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   تقرير حول فحص المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة
 

 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 

األولية  والقوائم  2020ديسمبر  31"سدافكو"( مع شركاتها التابعة )ويُشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة"( كما في 
   2020ديسمبر  31في المنتهيتين لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر الخسارة الموحدة الموجزة ذات الصلة للربح أو 

أشهر المنتهية بذلك التاريخ  تسعةالموحدة الموجزة لفترة الاألولية وقوائم التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية 
إن اإلدارة مسؤولة عن   ية األخرى.واإليضاحات التي تتضمن ملخص السياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسير

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم الموحدة إعداد وعرض هذه المعلومات المالية األولية  "التقارير المالية   - 34الموجزة وفقا
استنتاج حول إن مسؤوليتنا هي إبداء  "( المعتمد في المملكة العربية السعودية.34األولية" )"معيار المحاسبة الدولي رقم 

 هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة بناًء على الفحص الذي قمنا به.
  

 نطاق الفحص
 

ً لمعيار ارتباطات الفحص الدولي رقم  ، "فحص المعلومات المالية األولية المنفذة من قبل  2410قمنا بإجراء فحصنا وفقا
ويتكون فحص المعلومات المالية األولية بصفة أساسية    لعربية السعودية.المراجع المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة ا

من االستفسار من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص  
المعتمدة في المملكة العربية ويعد هذا الفحص أقل نطاقاً من عملية المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة الدولية  أخرى.

السعودية، وعليه ال يمكننا الحصول على تأكيد حول جميع األمور الجوهرية التي ال يمكن تحديدها إال عند إجراء أعمال 
 لذا، فإننا ال نبدي رأي مراجعة.   المراجعة.

  
 االستنتاج

 
د أن المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة  بناء على الفحص الذي قمنا به، لم يلفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتق

المعتمد في المملكة العربية   34المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 السعودية.

  
 

 برايس وترهاوس كوبرز
 
 
 
 
 

 مفضل عباس علي
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 معلومات عامة 1
 

مساهمة  تها التابعة يشار اليها "المجموعة"(، هي شركةامع شرك ةإن الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )"الشركة" أو "سدافكو"( )مجتمع
هـ 1396ربيع اآلخر  21الصادر في مدينة جدة بتاريخ  4030009917سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم 

  (.1976أبريل  21)الموافق 
  

األغذية في المملكة العربية السعودية وبولندا تعمل الشركة وشركاتها التابعة بشكل أساسي في إنتاج وتوزيع منتجات الحليب والمرطبات ومختلف 
 من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. 5وبعض الدول الخليجية والعربية. إن معلومات هيكل المجموعة مبينة في اإليضاح رقم 

 
، في جميع المناطق التي تعمل فيها 2020مارس  31(، في الربع األخير المنتهي في 19-استجابة النتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد

، المجموعة وما نتج عنه من اضطرابات في األنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق، اتخذت المجموعة سلسلة من اإلجراءات الوقائية
كمنتج لمنتجات األلبان  منتجاتها. لضمان صحة وسالمة موظفيها وعائالتهم وعمالئها والمستهلكين والمجتمع األوسع لضمان استمرارية توريد

بناًء على هذه العوامل، تعتقد اإلدارة أن  المغذية، سمحت الحكومات المعنية للمجموعة بالعمل، ضمن المبادئ التوجيهية، بشكل أساسي كالمعتاد.
وتواصل  .2020ديسمبر  31في المنتهيتين هر أش تسعةالثالثة أشهر واللفترتي مادي على النتائج المالية المدرجة  الجائحة لم يكن لها أي تأثير

 المجموعة مراقبة الوضع عن كثب.
 

  أسس اإلعداد 2
 

 بيان االلتزام 2-1
 

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  "التقارير المالية األولية" المعتمد في  34تم إعداد هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة وفقا
 المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

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

على  34وينص معيار المحاسبة الدولي رقم  .2020مارس  31الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في المراجعة المالية  بالتزامن مع القوائم
وبالتالي، يتطلب معيار المحاسبة الدولي  أن الغرض من المعلومات المالية األولية الموجزة هو تحديث المجموعة األخيرة للقوائم المالية السنوية.

