦
 

  تحتسب ربحية السهم األساسية المخفضة كما يلي: 
 

  الثالثة أشهر فترة  
  سبتمبر  ٣٠المنتهية في 

  فترة الستة أشهر  
  سبتمبر  ٣٠المنتهية في 

 ٢٠٢٠  ٢٠٢١   ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  (غير مراجعة)  (غير مراجعة)   (غير مراجعة)  (غير مراجعة) 
      

  ١٤٠٬٧٠٧ ٩٢٬٢٠٥   ٧٠٬٣٠٥  ٥٤٬٠٦٠   الربح العائد لُمالك سدافكو
العادية القائمة  المتوسط المرجح لعدد األسهم 

  ٣٢٬٠٠٠  ٣٢٬٠٠٠   ٣٢٬٠٠٠  ٣٢٬٠٠٠  (باآلالف)
للسهم الواحد  ربحية السهم األساسية والمخفضة 

  ٤٫٤٠  ٢٫٨٨   ٢٫٢٠  ١٫٦٩  (باللایر السعودي) 
 
 

   ومعدات وآالت  ممتلكات    ٧
 

:  ٢٠٢١مارس    ٣١مليون لایر سعودي (للسنة المنتهية في    ٨١٫٥بمبلغ    ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠تتضمن اإلضافات خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  
مليون لایر سعودي) تمثل بشكل رئيسي إضافات لألعمال    ٥٨٫٣:  ٢٠٢٠سبتمبر    ٣٠مليون لایر سعودي وفترة الستة أشهر المنتهية في    ١٥٢٫٤

  في المصانع. وآالت  قيد التنفيذ للمصنع  الرأسمالية
 

  أمور تتعلق بالزكاة   ٨
 

وبما يشمل   السنوات  لجميع  بالنسبة  الزكوية  الربوط  المنتهية في  تم االنتهاء من  والجمارك    ٢٠١٩  مارس  ٣١السنة  الزكاة والضريبة  هيئة  لدى 
. طلبت  ٢٠٢٢يوليو    ٣١واستلمت شهادة الزكاة سارية المفعول حتى    ٢٠٢٠مارس    ٣١(الهيئة). قدمت الشركة اإلقرار الزكوي للسنة المنتهية في  

  لوبة، وهي قيد فحص الهيئة. . وقدمت شركة سدافكو المعلومات المط٢٠٢٠مارس  ٣١الهيئة معلومات إضافية عن السنة المنتهية في 
  
  أمور تتعلق بأطراف ذات عالقة   ٩

 
   معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة   ١-٩  

 
  تمت المعامالت مع األطراف ذات العالقة في سياق العمل االعتيادي بشروط تجارية وتمت الموافقة عليها من قبل اإلدارة.   (أ)

 

الشقيقة    (ب) الشركات  لصناعة  تتضمن  القرين  لشركة  زميلة  وشركات  تابعة  شركات  ذلك  في  بما  تابعة،  شركات  تعد  منشآت  للمجموعة 
  الكيماويات البترولية وشركة مشاريع الكويت القابضة. 

 

في    (ب) المنتهية  للفترة  عنها  الناتجة  واألرصدة  العالقة  ذات  األطراف  مع  الجوهرية  واألرصدة  المعامالت  جميع  ملخص  يلي    ٣٠فيما 
  : سبتمبر

 
  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة   مبالغ المعامالت  

  طبيعة المعاملة   المعامالت مع 
  المنتهية في  فترة الثالثة أشهر

  سبتمبر   ٣٠ 
  ٣٠المنتهية في  فترة الستة أشهر 

  سبتمبر 
سبتمبر   ٣٠

٢٠٢١  
مارس   ٣١

٢٠٢١  

  

٢٠٢١  
  (غير مراجعة)

  

٢٠٢٠  
  (غير مراجعة)

  

٢٠٢١  
  (غير مراجعة)

  

٢٠٢٠  
  (غير مراجعة)

  

  (مراجعة)      (غير مراجعة)  

        
شركة بروج للتأمين 

  ٢٬٣٠٨  ١٬٥٣٠  ٥٬٩٥٥  ٥٬٦٢٩  ٢٬٩٧٨  ٢٬٦٤٤  أقساط تأمين  التعاوني (شقيقة) (*) 
بي كيه سي  

