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 شهزاد الطاف عناية السيد:  
 ةالمالي   عام الشؤون مدير         

 
  سهم األإعادة شراء  تمديد فترة  المتفق عليها فيما يتعلق ب  باإلجراءاتالمتعلقة  تقرير حول النتائج الفعلية  
 خزينة أسهمكالعادية بغرض االحتفاظ بها 

 
 . 2021 اكتوبر 6تم إصدار هذا التقرير وفقاً لشروط اتفاقنــا المؤرخ في 

 
يشار  (التابعة،    هاوشركات  )قامت إدارة الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )"الشركة" أو "سدافكو"

خزينة    أسهمكلإلحتفاظ بها  العادية )"القائمة"(    سهم بإعداد قائمة إعادة شراء األ  ،"المجموعة"(  ـب   ينمجتمع  م إليه 
مسؤولة   إدارة المجموعة  بقىت  .2020  نوفمبر  18عادية المنعقدة في  الالجمعية العمومية غير  معتمدة من قبل  

المؤيدة لمحتوياتها. كما سجالت  الحسابات وغيرها من  وحفظ جميع ال  نشاءدون غيرها عن هذه القائمة وعن إ
 مسؤولة عن تحديد وضمان امتثال الشركة إلصدارات ولوائح هيئة سوق المال )"الهيئة"(.   مجموعةأن إدارة ال

 
بتنفيذ عملنا وفقاً  بالقائمة. كما قمنا  فيما يتعلق  أدناه  المتفق عليها معكم والمدرجة  بتنفيذ اإلجراءات  لقد قمنا 

، "مهام تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها بخصوص المعلومات  4400للخدمات ذات العالقة رقم  للمعيار الدولي  
 مجموعةالمالية" المعتمد في المملكة العربية السعودية. تم تنفيذ هذه اإلجراءات فقط بغرض مساعدة إدارة ال

الهيئة للوائح  وفقاً  التقارير  بتقديم  المتعلقة  بالتزاماتها  الوفاء  واإلجراءات  الدليل   ’في  للضوابط  االسترشادي 
المدرجة المساهمة  الخاصة بشركات  الشركات  لنظام  تنفيذاً  الصادرة  فيما 3الفصل    12)المادة    ‘التنظيمية   )

 خزينة. قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية:   أسهم كالعادية بغرض االحتفاظ بها    سهم إعادة شراء األتمديد فترة  يتعلق ب
 

ومعلومات الموازنة    2021  يونيو  30كما في  للمجموعة  تتضمن المعلومات المالية  الحصول على قائمة   •
ادارة    المعدة  قبل  "الموازنة    2022  ديسمبر  31إلى    2021  ديسمبر   31للفترة من    المجموعةمن   (

 الموحدة"(. 
 

  موجزةالموحدة ال  وليةالمعلومات المالية األالواردة في القائمة مع  مطابقة المعلومات المالية للمجموعة   •
)"المعلومات المالية األولية"(. كما    2020  يونيو  30في    تينالثالثة أشهر والستة أشهر المنتهي  تيلفتر 

المعدة  ومنفصلة  الموحدة  الموزانة  الفي القائمة مع  المعروضة  الموازنة الموحدة  معلومات  قمنا بمطابقة  
 المجموعة.إدارة  من قبل 

 

األرباح    قيمةال يتجاوز  بحيث  الخزينة  أسهم  مبلغ    وفحصلخزينة المقترح  هم ا سأ  قيمةإعادة إحتساب   •
 كما هو مذكور في المعلومات المالية األولية.  بقاة الم

 
 وبناًء على اإلجراءات المذكورة أعاله، لم نحدد أي أمور استثنائية.
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وفقاً   قمنا بها والمنصوص عليها في االتفاق المبرم بيننا لم تشّكل عملية مراجعة أو فحص إن اإلجراءات التي 
لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية أو المعايير الدولية لمهام الفحص، المعتمدة في  

ال نبدي هذا    إننا   محتويات القائمة.  المملكة العربية السعودية، والتي يكون الغرض منها إبداء رأي مؤكد حول
وفقاً لمعايير المراجعة الدولية  القائمة  التأكيد. لو كنّا قد قمنا بإجراءات إضافية أو أجرينا مراجعةً أو فحصاً على  

