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٧

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

األولیةالموحدة الموجزة المالیة معلوماتإیضاحات حول ال
٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

ما لم یذكر غیر ذلك)آالف الریاالت السعودیة (جمیع المبالغ ب

معلومات عامة١

كة شر)مجتمعین "المجموعة"دافكو، یشار إلیھا سأو الشركة(الشركة السعودیة لمنتجات األلبان واألغذیة إن 
ھـ ١٤٣٨محرم ٢بتاریخ ٢٧ترخیص صناعي رقم بموجب سعودیةالمساھمة مسجلة في المملكة العربیة

ربیع اآلخر ٢١تاریخ بالصادر في مدینة جدة ٤٠٣٠٠٠٩٩١٧سجل تجاري رقم و)٢٠١٦أكتوبر  ٤(الموافق 
).١٩٧٦أبریل ٢٢ھـ (الموافق ١٣٩٦

ألغذیة في اوالمرطبات ومختلف حلیب وتوزیع منتجات التعمل الشركة وشركاتھا التابعة بشكل أساسي في إنتاج 
قم لمجموعة مبینة في اإلیضاح راإن معلومات ھیكلة المملكة العربیة السعودیة وبعض الدول الخلیجیة والعربیة.

من ھذه القوائم المالیة الموجزة الموحدة األولیة. ٥

ولیة.، قام مجلس اإلدارة بالموافقة على إصدار ھذه القوائم المالیة الموجزة الموحدة األ٢٠١٧أكتوبر١٩بتاریخ 

والتغیر في السیاسة المحاسبیة للمجموعةأسس اإلعداد٢

أسس اإلعداد١-٢

یر المالیة ر"التقا٣٤للمجموعة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم األولیة الموحدة الموجزة المالیة تم إعداد القوائم
.ة السعودیةفي المملكة العربیوالمطبقة ("الھیئة") الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیینقبل معتمدة من ال"األولیة

القوائم عداد بإالمجموعة تقوم، ٢٠١٧مارس ٣١المنتھیة في  سنةالالسابقة بما في ذلك الفترات  كافةبالنسبة ل
("المعاییر المحاسبیة السعودیة") علیھا تعارف ة المیالمحاسبلمعاییر لاألولیة وفقاً الموجزة الموحدة المالیة 

ي أول ھالموجزة الموحدة األولیةسابقاً). إن ھذه القوائم المالیة السعودیة ن الھیئة (المعاییر المحاسبیة موالصادرة 
ربیة المملكة العفي والمطبقة للتقاریر المالیة لمعاییر الدولیة لوفقاً تم إعدادھا موجزة موحدة أولیة قوائم مالیة 

للحصول على المعلومات حول كیفیة تطبیق الشركة للمعاییر الدولیة للتقاریر ٣یضاح رقم إلى اإلالسعودیة. أنظر 
المالیة كما ھو مطبق في المملكة العربیة السعودیة.

األوراق ستثمارات فيساس التكلفة التاریخیة (بإستثاء اإلأعلى  الموجزة الموحدة األولیةتم إعداد القوائم المالیة 
للایر السعودي با الموجزة الموحدة األولیةالمالیة المتاحة للبیع والتي تظھر بالقیمة العادلة). تم عرض القوائم المالیة 

ر ذلك.كر غییذلم قام إلى أقرب ألف لایر سعودي ما وتم تقریب جمیع األرشركةبإعتبارھا العملة الرئیسیة لل

لم یتم تطبیقھا بعدالتي الصادرة دیالت والتفسیرات والتعییر االمع٢-٢

في الھیئة قبل معتمدة من ال٢٠١٦أبریل ١المالیة إعتباراً من للتقاریرالمعاییر الدولیة طبقتأن الشركة بما و
ك التاریخ.یتم النظر فیھا حتى ذل ةالمملكة العربیة السعودیة، إن جمیع التعدیالت / التفسیرات المطبقة على الشرك

.٢٠١٦أبریل ١ي من المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة في ألالمبكر الشركة التطبیق تخترلم 

لموجزة احتى تاریخ إصدار القوائم المالیة الصادرة التي لم یتم تطبیقھا بعد إن المعاییر والتفسیرات والتعدیالت 
.لساریة المفعو، عندما تصبح إن لزم األمر، المعاییرتلكالشركة تطبیق نويت .همبینة أدناالموحدة األولیة



٨

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

األولیةالموحدة الموجزة المالیة معلوماتإیضاحات حول ال
٢٠١٧سبتمبر٣٠في  تینأشھر المنتھیالستةوة تي الثالثلفتر

ما لم یذكر غیر ذلك)آالف الریاالت السعودیة (جمیع المبالغ ب

أسس اإلعداد والتغیر في السیاسة المحاسبیة للمجموعة (تتمة)٢

  (تتمة) الصادرة التي لم یتم تطبیقھا بعدالمعاییر والتفسیرات والتعدیالت ٢-٢

الوصفالمعیار / التفسیر

�ϲϓ�ϪѧѧϘϳΑρΗ�ϱέѧѧѧѧѧѧѧγϳ�ΕέΗϔϟ
�ΩѧѧΑΗ�ϲΗϟ في�ΦϳέΎѧѧΗϟ�ΩѧѧόΑ�ϭ

الالحق

لمعیار الدولي للتقریر المالي ایطبق١٥المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
ل١٥رقم  خطوات خمسنموذج ا

لجمیع أنواع اإلیرادات من العقود 
ما في  بات اإلیرادات إ یھ، یتم إث وعل
��Δѧѧѧϳϧϣί �ΓέΗϓ�ϝϼΧ�ϭ�ΩΩѧѧѧΣϣ�ϥϣί

ϳѧѧѧΣ�έΎѧѧѧϳόϣϟ�Ϋѧѧѧϫ�ϝ�έΎѧѧѧϳόϣ�ϝѧѧѧΣϣ
�ϡϗέ�ϲϟϭΩϟ�ΔΑѧѧѧѧѧѧѧγΎΣϣϟ˺ المتعلق ́

�ϲϟϭΩϟ�έϳѧѧѧѧγϔΗϟϭ�Ε˯ΎѧѧѧѧηϧϹ�ΩϭϘόΑ
ϻϭ�ΞϣΎѧѧѧѧϧέΑΑ�ϕϠόΗϣϟ˯�١٣رقم 

�ϡϗέ�ϲϟϭΩѧѧϟ�έϳѧѧѧѧѧѧѧγϔΗϟϭ�ϝѧѧϳϣόϟ˺ ˾
�ΔϳέΎϘϋ�Ε˯Ύѧѧѧѧѧѧηϧ·�ΕΎϳϗΎϔΗΈΑ�ϕϠόΗϣϟ

�ϡϗέ�ϲϟϭΩϟ�έϳѧѧѧѧѧѧѧγϔΗϟϭ˺ المتعلق ́
٢٠١٨ینایر ١بتحویل األصول من العمالء.

یتناول المعیار الدولي للتقریر المالي ٩للتقریر المالي رقم المعیار الدولي 
Ύѧѧѧϐϟ·ϭ�α˯�٩رقم  Ύѧѧѧϳϗϭ�ϑ ϳϧѧѧѧѧѧѧѧλ Η

اإلعتراف بالموجودات والمطلوبات 
�ΔΑѧѧѧѧѧγΎΣϣϠϟ�ΩϳΩΟ�Ωϋϭϗ�ϡΩϘϳϭ�ΔϳϟΎϣϟ
یداً للھبوط  عن التحوط ونموذجاً جد

٢٠١٨ینایر ١في قیمة الموجودات المالیة.

�έϳέϘΗϠϟ�ϲϟϭΩѧѧѧѧϟ�έΎѧѧѧѧϳόϣϟیختص١٦رقم المعیار الدولي للتقریر المالي
�ϡϗέ�ϲϟΎѧѧѧѧϣϟ˺ تطبیق النموذج ب ˿
�ϕΣΑ�ϕϠόΗϣϟϹϡΩѧѧѧΧΗѧѧѧѧѧѧѧγϭ�ϱΫѧѧѧϟ

�ΏѧѧϠρΗϳ�έΌѧѧΗѧѧѧѧѧѧѧγϣϟ�ϥϣ�ϑ έΗϋϻ
�ΔѧѧѧϣΎѧѧѧϗ�ϲϓ�έΎѧѧѧΟϳϹ�ΩϭϘϋ�ΔѧѧѧϳΑϠϏ́ѧѧѧΑ
�ΩϭϘϋ�ΕΎѧѧѧѧϣί ΗϟΈѧѧѧѧϛ�ϲϟΎѧѧѧѧϣϟ�ί ϛέϣϟ

Α�ϑ έΗϋϻ�ϊ ϣ�έΎΟϳ·�ϕΣ�ϡΩΧΗѧѧѧѧѧѧγ
٢٠١٩ینایر ١.المتعلقة بتلك العقودلواألص

ϭ�ΔѧѧϳΑϧΟϟ�ωϭϓΩѧѧϣ ة٢٢Α�ΕϼϣΎѧѧόϣϟѧѧϠϣόرقم الدوليتفسیر ال
٢٠٢١ینایر ١مقدماً 

أعاله على القوائم المالیة الموجزة الموحدة األولیة.المذكورة تقوم المجموعة حالیاً بتقییم آثار المعاییر 



٩

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

األولیةالموحدة الموجزة المالیة معلوماتحول الإیضاحات
٢٠١٧سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في الستةتي الثالثة أشھر ولفتر

ما لم یذكر غیر ذلك)آالف الریاالت السعودیة (جمیع المبالغ ب

أسس اإلعداد والتغیر في السیاسة المحاسبیة للمجموعة (تتمة)٢

أسس التوحید٣-٢

الشركات التابعة

الشركات التابعة ھي كل الشركات التي تسیطر علیھا المجموعة. یكون للمجموعة سیطرة عند تعرضھا، أو عندما 
یكون لھا حقوق في عوائد متغیرة من خالل مدخالت مع الشركات المستثمر فیھا والقدرة على التأثیر في تلك العوائد 

یطر المجموعة على شركة مستثمر فیھا فقط في حال من خالل قوة التحكم في الشركات. وعلى وجھ التحدید، تس
كان لدى المجموعة:

قوة تحكم على الشركة المستثمر فیھا (أي وجود الحقوق التي تعطیھا القدرة على توجیھ األنشطة المتعلقة -
بالشركة المستثمر فیھا).

التعرض أو الحقوق في عوائد متغیرة من خالل تدخالت مع الشركة المستثمر فیھا.-
القدرة على استخدام صالحیاتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا.-

وبوجھ عام، ھناك إفتراض بأن أغلبیة حقوق التصویت تؤدي إلى السیطرة. ولتأیید ھذا اإلفتراض وعندما ال یكون 
میع عة بعین اإلعتبار جلدى المجموعة أغلبیة حقوق التصویت أو حقوق مماثلة لشركة مستثمر فیھا، تأخذ المجمو

مستثمر فیھا بما في ذلك:الشركة العلى الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقییم ما إذا كان للمجموعة سیطرة 

وجود اتفاق تعاقدي مع أصحاب التصویت اآلخرین في الشركة المستثمر فیھا.-
الحقوق الناتجة عن إتفاقیات تعاقدیة أخرى.-
وق التصویت المحتملة.حقوق التصویت للمجموعة وحق-

تعید المجموعة تقییم ما إذا كانت تسیطر أو ال تسیطر على شركة مستثمر فیھا إذا كانت الحقائق والظروف تشیر 
إلى أن ھناك تغیرات في واحد أو أكثر من الثالثة عناصر المتعلقة بالسیطرة. یبدأ توحید الشركة التابعة عندما 

المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. تدرج موجودات تسیطر المجموعة على الشركة التابعة وینتھي عندما تفقد 
ومطلوبات وإیرادات ومصاریف الشركة التابعة التي تم االستحواذ علیھا أو استبعادھا خالل الفترة في القوائم المالیة 

سیطرة المجموعة على الشركة التابعة.توقفالموجزة الموحدة األولیة من تاریخ سیطرة المجموعة حتى تاریخ 

ر غیولحقوق مساھمي سدافكو في المجموعة الدخل الشامل اآلخر إلى بنود لربح أو الخسارة وكل بند من عود ای
. عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت غیر المسیطرینحقوق رصید حتى ولو أدى ھذا إلى عجز في المسیطرین

لمجموعة. اتلك المستخدمة من قبل محاسبیة مع سیاساتھا الوذلك حتى تتماشى على القوائم المالیة للشركات التابعة 
 لمتعلقةاوالمصاریف والتدفقات النقدیة یراداتواإلساھمینمطلوبات وحقوق المالموجودات والیتم إستبعاد جمیع 

.المالیةعند توحید القوائمالمعامالت بین أعضاء المجموعةب

.مینمساھالحقوق في یقید التغیر في حصة ملكیة شركة تابعة بدون فقد للسیطرة كمعاملة 

الموجودات (بما في ذلك الشھرة)، إن وجدت بإلغاء اإلعتراف سیطرة على شركة تابعة یتم الإذا فقدت المجموعة 
و خسارة ربح أاإلعتراف بأي في حین یتم والمطلوبات وحقوق غیر المسیطرین وأي بند من بنود حقوق المساھمین 

.الموجزة الموحدة األولیةخسارةالربح أو قائمة الفي 
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الشركة السعودیة لمنتجات األلبان واألغذیة (سدافكو)
(شركة مساھمة سعودیة)

األولیةالموحدة الموجزة المالیة معلوماتإیضاحات حول ال
٢٠١٧سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في الستةتي الثالثة أشھر ولفتر

ما لم یذكر غیر ذلك)آالف الریاالت السعودیة (جمیع المبالغ ب

أسس اإلعداد والتغیر في السیاسة المحاسبیة للمجموعة (تتمة)٢

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٤-٢

  ة:الموحدة األولیفیما یلي أھم السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل المجموعة في إعداد قوائمھا المالیة الموجزة

قیاس القیمة العادلة(أ)

ین بالسعر المدفوع لتحویل التزام في عملیة إعتیادیة بیع أصل أو لإستالمھ سیتم القیمة العادلة ھي السعر الذي إن 
تاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة على إفتراض أن معاملة بیع أصل أو تحویل في متعاملین في السوق 

یحدث إما: إلتزام

إللتزام أو،افي السوق الرئیسي لألصل أو -
في حالة عدم توفر سوق رئیسي في السوق األكثر قیمة لألصل أو اإللتزام،-

یجب أن یكون السوق الرئیسي أو األكثر قیمة متاحاً للمجموعة.

