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   الموجزة الموحدة األولية المالية المعلومات فحص حول تقرير
 
 (: سدافكو) واألغذية األلبان لمنتجات السعودية الشركة في المساهمين /السادة إلى
 (سعودية مساهمة شركة)
 

 مقدمة 
 
 أو" الشركة)"  واألغذية األلبان لمنتجات السعودية للشركة المرفقة الموجزة الموحدة األولية المالي المركز قائمة فحصنا لقد
  الموحدة  األولية والقوائم 2020 يونيو 30 في كما"( المجموعة"  بـ مجتمعتين إليهم ويُشار) التابعة وشركاتها ،"(سدافكو" 

  أشهر  الثالثة  لفترة النقدية والتدفقات الملكية حقوق في والتغيرات الشامل والدخل الخسارة أو  للربح  الصلة  ذات الموجزة
. األخرى التفسيرية واإليضاحات الهامة المحاسبية السياسات ملخص تتضمن التي واإليضاحات التاريخ ذلك في المنتهية

  رقم  الدولي المحاسبة لمعيار وفقا   الموجزة الموحدة األولية المالية المعلومات هذه وعرض إعداد عن مسؤولة اإلدارة إن
 مسؤوليتنا إن. السعودية العربية المملكة في المعتمد"( 34 رقم الدولي المحاسبة معيار" )" األولي المالي التقرير"  - 34
 . به قمنا الذي الفحص على بناء   الموجزة الموحدة األولية المالية المعلومات هذه حول استنتاج إبداء هي

  
 الفحص نطاق

 
  المراجع  قبل من األولية المالية المعلومات فحص"  2410 رقم الدولي الفحص ارتباطات لمعيار وفقا   بفحصنا قمنا لقد

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

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

 . مراجعة رأي نبدي ال فإننا وبالتالي. المراجعة
 

 االستنتاج
 

  الموجزة الموحدة األولية المالية  المعلومات أن نعتقد يجعلنا شيء أي انتباهنا يلفت لم  به،  قمنا الذي  الفحص  على بناء
  العربية  المملكة في المعتمد 34 رقم  الدولي  المحاسبة لمعيار وفقا الجوهرية، النواحي جميع من إعدادها،  يتم لم المرفقة
 .السعودية

 
 كوبرز وترهاوس برايس

 
 
 
 
 

 علي عباس مفضل
 447 رقم ترخيص -محاسب قانوني 

 
 هـ 1441ذو الحجة   5
 2020 يوليو 26
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة( 2020يونيو  30المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في إيضاحات حول المعلومات 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 معلومات عامة 1
 

ة مسجلة في إن الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )"الشركة" أو "سدافكو"( وشركتها التابعة )مجتمعين "المجموعة"(، هي شركة مساهمة سعودي
  (.1976أبريل  21هـ )1396ربيع اآلخر  21يخ الصادر في مدينة جدة بتار 4030009917المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 

  
ولندا وبعض تعمل الشركة وشركاتها التابعة بشكل أساسي في إنتاج وتوزيع منتجات الحليب والمرطبات ومختلف األغذية في المملكة العربية السعودية وب

 هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.من  5الدول الخليجية والعربية. إن معلومات هيكل المجموعة مبينة في اإليضاح رقم 
 

، في المناطق التي تعمل فيها المجموعة وما يترتب على ذلك من تعطل 2020مارس  31، في الربع األخير المنتهي في 19-استجابة النتشار وباء كوفيد
ئهم لضمان صحة وسالمة موظفيها وعائالتهم وعمال اإلحترازيةلألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق، اتخذت المجموعة اإلجراءات 

 وفقالمعنية للمجموعة بالعمل،  الجهات، سمحت واألغذية والمستهلكين والمجتمع األوسع لضمان استمرارية توريد منتجاتها. كمنتج لمنتجات األلبان
النتائج المالية المدرجة على  جوهري، بشكل أساسي كالمعتاد. بناء  على هذه العوامل، تعتقد اإلدارة أن الوباء لم يكن له أي تأثير اإلحترازية اإلجراءات