ة رجة أقل من اإلفصاح في المعلومات المالية األولية مقارنة باإلفصاح الذي تتطلبه المعايير الدولية للتقرير المالي في القوائم الماليد 34رقم 
 السنوية.

 
 العرف المحاسبي/ أسس القياس 2-2

 

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

 

 يتم إثبات خيارات بيع الحصص غير المسيطرة بالقيمة الحالية لمبلغ االسترداد؛ •

  االئتمان المتوقعة؛ ويتم إثبات التزامات المنافع المحددة، وتدرج بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة  •

 تقاس األدوات المالية المشتقة وبعض الموجودات غير المتداولة بالقيمة العادلة. •
 

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

 

  المعايير الجديدة والمعدلة التي قامت المجموعة بتطبيقها 2-3
 

تقرير المالي، لم 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 2020أبريل  1اعتباًرا من والتي يبدأ سريانها 

  للمجموعة.
 
  المعايير والتفسيرات الصادرة وغير السارية وغير المطبقة بعد من قبل المجموعة 2-4

 
ادرة من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي والتي لم تكن سارية ال توجد أي معايير أو تعديالت أو تفسيرات أخرى ذات صلة وص

 المفعول بعد ويتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة.   
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 )تتمة( أسس اإلعداد 2

 

  تقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة 2-5

  

هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة، قامت اإلدارة باتخاذ أحكام وتقديرات وافتراضات لها تأثير على تطبيق السياسات عند إعداد 

ئج المحاسبية للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف واإلفصاحات المرفقة. وقد تؤدي الشكوك حول هذه االفتراضات والتقديرات إلى نتا

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

 

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

 دفترية للموجودات والمطلوبات هي نفسها التي تم وصفها في آخر القوائم المالية السنوية الموحدة.الى إحداث تعديل جوهري على القيم ال

 

. تعتقد اإلدارة أنه جميع مصادر عدم التأكد من 19-قامت المجموعة بفحص المصادر الرئيسية لتقديرات عدم اليقين على خلفية جائحة كوفيد

. وستواصل اإلدارة 2020مارس  31اح عنها في القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في التقديرات تظل مماثلة لتلك التي تم اإلفص

 مراقبة الوضع وأي تغييرات مطلوبة ستنعكس في فترات التقارير المستقبلية.

 

 السياسات المحاسبية الهامة 3

 

المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم تتوافق السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة إلعداد 

خالل فترة  المبرمةالسياسة المحاسبية المتعلقة بمشتقات األدوات المالية  .2020مارس  31المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 يلي:هي كما  2020ديسمبر  31أشهر المنتهية في  التسعة

 

 مشتقات األدوات المالية

 

ً بالقيمة العادلة في  قياسها الحقا بقيمتها العادلة في نهاية كل فترة تقرير  تاريخ إبرام عقد المشتقات ، ويعاد يتم إثبات المشتقات المالية مبدئيا

ويتم  لم تصنف المجموعة أي مشتقات كأداة تحوط. كموجودات حيث تكون القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة سالبة.

ويتم قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة فور في إثبات التغيرات بالقيمة العادلة ألي أداة مشتقة غير مؤهلة لمحاسبة التحوط على ال

يتم االعتراف بأرباح / خسائر  يتم إثبات تكاليف أي معاملة ذات صلة في الربح أو الخسارة عند تكبدها. ." تضمينها في "إيرادات التشغيل األخرى

 الموحدة الموجزة ويتم تضمينها في "إيرادات التشغيل األخرى". قائمة الربح أو الخسارة األولية المستحقة في مشتقات األدوات المالية

 

 اتمعلومات القطاع  4

 

  قطاع التشغيل 4-1

 

، تعد القطاعات التشغيلية وفقاً للتقرير الداخلي المقدم ألعضاء مجلس اإلدارة 8وفقاً لمنهج اإلدارة في تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

يمثل قطاع  التنفيذي )معاً المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية( والمسؤول عن توزيع الموارد على القطاعات وتقييم األداء.والرئيس 