ند تسعیر المشاركون في السوق علتزام بإستخدام إفتراضات یستند علیھا اإلیتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو 
األصل أو اإللتزام بإفتراض أن المشاركین في السوق یتصرفون بأفضل ما یحقق لھم منافع إقتصادیة.

إن قیاس القیمة العادلة ألصل غیر مالي بعین اإلعتبار قدرة المشاركین في السوق على تحقیق منافع إقتصادیة 
إستخدام لھ أو من خالل بیعھ إلى مشارك آخر في السوق والذي من خالل إستخدام األصل في أعلى وأفضل 

األصل في أعلى وأفضل إستخدام لھ.بدوره سیقوم باستخدام

تقییم تتناسب مع توفر معلومات كافیة لقیاس القیمة العادلة، مع اإلعتماد بدرجة كبیرة طرقتستخدم المجموعة 
ل من تلك التي ال یمكن مالحظتھا.على إستخدام المدخالت القابلة للمالحظة والتقلی

یتم تصنیف جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاسھا أو اإلفصاح عنھا بالقیمة العادلة في القوائم المالیة 
على أقل قدر ممكن من اً األولیة الموحدة الموجزة ضمن التسلسل الھرمي للقیمة العادلة الموضحة أدناه إعتماد

الجوھري لقیاس القیمة العادلة بوجھ عام:المدخالت ذات األثر 

(غیر معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات متماثلة.السوق المدرجةأسعار –المستوى األول -
تقییم تستند على أقل قدر ممكن من المدخالت ذات األثر الجوھري بالنسبةطرق–المستوى الثاني -

لقیاس القیمة العادلة والقابلة للمالحظة بشكل مباشر أو غیر مباشر.
تقییم تستند عى أقل قدر ممكن من المدخالت ذات األثر الجوھري لقیاس القیمة طرق–المستوى الثالث -

العادلة والغیر قابلة للمالحظة.

ساس عادلة على أالقیمة بال یةاألولالموحدة الموجزة في القوائم المالیةقیدةبالنسبة للموجودات والمطلوبات الم
التسلسل الھرمي من خالل ضمنھا، تحدد المجموعة ما إذا كانت ھذه التحویالت قد حدثت بین مستویات رتكرا

في نھایة )بناًء على مدخالت المستوى األقل التي تعد كبیرة بالنسبة لقیاس القیمة العادلة ككل(إعادة تقییم التصنیف 
فترة كل تقریر مالي.

حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبیعة وخواص ،حات القیمة العادلةالغرض إیض
ومخاطر الموجودات أو المطلوبات ومستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة كما ھو موضح أعاله.



١١

و)الشركة السعودیة لمنتجات األلبان واألغذیة (سدافك
(شركة مساھمة سعودیة)

األولیةالموحدة الموجزة المالیة معلوماتإیضاحات حول ال
٢٠١٧سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في الستةتي الثالثة أشھر ولفتر

ما لم یذكر غیر ذلك)آالف الریاالت السعودیة (جمیع المبالغ ب

أسس اإلعداد والتغیر في السیاسة المحاسبیة للمجموعة (تتمة)٢

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٤-٢

اریر القطاعاتب) تق(

تتوافق مع إعداد التقاریر الداخلیة المقدمة ألعضاء مجلس اإلدارة طریقةیتم إعداد تقاریر قطاعات التشغیل ب
والمدیر التنفیذي للمجموعة بصفتھ صانع القرار الرئیسي إلتخاذ القرارات. یقوم المدیر التنفیذي بمراجعة األداء 

تیجیة.االمالي للمجموعة ویقوم بإتخاذ قرارات إستر

ج) تحقیق االیرادات(

بشكل یمكن قیاس اإلیراداتورادات إلى الحد الذي یحتمل عنده تدفق منافع إقتصادیة للمجموعة اإلیب االعترافیتم 
حق مع األخذ مستالالمستلم أو  بلغ. یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمموعد سدادھایعتمد علیھ بغض النظر عن 

الرسوم.وأبعین اإلعتبار شروط الدفع المحددة في العقد وبإستبعاد الضرائب 

مبیعات البضائع
مستحقة للبضائع المقدمة للعمالء بعد خصم الخصومات التجاریة والنقدیة الو لمةتتمثل المبیعات في المبالغ المست

اإلیرادات من بیع المنتجات عندما یتم نقل المخاطر الجوھریة وحوافز الملكیة إلى االعتراف بوالمرتجعات. یتم 
ما بالعمیل. یتم تسجیل الخصومات التجاریة والنقدیة والمرتجعات المتفق علیھا مع العمالء على أساس اإلستحقاق 

یتناسب مع االعتراف بالمبیعات ذات الصلة.

أجنبیةبعملة  المعامالتد) (

في تواریخ  اكمصرف سعار البنود غیر النقدیة التي تقاس بالتكلفة التاریخیة في عملة أجنبیة بإستخدام أالتحویلیتم 
.لمبدئیةاالمعامالت

رف إلى اللایر السعودي بسعر الصجنبیة للعملیات األالموجودات والمطلوبات النقدیة عند توحیدھا، یتم تحویل 
أسعار توسط مبالموجزة الموحدة األولیة ویتم تحویل قوائمھا الخاصة بالربح أو الخسارة تاریخ التقریر د في ئالسا

(ما لم یكون ھذا تقریب معقول للتأثیر المتراكم لألسعار السائدة في تواریخ المعاملة وفي ھذه الحالة یتم صرف ال
حید جة عن التحویل من أجل التویتم إثبات فروقات الصرف الناتتحویل الدخل والمصاریف بتواریخ المعامالت). 

الدخل الشامل اآلخر بمكونات عتراف اإل، یتم المعامالت بعملة أجنبیةفي الدخل الشامل اآلخر. عند إستبعاد 
.الموجزة الموحدة األولیةالربح أو الخسارةقائمة أجنبیة في معامالت بعملة بتلك الالمتعلقة 

ھـ) توزیعات األرباح(

وزیع سدافكو عندما یتم إعتماد التساھميمل نقدیةرـباالعتراف بالتزام لعمل توزیعات نقدیة أو غیتقوم المجموعة 
لتوزیع ایتم إعتماد،التوزیع لقرار المجموعة. بموجب أنظمة الشركات في المملكة العربیة السعودیة خضعوال ی

بشكل مباشر.عندما یوافق علیھ المساھمون ویتم إثبات مبلغ مماثل في حقوق الملكیة



١٢

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

األولیةالموحدة الموجزة المالیة معلوماتإیضاحات حول ال
٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

غیر ذلك)ما لم یذكر آالف الریاالت السعودیة (جمیع المبالغ ب

أسس اإلعداد والتغیر في السیاسة المحاسبیة للمجموعة (تتمة)٢

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٤-٢

و) ممتلكات وآالت ومعدات(

تظھر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإلستھالك المتراكم وخسائر الھبوط المتراكم، إن وجد. 
استبدال جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات وتكالیف القروض لمشاریع طویلة األجل عندتكلفة تتضمن التكلفة 
تقوم ،في فترات مختلفة. عندما یتطلب إستبدال أجزاء ھامة من الممتلكات واآلالت والمعداتإستیفاء الشروط

لمثل، عندما یكون ھناك جزء ھام المجموعة بإستھالكھا بشكل منفصل على أساس أعمارھا اإلنتاجیة المحددة. وبا
بدلة عند تكلفة مستتكلفتھا في القیمة الدفتریة للممتلكات واآلالت والمعدات كاالعتراف بمن اإلصالحات، یتم 

جمیع تكالیف اإلصالح والصیانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموجزة االعتراف ب. یتم إستیفاء الشروط
لفة األصل بعد إستخدامھ تكما  ا. تتضمن القیمة الحالیة للتكلفة المتوقعة لتفكیك أصلالموحدة األولیة عند تكبدھ

كون المبالغ جوھریة.تویتوقع أن المخصص عند إستیفاء شروطذات الصلة 

د الممتلكات بنضمن المنافع اإلقتصادیة المستقبلیة تزیدتتم رسملة المصاریف الرأسمالیة الالحقة فقط عندما 
المصاریف األخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموجزة الموحدة األولیة االعتراف بجمیع المعدات. یتم واآلالت و

تكبدھا. عند 

یتم تحمیل اإلستھالك على قائمة الربح أو الخسارة الموجزة الموحدة األولیة بإستخدام طریقة القسط الثابت على 
ت والمعدات كما یلي:مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات واآلال

النسبة المئویة

١٠ – ٢٫٥  مباني
  ١٢٫٥–٦٫٧  آالت ومعدات

٢٥–١٥سیارات ومقطورات
٢٥–١٠أثاث وتجھیزات ومعدات مكتبیة

یتم إلغاء اإلعتراف ببند الممتلكات واآلالت والمعدات وأي جزء جوھري تم اإلعتراف بھ مسبقاً عند اإلستبعاد أو 
بح أوخسارة رم إدراج أي یت.دیة مستقبلیة من إستخدامھ أو إستبعادهع إقتصامنافكون من المتوقع تحقیق ال یعندما 

(المحتسب بالفرق بین صافي متحصالت اإلستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل) لغاء االعتراف باألصل عن إ ةناتج
متبقیة الیتم مراجعة القیمة .إلغاء اإلعتراف بالألصلفي قائمة الدخل الشامل الموجزة الموحدة األولیة عندما یتم 

واألعمار اإلنتاجیة وطریقة إستھالك الممتلكات واآلالت والمعدات في نھایة كل فترة مالیة ویتم تعدیلھا بأثر 
.رجعي، إذا كان مالئماً 



١٣

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

األولیةالموحدة الموجزة المالیة معلوماتحول الإیضاحات
٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

ما لم یذكر غیر ذلك)آالف الریاالت السعودیة (جمیع المبالغ ب

أسس اإلعداد والتغیر في السیاسة المحاسبیة للمجموعة (تتمة)٢

الھامة (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة ٤-٢

ز) عقود اإلیجار(

د إلى مضمون العقد عند إبرامھ. یتم تقییم العقفإن ذلك یستند لتحدید ما إذا كان العقد یعد (او یتضمن) إیجاراً أم ال 
لمعرفة ما إذا كان الوفاء بالعقد مرھون بإستخدام أصل معین أو موجودات محددة في العقد الذي ینقل الحق في 

صل أو الموجودات حتى وإن لم ینص العقد صراحة على ھذا الحق.إستخدام األ

المجموعة كمستأجر
جارالتي یتم تصنیف عقود اإلی.كإیجار تمویلي أو إیجار تشغیليمبديءالتاریخ ال فياإلیجار عقود یتم تصنیف 

قل كافة المخاطر ومنافع الملكیة الجوھریة إلى المجموعة كإیجار تمویلي.نبموجبھا ت

تحمیل لملكیة كإیجار تشغیلي. یتمتنقل جزء جوھري من مخاطر ومنافع اال یتم تصنیف عقود اإلیجار التي بموجبھا 
افز (من أي حوالموجزة الموحدة األولیة الربح أو الخسارة قائمة المدفوعات بموجب عقود إیجار تشغیلیة وذلك في 

د اإلیجار.مستملة من المؤجر) بطریقة القسط الثابت خالل فترة عق

ح) اإلستثمارات والموجودات المالیة األخرى(

(ا) التصنیف

تصنف المجموعة موجوداتھا المالیة من خالل الفئات التالیة:

القروض والذمم المدینة،و-
الموجودات المالیة المتاحة للبیع.-

) إعادة التصنیف٢(

نة تعریف القروض والذمم المدی معمن الممكن أن تقوم المجموعة بإعادة تصنیف الموجودات المالیة والتي قد تتفق 
من خالل الفئات المحتفظ بھا لغرض البیع أو المتاحة للبیع إذا كان لدى المجموعة النیة أو القدرة على اإلحتفاظ 

اریخ إعادة التصنیف.بتلك الموجودات المالیة للمستقبل المنظور أو حتى ت

یتم إعادة التصنیف بالقیمة العادلة كما في تاریخ إعادة التصنیف. إن القیمة العادلة تصبح ھي التكلفة الجدیدة أو 
ألرباح أو الخسائر الناتجة عن القیمة العادلة في تاریخ إعادة عكس اال یتم والتكلفة المطفأة كما ھو متفق علیھ. 