 . وتستمر المجموعة في مراقبة الوضع عن كثب.2020يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

  أسس اإلعداد 2
 

 بيان االلتزام 2-1
 

"التقارير المالية األولية" المعتمد في المملكة  34تم إعداد هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 .يئة"(من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )"الهالعربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة 

 
قراءتها بالتزامن  ال تتضمن المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية الموحدة ويجب

على أن الغرض من المعلومات  34م . وينص معيار المحاسبة الدولي رق2020مارس  31مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 
درجة أقل من اإلفصاح في  34المالية األولية الموجزة هو تحديث المجموعة األخيرة للقوائم المالية السنوية. وبالتالي، يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 

 الي في القوائم المالية السنوية.المعلومات المالية األولية مقارنة باإلفصاح الذي تتطلبه المعايير الدولية للتقرير الم
 

 العرف المحاسبي/ أسس القياس 2-2
 

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

 

 الحقوق غير المسيطرة بالقيمة الحالية لمبلغ االسترداد.يتم إثبات خيارات بيع  •

  يتم إثبات التزامات المنافع المحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. •

 بعض الموجودات غير المتداولة المقاسة بالقيمة العادلة. •
 

الموحدة الموجزة باللاير السعودي باعتبارها العملة الوظيفية للشركة وعملة العرض للمجموعة. تم تقريب جميع  المعلومات المالية األولية هذه تم عرض
  األرقام إلى أقرب ألف لاير سعودي ما لم يذكر غير ذلك.

 
  المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة 2-3

 
التقرير الحالية، إال أنه ثمة عدد من التعديالت التي تم إدخالها على المعايير الدولية للتقرير المالي، والتي يبدأ لم يتم إصدار أية معايير جديدة خالل فترة 

ا من    ، ولكن لن يترتب عنها أية آثاٍر جوهرّية على المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة.2020أبريل  1سريانها اعتبار 
 

  فسيرات الصادرة وغير السارية وغير المطبقة بعد من قبل المجموعةالمعايير والت 2-4
 

ة المفعول بعد ال توجد أي معايير أو تعديالت أو تفسيرات أخرى ذات صلة وصادرة من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي والتي لم تكن ساري
 ألولية الموحدة الموجزة للمجموعة.   ويتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على المعلومات المالية ا
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 )تتمة(أسس اإلعداد  2 
 

  تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة 2-5
  

ت المحاسبية إعداد هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة، قامت اإلدارة باتخاذ أحكام وتقديرات وافتراضات لها تأثير على تطبيق السياساعند 
تطلب تعديالت للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف واإلفصاحات المرفقة. وقد تؤدي الشكوك حول هذه االفتراضات والتقديرات إلى نتائج ت

 جوهرية على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المتأثر في الفترات المستقبلية.   
 
 

بيرة تؤدي الى تشتمل االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ التقرير، والتي لها مخاطر ك
 لقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات هي ذاتها االفتراضات الواردة في القوائم المالية الموحدة السنوية السابقة.إحداث تعديل جوهري على ا

 
تزال ال . تعتقد اإلدارة أنها اتخذت جميع مصادر التقديرات غير المؤكدة 19-قامت المجموعة بفحص المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة في ضوء جائحة كوفيد

ستستمر اإلدارة في مراقبة الوضع وستنعكس أي  ,2020مارس 31المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في  قوائممشابهة لتلك التي تم الكشف عنها في ال
 تغييرات مطلوبة في فترات التقرير المستقبلية.