 المشروبات منتجات الحليب والعصير، بينما تمثل غير المشروبات المثلجات ومعجون الطماطم والجبن والوجبات الخفيفة.
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 )تتمة( اتالقطاعمعلومات   4
 

 )تتمة(قطاع التشغيل  4-1
 

الثالثة أشهر المنتهية فيفترة   أشهر المنتهية في  تسعةالفترة      

 المشروبات  
غير 

  المشروبات المجموع  غير مخصصة  المشروبات 
غير 

 المجموع  غير مخصصة  المشروبات 

)غير   2020  ديسمبر  31
         مراجعة( 

         

          قطاع الربح  أو  الخسارة 

 1,670,352 - 677,112 993,240 503,442 - 197,225 306,217 بالصافي –إيرادات 
  -اإليرادات بين القطاعات 

( 8,607) بالصافي  (12,811 )  - (21,418 )  (26,503 )  (435,60 )  - (938,86 )  

 1,583,414 - 616,677 966,737 482,024 - 184,414 297,610 إيرادات من العمالء الخارجيين

140,58  الربح قبل الزكاة  27,844 - 68,425 122,681 96,476 - 7219,15  

038,9 17,388 إطفاء و استهالك  - 426,62  54,063 863,23  - 926,77  

,6822 - 1,683 708 975 - إيرادات تمويل   2,470 152,5  

 5,251 - 3,533 1,718 1,417 - 842 575 تكاليف تمويل

         

         

         

      

2020ديسمبر   31       

 المجموع  غير مخصصة  غير المشروبات   المشروبات      قطاع الموجودات 

 833,069 - 254,793 578,276     ممتلكات وآالت ومعدات   

 65,878 - 11,741 54,137     موجودات حق االستخدام 

 24,112 - 24,112 -     ملموسة موجودات غير 

 5,877 243 5,634 -     موجودات غير متداولة أخرى 

91,252,20 56,228 -     موجودات متداولة   1,308,437 

21,252,45 352,508 632,413     مجموع الموجودات   2,237,373 

         

 31 ديسمبر  2020     

مخصصة غير  غير المشروبات   المشروبات       المجموع  

      

          قطاع المطلوبات 

 432,666 390,305 34,430 7,931  مطلوبات متداولة 

 27,958 - 27,958 - خيار بيع الحصص غير المسيطرة والمطلوبات األخرى

 55,457 - 9,507 45,950  مطلوبات اإليجار

 118,573 118,294 279 - التزامات منافع الموظفين 

 634,654 508,599 72,174 53,881  المطلوبات مجموع  
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 )تتمة( اتمعلومات القطاع 4
 

 )تتمة(قطاع التشغيل  4-1
 

ة أشهر المنتهية فيتسعفترة ال  فترة الثالثة أشهر المنتهية في    

 المشروبات  
غير 

  المشروبات المجموع  غير مخصصة  المشروبات 
غير 

 المجموع  غير مخصصة  المشروبات 

)غير   2019ديسمبر   31
         مراجعة( 

         

          قطاع الربح أو الخسارة 

 1,611,420 - 674,678 936,742 544,669 - 210,685 333,984 بالصافي –إيرادات 
  -اإليرادات بين القطاعات 

( 8,330) بالصافي  (47,871 )  - (56,201 )  (22,146 )  (94,496 )  - (116,642 )  

 1,494,778 - 580,182 914,596 488,468 - 162,814 325,654 العمالء الخارجيينإيرادات من 

 204,903 - 67,193 137,710 72,858 - 22,437 50,421  الربح قبل الزكاة

058,8 18,723 وإطفاء  استهالك  - 26,781 54,441 20,430 - 74,871 

 9,053 8,901 152 - 2,711 2,559 152 - إيرادات تمويل 

 5,276 - 3,226 2,050 2,353 - 1,338 1,015 تكاليف تمويل

         

         

         

 2019ديسمبر   31     

 المجموع  غير مخصصة  غير المشروبات   المشروبات     

          قطاع الموجودات 

 793,440 - 212,363 581,077     ممتلكات وآالت ومعدات   

 75,673 - 14,076 61,597     االستخدام موجودات حق 

 26,739 - 26,739 -     موجودات غير ملموسة 

 5,310 243 5,067 -     موجودات غير متداولة أخرى 

 1,195,627 1,131,982 63,645 -     موجودات متداولة 

 2,096,789 1,132,225 321,890 642,674     مجموع الموجودات 

         