القروض نددات المالیة المعاد تصنیفھا إلى بیتم تحدید معامالت الفائدة الفعلیة للموجو .حقةالتصنیف في الفترة الال
فقات تم تعدیل معدالت الفائدة الفعلیة للزیادة اإلضافیة في تقدیرات التدیوالذمم المدینة كما في تاریخ إعادة التصنیف. 

النقدیة بأثر رجعي.

وإلغاء اإلعتراف) اإلعتراف٣(

ي فاحة للبیع، یتم إعادة تصنیف تعدیالت القیمة العادلة المتراكمة المثبتة تیتم بیع األدوات المالیة المصنفة كمعندما 
كأرباح الموجزة الموحدة األولیة إلى قائمة الربح أو الخسارة الموجزة الموحدة األولیةالدخل الشامل اآلخر قائمة 

خسائر من أدوات مالیة.و



١٤

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

األولیةالموحدة الموجزة المالیة معلوماتإیضاحات حول ال
٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

ما لم یذكر غیر ذلك)آالف الریاالت السعودیة (جمیع المبالغ ب

السیاسة المحاسبیة للمجموعة (تتمة)أسس اإلعداد والتغیر في ٢

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٤-٢

) القیاس٤(

یتم قیاس القروض والذمم المدینة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. یتم إثبات الموجودات 
لة االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن التغیرات في القیمة العادالمالیة المتاحة للبیع الحقاً بالقیمة العادلة. یتم 

كما یلي:

یتم قید الموجودات المالیة المتاحة للبیع للبنود النقدیة بعملة أجنبیة (بفروقات تحویل) المتعلقة بالتغیرات في -
لدخل د القیمة الدفتریة في قائمة االموحدة األولیة ویتم قیالتكلفة المطفأة في قائمة الربح أو الخسارة الموجزة

الموحدة األولیة.الشامل الموجزة
للبیع في قائمة الدخل الشامل الموجزة الموحدة األولیة. ةیتم تصنیف البنود النقدیة والغیر نقدیة كمتاح-

لموحدة االموجزةالربح أو الخسارة قائمة یتم االعتراف بتوزیعات األرباح من األدوات المالیة المتاحة للبیع في 
مستمرة عندما یكون لدى المجموعة الحق في إستالم الدفعات.العملیات الاألولیة كجزء من اإلیرادات الناتجة عن 

) الھبوط في القیمة٥(

تقوم المجموعة في نھایة كل فترة تقریر بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على ھبوط قیمة أصل مالي أو 
یتم تكبد الھبوط في قیمة أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالیة وخسائر في دات. مجموعة من الموجو

إذا كان ھناك دلیل موضوعي على ھبوط القیمة نتیجة لحدث واحد أو أكثر یكون قد ظھر بعد اإلعتراف الھبوط
الي أو المقدرة لألصل المالمبدئي لألصل وأن یكون لھذا الحدث (األحداث) أثر على التدفقات النقدیة المستقبلیة 

لمجموعة الموجودات المالیة والتي یمكن تقدیرھا بشكل موثوق. وفي حال تم تصنیف إستثمارات حقوق الملكیة 
بیر أو المتواصل في القیمة العادلة لألوراق المالیة لما دون تكلفتھا یعد مؤشراً ككمتاحة للبیع، فإن االنخفاض ال

على ھبوط قیمة الموجودات.

مطفأةال تكلفةالبموجودات مدرجة 

ة ھ الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل والقیمة الحالینبالنسبة للقروض والذمم المدینة، یقاس مبلغ الخسارة على أ
للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة (بإستثناء الخسائر االئتمانیة المستقبلیة التي لم یتم تكبدھا) مخصومة بمعدل 

ح الربائمة قالفائدة الفعلیة األصلي لألصل المالي. تنخفض القیمة الدفتریة لألصل ویدرج مبلغ الخسارة في 
الموجزة الموحدة األولیة.أوالخسارة 

الحقة، وكان باإلمكان ربط ھذا الھبوط موضوعیاً بحدث ترةإذا إنخفضت خسارة الھبوط في القیمة خالل أي ف
عكس خسارة ب رافحصل بعد احتساب خسارة الھبوط في القیمة (مثل تحسن التقییم االئتماني للمدین)، یتم االعت

قائمة الربح أو الخسارة الموجزة الموحدة األولیة.سبة سابقاً في في القیمة المحتالھبوط

موجودات مصنفة كمتاحة للبیع

تم التي ی–إذا كان ھناك دلیل موضوعي على ھبوط في قیمة الموجودات المتاحة للبیع، فإن الخسارة المتراكمة 
قیاسھا على أساس الفرق بین تكلفة الشراء والقیمة العادلة الحالیة ناقصاً أي خسارة ھبوط قیمة مترتبة على ذلك 

من یتم إلغاؤه–قائمة الربح أو الخسارة الموجزة الموحدة األولیةسابقاً في الذي تم االعتراف بھاألصل المالي 
.قائمة الربح أو الخسارة الموجزة الموحدة األولیةحقوق المساھمین، ومن ثم یتم إثباتھ في

ة قائمة الربح أو الخسارة الموجزة الموحدالمالیة التي تم إثباتھا في في األدواتال یتم عكس خسائر ھبوط القیمة 
في الفترة الالحقة.ةو الخسارأمن خالل الربح األولیة 



١٥

كو)الشركة السعودیة لمنتجات األلبان واألغذیة (سداف
(شركة مساھمة سعودیة)

األولیةالموحدة الموجزة المالیة معلوماتإیضاحات حول ال
٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

ما لم یذكر غیر ذلك)آالف الریاالت السعودیة (جمیع المبالغ ب

  (تتمة)أسس اإلعداد والتغیر في السیاسة المحاسبیة للمجموعة ٢

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٤-٢

موجودات مصنفة كمتاحة للبیع (تتمة)

ة موضوعیاً الزیادھذهالمصنفة كمتاح للبیع في فترة الحقة بحیث یمكن ربط المالیة ألداة لإذا زادت القیمة العادلة 
ھبوط ، یتم عكس خسارة الالموجزة الموحدة األولیةقائمة الربح أو الخسارة بحدث یقع بعد إثبات خسارة الھبوط في 

.قائمة الربح أو الخسارة الموجزة الموحدة األولیةفي القیمة في 

) مخزونط(

لبضائع الجاھزة تكلفة اتشتمل یتم إثبات المخزون على أساس التكلفة أو صافي القیمة القابلة لإلسترداد، أیھما أقل. 
ف المتكبدة المخزون على جمیع التكالی تكلفةتشتمل على تكلفة المواد، العمالة المباشرة والنفقات العامة للتصنیع. 

یتم تحدید التكالیف لكل بند من المخزون على حده على أساس إلقتناء ونقل المنتجات إلى حالتھا وموقعھا الحالي.
تم تحدید تكالیف شراء المخزون بعد خصم المرتجعات والخصومات.متوسط التكلفة المرجح. ی

سعر البیع المقدر في سیاق األعمال العادیة بعد خصم التكالیف التقدیریة ھيصافي القیمة القابلة لإلسترداد نإ
بیع.مصاریف اللإلنجاز و

) نقد وما یعادلھي(

على النقد في الصندوق ولدى البنوك في قائمة المركز المالي الموجزة الموحدة األولیة یشتمل النقد وما یعادلھ 
/ووالتي تستحق خالل ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ الشراء،واالستثمارات قصیرة األجل األخرى عالیة السیولة

التدفقات . لغرضت في القیمةأو یمكن تحویلھا إلى مبالغ نقدیة معروفة والتي ال تتعرض لمخاطر ھامة في التغیرا
، یتضمن النقد وما یعادلھ على نقد وودائع قصیرة األجل، كما ھو موضح أعاله، األولیةالنقدیة الموجزة الموحدة

بالصافي بعد السحب على المشكوف من البنوك، إن وجدت، ألنھا تعتبر جزًء ال یتجزأ من إدارة النقد لدى 
المجموعة.

وأخرى) ذمم مدینة تجاریةك(

عدل ممبدئیاً بالقیمة العادلة وتقاس الحقاً بالقیمة المطفأة باستخدام واألخرى التجاریة الذمم المدینة یتم االعتراف ب
الفائدة الفعلیة، ناقصاً مخصص الھبوط.

) زكاة وضریبة دخلل(

یل ائدة للمساھم السعودي. یتم تحممجموعة للزكاة العلتخضع ا،وفقاً ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة")
. یتم تسجیل المبالغ اإلضافیة المستحقة الموجزة الموحدة األولیةالربح أو الخسارةمخصص الزكاة على قائمة 

بالنسبة لسنوات الربط الزكوي المعلقى، یتم تقییم المخصصاتبموجب التسویات النھائیة، إن وجدت، عند تحدیدھا. 
بناًء على وضع الربط الزكوي.في كل فترة تقریر مالي

فترة أولیة بناًء على أفضل تقدیر للزكاة وضریبة الدخل السنویة المتوقعة كل یتم إثبات الزكاة وضریبة الدخل في 
ك في في الفترة األولیة وذلالمستحقةلسنة المالیة. من الممكن أن یتم تعدیل مبالغ الزكاة وضریبة الدخل لكامل ا

في تقدیر الزكاة وضریبة الدخل السنویة.غییرالمالیة إذا حصل تالفترة األولیة الالحقة للسنة

تقوم الشركة بإستقطاع ضرائب عن معامالت محددة مع أطراف غیر مقیمة في المملكة العربیة السعودیة وذلك 
وفقاً لنظام ضریبة الدخل السعودي.



١٦

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

األولیةالموحدة الموجزة المالیة معلوماتإیضاحات حول ال
٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

ما لم یذكر غیر ذلك)آالف الریاالت السعودیة (جمیع المبالغ ب

والتغیر في السیاسة المحاسبیة للمجموعة (تتمة)أسس اإلعداد ٢

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٤-٢

الموظفمكافآت) إلتزامات م(

خطة غیر ممولة لمنافع نھایة الخدمة. ویتم تحدید تكلفة تقدیم المكافآت بموجب ھذه الخطة مجموعةتطبق ال
 نشأ تاألرباح والخسائر اإلكتواریة بالكامل في الفترة التي االعتراف بالمتوقعة. یتمباستخدام طریقة وحدة االئتمان 

في رة مباشرباح والخسائر اإلكتواریة األاالعتراف ب. یتم خر الموجزة الموحدة األولیةفي قائمة الدخل الشامل اآل
  الحقة.في الفترات الولیة الموجزة الموحدة األقائمة الربح أو الخسارة یتم إعادة تصنیفھا إلى األرباح المبقاة وال 

أوالً في الحالة التي تتحققالموجزة الموحدة األولیة یتم إثبات تكالیف نھایة الخدمة في قائمة الربح أو الخسارة 
مما یلي:

تاریخ تعدیل أو تقلیص خطة نھایة الخدمة، و
.تاریخ إدراج إعادة الھیكلة ذات الصلة من قبل الشركة

ائدة بتطبیق معدل الخصم على صافي مطلوبات أو موجودات المنافع المحددة. وتدرج یتم إحتساب صافي الف
ضمن "تكلفة المبیعات" و"المصاریف العمومیة برنامجالشركة التغیرات التالیة في صافي إلتزامات ال

وظیفة).ال(حسب الموجزة الموحدة األولیة واإلداریة" و"مصاریف البیع والتوزیع" في قائمة الربح أو الخسارة 

و السابقة واألرباح والخسائر من التقلیصتتكون تكالیف الخدمة من تكالیف الخدمة الحالیة وتكالیف الخدمة
التسویات الروتینیة.

 ة المحددة ناقصاً تكالیف الخدمة السابق افعمل مطلوبات المنافع المحددة على القیمة الحالیة إللتزام المنتتش
ناقصاً أصل القیمة العادلة للخطة التي یتم سداد اإللتزامات من خاللھا. غیر أن الخطة غیر ممولة حالیاً وال 

صوالً.أتمتلك 

) ذمم دائنة تجاریة وأخرىن(

لمالیة ولم یتم افترةة قبل نھایة التتمثل تلك المبالغ في المطلوبات المتعلقة بالبضائع والخدمات المقدمة للمجموع
جاریة تم عرض الذمم الدائنة التیھذه المبالغ غیر مضمونة ویتم دفعھا عادة وفقاً لشروط متفق علیھا. إن دفعھا بعد. 

واألخرى كمطلوبات متداولة ما لم یكن السداد غیر مستحق خالل إثنى عشر شھراً بعد تاریخ التقریر. تثبت مبدئیاً 
الفائدة الفعلیة.معدل بالقیمة العادلة، وتقاس الحقاً بالقیمة المطفأة باستخدام 

) مخصصاتس(

ونیة وضمانات الصیانة واإللتزامات عندما یكون لدى المجموعة إلتزام حالي یتم إثبات مخصصات المطالبات القان
نظامي متوقع نتیجة ألحداث سابقة ومن المحتمل وجود إستخدام للموارد لتسویة اإللتزام وإمكانیة تقدیر المبلغ 

مستقبلیة.التعملیاالیتم إثبات المخصصات لخسائر ال بشكل یعتمد علیھ. 