 
 السياسات المحاسبية الهامة 3

 
بل المجموعة في إعداد المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة تتوافق السياسات المحاسبية المطبقة من ق

 .2020مارس  31السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 
 

 معلومات القطاعات 4
 

  قطاع التشغيل 4-1
 

، تعد القطاعات التشغيلية وفقا  للتقرير الداخلي المقدم ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس 8للتقرير المالي رقم فيما يلي منهج اإلدارة في تطبيق المعيار الدولي 
وبات منتجات التنفيذي )المسؤول الرئيسي عن اتخاذ  القرارات التشغيلية( والمسؤول عن توزيع الموارد على القطاعات وتقييم األداء. يمثل قطاع المشر

 ينما تمثل غير المشروبات المثلجات ومعجون الطماطم والجبن والوجبات الخفيفة.الحليب والعصير، ب
 

  فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 
 
 

 
 المجموع غير مخصصة غير المشروبات  المشروبات  

          )غير مراجعة( 2020يونيو  30
          

 589,230 - 237,183 352,047      بالصافي -اإليرادات 
 )23,237(  - )23,237(  -      بالصافي -اإليرادات بين القطاعات 

 565,993 - 213,946 352,047      إيرادات من العمالء الخارجيين
 75,802 - 33,157 42,645       لربح قبل الزكاةا  

 هالك وإطفاءإ
 
 

 
 

 
 

 
  18,708 7,200 - 25,908 

          
 30 يونيو 2020      

 غير مخصصة غير المشروبات  المشروبات      
 

 المجموع

          
 804,966 - 221,353 583,613      ممتلكات وآالت ومعدات
 72,915 - 13,470 59,445      موجودات حق االستخدام
 25,465 - 25,465 -      موجودات غير ملموسة

 5,642 243 5,399 -      موجودات غير متداولة أخرى
 1,364,759 1,313,616 51,143 -      موجودات متداولة

 2,273,747 1,313,859 316,830 643,058      مجموع الموجودات

          
 604,922 566,085 29,270 9,567      مطلوبات متداولة

 30,070 - 30,070 -      خيار بيع حقوق غير مسيطرة ومطلوبات أخرى
 58,734 - 10,681 48,053      مطلوبات إيجار

 113,096 112,866 230 -      التزامات منافع الموظفين

 806,822 678,951 70,251 57,620       مجموع المطلوبات
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 )تتمة( معلومات القطاعات 4
 

 )تتمة(القطاعات التشغيلية  4-1
 

  أشهر المنتهية فيفترة الثالثة    

 المجموع غير مخصصة غير المشروبات  المشروبات      

          )غير مراجعة( 2019يونيو  30

          

 490,519 - 212,035 278,484      بالصافي –اإليرادات 

 )5,287(  - )5,287(  -      بالصافي -اإليرادات بين القطاعات 

 485,232 - 206,748 278,484      الخارجيينإيرادات من العمالء 

 62,237 - 22,030 40,207       الربح قبل الزكاة

 23,763 - 6,076 17,687      هالك وإطفاءإ

          

 )مراجعة( 2020مارس  31      

 غير مخصصة غير المشروبات  المشروبات      
 

 المجموع

          

 797,525 - 215,406 582,119       ومعداتممتلكات وآالت 

 72,164 - 13,333 58,831      موجودات حق االستخدام

 26,133 - 26,133 -      موجودات غير ملموسة

 5,646 243 5,403 -      موجودات غير متداولة أخرى

 1,273,001 1,217,965 55,036 -      موجودات متداولة

 2,174,469 1,218,208 315,311 640,950      الموجوداتمجموع 

          

 498,458 454,313 34,885 9,260      مطلوبات متداولة
خيار بيع حقوق غير مسيطرة ومطلوبات 

 29,330 - 29,330 -      أخرى

 57,174 - 10,156 47,018      مطلوبات إيجار

 113,041 112,811 230 -      التزامات منافع الموظفين

 698,003 567,124 74,601 56,278       مجموع المطلوبات

 
 قامت اإلدارة بتصنيف عملياتها الجغرافية كما يلي:

 

 
 

 فترة الثالثة أشهر
 يونيو 30المنتهية في 

   2020 2019 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(   
     المعلومات الجغرافية