المعتمدة في المملكة العربية السعودية، أو المعايير الدولية لمهام الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية،  
بما لفتت انتباهنا أمور أخرى كنّا من الممكن أن ندرجها في تقريرنا. يتعلق هذا التقرير باإلجراءات المنفذة  لر

 من منظورها الشامل. مجموعةالمذكورة أعاله فحسب، وال يمتد أثره إلى أي قوائم مالية لل
 

باالتفاق المبرم بيننا. كما يحظر نسخ  يحظر استخدام هذا التقرير في غير الغرض المشار إليه أعاله وكما ورد  
أو توزيع أي من محتوياته على أي أطراف أخرى بخالف ما تسمح به اتفاقيتنا؛ وال نتحمل أدنى التزام أو  

 مسؤولية تجاه الغير. 
 
بها( بصفتنا   قمنا  قد  )أو  بها  نقوم  قد  مهام  أي  عن  تماماً  مستقلة  تعتبر  التقرير  هذا  بخصوص  التزاماتنا  إن 

أو بأي صفة أخرى، كما أن مسؤولياتنا والتزاماتنا لن تتغير بأي حال من األحوال    مجموعةي حسابات المراجع
بسبب هذه المهام. ليس في هذا التقرير، وال أي شيء قد تم نقله شفهياً أو تم تنفيذه في سياق الخدمات أو ما 

 .للمجموعةالحسابات ألي قوائم مالية  يتصل بها، ما يتضمن أي مسؤولية واجبة تترتب علينا بصفتنا مراجعي  
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 الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( 
 ( سعودية  مساهمة )شركة 

 قائمة المالءة 
 2021  يونيو 30كما في 

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

 الملحق أ  
 هيئة سوق المال في المملكة العربية السعودية 

 القواعد واإلجراءات التنظيمية 
 ( 3)  فصل ال"، المادة الثانية عشرة،  سهم "قواعد إعادة شراء األ"، الفصل األول  سهمالجزء الرابع "إعادة شراء وبيع ورهن األ

 
 .سهمإعادة شراء األ ها، يجب أن يكون لدى الشركة، بمفردها أو مع شركاتها التابعة، رأس مال عامل كاٍف لمدة اثني عشر شهًرا فوًرا بعد تاريخ إتمام معاملةأسهمقبل شراء (    1)

 

 حسب توقعات اإلدارة 
  ديسمبر 31 

2021 

 يناير  31

2022 

 فبراير  28

2022 

 مارس  31

2022 

 ابريل  30

2022 

 مايو  31

2022 

 يونيو 30

2022 

 يوليو  31

2022 

 اغسطس  31

2022 

 سبتمبر  30

2022 

 اكتوبر  31

2022 

 نوفمبر 30

2022 

 ديسمبر  31 

2022 

زيادة الموجودات المتداولة على  

بعد   -  المطلوبات المتداولة

 معامالت إعادة الشراء  

372,938 385,193 400,860 420,122 438,807 457,504 476,212 399,486 418,753 438,014 457,270 476,520 384,016 

 

دفع ثمن الشراء، وفًقا ألحدث القوائم المالية األولية الخاضعة للفحص أو القوائم وفورًا عند عن قيمة مطلوباتها )بما في ذلك المطلوبات المحتملة(، قبل  مجموعةيجب أال تقل قيمة موجودات ال ( 2)
 المالية السنوية المراجعة، أيهما أحدث.

 

 
 المراجعة غير   الموجزةالموحدة األولية المبالغ وفقا للمعلومات المالية 

   يونيو  30
 1220  

  
 1,246,349   سهمزيادة مجموع الموجودات على مجموع المطلوبات والمطلوبات المحتملة بعد إعادة شراء األ 

 
 . مجموعة الخزينة المحتفظ بها مبلغ األرباح المبقاة لل أسهم  قيمةتجاوز ت  يجب أال(  3) 

غير المراجعة   الموحدة الموجزةالمبالغ وفقا للمعلومات المالية األولية   
يونيو  30  

 1220  
  

 512,369 الخزينة   أسهم زيادة األرباح المبقاة على قيمة 

 
 

 