بالقیمة الحالیة ألفصل تقدیر من قبل اإلدارة للنفقات المطلوبة لتسویة اإللتزام الحالي في یتم قیاس المخصصات
نھایة فترة التقریر.



١٧

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

األولیةالموحدة الموجزة المالیة معلوماتإیضاحات حول ال
٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

ما لم یذكر غیر ذلك)آالف الریاالت السعودیة (جمیع المبالغ ب

أسس اإلعداد والتغیر في السیاسة المحاسبیة للمجموعة (تتمة)٢

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٤-٢

) ربحیة السھمع(

للسھمالربح األساسي)١
یتم حساب الربح األساسي للسھم من خالل:

الشركةساھميتقسیم الربح العائد لم.
على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة المالیة.

المخفض للسھمالربح )٢
عین ب ألخذبعد ااألرقام المستخدمة في تحدید الربح األساسي للسھم وذلك للسھمرباح المخفضة تعادل األ
اإلعتبار:

أثر ما بعد فائدة ضریبة الدخل وتكالیف مالیة أخرى ذات صلة بأسھم عادیة مخفضة ومحتملة، و
 المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة اإلضافیة التي ظلت قائمة على إفتراض تحویل األسھم العادیة

المحتملة المخفضة.

) إحتیاطي نظاميف(

على األقل من صافي الدخل للسنة إلى إحتیاطي  ٪١٠للشركة، یتعین على الشركة تحویل وفقاً للنظام األساسي 
من رأس المال المدفوع. وفي حال تحقیق ھذه النسبة فقد قررت الشركة  ٪٣٠نظامي إلى أن یعادل ھذا اإلحتیاطي 

.بناًء على ذلك عدم اإلستمرار في ھذه التحویالت. إن ھذا اإلحتیاطي غیر متاح للتوزیع

إحتیاطیات أخرى)ص(

من صافي الدخل العائد  ٪١٠بموجب النظام األساسي للشركة، قررت الشركة إنشاء إحتیاطي إختیاري بتحویل 
یعتمد استخدام ھذا االحتیاطي على قرار إلى ھذا اإلحتیاطي.  مالكةلمساھمي حقوق الملكیة في الشركة ال

التحویل إلى اإلحتیاطي اإلختیاري.في ھذه السنة الحالیة، تم إجراء المساھمین. 

) إعادة تصنیفق(

ي اإلیرادات عرضھا كتخفیض فوالتي تم مرتجعاتیرادات المتعلقة بالاإلبعض تم تصنیف في الفترات السابقة، 
تصنیفھادالقوائم المالیة. بلغت األرصدة المعاھذهفي بشكل صحیح تم تصنیفھا علیھكمصاریف بیع وتوزیع و

ولفترة  ٢٠١٦یونیو ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ملیون لایر سعودي ١٧،٥ولایر سعودي ملیون ١٥،١٦
عالوة على ذلك، بلغت المبالغ التي تم إعادة تصنیفھا .على التوالي٢٠١٦سبتمبر ٣٠الستة أشھر المنتھیة في 

الغیر  مبالغالتصنیف بعض تم إعادة ما ك. ٢٠١٧مارس ٣١ملیون لایر سعودي للسنة المنتھیة في ٥٣،٦٣
اإلداریة.العمومیة وجوھریة في المصاریف 



١٨

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

األولیةالموحدة الموجزة المالیة معلوماتإیضاحات حول ال
٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

ما لم یذكر غیر ذلك)آالف الریاالت السعودیة (جمیع المبالغ ب

تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ألول مرة٣

 ةیلریر الماا"التق٣٤وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم للمجموعةتم إعداد القوائم المالیة الموجزة الموحدة األولیة 
عودیة.في المملكة العربیة الس("الھیئة)" والمطبقة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین ة" المعتمدةاألولی

قوائم المالیة الإعداد ، قامت المجموعة ب٢٠١٧مارس ٣١المنتھیة في السنةالسابقة بما فیھا لفترات الجمیع 
.الصادرة عن الھیئةسابقاً الموجزة الموحدة األولیة وفقاً للمعاییر المحاسبیة السعودیة 

المالیة لمعاییر الدولیة للتقاریرالتي تتفق مع اوعلیھ، فقد أعدت المجموعة القوائم المالیة الموجزة الموحدة األولیة 
نة، كما ھو مبین في ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة. عند ، إضافة إلى فترة المقار٢٠١٧سبتمبر٣٠كما في 

أبریل ١إعداد القوائم المالیة الموجزة الموحدة األولیة، تم إعداد قائمة المركز المالي اإلفتتاحیة للمجموعة كما في 
لرئیسیة یالت اوھو تاریخ تحول المجموعة إلى المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. یبین ھذا اإلیضاح التعد٢٠١٦

اً، بما في ذلك سابقالسعودیة من قبل المجموعة في تعدیل قوائمھا المالیة المعدة وفقاً للمعاییر المحاسبیةالتي تمت
.٢٠١٦أبریل ١قائمة المركز المالي كما في 

ببعض اإلعفاءات من التطبیق وليللذین یطبقون المعیار للمرة األ١یسمح المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
بأثر رجعي لبعض المتطلبات بموجب المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.

قامت المجموعة بتقدیر اإلعفاءات التالیة المتاحة للتطبیق وتوصلت إلى ما یلي:

ة للتقاریر ء المعاییر الدولیىوالمعدات للتأكد من التوافق مع مباداآلالتتم تقدیر القیمة الدفتریة للممتلكات و
مع األخذ بعین اإلعتبار ١المالیة. كذلك یتم تقدیر التكلفة المفترضة المعفاة للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

والمعدات وفقاً للمعاییر المحاسبیة السعودیة سابقاً. قامت اإلدارة التالمجموعة للممتلكات واآلطریقة إحتساب 
ر وفقاً للمعاییر المحاسبیة السعودیة سابقاً لكي تتوافق مع متطلبات المعاییر الدولیة للتقاریریقةطبتقدیر تلك ال

اإلعتبار طبیعة وحجم عملیات المجموعة، بناًء على ذلك، تم األخذ بعین اإلعتبار التكلفة عینالمالیة مع األخذ ب
في تاریخ والمعدات كماالت تلكات واآلمیة للمالمفترضة المعفاة ولكن لم تطبق بعد وتم ترحیل القیمة الدفتر

التحویل.

الجوھریة التي تمت من قبل اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة فتراضاتإن األ
 ةوتتوافق مع تلك التي تمت وفقاً للمعاییر المحاسبی٢٠١٧سبتمبر٣٠للتقدیرات المحتملة ھي نفسھا تلك كما في 

التقدیرات المستخدمة من قبل المجموعة لعرض تلك المبالغ وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر ن إالسعودیة سابقاً. 
.٢٠١٧سبتمبر٣٠كما في تعكس األحداث المالیة 



١٩

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

األولیةالموحدة الموجزة المالیة معلوماتإیضاحات حول ال
٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

ما لم یذكر غیر ذلك)بآالف الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ 

تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ألول مرة (تتمة)٣

(تاریخ التحول إلى المعاییر الدولیة للتقاریر ٢٠١٦أبریل ١كما في الموحدة تسویة حقوق المساھمین ١-٣
المالیة)

إعادة القیاسھیئة الإیضاح
  كما في 

٢٠١٦أبریل١

الموجودات
موجودات غیر متداولة

٥٧٧٫٢٠٣-٥٧٧٫٢٠٣ومعداتآالتوممتلكات 
٢٤٣-٢٤٣متاحة للبیعفي أوراق مالیة استثمارات 

٥٧٧٫٤٤٦-٥٧٧٫٤٤٦
موجودات متداولة

٣٨١٫١٢٠-٣٨١٫١٢٠مخزون
١٧١٫١٩٢-١٧١٫١٩٢ذمم مدینة تجاریة وأخرى

١٤٫٤٦٢-١٤٫٤٦٢وموجودات أخرىمصاریف مدفوعة مقدماً ودائع و
٢٤٦٫٢٨٤-٢٤٦٫٢٨٤نقد وما یعادلھ

٨١٣٫٠٥٨-٨١٣٫٠٥٨

١٫٣٩٠٫٥٠٤-١٫٣٩٠٫٥٠٤مجموع الموجودات

حقوق المساھمین والمطلوبات
ساھمینحقوق الم

٣٢٥٫٠٠٠-٣٢٥٫٠٠٠األسھم الُمصدرة ورأس المال المدفوع
١٦٢٫٥٠٠-١٦٢٫٥٠٠احتیاطي نظامي

١٥١٫٧٣٤-١٥١٫٧٣٤ات أخرىاحتیاطی
٤٤٤٫٦٥٠)٩٫٥١٣(٤٥٤٫١٦٣أرباح مبقاة 

)١٫١٧٨(-)١٫١٧٨(عمالت أجنبیةتحویل إحتیاطي 

١٫٠٨٢٫٧٠٦)٩٫٥١٣(١٫٠٩٢٫٢١٩سدافكوساھميالعائدة لمساھمینحقوق الم
١٫٣٦٥-١٫٣٦٥غیر المسیطرینحقوق 

١٫٠٨٤٫٠٧١)٩٫٥١٣(١٫٠٩٣٫٥٨٤ساھمینمجموع حقوق الم

مطلوبات غیر متداولة
١٠١٠٠٫٤٢٢٩٫٥١٣١٠٩٫٩٣٥-٣فلموظإلتزامات مكافأة ا

مطلوبات متداولة
٦٧٫٣٠٤-٦٧٫٣٠٤ذمم دائنة تجاریة وأخرى

١١٢٫٥٩٢-١١٢٫٥٩٢مستحقات ومطلوبات أخرى
١٦٫٦٠٢-١٦٫٦٠٢زكاة مستحقة

١٩٦٫٤٩٨-١٩٦٫٤٩٨

٢٩٦٫٩٢٠٩٫٥١٣٣٠٦٫٤٣٣مجموع المطلوبات

١٫٣٩٠٫٥٠٤-١٫٣٩٠٫٥٠٤والمطلوباتساھمینمجموع حقوق الم



٢٠

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

األولیةالموحدة الموجزة المالیة معلوماتإیضاحات حول ال
٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف 

تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ألول مرة (تتمة)٣

  ٢٠١٦سبتمبر٣٠كما في الموحدة ھمین تسویة حقوق المسا٢-٣

إعادة القیاسیئة الھإیضاح
٣٠كما في 

  ٢٠١٦سبتمبر

الموجودات
موجودات غیر متداولة

٥٨٢٫٤٩٠-٥٨٢٫٤٩٠ومعداتوآالت ممتلكات 
٢٤٣-٢٤٣متاحة للبیعفي أوراق مالیة استثمارات 

٥٨٢٫٧٣٣-٥٨٢٫٧٣٣
موجودات متداولة

٣٦٤٫٥٤٣-٣٦٤٫٥٤٣مخزون
١٥٢٫١٢٠-١٥٢٫١٢٠ذمم مدینة تجاریة وأخرى

١٤٫٧٦٧-١٤٫٧٦٧وموجودات أخرىمصاریف مدفوعة مقدماً ودائع و
٣٦٩٫٥٤٨-٣٦٩٫٥٤٨نقد وما یعادلھ

٩٠٠٫٩٧٨-٩٠٠٫٩٧٨

١٫٤٨٣٫٧١١-١٫٤٨٣٫٧١١مجموع الموجودات

ساھمینحقوق الم
٣٢٥٫٠٠٠-٣٢٥٫٠٠٠األسھم الُمصدرة ورأس المال المدفوع

١٦٢٫٥٠٠-١٦٢٫٥٠٠احتیاطي نظامي
١٦٧٫٦٥٧-١٦٧٫٦٥٧ات أخرىاحتیاطی

٤٦٤٫٣٦٨  )٣٠٨(٤٦٤٫٦٧٦أرباح مبقاة 
)٧١٨(-)٧١٨(إحتیاطي تحویل عمالت أجنبیة

١٫١١٨٫٨٠٧)٣٠٨(١٫١١٩٫١١٥ساھمي سدافكوالعائدة لمساھمینحقوق الم
١٫٢٠٧-١٫٢٠٧حقوق غیر المسیطرین

١٫١٢٠٫٠١٤)٣٠٨(١٫١٢٠٫٣٢٢ساھمینمجموع حقوق الم

مطلوبات غیر متداولة
١٠١٠٨٫٤٦٦٣٠٨١٠٨٫٧٧٤-٣لموظفإلتزامات مكافأة ا

مطلوبات متداولة
٨٨٫١٨١-٨٨٫١٨١ذمم دائنة تجاریة وأخرى

١٤٠٫٧٤٨-١٤٠٫٧٤٨مستحقات ومطلوبات أخرى
٢٥٫٩٩٤-٢٥٫٩٩٤زكاة مستحقة

٢٥٤٫٩٢٣-٢٥٤٫٩٢٣

٣٦٣٫٣٨٩٣٠٨٣٦٣٫٦٩٧المطلوباتمجموع 

١٫٤٨٣٫٧١١-١٫٤٨٣٫٧١١والمطلوباتساھمینمجموع حقوق الم



٢١

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

األولیةالموحدة الموجزة المالیة معلوماتإیضاحات حول ال
٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ألول مرة (تتمة)٣