لالستشارات (شركة  
  شقيقة) 

  خدمات استشارية 
٢٤  ١٨  ٤٥٦  ٦٢٣  ٢٣٠  ٣٢٦  

شركة مشاريع الطاقة  
  شقيقة) البديلة (شركة  

شراء أنظمة الطاقة  
  الشمسية 

-  -  ١٬٦٣٧  -  -  -  

      ٢٬٣٣٢  ١٬٥٤٨  

 
  (*) تمثل هذه المعامالت مصاريف اقساط التأمين الواردة من شركة بروج للتأمين التعاوني صافية من أية مطالبات. 



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

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة أشهر  
  (غير مراجعة)  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠والستة أشهر المنتهيتين في 

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

١٤  

  (تتمة) أمور تتعلق بأطراف ذات عالقة   ٩
 

  للمجموعة تعويضات كبار موظفي اإلدارة    ٢- ٩
 
المجموعة  للموظفين. قامت  المحددة  الخدمة  للمجموعة من الرواتب والمساهمات في برنامج منافع ما بعد    تتكون تعويضات كبار موظفي اإلدارة 

  دي). مليون لایر سعو ٧٫٢: ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠( ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠  في مليون لایر سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية ٧٫٦بإثبات مصاريف بمبلغ 
 

  األدوات المالية    ١٠
 

  الموجودات المالية   ١- ١٠
 

 
   ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠

  
  ٢٠٢١مارس  ٣١

   
  (مراجعة)  (غير مراجعة)  موجودات مالية غير مشتقة 

    موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 
  ٢٢٧٬١٩٤  ٢١٠٬٥٦١   ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

  ٧١٣٬٢٩٠  ٦١٨٬٦٧٤  نقد وما يماثله   
  ٥٬٠٣١  ٤٬٠٥٩  ودائع ضمان وودائع أخرى 
  ٩٤٥٬٥١٥  ٨٣٣٬٢٩٤  مجموع الموجودات المالية 

 
   ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 

 
مخاطر  غيرات في  الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى هي موجودات مالية غير مشتقة مسجلة بالتكلفة المطفأة. قد تتأثر القيمة الدفترية بالت

  االئتمان لألطراف األخرى. 
  

  المطلوبات المالية   ٢- ١٠
 

  ٢٠٢١س مار ٣١  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠ 
  (مراجعة)  (غير مراجعة) 

    مطلوبات مالية غير مشتقة 
    مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة 

  ١٦٨٬٩٧١  ١٨٢٬٨٥٧  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 
  ٢٤٩٬٣٧٩  ٢٦٤٬٦٣٨  مستحقات ومطلوبات أخرى 

  ٦٣٬٨٤٠  ٥٧٬٥٥٢  مطلوبات إيجارية 
  ٣٬٣٨٨  ٣٬٦٧٧  توزيعات أرباح دائنة 

  ٢٬٣٣٢  ١٬٥٤٨  مطلوب إلى أطراف ذات عالقة 
 ٤٨٧٬٩١٠  ٥١٠٬٢٧٢  

    مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
  ٢٦٬٨٨١  ٢٥٬٤٤٣  خيار بيع الحصص غير المسيطرة  

  ٢٬٨٧٨  -   المستحق المقابل المحتمل 
 ٢٩٬٧٥٩  ٢٥٬٤٤٣  

    مطلوبات مالية مشتقة 
    مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

  ٦٥٠  ٤٠٢  اتفاقيات العمالت األجنبية اآلجلة 
   

  ٥١٨٬٣١٩  ٥٣٦٬١١٧  مجموع المطلوبات المالية 
   
   

  والمطلوبات المالية تقارب قيمتها العادلة. ال تعتبر الموجودات المالية مخاطر ائتمان جوهرية. إن القيمة الدفترية للموجودات المالية 



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

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة أشهر  
  (غير مراجعة)  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠والستة أشهر المنتهيتين في 

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

١٥  

  (تتمة)  األدوات المالية  ١٠
 

   قياس القيمة العادلة  ٣- ١٠
 

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

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

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

 
وهذا   االلتزام،  أو  األصل  تسعير  عند  السوق  في  المشاركون  يستخدمها  التي  االفتراضات  باستخدام  االلتزام  أو  لألصل  العادلة  القيمة  على  تقاس 

  تصادية.افتراض أن المشاركين في السوق يعملون لتحقيق أفضل مصالحهم االق
 

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

 
تقييم تتالءم مع الظروف وتت وافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المدخالت التي يمكن رصدها  تستخدم المجموعة أساليب 

  ذات العالقة وتقليص استخدام المدخالت التي ال يمكن رصدها. 
  