     العمالء الخارجيينإيرادات من 
 406,356 492,341   المملكة العربية السعودية

 51,855  40,128   بولندا
مجلس التعاون الخليجي )دول مجلس التعاون 

 15,114  16,828   الخليجي(
 11,907  16,696   أخرى

 485,232  565,993   المجموع
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 )تتمة( معلومات القطاعات 4

 
 )تتمة(القطاعات التشغيلية  4-1

 

 
يونيو 30  

2020مارس  31 2020  

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   الموجودات التشغيلية غير المتداولة

 802,212 809,733 المملكة العربية السعودية

 75,171  74,037 بولندا

 18,848  19,326 مجلس التعاون الخليجي )دول مجلس التعاون الخليجي(

 5,237  5,892 أخرى

 901,468  908,988 المجموع

 
 التعديالت 4-2

 
غير المتداولة والمطلوبات المتداولة والمطلوبات غير المتداولة إلى القطاعات التشغيلية ألنها الموجودات  لم يتم توزيع بعض الموجودات المتداولة و

 تدار بشكل إجمالي.
 

 تسوية الربح 4-3
 

 
 

 فترة الثالثة أشهر
 يونيو 30المنتهية في 

   2020 2019 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(   

     

 62,237 75,802    الربح قبل الزكاة

 )4,331(  )5,268(    الزكاة

 57,906  70,534    للفترةالربح 

 
 معلومات المجموعة 5

 
 تتضمن المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة ما يلي:

 
 نسبة الملكية بلد التأسيس األنشطة الرئيسية العالقة االسم

    
يونيو  30

2020 
31 مارس 

2020  
 شركة سدافكو البحرين

 شركة شخص واحد  
 شركة تابعة

للمواد الغذائية 

 ومنتجات األلبان
     %100     %100 البحرين

 شركة سدافكو األردن للمواد الغذائية    

 ش.ذ.م.م
 شركة تابعة

للمواد الغذائية 

 ومنتجات األلبان

 
 األردن

100%     100%     

 شركة تابعة شركة سدافكو قطر ذ.م.م
للمواد الغذائية 

 ومنتجات األلبان
    %75    %75 قطر

 شركة سدافكو الكويت للمواد الغذائية  

 ذ.م.م )*(  
 شركة تابعة

للمواد الغذائية 

 ومنتجات األلبان
    %49  % 49 الكويت

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

     %100     %100 بولندا شركة قابضة شركة تابعة

    %76    %76 بولندا منتجات األلبان تابعةشركة   مليكوما إس بي زد. أو. أو.

    %76    %76 بولندا منتجات األلبان شركة تابعة  فوديكسو إس بي زد. أو. أو.

    %37    %37 بولندا منتجات األلبان شركة زميلة  مليكوما ديري زد. أو. أو.

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

 
زميلة لشركة مشاريع  شركةاألم للمجموعة و شركةالإن الشركة األم لسدافكو هي شركة قرين لصناعة الكيماويات البترولية )"كيوبك"(، وهي 

 الكويت القابضة )"كيبكو"(. كلتا كيوبك وكيبكو مدرجتان في أسواق األسهم الكويتية.



 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(

 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة( 2020يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 مربحية السه 6
 

 تحتسب ربحية السهم األساسية المخفضة كما يلي:
 

  
 فترة الثالثة أشهر

 يونيو 30المنتهية في 

   2020 2019 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة(   

 58,283 70,402   الربح العائد لُمالك سدافكو 
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 

 32,000 32,000   )باآلالف(
ربحية السهم األساسية والمخفضة )باللاير 

 1.82 2.20   السعودي(
 
 

  ممتلكات وآالت ومعدات 7
 

: 2020مارس  31مليون لاير سعودي )للسنة المنتهية في  28.7قيمة  2020يونيو  30تتضمن اإلضافات خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
بشكل رئيسي إضافات لألعمال والتي تمثل مليون لاير سعودي(  18: 2019يونيو  30فترة الثالثة أشهر المنتهية في لمليون لاير سعودي و 92.6

 الرأسمالية قيد التنفيذ لآلالت والمعدات في المصانع القائمة.
 