٢٠١٧مارس ٣١كما في الموحدة تسویة حقوق المساھمین ٣-٣

القیاسإعادة الھیئة إیضاح
٣١كما في 

٢٠١٧مارس 

الموجودات
موجودات غیر متداولة

٥٩٨٫٠٠٤-٥٩٨٫٠٠٤ومعداتوآالت ممتلكات 
٢٤٣-٢٤٣متاحة للبیعفي أوراق مالیة استثمارات 

٥٩٨٫٢٤٧-٥٩٨٫٢٤٧
موجودات متداولة

٣٢١٫٤٢٩-٣٢١٫٤٢٩مخزون
١٦١٫٧٩٨-١٦١٫٧٩٨ذمم مدینة تجاریة وأخرى

١٦٫٦٤٠-١٦٫٦٤٠وموجودات أخرىمصاریف مدفوعة مقدماً ودائع و
  ٥٤٣٫٩١٤   -  ٥٤٣٫٩١٤نقد وما یعادلھ

١٫٠٤٣٫٧٨١-١٫٠٤٣٫٧٨١

١٫٦٤٢٫٠٢٨-١٫٦٤٢٫٠٢٨مجموع الموجودات

ساھمینحقوق الم
٣٢٥٫٠٠٠-٣٢٥٫٠٠٠األسھم الُمصدرة ورأس المال المدفوع

١٦٢٫٥٠٠-١٦٢٫٥٠٠احتیاطي نظامي
١٨١٫٨٣٥-١٨١٫٨٣٥ات أخرىاحتیاطی

٥٩٢٫٢٧٣٤٣٧٥٩٢٫٧١٠أرباح مبقاة 
)٩٤٥(-)٩٤٥(إحتیاطي تحویل عمالت أجنبیة

١٫٢٦٠٫٦٦٣٤٣٧١٫٢٦١٫١٠٠سدافكوساھميالعائدة لمساھمینحقوق الم
١٫٥٦٩-١٫٥٦٩المسیطرینحقوق غیر 

١٫٢٦٢٫٢٣٢٤٣٧١٫٢٦٢٫٦٦٩ساھمینمجموع حقوق الم

مطلوبات غیر متداولة
١٠٧٫٨٣٥)٣٫٢٣٧(١٠١١١٫٠٧٢-٣لموظفإلتزامات مكافأة ا

مطلوبات متداولة
٩٩٫٣٨٠-٩٩٫٣٨٠ذمم دائنة تجاریة وأخرى

١٤٧٫٥٥٩٢٫٨٠٠١٥٠٫٣٥٩مستحقات ومطلوبات أخرى
١٫١٠٨-١٫١٠٨مطلوب لطرف ذو عالقة

٢٠٫٦٧٧-٢٠٫٦٧٧زكاة مستحقة

٢٦٨٫٧٢٤٢٫٨٠٠٢٧١٫٥٢٤

٣٧٩٫٣٥٩)٤٣٧(٣٧٩٫٧٩٦مجموع المطلوبات

١٫٦٤٢٫٠٢٨-١٫٦٤٢٫٠٢٨والمطلوباتساھمینمجموع حقوق الم



٢٢

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

األولیةالموحدة الموجزة المالیة معلوماتإیضاحات حول ال
٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

المالیة ألول مرة (تتمة)تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر ٣

سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في الستة األولیة لفترة الموجزة الموحدة تسویة قائمة الربح أو الخسارة  ٤-٣
٢٠١٦  

إعادة القیاسالھیئةإیضاح

 ةالدولیاییرالمع
للتقاریر المالیة 
للفترة المنتھیة 

سبتمبر٣٠في
٢٠١٦  

٩٢٠٫٧٧٠-٩٢٠٫٧٧٠، صافياإلیرادات

)٥٥٦٫٧٣٦(-)٥٥٦٫٧٣٦(اإلیراداتتكلفة 

٣٦٤٫٠٣٤-٣٦٤٫٠٣٤إجمالي الربح

)١٤٣٫٩٢٤(٥٫٥٦٣)١٤٩٫٤٨٧(١٠-٣بیع وتوزیعمصاریف 

)٥٢٫١٩٧()٢٫٨٠٠()٤٩٫٣٩٧(١١-٣وإداریةعمومیة مصاریف 

٦٣٦-٦٣٦تشغیلیة أخرىإیرادات

١٦٥٫٧٨٦٢٫٧٦٣١٦٨٫٥٤٩العملیاتالربح من 

٣٫٢٥٠-٣٫٢٥٠إیرادات مالیة

٢٫٧٦٣١٧١٫٧٩٩  ١٦٩٫٠٣٦الربح قبل الزكاة

)٩٫٣٩٢(-)٩٫٣٩٢(الزكاة

١٥٩٫٦٤٤٢٫٧٦٣١٦٢٫٤٠٧الربح للفترة

الدخل العائد إلى:
١٥٩٫٢٣٦٢٫٧٦٣١٦١٫٩٩٩مساھمي سدافكو

٤٠٨-٤٠٨حقوق غیر المسیطرین

١٥٩٫٦٤٤٢٫٧٦٣١٦٢٫٤٠٧

ربحیة السھم:
للسھم (باللایر السعودي)والمخفض  ياألساسالربح

٤٫٩٥-٤٫٩٠لمساھمي سدافكوالعائد 



٢٣

الشركة السعودیة لمنتجات األلبان واألغذیة (سدافكو)
سعودیة)(شركة مساھمة 
األولیةالموحدة الموجزة المالیة معلوماتإیضاحات حول ال

٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 
(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ألول مرة (تتمة)٣

سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في ثالثة الاألولیة لفترة الموجزة الموحدة ربح أو الخسارةقائمة التسویة  ٥-٣
٢٠١٦  

إعادة القیاسالھیئةإیضاح

المعاییر الدولیة 
للتقاریر المالیة 
للفترة المنتھیة 

سبتمبر ٣٠في
٢٠١٦  

٤٤٥٫٠٣٢-٤٤٥٫٠٣٢، صافياإلیرادات

)٢٧٣٫٢٤١(-)٢٧٣٫٢٤١(اإلیراداتتكلفة 

١٧١٫٧٩١-١٧١٫٧٩١إجمالي الربح

)٦٣٫٨١٣(٧٫٥٦٠)٧١٫٣٧٣(١٠-٣بیع وتوزیعمصاریف 

)٢٥٫٤٩٠(-)٢٥٫٤٩٠(وإداریةعمومیة مصاریف 

٨٩٥-٨٩٥تشغیلیة أخرىإیرادات

٧٥٫٨٢٣٧٫٥٦٠٨٣٫٣٨٣الربح من العملیات

٢٫٠٣٢-٢٫٠٣٢إیرادات مالیة

٧٧٫٨٥٥٧٫٥٦٠٨٥٫٤١٥الربح قبل الزكاة

)٤٫٣٧٦(-)٤٫٣٧٦(الزكاة

٧٣٫٤٧٩٧٫٥٦٠٨١٫٠٣٩الربح للفترة

الدخل العائد إلى:
٧٣٫٢٩١٧٫٥٦٠٨٠٫٨٥١مساھمي سدافكو

١٨٨-١٨٨حقوق غیر المسیطرین

٧٣٫٤٧٩٧٫٥٦٠٨١٫٠٣٩

ربحیة السھم:
للسھم (باللایر السعودي)الربح األساسي والمخفض 

٢٫٤٩-٢٫٢٦العائد لمساھمي سدافكو



٢٤

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

األولیةالموحدة الموجزة المالیة معلوماتإیضاحات حول ال
٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ألول مرة (تتمة)٣

٢٠١٦سبتمبر ٣٠الستة أشھر المنتھیة في األولیة لفترة الموحدة الموجزة تسویة قائمة الدخل الشامل  ٦-٣

ھیئة الإیضاح
إعادة 
القیاس

ةالدولیاییرالمع
للتقاریر المالیة 

المنتھیة فترة لل
سبتمبر٣٠في

٢٠١٦  

١٥٩٫٦٤٤٢٫٧٦٣١٦٢٫٤٠٧ربح الفترة

الدخل الشامل اآلخر
سارةالختصنیفھا إلى الربح أو من الممكن إعادة بنود 

)١٠٦(-)١٠٦(جنبیةفروقات تحویل عمالت من العملیات األ

بنود لن یعاد تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة
٣٫٦٤٢٣٫٦٤٢-١٠-٣لموظفامكافأة إلتزامات إعادة قیاس ربح 

٣٫٦٤٢٣٫٥٣٦)١٠٦(للفترةخرالشامل اآلدخلال

١٥٩٫٥٣٨٦٫٤٠٥١٦٥٫٩٤٣للفترةمجموع الدخل الشامل

مجموع الدخل الشامل للفترة العائد إلى:
١٥٩٫٦٩٦٦٫٤٠٥١٦٦٫١٠١سدافكومساھمي

)١٥٨(-)١٥٨(حقوق غیر المسیطرین
١٥٩٫٥٣٨٦٫٤٠٥١٦٥٫٩٤٣

٢٠١٦سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في األولیة لفترة الثالثةالموحدة الموجزة تسویة قائمة الدخل الشامل ٧-٣

الھیئة إیضاح
إعادة 
القیاس

المعاییر الدولیة 
للتقاریر المالیة 

المنتھیة فترة لل
سبتمبر٣٠في

٢٠١٦  

٧٣٫٤٧٩٧٫٥٦٠٨١٫٠٣٩ربح الفترة

الدخل الشامل اآلخر
بنود من الممكن إعادة تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة

٢٢-٢٢فروقات تحویل عمالت من العملیات األجنبیة

بنود لن یعاد تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة
١٫٨٢١١٫٨٢١-١٠-٣إعادة قیاس ربح إلتزامات مكافأة الموظف

٢٢١٫٨٢١١٫٨٤٣الدخل الشامل اآلخر للفترة
٧٣٫٥٠١٩٫٣٨١٨٢٫٨٨٢مجموع الدخل الشامل للفترة

مجموع الدخل الشامل للفترة العائد إلى:
٧٣٫٣٠٨٩٫٣٨١٨٢٫٦٨٩مساھمي سدافكو

١٩٣-١٩٣حقوق غیر المسیطرین
٧٣٫٥٠١٩٫٣٨١٨٢٫٨٨٢



٢٥

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

األولیةالموحدة الموجزة المالیة معلوماتإیضاحات حول ال
٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ألول مرة (تتمة)٣

٢٠١٧مارس ٣١الموحدة للسنة المنتھیة في ربح أو الخسارة تسویة قائمة ال٨-٣

إعادة القیاسالھیئةإیضاح

المعاییر الدولیة 
للتقاریر المالیة 

سنة المنتھیة في لل
٢٠١٧مارس ٣١

١٫٨٠٤٫١٠٩-١٫٨٠٤٫١٠٩، صافياإلیرادات

)١٫٠٩٦٫٥٨٩(-)١٫٠٩٦٫٥٨٩(اإلیراداتتكلفة 

٧٠٧٫٥٢٠-٧٠٧٫٥٢٠إجمالي الربح

)٣٠١٫٣٥٥(٥٫٤٦٧)٣٠٦٫٨٢٢(١٠-٣بیع وتوزیعمصاریف 

)٩٣٫٤٠٤()٢٫٨٠٠()٩٠٫٦٠٤(١١-٣وإداریةعمومیة مصاریف 

٤٫٩٩٦-٤٫٩٩٦تشغیلیة أخرىإیرادات

٣١٥٫٠٩٠٢٫٦٦٧٣١٧٫٧٥٧الربح من العملیات

٧٫٣٧٣-٧٫٣٧٣إیرادات مالیة

٣٢٢٫٤٦٣٢٫٦٦٧٣٢٥٫١٣٠الربح قبل الزكاة

)٢٠٫٦٩٠(-)٢٠٫٦٩٠(الزكاة

٣٠١٫٧٧٣٢٫٦٦٧٣٠٤٫٤٤٠الربح للفترة

الدخل العائد إلى:
٣٠١٫٠١١٢٫٦٦٧٣٠٣٫٦٧٨مساھمي سدافكو

٧٦٢-٧٦٢حقوق غیر المسیطرین

٣٠٤٫٤٤٠-٣٠١٫٧٧٣

ربحیة السھم:
للسھم (باللایر السعودي)الربح األساسي والمخفض 

٩٫٣٤-٩٫٢٦العائد لمساھمي سدافكو



٢٦

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

األولیةالموحدة الموجزة المالیة معلوماتإیضاحات حول ال
٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ألول مرة (تتمة)٣

٢٠١٧مارس ٣١تسویة قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتھیة في ٩-٣

الھیئة إیضاح
إعادة 
القیاس

المعاییر الدولیة 
للتقاریر المالیة 
للسنة المنتھیة 

مارس ٣١في
٢٠١٧

٣٠١٫٧٧٣٢٫٦٦٧٣٠٤٫٤٤٠ربح الفترة

الدخل الشامل اآلخر
بنود من الممكن إعادة تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة

٢٣٣-٢٣٣فروقات تحویل عمالت من العملیات األجنبیة

بنود لن یعاد تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة
٧٫٢٨٣٧٫٢٨٣-١٠-٣إعادة قیاس ربح إلتزامات مكافأة الموظف

٢٣٣٧٫٢٨٣٧٫٥١٦الدخل الشامل اآلخر للفترة
٣٠٢٫٠٠٦٩٫٩٥٠٣١١٫٩٥٦مجموع الدخل الشامل للفترة

إلى:مجموع الدخل الشامل للفترة العائدة
٣٠١٫٢٤٤٩٫٩٥٠٣١١٫١٩٤مساھمي سدافكو

٧٦٢-٧٦٢حقوق غیر المسیطرین
٣٠٢٫٠٠٦٩٫٩٥٠٣١١٫٩٥٦

لموظفینامكافأة إلتزامات برنامج إلتزامات متعلقة ب١٠-٣

فع على أنھا القیمة الحالیة للمنابإثبات التكالیف المتعلقة لما بعد خدمة الموظفتقوم المجموعة ،بموجب الھیئة
ساس یتم إثبات ھذا اإللتزام على أ،یستحقھا الموظف. بموجب المعاییر الدولیة للتقاریر المالیةالتي المكتسبة 
یتم إثبات اإللتزام الناتج عن الفرق بین المخصص الحالي والمخصص الذي یستند على تقییم إكتواري .أكتواري

تم إثبات تكالیف الخدمة الحالیة واألرباح والخسائر اإلكتواریة یإضافة إلى ذلك، بالكامل في األرباح المبقاة. 
زة الموحدة األولیة والدخل الشامل في الفترات والتكالیف األخرى المتعلقة بھا في قائمة الربح أو الخسارة الموج

.٢٠١٧و٢٠١٦الالحقة 

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة١١-٣

ة للتقاریر ر الدولیــمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في األرباح المبقاة. بموجب المعاییاالعتراف بة، یتم ـبموجب الھیئ
الخسارة الموجزة الموحدة األولیة وبناًء علیھ تم تعدیلھا.في قائمة الربح أو بھا عتراف المالیة، یتم اال

قائمة التدفقات النقدیة١٢-٣

لم یكن للتحویل من المعاییر المحاسبیة السعودیة إلى المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة أثر جوھري على عرض 
قائمة التدفقات النقدیة.



٢٧

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

األولیةالموحدة الموجزة المالیة معلوماتإیضاحات حول ال
٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

المعلومات القطاعیة ٤

القطاعات التشغیلیة١-٤

التشغیلیة وفقاً للتقریر القطاعاتتعد ،٨طریقة اإلدارة في تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم فیما یلي 
والرئیس التنفیذي (رئیس صانع القرار الرئیسي) المسؤول عن توزیع مجلس اإلدارة  عضاءالداخلي المقدم أل

مثل تیا الحلیب والعصائر بینموبات في منتجات المشرواألجبانقطاع یتمثل وتقییم األداء.على القطاعات الموارد 
األیس كریم ومعجون الطماطم والوجبات الخفیفة.في قطاع غیر المشروبات 

المنتھیةفترة الستة أشھرالمنتھیةفترة الثالثة أشھر

المشروباتسبتمبر٣٠

�έѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϏ

المشروبات

�έѧѧѧѧѧѧѧѧϳѧѧѧѧѧѧѧѧϏ

المشروباتالمجموعمصنف

�έѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϏ

المجموعمصنفغیر المشروبات

(غیر مراجعة)٢٠١٧

٨٩٤٫١٣٧-٤٤١٫٣٠٧٥٨٩٫٧٥٨٣٠٤٫٣٧٩-٣٠٤٫٦١٢١٣٦٫٦٩٥اإلیرادات، صافي

١٦٠٫٤٠٨-٧٨٫٨٢٤١١٦٫٢٠٤٤٤٫٢٠٤-٥٦٫٢٠٣٢٢٫٦٢١الربح قبل الزكاة

٣٢٫٥٠١-١٦٫٣٦٢٢٠٫٣١٠١٢٫١٩١-١٠٫٢٢٥٦٫١٣٧اإلستھالك 

٦٠٨٫٩٤١-٣٨٠٫٥٢٩٢٢٨٫٤١٢وآالت ومعداتممتلكات 

١٫١٠٣٫٣٨٣١٫١٠٣٫٣٨٣--موجودات متداولة

إستثمارات في أوراق

٢٤٣٢٤٣--مالیة متاحة للبیع

٣٨٠٫٥٢٩٢٢٨٫٤١٢١٫١٠٨٫٦٢٦١٫٧١٧٫٥٦٧مجموع الموجودات

٣٢٧٫٧٦٣٣٢٧٫٧٦٣--مطلوبات متداولة

١٠٥٫٧٢٩١٠٥٫٧٢٩--مطلوبات طویلة األجل

٤٣٣٫٤٩٢٤٣٣٫٤٩٢--مجموع المطلوبات

المنتھیةفترة الستة أشھرالمنتھیةفترة الثالثة أشھر

المشروباتسبتمبر٣٠

�έѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϏ

المشروبات

�έѧѧѧѧѧѧѧѧϳѧѧѧѧѧѧѧѧϏ

المشروباتالمجموعمصنف

�έѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϏ

المجموعغیر مصنفالمشروبات

(غیر مراجعة) ٢٠١٦

٩٢٠٫٧٧٠-٤٤٥٫٠٣٢٦١٨٫٨٣٨٣٠١٫٩٣٢-٣٠٦٫٨٩٠١٣٨٫١٤٢اإلیرادات، صافي

١٧١٫٧٩٩-٨٥٫٤١٥١٤٤٫٢١٧٢٧٫٥٨٢-٦٨٫٧٣٧١٦٫٦٧٨الربح قبل الزكاة

٣٧٫٩٣٨-١٨٫٩٤٢٢٣٫٧٠٨١٤٫٢٣٠-١١٫٨٣٧٧٫١٠٥اإلستھالك 

٥٨٢٫٤٩٠-٣٦٤٫٠٠٠٢١٨٫٤٩٠ممتلكات وآالت ومعدات

٩٠٠٫٩٧٨٩٠٠٫٩٧٨--موجودات متداولة

إستثمارات في أوراق

٢٤٣٢٤٣--مالیة متاحة للبیع

٣٦٤٫٠٠٠٢١٨٫٤٩٠٩٠١٫٢٢١١٫٤٨٣٫٧١١مجموع الموجودات

٢٥٤٫٩٢٣٢٥٤٫٩٢٣--مطلوبات متداولة

١٠٨٫٧٧٤١٠٨٫٧٧٤--مطلوبات طویلة األجل

٣٦٤٫٨١٢٣٦٤٫٨١٢--مجموع المطلوبات



٢٨

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

األولیةالموحدة الموجزة المالیة معلوماتإیضاحات حول ال
٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

ما لم یذكر غیر ذلك)بآالف الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ 

المعلومات القطاعیة (تتمة) ٤

القطاعات التشغیلیة (تتمة)١-٤

قامت اإلدارة بتصنیف التشغیل الجغرافي كما یلي:

جغرافیةمعلومات 

اإلیرادات من العمالء الخارجیین

٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
سبتمبر

٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في 
سبتمبر

٢٠١٧
(غیر مراجعة)

٢٠١٦
(غیر مراجعة)

٢٠١٧
(غیر مراجعة)

٢٠١٦
(غیر مراجعة)

٤١١٫١١٩٤١٢٫٨٦٦٨٣٤٫٧٥٢٨٥٧٫٨٠٥المملكة العربیة السعودیة
مجلس التعاون الخلیجي (دول الخلیج 

٢٣٫٤٤٥٢٥٫٨٩٩٤٥٫٨٨٢٥١٫٣٤٥العربي)
٦٫٧٤٣٦٫٢٦٧١٣٫٥٠٣١١٫٦٢٠أخرى

٤٤١٫٣٠٧٤٤٥٫٠٣٢٨٩٤٫١٣٧٩٢٠٫٧٧٠المجموع

سبتمبر ٣٠
٢٠١٧

سبتمبر ٣٠
٢٠١٦

أصول تشغیلیة غیر متداولة
٥٩٨٫٦١٢٥٦٩٫٦١٦المملكة العربیة السعودیة

مجلس التعاون الخلیجي (دول الخلیج 
٨٫٩٤٧١٢٫٧٠٤العربي)

١٫٦٢٥٤١٣أخرى
٦٠٩٫١٨٤٥٨٢٫٧٣٣المجموع

تعدیالت٢-٤

ألنھا  ةیلیالتشغاتالقطاعإلى المطلوبات المتداولة والمطلوبات طویلة األجل والموجودات المتداولةلم یتم تصنیف 
تدار بشكل إجمالي.

تسویة الربح٣-٤

٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
سبتمبر

٣٠المنتھیة في فترة الستة أشھر 
سبتمبر

٢٠١٧
(غیر مراجعة)

٢٠١٦
(غیر مراجعة)

٢٠١٧
(غیر مراجعة)

٢٠١٦
(غیر مراجعة)

٧٨٫٨٢٤٨٥٫٤١٥١٦٠٫٤٠٨١٧١٫٧٩٩الربح قبل الزكاة

)٩٫٣٩٢()٨٫٤٣٥()٤٫٣٧٦()٤٫٠٨٧(الزكاة
٧٤٫٧٣٧٨١٫٠٣٩١٥١٫٩٧٣١٦٢٫٤٠٧الربح بعد الزكاة



٢٩

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

األولیةالموحدة الموجزة المالیة معلوماتإیضاحات حول ال
٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

المجموعةمعلومات  ٥

على ما یلي:موعة القوائم المالیة الموجزة الموحدة األولیة للمجملتتش

  ٪نسبة الملكیة

بلد التأسیساألساسيالنشاطاإلسم
سبتمبر٣٠

٢٠١٧
مارس٣١

٢٠١٧

  ٪١٠٠  ٪١٠٠البحرینمواد غذائیة ومنتجات ألبانشركة سدافكو البحرین الفردیة
  ٪١٠٠  ٪١٠٠األردنمواد غذائیة ومنتجات ألباناألردن للمواد الغذائیةشركة سدافكو 

  ٪٧٥  ٪٧٥قطرمواد غذائیة ومنتجات ألبانشركة سدافكو قطر
  ٪٤٩  ٪٤٩الكویتمواد غذائیة ومنتجات ألبانشركة سدافكو الكویت للمواد الغذائیة (*)

عالقة تم تعیینھم من قبل الشركة.من اإلستثمارات المملوكة للشركة مسجل بإسم أطراف ذاتالمتبقيإن (*)

ربحیة السھم ٦

األسھم األساسیة والمخفضة على النحو التالي:ربحیة تم إحتساب 

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

سبتمبر٣٠

٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في 

سبتمبر

٢٠١٧

(غیر مراجعة)

٢٠١٦

(غیر مراجعة)

٢٠١٧

(غیر مراجعة)

٢٠١٦

(غیر مراجعة)

٧٥٫١٦٠٨٠٫٨٥١١٥٢٫٢٣٢١٦١٫٩٩٩الربح العائد لمساھمي سدافكو

٣٢٫٥٠٠٣٢٫٥٠٠٣٢٫٥٠٠٣٢٫٥٠٠)(باآلالفالمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة

٢،٣١٢،٤٩٤،٦٨٤،٩٨ربحیة األسھم األساسیة والمخفضة للسھم الواحد

ومعداتوآالت ممتلكات ٧

یال سعوديملیون ١،٥٤في المدینة المنورة والبالغة غیر مملوكة لمجموعة في أرض للكیة إن حصة الم)أ
وثائق مساھم في المجموعة. تملك المجموعة لایر سعودي) من خالل ملیون ٢٠١٦:١،٥٤سبتمبر ٣٠(

ملكیتھا. حصةرسمیة تؤكد 

لایر ملیون ٠٢٠١٦:٤٣،٥٠سبتمبر ٣٠(لایر سعودي ملیون ٤٣،٤٤اإلضافات خالل الفترة البالغة تتمثل )ب
تي ال تزال تحت التشغیل وكذلك لدمام وجدة والمشتریات مكائن لمصنعي ا فيسعودي)  بشكل أساسي 

مستودع جدة المركزي وبعض المستودعات.