 31 ديسمبر  2019     

 المجموع  غير مخصصة  غير المشروبات   المشروبات     

      

          قطاع المطلوبات 

 490,592 437,516 42,977 10,099  مطلوبات متداولة 

 26,839 - 26,839 - خيار بيع الحصص غير المسيطرة  

 3,936 - 3,936 - الجزء غير المتداول من المقابل المحتمل مستحق الدفع 

 59,343 - 10,621 48,722  مطلوبات اإليجار

 110,997 110,767 230 - التزامات منافع الموظفين 

 691,707 548,283 84,603 58,821  مجموع المطلوبات 
 

     

 
 

غير  المشروبات
 المشروبات

 المجموع غير مخصصة

     )مراجعة( 2020مارس  31موجودات القطاع كما في 

 797,525 - 215,406 582,119 ممتلكات وآالت ومعدات   
 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  مجموع الموجودات

     

     )مراجعة( 2020مارس  31مطلوبات القطاع كما في 

 498,458 454,313 34,885 9,260 مطلوبات متداولة 

 29,330 - 29,330 - خيار بيع الحصص غير المسيطرة والمطلوبات األخرى 

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

 113,041 112,811 230 -  الموظفينالتزامات منافع 

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



 واألغذية )سدافكو(الشركة السعودية لمنتجات األلبان 

 )شركة مساهمة سعودية(

)غير   2020ديسمبر  31إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 مراجعة(

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 )تتمة( اتمعلومات القطاع  4
 

 )تتمة(قطاع التشغيل  4-1

 
 قامت اإلدارة بتصنيف عملياتها الجغرافية كما يلي:

 

 فترة الثالثة أشهر 
ديسمبر 13المنتهية في    

أشهر تسعةفترة ال  
ديسمبر 13المنتهية في    

 2020 2019 2020 2019 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
     المعلومات الجغرافية

     إيرادات من العمالء الخارجيين

 1,298,050 1,373,975 435,081 411,139 المملكة العربية السعودية
 117,733 117,159 27,105 42,138 بولندا

 43,636 48,629 14,274 15,247 مجلس التعاون الخليجي )دول مجلس التعاون الخليجي( 
 35,359 43,651 12,008 13,500 أخرى 

 1,494,778 1,583,414 488,468 482,024 المجموع 

 

2020ديسمبر  31  2020مارس  31   

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   المتداولةالموجودات التشغيلية غير 

 802,212 835,714 المملكة العربية السعودية

 75,171 71,871 بولندا

 18,848 18,203 مجلس التعاون الخليجي )دول مجلس التعاون الخليجي(

 5,237 3,148 أخرى

 901,468 928,936 المجموع

 
 التعديالت        4-2
 

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

 
 تسوية الربح 4-3

 

 فترة الثالثة أشهر 
ديسمبر 13المنتهية في   

أشهرتسعة فترة ال  
ديسمبر 31المنتهية في   

 2020 2019 2020 2019 

مراجعة()غير    )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

     

  204,903 219,157  72,858 68,425  الربح قبل الزكاة

 )13,806(  )14,190(  )4,795(  )4,252(  الزكاة

  191,097 204,967  68,063 64,173 الربح للفترة

 



 واألغذية )سدافكو(الشركة السعودية لمنتجات األلبان 

 )شركة مساهمة سعودية(

)غير   2020ديسمبر  31إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 مراجعة(

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 معلومات المجموعة 5
 

 الموحدة الموجزة للمجموعة ما يلي:تتضمن المعلومات المالية األولية 
 

 نسبة الملكية بلد التأسيس األنشطة الرئيسية العالقة االسم

    
 ديسمبر 31

 2020 
  مارس 31

2020 

شركة شخص  -شركة سدافكو البحرين 
 واحد

 شركة تابعة
للمواد الغذائية ومنتجات 

 األلبان
   % 100  %100 البحرين

للمواد الغذائية شركة سدافكو األردن 
 ذ.م.م. 