 أمور تتعلق بالزكاة 8
 

مع الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(. خالل هذا الربع، أصدرت  2017تّم استكمال الربوط الزكوية بالنسبة لكافة السنوات حتى وبما يشمل سنة 
ددت . وقبلت الشركة الربط وس2020يونيو  29مليون لاير سعودي في  3.9إضافي بمبلغ التزام زكوي مع  2019و 2018الهيئة ربطا  للسنتين 

 2021 يوليو،  31استلمت الشركة شهادة زكاة سارية حتى  وأنهت الوضع الزكوي لهاتين السنتين. 2020يوليو  6في  ا التزامهذ
 

 .2020يوليو  31حتى  المفعول الشركة شهادة زكاة ساريةاستملت 
 

 أمور تتعلق بأطراف ذات عالقة 9

 
  معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة 9-1 

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

 
 :يونيو 30فيما يلي ملخص جميع المعامالت واألرصدة الجوهرية مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنها للفترة المنتهية في  )ب( 

 

 طبيعة المعاملة المعامالت مع
  مبالغ المعامالت

  
 مطلوب إلى

 أطراف ذات عالقة

  
 30فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

   يونيو

  
2020 

 )غير مراجعة(
2019 

  )غير مراجعة(

يونيو  30
2020 

 )غير مراجعة(

مارس  31
2020 

 )مراجعة(
       

شركة بروج للتأمين التعاوني )شقيقة( 
,4382  2,648 2,777 تأمينأقساط  )*(  2,281 

 - -  198 226 خدمات استشارية )شقيقة( بي كيه سي لالستشارات

     4382,  2,281 

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

 



 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(

 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة( 2020يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( أمور تتعلق بأطراف ذات عالقة 9

 
 تعويضات موظفي اإلدارة العليا للمجموعة: 9-2

 
 تتكون تعويضات موظفي اإلدارة العليا للمجموعة من الرواتب والمساهمات في برنامج منافع نهاية الخدمة للموظفين. قامت المجموعة بإثبات

 .مليون لاير سعودي( 3.9: 2019يونيو  30) 2020يونيو  30مليون لاير سعودي لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  3.8مصروف بمبلغ 
 

 األدوات المالية   10
 

 الموجودات المالية   10-1

 

 
2020يونيو  30 مارس 31   

2020 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 215,968 197,923 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 

 645,839 721,063 نقد وما يماثله  

 3,726 5,117 األمن وإيداعات أخرى

 865,533 924,103 مجموع الموجودات المالية

 
  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 

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

 االئتمان لألطراف األخرى.

 
 المطلوبات المالية      10-2

 

 
2020يونيو  30 مارس 31   

2020 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

   مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة
 221,172 209,397 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 239,966 273,077 مستحقات ومطلوبات أخرى
 69,325 70,942 مطلوبات إيجار

 3,475 83,474 توزيعات أرباح مستحقة
 2,281  2,438 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

 639,328 536,219 
   مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 32,416 33,156 خيار بيع حقوق غير مسيطرة ومطلوبات أخرى

 33,156 32,416 

 568,635 672,484 مجموع المطلوبات المالية

  
 القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية تقارب قيمتها العادلة. ال تعتبر األصول المالية تشكل مخاطر ائتمانية كبيرة.               
   

  قياس القيمة العادلة  10-3
 

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

 

 االلتزام، أومن خالل السوق الرئيسية لألصل 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.
 

ر األصل أو االلتزام، وهذا على تقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعي
 افتراض أن المشاركين في السوق يعملون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.