الممتلكات واآلالت والمعدات الھبوط في قامت اإلدارة بمراجعة ، ٢٠١٧یونیو٣٠خالل الفترة المنتھیة في ج)
وإعادة تقییم األعمار اإلنتاجیة للممتلكات واآلالت والمعدات بما یتماشى مع الصناعة واإلستخدام السابق. تم 

ار األعمونتج عنھفي الممتلكات واآلالت والمعداتتقدیریةعلى األعمار اإلنتاجیة التحدید بعض التعدیالت 
شھر أ ثالثةلفترة الأعلى . نتج عن تلك التعدیالت أرباح سنة ١٥إلى ٨سنوات إلى معدل من ١٠اإلنتاجیة من 
سبتمبر٣٠في األرباح المبقاة كما في زیادةوملیون لایر سعودي ٣والبالغة  ٢٠١٦سبتمبر٣٠المنتھیة في 

على صافي ربح السنة المنتھیة في المذكورة لتعدیالت لملیون لایر سعودي. ال یوجد أثر  ٦البالغة  ٢٠١٦
.٢٠١٧مارس ٣١رباح المبقاة كما في واأل٢٠١٧مارس ٣١



٣٠

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

األولیةالموحدة الموجزة المالیة معلوماتإیضاحات حول ال
٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

ما لم یذكر غیر ذلك)بآالف الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ 

مخزون٨
٢٠١٧مارس ٢٠١٧٣١سبتمبر ٣٠

٢٦٩٫٨٢٨١٨٤٫٦٥٢مواد خام
٣٦٫٩٧٤٣٤٫٢٨١مواد تغلیف

٥١٫٢٤٦٦٤٫٨٠٧بضاعة جاھزة
١٢٫٧٦٣٢٢٫٥٠٣مواد أخرى–قطع غیار ومستلزمات 

٤٣٫٣٨٤٣٣٫٩٦٠بضاعة في الطریق
٤١٤٫١٩٥٣٤٠٫٢٠٣

)١٨٫٧٧٤()٩٫٧١٧(ناقصاً: مخصص بضاعة بطئیة الحركة والمتقادم (انظر أسفل)
٤٠٤٫٤٧٨٣٢١٫٤٢٩

:المتقادمبضاعة بطئیة الحركة وفیما یلي حركة مخصص 

٢٠١٧مارس ٢٠١٧٣١سبتمبر ٣٠

١٨٫٧٧٤١٣٫٤٢٨بدایة الفترة
٣٫١٢٦٥٫٤١٠المحمل خالل الفترة

  )٦٤()١٢٫١٨٣(*شطب
٩٫٧١٧١٨٫٧٧٤نھایة الفترة

تم شطب بعض قطع الغیار خالل الفترة.*

ذمم مدینة تجاریة وأخرى٩
٢٠١٧مارس ٢٠١٧٣١سبتمبر ٣٠

١٦٢٫٩٠٨١٧٠٫٦٢٠ذمم تجاریة
)١٧٫٣٣٤()١٩٫٦٨٤(ناقصاً: مخصص ذمم مدینة مشكوك في تحصیلھا

١٤٣٫٢٢٤١٥٣٫٢٨٦صافي ذمم مدینة تجاریة
٧٫٦٣٥٨٫٥١٢صافي الدفعات المقدمة والذمم المدینة األخرى

١٥٠٫٨٥٩١٦١٫٧٩٨

علیھا مع العمالء.إن الذمم المدینة التجاریة غیر مضمونة وال تحمل فائدة وعادة لھا شروط متفق 

إن حركة مخصص الذمم المدینة المشكوك في تحصیلھا ھي كالتالي:

٢٠١٧مارس ٢٠١٧٣١سبتمبر ٣٠

١٧٫٣٣٤١٤٫٤٤٧بدایة الفترة
٢٫٣٥٠٣٫١١١المحمل خالل السنة

)٢٢٤(-شطب
١٩٫٦٨٤١٧٫٣٣٤نھایة الفترة



٣١

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

األولیةالموحدة الموجزة المالیة معلوماتإیضاحات حول ال
٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما 

ودائع ومصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى١٠

٢٠١٧مارس ٢٠١٧٣١سبتمبر٣٠

٢٠٫٧٣٠١٥٫٣٥١مصاریف مدفوعة مقدماً 
١٫٣٥٤١٫٢٨٩تأمینات وودائع أخرى

٢٢٫٠٨٤١٦٫٦٤٠

زكاة١١

م.١٩٩٦مع الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") للسنوات حتى نھایة سنة  ةالزكویالربوطأنھت الشركة 

لتزام زكوي إضافي ابطالبت فیھا م ٢٠٠٢ حتىم ١٩٩٧منللسنوات النھائیةالربوط الزكویة الھیئةأصدرت 
التماس ذلك باصدر دیوان المظالم قراره لصالح الھیئة. وتقدمت الشركة على اثر.لایر سعوديملیون٨٫٢٥ بمبلغ

تم دفع المبلغ المقدر "تحت االحتجاج". إلعادة النظر في قرار دیوان المظالم وما زال الموضوع قید النظر.
.قبلھموتسعى الشركة إلى مزید من التوضیح من 

ملیون ٥٫١٤طالبت فیھا بالتزام زكوي إضافي بمبلغم ٢٠٠٤وم ٢٠٠٣للسنتین النھائیة ربوط الالھیئةأصدرت 
استأنفت سدافكو قرار لجنة االعتراض العلیا والقرار حالیاً تحت المراجعة من قبل دیوان المظالم. .لایر سعودي

م.  وقد قامت  الھیئة ٢٠٠٤م و ٢٠٠٣لایر سعودي عن السنتین ملیون٥٫٣٨قدمت سدافكو ضماناً بنكیاً بمبلغ 
ح من ھذه الجھات.بصرف قیمة خطاب الضمان. وتسعى الشركة إلى مزید من التوضی

م طالبت ٢٠٠٧مارس ٣١م حتى ٢٠٠٥مارس ٣١ فيالمنتھیة واتللسن النھائیةالربوط الزكویة الھیئةأصدرت 
ي. اصدرت لجنة االعتراض العلیا مؤخراً قرارھا على لایر سعودملیون٤٫٧٤لتزام زكوي إضافي بمبلغابفیھا 

بناء على قرار لجنة االعتراض العلیا سیتم تخفیض االلتزام اعتراض الشركة على لجنة االعتراض االبتدائیة. 
ملیون لایر سعودي تقریبا. تقدمت الشركة باعتراض على قرار لجنة ٣٫٥٥الزكوي الذي تم الربط علیھ إلى 

وقد قدمت سدافكو ضمانا االعتراض العلیا لدى دیوان المظالم وال زالت القضیة قید النظر لدى دیوان المظالم،
ملیون لایر سعودي "تحت االحتجاج". ٠٫١٦ملیون لایر سعودي ودفعت مبلغ ٤٫٥٨الى الھیئة بمبلغ بنكیاً 

اصدرت الھیئة ربطاً معدالً استناداً إلى قرار لجنة االعتراض العلیا طلبت بموجبھ بالتزام زكوي إضافي بمبلغ 
.لھیئة بتصحیح االخطاء في الربط المعدلملیون لایر سعودي. قدمت الشركة خطاباً إلى الھیئة طالبت فیھ ا٤٫٤٣

أصدر دیوان المظالم قراره لصالح الھیئة. تقدمت الشركة المالكة باعتراض على قرار دیوان المظالم. وبالتالي 
أصدرت ھیئة االعتراض اإلداریة لدى دیوان المظالم قرارھا وتسعى الشركة إلى مزید من التوضیح من ھذه 

الجھات.

م طالبت ٢٠١١مارس ٣١م حتى ٢٠٠٨مارس ٣١ فيالمنتھیة واتللسن النھائیةلربوط الزكویة االھیئةأصدرت 
. اصدرت لجنة االعتراض االبتدائیة مؤخراً قرارھا لایر سعوديملیون٩٫٢٣لتزام زكوي إضافي بمبلغ ابفیھا 

بتدائیة ر لجنة االعتراض االعلى اعتراض الشركة على الربط اإلضافي من قبل الھیئة، وبناًء على فھم الشركة لقرا
ملیون لایر سعودي ولكن تقدمت ٥٫٢٧سیتم تخفیض االلتزام الزكوي اإلضافي الذي تم الربط علیھ إلى حوالي 

الشركة باعتراض لدى لجنة االعتراض العلیا ضد قرار لجنة االعتراض االبتدائیة. إضافًة لذلك، قامت الشركة 
لى الھیئة "تحت االحتجاج"، ومؤخرا اصدرت الھیئة ربطاً معدالً استناداً ملیون لایر سعودي إ١٫٨٥بدفع مبلغ 

ملیون لایر سعودي. قدمت الشركة ٤٫٠٣إلى قرار لجنة االعتراض االبتدائیة طالبت بموجبھ بالتزام زكوي بمبلغ 
ست إستماع  فیة جلخطاباً إلى الھیئة طالبت فیھ الھیئة بتصحیح االخطاء في الربط المعدل. أجرت اللجنة اإلستئنا

وقد طالبت ببعض المعلومات اإلضافیة. قدمت الشركة المعلومات اإلضافیة المطلوبة ٢٠١٧مارس ٢٨بتاریخ 
من قبل اللجنة اإلستئنافیة وال زالت الشركة بإنتظار صدور قرار من اللجنة.

م.٢٠١٦م حتى ٢٠١٢لم تصدر الھیئة بعد الربوط الزكویة للسنوات من 



٣٢

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

األولیةالموحدة الموجزة المالیة معلوماتإیضاحات حول ال
٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم

لموظفاكافأة إلتزامات م١٢

وفقاً لمتطلبات نظام العمل والعمال إن المكافآت .افع مكافأة نھایة الخدمة للموظفبرنامج منلدى المجموعة 
تعتمد مكافآت نھایة الخدمة للموظفین على اساس رواتبھم األخیرة وجمیع السعودي في المملكة العربیة السعودیة.

كمیة كما ھو منصوص علیھ في النظام السعودي.االبدالت وعدد سنین خدمتھم التر

والرئیسیة ومكونات صافي مصاریف المكافآت المقیدة في قائمة الربح أفتراضاتإلاالجدول التالي یلخص 
أخرى والمبالغ المقیدة في قائمة المركز الماليالخسارة وقائمة الدخل الشامل اآلخر الموجزة الموحدة األولیة 

:الموجزة الموحدة األولیة

٢٠١٧٢٠١٦

%٢،٦%٣،٢معدل الخصم
%٢،٨%٣،٦معدل زیادة الرواتب المتوقعة

تسویة التقییم اإلكتواري

٢٠١٧مارس ٢٠١٧٣١سبتمبر٣٠

١٠٧٫٨٣٥١٠٩٫٩٣٥تكالیف اإللتزام الحالي
١٫١٩٥٢٫٦٩٢تكلفة الفائدة

٤٫٨٣١١٠٫٨٨٢تكلفة الخدمة الحالیة
)٧٫٢٨٣(-اإلكتواریة على اإللتزام)الخسارةالربح (

)٨٫٣٩١()٨٫١٣٢(مدفوعةمنافع
١٠٥٫٧٢٩١٠٧٫٨٣٥منافع إلتزامات المكافآت

أخرىتجاریة وذمم دائنة ١٣

٢٠١٧مارس ٢٠١٧٣١سبتمبر ٣٠

١٢١٫٦٣٨٩٣٫٣٤٦تجاریةذمم دائنة
٥٫٩٨٠٦٫٠٣٤أخرىذمم دائنة 

١٢٧٫٦١٨٩٩٫٣٨٠

 عالقة اتأطراف ذأمور متعلقة ب١٤

  عالقة اتمعامالت مع أطراف ذ١-١٤

وفقاً لشروط تجاریة معتمدة من قبل العمل الطبیعي المعامالت مع األطراف ذات العالقة في سیاق تم األخذ ب)أ
اإلدارة.

سبتمبر٣٠فیما یلي أھم المعامالت واألرصدة التي تمت مع األطراف ذات العالقة للفترة المنتیھة في )ب
واألرصدة الناتجة عنھا:



٣٣

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

األولیةالموحدة الموجزة المالیة معلوماتحول الإیضاحات 
٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

 (تتمة) عالقة اتأطراف ذأمور متعلقة ب١٤

  (تتمة) عالقة اتمعامالت مع أطراف ذ١-١٤

مطلوب لطرف ذو عالقةالمعاملةمبلغ 

فترة الثالثة أشھر المنتھیة 

سبتمبر٣٠في 

فترة الستة أشھر المنتھیة 

مارس ٣١سبتمبر ٣٠سبتمبر٣٠في 

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٧

شركة بروج للتأمین 

)١٫١٠٨()١٫٤٧١()٥٫٠٧٨()٥٫٨٦٨()٤٫٦٦٢()٢٫٤٤٥(أقساط تأمینالتعاوني (زمیلة)

تعویضات موظفي اإلدارة العلیا للمجموعة٢-١٤

خدمةھایة الفي برنامج منافع مكافأة ن ةمساھمالتعویضات موظفي اإلدارة العلیا للمجموعة من الرواتب وتتكون
لفترة (٢٠١٧سبتمبر٣٠المنتھیة في لستة أشھر لفترة الایر سعودي ٧،٤مصاریف المجموعة تبلغ .للموظفین

لایر سعودي).ملیون ٢٠١٦:٥،٩٩سبتمبر٣٠المنتھیة في ستة أشھر ال

األدوات المالیة١٥

المالیةموجوداتال١-١٥

٢٠١٧مارس ٢٠١٧٣١سبتمبر٣٠
عادلة من خالل الدخل الشاملمالیة متاحة للبیع بالقیمة الصولأ

٢٤٣٢٤٣أسھم غیر مدرجة
بالتكلفة المطفأةدرجةمالیة مأصول
١٥٠٫٨٥٩١٦١٫٧٩٨تجاریة وأخرىمدینة ذمم 
٥٢٥٫٩٦٢٥٤٣٫٩١٤یعادلھما نقد و