الموحدة الموجزة ضمن التسلسل  يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة أو المفصح عنها في المعلومات المالية األولية  
  الهرمي للقيمة العادلة، على النحو المبين أدناه، استنادا إلى أدنى مستوى للمدخالت والذي يعتبر جوهريا لقياس القيمة العادلة ككل: 

 
  أسعار السوق المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.  —  ١المستوى  
   أساليب التقييم التي يكون فيها أقل قدر من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن رصدها بطريقة مباشرة أو غير    —  ٢المستوى

  مباشرة. 
  أساليب التقييم التي يكون فيها أقل قدر من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير يمكن رصدها.  -  ٣المستوى  

 
ت المثبتة في المعلومات األولية المالية الموحدة الموجزة بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقرر المجموعة ما اذا كان قد  بالنسبة للموجودات والمطلوبا

شكل  حدث تحويل بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقدير التصنيف (بناًء على أدنى مستوى مدخالت هام لقياس القيمة العادلة ب
  فترة تقرير.  عام) في نهاية كل

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

  ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حسبما تم إيضاحه أعاله. 
   

  األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة  ٤- ١٠
 

  المستخدمة لتحديد القيم العادلة أساليب التقييم   ) أ
 

  تشمل أساليب التقييم المستخدمة في تقييم األدوات المالية ما يلي: 
 

 المستهدفة  وصافي الهوامش المستقبلية المتوقعةالمبيعات  -   المستحق الدفع مقابل المحتملبالنسبة لل .  
 لألرباح المستقبليةخيار طرح القيمة الحالية خيارات الحصص غير المسيطرة بالنسبة ل .  
 القيمة الحالية لعقود العمالت اآلجلة لألرباح المستقبلية . 

 
  )٣قياسات القيمة العادلة باستخدام المدخالت الهامة التي ال يمكن رصدها (المستوى   )ب

 

 
  المحتمل المقابل

  الدفع  مستحق
خيار بيع الحصص  

  المجموع   غير المسيطرة 
    

  ٢٩٬٧٥٩  ٢٦٬٨٨١  ٢٬٨٧٨  ٢٠٢١أبريل  ١
  ) ١٬٤١٣(  ) ١٬٤١٣(  -   إطفاء خصم 

  ) ٣٬٩٢٥(  -   ) ٣٬٩٢٥(   مدفوعات
  ١٠٥  ) ٢٥(  ١٣٠  فرق تحويل عمالت 

  ٩١٧  -   ٩١٧  االستبعاد خسارة عن 
  ٢٥٬٤٤٣  ٢٥٬٤٤٣  -   ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠

 



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

  إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة أشهر  
  (غير مراجعة)  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠والستة أشهر المنتهيتين في 

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

١٦  

  (تتمة)  األدوات المالية  ١٠
 

  (تتمة) األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة     ٤- ١٠
 

  أدوات مالية مشتقة   ج) 
 

التابعة البولندية للمجموعة عدة عقود آجلة للعمالت األجنبية لتغطية التقلبات في المعامالت بالعمالت األجنبية. في   سبتمبر    ٣٠أبرمت الشركات 
(  مليون لایر سعودي    ٣٦٫٩بقيمة إجمالية اسمية قدرها    )٣٨:  ٢٠٢١مارس    ٣١(  عقًدا آجًال للعمالت األجنبية   ٣٣، كان لدى المجموعة  ٢٠٢١