 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(

 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة( 2020يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( األدوات المالية 10
 

 )تتمة( قياس القيمة العادلة 10-3
 

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

 
لمالحظة ذات تستخدم المجموعة أساليب تقييم تتالءم مع الظروف وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المدخالت القابلة ل

 قة وتقليص استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.العال
 

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

 

 أسعار السوق المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة. - 1المستوى  •

 مباشرة أو غير مباشرة.أساليب التقييم التي يكون فيها أقل قدر من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة قابلة للمالحظة بطريقة  - 2المستوى  •

 أساليب التقييم التي يكون فيها أقل قدر من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابلة للمالحظة. - 3المستوى  •
 

تحويل بين  بالنسبة للموجودات والمطلوبات المثبتة في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقرر المجموعة ما اذا كان قد حدث
اية كل المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقدير التصنيف )بناء  على أدنى مستوى مدخالت هام لقياس القيمة العادلة بشكل عام( في نه

 فترة تقرير.
 

ألصل أو االلتزام لغرض إفصاحات القيمة العادلة ، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر ا
 ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حسبما تم إيضاحه أعاله.

  
 األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة 10-4

 
 أساليب التقييم المستخدمة لتحديد القيم العادلة (أ

 
 تشمل أساليب التقييم المستخدمة في تقييم األدوات المالية ما يلي:

 

يتم تقدير التدفقات النقدية المتوقعة بناء على تحقق المبيعات المنشودة وصافي الهوامش استنادا  إلى بنود اتفاقية شراء األسهم  -المحتمل المقابل  •
 وبناء على علم المنشأة باألعمال وكيفية تأثيرها على البيئة االقتصادية الحالية.

وقعة على األرباح المتوقعة قبل ضريبة الدخل واالستهالك واإلطفاء للسنة المالية مضاعفات األرباح المت -خيارات الحقوق غير المسيطرة  •
 لمجموعة مليكوما والتي تم تخفيضها وفقا لصافي الديون الواردة باتفاقية شراء األسهم. 2022

 
 (3قياسات القيمة العادلة باستخدام المدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة )المستوى  (ب

 

 
 

بيع حقوق خيار 
 غير مسيطرة

 ومطلوبات أخرى
   

 32,416  )مراجعة( 2020أبريل  1
 740  وماتإطفاء خص

 33,156  )غير مراجعة( 2020يونيو  30
 

  ارتباطات والتزامات محتملة 11

 
: 2020مارس  31لاير سعودي ) مليون 77.1المستقبلية القائمة ، بلغت ارتباطات المجموعة للنفقات الرأسمالية 2020يونيو  30كما في  )أ(

 مليون لاير سعودي(. 72.2
 

سعودي( فيما يتعلق مليون لاير  3: 2020مارس  31مليون لاير سعودي ) 3 ، بلغ التزام المجموعة المحتمل 2020يونيو  30كما في  )ب(
 بضمانات صادرة لمتطلبات أعمالها المختلفة.

 
  احتياطي آخر 12

  
من صافي الدخل العائد لمساهمي سدافكو إلى  %10في السنوات السابقة، قرر المساهمون تكوين احتياطي اختياري من خالل تحويل نسبة 

 المساهمين. وقد تم في الفترة الحالية إجراء تحويل إلى االحتياطي االختياري.االحتياطي. يعتمد استخدام هذا االحتياطي على قرار 



 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(

 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة( 2020يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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  توزيعات أرباح  13

 
الشركة على توزيعات األرباح النهائية المدفوعة لهم والبالغة  ا، وافق مساهمو2020يونيو  16المنعقد في خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي 

 مليون لاير سعودي( 97,9لاير سعودي للسهم الواحد ) 2.5
 

 الرقم المقابل  14.
 

قائمة الربح أو الخسارة  في 2019يونيو  30 مليون لاير سعودي إلى "تكاليف تمويل" في 2تم إعادة تصنيف "مصاريف عمومية وإدارية" بمبلغ 
 .األولية الموحدة الموجزة

 
  اعتماد وإصدار القوائم المالية 15

 
 .2020يوليو  26دارة بتاريخ اإلمجلس أعضاء تمت الموافقة على إصدار هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة من قبل 

 