٦٧٧٫٠٦٤٧٠٥٫٩٥٥المالیةمجموع الموجودات

یع بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشاملبمالیة متاحة للأصول

.٢٠١٧سبتمبر٣٠العادلة خالل الفترة المنتھیة في  ةقیمالتغییر في بدون،غیر مدرجة ةستثمار في شركاإلتضمن ی

الذمم المدینة

في مخاطر بالتغیراتالقیمة الدفتریة قد تتأثر .بالتكلفة المطفأةتقید الذمم المدینة ھي أدوات مالیة غیر مشتقة 
.األخرىاإلئتمان لألطراف 



٣٤

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

األولیةالموحدة الموجزة المالیة معلوماتإیضاحات حول ال
٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

األدوات المالیة (تتمة)١٥

مطلوبات مالیة٢-١٥

٢٠١٧مارس ٢٠١٧٣١سبتمبر٣٠

مطلوبات مالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة:
١٢٧٫٦١٨٩٩٫٣٨٠تجاریة وأخرىذمم دائنة 

١٨٥٫٣٠٠١٥٠٫٣٥٩ومطلوبات أخرىاتمستحق
١٫٤٧١١٫١٠٨مطلوب لطرف ذو عالقة

٣١٤٫٣٨٩٢٥٠٫٨٤٧مجموع المطلوبات المالیة
١٠٥٫٧٢٩١٠٧٫٨٣٥مجموع المطلوبات غیر المتداولة

أھداف وسیاسات إدارة مخاطر األدوات المالیة١٦

تتكون المطلوبات المالیة الرئیسیة للمجموعة من الذمم الدائنة التجاریة واألخرى. تتكون الموجودات المالیة 
الرئیسیة للمجموعة من الذمم المدینة التجاریة واألخرى واإلستثمار في أوراق مالیة غیر مدرجة والنقد والودائع 

قصیرة األجل. إن القیم الدفتریة لألدوات المالیة للمجموعة متقاربة بدرجة معقولة للقیمة العادلة.

تتعرض المجموعة لمخاطر السوق ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السیولة. تتم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العلیا 
المالیة التي تقوم بتحدید المخاطر المالیة للمجموعة. یتم دعم اإلدارة العلیا للمجموعة من قبل لجنة المخاطر 

واإلطار الحكومي المالئم للمخاطر المالیة للمجموعة. تقوم لجنة المخاطر المالیة بتقدیم تأكید لإلدارة العلیا 
للمجموعة بأن أنشطة المخاطر المالیة للمجموعة تحكم من قبل سیاسات وإجراءات مالئمة ویتم تحدید وقیاس 

اطر المالیة وفقاً لسیاسات المجموعة وأھداف المخاطر. یقوم أعضاء مجلس اإلدارة بالمراجعة وإدارة تلك المخ
واإلتفاق على السیاسات إلدارة كالً من المخاطر على حدة والملخصة أدناه:

مخاطر السوق

تغیرات في یة بسبب الإن مخاطر السوق ھي مخاطر تذبذب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المال
أسعار السوق. تتكون أسعار السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار العمولة ومخاطر العمالت 

ومخاطر األسعار األخرى كمخاطر أسعار ملكیة.

:٢٠١٧سبتمبر ٣٠فیما یلي تحلیل الحساسیة لألجزاء المتعلقة بالوضع كما في 

مخاطر أسعار العمولة)أ

مخاطر أسعار العمولة ھي تذبذب القیمة العادلة أو األداة المالیة بسبب التغیرات في معدالت أسعار السوق. إن 
وجد حساسیة في مخاطر أسعار ت، لیس لدى المجموعة أیة قروض وعلیھ ال ٢٠١٦و٢٠١٧سبتمبر ٣٠كما في 
العمولة.



٣٥

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

األولیةالموحدة الموجزة المالیة معلوماتإیضاحات حول ال
٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

المالیة (تتمة)أھداف وسیاسات إدارة مخاطر األدوات   ١٦

العمالتمخاطر )ب

تحویل العمالت األجنبیة. ال التغیرات في معدالت ة المالیة بسببااألدتذبذب ھي مخاطر العمالت إن مخاطر 
تتعرض المجموعة بشكل جوھري لتذبذبات في معدالت تحویل العمالت األجنبیة خالل دورة أعمالھا العادیة ، 
كمعامالت جوھریة للمجموعة ، خالل الفترة، سواًء كانت باللایر السعودي أو الدوالر األمریكي وكذلك توجد 

سعودياللایر المقومة بالدوالر األمریكي حیث أن تحویل العملة من مخاطر غیر جوھریة متعلقة باألرصدة ال
مقابل الدوالر األمریكي ثابت في المملكة العربیة السعودیة. إضافة إلى ذلك، یتم إدخال عدد من المعامالت الغیر 

  عة.جوھریة في عمالت أخرى غیر الدوالر األمریكي ویتم إعتبار األثر غیر جوھري من قبل إدارة المجمو

ج) مخاطر األسعار

ملكیة. التقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار الملكیة من خالل التنویع ووضع حدود لكل منھا وإجمالي أدوات 
إن عمولة المجموعة في األوراق المالیة الغیر مدرجة ھي أكثر عرضة لمخاطر السعر الناتجة عن عدم التأكد 

ة النتائج مراقببشان التدفقات المستقبلیة لإلستثمار. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السعر بشكل دوري من خالل 
المالیة للمستثمر.

د) مخاطر اإلئتمان

اإلئتمان ھي مخاطر عدم مقدرة طرف، ألداة مالیة أو تعاقد مع عمیل في تكبد الطرف اآلخر لخسارة إن مخاطر 
مالیة. تتعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان الناتجة عن أنشطتھا التشغیلیة (بشكل أساسي ذمم مدینة تجاریة) 

وأنشطتھا اإلستثماریة كودائع مع البنوك والمنشآت المالیة.

تجاریة) ذمم مدینة ١

تدار مخاطر إئتمان العمالء عن طریق كل وحدة عمل وفقاً لسیاسات المجموعة وإجراءات التحكم التابعة لمدیر 
قسم العمالء. یتم تقییم جودة إئتمان العمالء بناًء على عدة حقائق نوعیة وحدود اإلئتمان المنفردة والتي تتبع نفس 

العمالء بطریقة ثابتة وكل شحنة كبیرة تكون في الغالب مغطاة بإعتماد طریقة المراجعة. تحدد المبالغ القائمة على 
.نماذج أخرى للتأمین المستنديمستندي أو 

) من ٪٢٠١٧:٤٣مارس ٣١( ٪٤٢، لدى المجموعة خسمة عمالء یمثلون تقریباً ٢٠١٧سبتمبر ٣٠كما في 
.القائمةمجموع الذمم المدینة التجاریة

أكبر جمیع العمالء. إضافًة إلى ذاك، یتم تعلى أساس فردي ألغلبیة وط في كل فترة تقریر یتم تحلیل متطلبات الھب
من الذمم المدینة للعمالء الصغار في مجموعات متجانسة وتقییم الھبوط بشكل جماعي.ممكن عدد 

ات األدوات ن فئفي تاریخ التقریر ھو القیمة الدفتریة لكل فئة مكما إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان 
دینة فیما یتعلق بالذمم المكمنخفض مخاطر بتقییم الالمجموعة قامتالمالیة. ال تملك المجموعة ضمانات جانبیة. 

عمالئھا.أساسنوع تالتجاریة وذلك ل



٣٦

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

األولیةالموحدة الموجزة المالیة معلوماتحول الإیضاحات
٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

أھداف وسیاسات إدارة مخاطر األدوات المالیة (تتمة)  ١٦

المالیةودائع لدى البنوك والمنشآت )٢

وفقاً لسیاسات المجموعة. تتم مراجعة األرصدة مع البنوك والمنشآت المالیة الناتجة عن المخاطر اإلئتمانیة تدار 
باإلمكان تجدیدھاوالحدود اإلئتمانیة لألطراف المقابلة من قبل أعضاء مجلس إدارة المجموعة على أساس سنوي 

وضع الحدود لتقلیل حجم تأثیر المخاطر وبالتالي تجنب لقد تم عة. خالل الفترة بناء على اللجنة المالیة للمجمو
ات سمعة جیدة وتصنیف عدم مقدرة الطرف المقابل على السداد. تتعامل المجموعة مع بنوك ذ ةخسائر في حالال

.إئتماني مرتفع

ھـ) مخاطر السیولة

من خالل تقییم وتأكید الفائض/ العجز من رأس المال العامل دوريتقوم المجموعة بمراقبة مخاطر السیولة بشكل 
ت تقوم المجموعة في الدخول في تسھیالعند الضرورة، من توفر سیولة كافیة لتمویل عملیاتھا الیومیة. والتأكد  

بنكیة مع البنوك للتأكد من إستمراریة تمویل العملیات.

المالیة للمجموعة على اساس العقود والدفعات غیر المخصومة:فیما یلي ملخص لإلستحقاقات التعاقدیة للمطلوبات

٣٠�έΑϣΗΑѧѧѧѧѧѧγالفترة المنتھیة في 

على الطلب٢٠١٧

أقل من ثالثة 

أشھر

�έϬѧѧѧѧη�ΔΛϼΛ

إلى سنة

�ϰϟ·�Δѧѧѧϧѧѧѧѧѧѧѧγ

�α ѧѧѧѧѧѧѧѧϣѧѧѧѧѧѧѧѧΧ

سنوات

�ϥѧѧѧѧϣ�έѧѧѧѧΛѧѧѧѧϛ

�α ѧѧѧѧѧѧѧѧϣѧѧѧѧѧѧѧѧΧ

المجموعسنوات

١٢٧٫٦١٨---١٢٧٫٦١٨-ذمم دائنة تجاریة وأخرى

١٨٥٫٣٠٠---٢٫٦٩٤١٨٢٫٦٠٦ومطلوبات أخرىمستحقات 

١٫٤٧١----١٫٤٧١مطلوب لطرف ذو عالقة

٣١٤٫٣٨٩---٤٫١٦٥٣١٠٫٢٢٤

Δϧѧѧѧѧѧѧѧγϟ مارس ٣١المنتھیة في

على الطلب٢٠١٧

أقل من ثالثة 

أشھر

�έϬѧѧѧѧη�ΔΛϼΛ

إلى سنة 

�ϰϟ·�Δѧѧѧϧѧѧѧѧѧѧѧγ

�α ѧѧѧѧѧѧѧѧϣѧѧѧѧѧѧѧѧΧ

سنوات

�ϥѧѧѧѧϣ�έѧѧѧѧΛѧѧѧѧϛ

�α ѧѧѧѧѧѧѧѧϣѧѧѧѧѧѧѧѧΧ

المجموعسنوات

٩٩٫٣٨٠---٩٩٫٣٨٠-ذمم دائنة تجاریة وأخرى

١٥٠٫٣٥٩---٢٫٤٣٣١٤٧٫٩٢٦مستحقات ومطلوبات أخرى

١٫١٠٨----١٫١٠٨مطلوب لطرف ذو عالقة

٢٥٠٫٨٤٧---٣٫٥٤١٢٤٧٫٣٠٦



٣٧

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

األولیةالموحدة الموجزة المالیة معلوماتإیضاحات حول ال
٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

تعھداتإلتزامات محتملة و١٧

ملیون ٩٣٫٢٥٥القائمةمستقبلیةالرأسمالیة النفقات لالمجموعة لعھدات بلغت ت،٢٠١٧سبتمبر٣٠في كما   )أ
لایر سعودي).ملیون٢٠١٧:٥٥٫٢٧مارس ٣١لایر سعودي (

:٢٠١٧مارس ٣١لایر سعودي (ملیون ١٠٫٠٢بلغ اإللتزام المحتمل للمجموعة ، ٢٠١٧سبتمبر٣٠في كما   )ب
).١١بنوك المجموعة إلى الھیئة (إیضاح من ةفیما یتعلق بضمانات صادرلایر سعودي ملیون١٠٫٠٢

توزیعات أرباح١٨

توزیع أرباح بواقع بإعتماد المساھمین ام، ق٢٠١٧مایو ٢٤خالل إجتماع الجمعیة العمومیة السنوي المنعقد في
ملیون لایر سعودي.١٣٠لایر للسھم بمبلغ  ٤

أحداث الحقة١٩

ا تھاإتفاقیة غیر ملزمة مع ملیكوما أس بي زد.أوو.أوو وشرك، قامت المجموعة بتوقیع ٢٠١٧أكتوبر ١٠بتاریخ 
یریة إلقتناء القیمة التقدبلغت .في بولنداالمسجلة .أوو.أوو دیكوما لأللبان زلالتابعة فوریكسو أس بي زد أوو.أوو وم

یة.تمام العململیون لایر سعودي وسیتم اإلنتھاء منھا عند القیام بكافة اإلجراءات الالزمة إل١٢٠حواليالمشروع 

تعتبر المجموعة ھذه الصفقة فرصة استراتیجیة لإلستثمار في التكامل الرأسي (اإلنتاج)، حیث یعتبر ھذا المشروع 
أحد المصادر للمواد الخام األولیة مثل بودرة الحلیب.