مليون    ٠٬٦٥:  ٢٠٢١مارس    ٣١(  مليون لایر سعودي   ٠٫٤وصافي القيمة الدفترية السالبة بقيمة  مليون لایر سعودي)    ٣٥٫٥:  ٢٠٢١مارس    ٣١
بذلك  المنتهيتين  ر  والستة أشه  أشهر  المحقق من العقود اآلجلة للعمالت األجنبية المستحقة المثبتة خالل الثالثة  الخسارة. بلغ صافي  )لایر سعودي

:  ٢٠٢٠سبتمبر    ٣٠أشهر المنتهية في    ة(فترة الثالث  مليون لایر سعودي  ٠٫٢٩التاريخ في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة مبلغ  
، على مليون لایر سعودي)  ٠٬٢٩:  ٢٠٢٠سبتمبر    ٣٠(فترة الستة أشهر المنتهية في    مليون لایر سعودي  ٠٫٥٢ومبلغ    لایر سعودي)مليون    ٠٬٢٩

ستوى  التوالي. تم تصنيف جميع هذه العقود على أنها "محتفظ بها للمتاجرة" لألغراض المحاسبية ضمن المطلوبات المتداولة وتم تصنيفها ضمن الم
  د المجموعة على الطرف المقابل لتقييم هذه المشتقات. تعتم  في المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة. ٢

 
   

  فيما يلي تحليل األدوات المالية المشتقة والقيم العادلة ذات الصلة مع القيم االسمية المصنفة حسب مدة االستحقاق: 
 

 
القيمة العادلة  

  الموجبة 
القيمة العادلة  

  السالبة 
  القيمة  
  االسمية 

  االستحقاق القيم االسمية حسب فترة 

  أشهر  ٣خالل 
 ١٢إلى  ٣من 

  شهراً 
٥ -  ١   

  سنوات 
       اتفاقيات العمالت األجنبية اآلجلة 

٢٠٢١سبتمبر  ٣٠كما في   ١٣٬٩٢٤ ٢٢٬٩٩٥ ٣٦٬٩١٩ ٩٧٣ ٥٧١  - 
  -   ٩٬٧٧٥  ٢٥٬٦٨٤  ٣٥٬٤٥٩  ١٬٣٣٩  ٦٨٩  ٢٠٢١مارس  ٣١كما في 

 
  .٢٠٢١سبتمبر   ٣٠أشهر كما في  ٦اآلجلة أقل من االستحقاقات من اتفاقيات العمالت األجنبية 

 
   ارتباطات ومطلوبات محتملة   ١١

 
في    (أ) القائمة  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠كما  المستقبلية  الرأسمالية  للنفقات  المجموعة  ارتباطات  بلغت   ،٧٨  ) سعودي  لایر  مارس    ٣١مليون 

  مليون لایر سعودي).  ١٠٩٫٩: ٢٠٢١
 

في    (ب) للمجموعة  ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠كما  المحتملة  المطلوبات  بلغت   ،٣٬٩  ) سعودي  مليون لایر    ٤٫٩:  ٢٠٢١مارس    ٣١مليون لایر 
  سعودي) فيما يتعلق بالضمانات الصادرة لمتطلبات أعمالها المختلفة. 

 
   احتياطي آخر  ٢١

 
خالل   من  اختياري  احتياطي  تكوين  المساهمون  قرر  السابقة،  السنوات  نسبة  في  إلى    ٪١٠تحويل  سدافكو  لمساهمي  العائد  الدخل  صافي  من 

  إجراء تحويل إلى االحتياطي االختياري. تم . في الفترة الحالية  الشركة االحتياطي. يعتمد استخدام هذا االحتياطي على قرار مساهمين
  
   توزيعات أرباح   ٣١

 
لایر سعودي للسهم    ٣على دفع أرباح نهائية بقيمة    ٢٠٢١يوليو    ١٢العادية للشركة المنعقد في  وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية غير  

  مليون لایر سعودي).  ٨٠: ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠مليون لایر سعودي (فترة الستة أشهر المنتهية في  ٩٦بمبلغ 
 

    اعتماد المعلومات المالية   ١٤
 

  .٢٠٢١أكتوبر  ٢١ألولية الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ تمت الموافقة على إصدار هذه المعلومات المالية ا 
 