 شركة تابعة
للمواد الغذائية ومنتجات 

 األلبان
   % 100  %100 األردن

 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 شركة تابعة  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.

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

 
وهي الشركة األم للمجموعة  عامة" أكبر المساهمين في شركة سدافكو -تُعّد شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية "شركة مساهمة كويتية 
وكلتاهما مدرجتان في سوق األسهم  (.”شركة مشاريع الكويت“) عامة  -,وشركة زميلة لشركة مشاريع الكويت القابضة شركة مساهمة كويتية 

 الكويتية.
 

 ربحية السهم 6
 

 يلي:تحتسب ربحية السهم األساسية والمخفضة كما 
 

 فترة الثالثة أشهر 
ديسمبر 13المنتهية في    

ة أشهرتسعفترة ال  
ديسمبر 31المنتهية في    

 2020 2019 2020 2019 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
     

     

  191,765 204,474  68,323 63,767 الربح العائد لُمالك سدافكو 
 32,000 32,000 32,000 32,000 المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )باآلالف(المتوسط  

  5.99 6.39 2.14 1.99 ربحية السهم األساسية والمخفضة )باللاير السعودي(
 

  ممتلكات وآالت ومعدات 7
 

 31مليون لاير سعودي مليون )للسنة المنتهية في  100.4مبلغ  2020ديسمبر  31أشهر المنتهية في  تسعةتتضمن اإلضافات خالل فترة ال
مليون لاير سعودي( تتمثل بشكل رئيسي  67,6 :2019 ديسمبر 31ة أشهر المنتهية في تسعمليون لاير سعودي وفترة ال 92.6 :2020مارس 

 في اإلضافات لألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ للمصنع واآلالت في المصانع.
 



 واألغذية )سدافكو(الشركة السعودية لمنتجات األلبان 

 )شركة مساهمة سعودية(

)غير   2020ديسمبر  31إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 مراجعة(

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 ةأمور تتعلق بالزكا 8
 

قدمت الشركة اإلقرار الزكوي  .(الهيئةالهيئة العامة للزكاة وضريبة الدخل )مع  2019تم االنتهاء من الربوط الزكوية بالنسبة لكافة السنوات وبما يشمل 
مارس  31للسنة المنتهية في لم يتم رفع ربط الزكاة  .2021يوليو  31واستلمت شهادة الزكاة سارية المفعول حتى  2020مارس  31للسنة المنتهية في 

 من قبل الهيئة. 2020
 

 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(

 

شركة القرين لصناعة الكيماويات ل التي هي شركات تابعة وشركات تابعة زميلة وشركات زميلة منشآتللمجموعة  الشقيقةتشمل الشركات  )ب(
 .شركة مشاريع الكويت القابضةو البترولية

 

ديسمبر واألرصدة  31المنتهية في فيما يلي ملخص جميع المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة الجوهرية واألرصدة للفترة )ج(  
 الناتجة عنها موضحة على النحو التالي:

 

 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة مبالغ المعامالت  

 طبيعة المعاملة المعامالت مع
  فترة الثالثة أشهر

ديسمبر 31المنتهية في   
ة أشهرتسعفترة ال   

ديسمبر 31المنتهية في   
 ديسمبر 31

2020 
مارس  31

2020 

  
2020 

 )غير مراجعة(
2019 

 )غير مراجعة(
2020 

 )غير مراجعة(
2019 

 )مراجعة(  )غير مراجعة(  )غير مراجعة(
        
شركة بروج للتأمين 
التعاوني )شقيقة( 

)*( 
 أقساط تأمين

2,681 2,845 8,636 8,443 1,724 2,281 
بي كيه سي 

لالستشارات 
 )شركة شقيقة(

خدمات 
 استشارية

256 241 712 720 - - 

      1,724 2,281 

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

 
 تعويضات موظفي اإلدارة العليا للمجموعة 9-2

 
قامت المجموعة  برنامج منافع ما بعد الخدمة المحددة للموظفين.تتكون تعويضات موظفي اإلدارة العليا للمجموعة من الرواتب والمساهمات في 

مليون لاير  12,7 :2019 ديسمبر 31) 2020ديسمبر  31 في ة أشهر المنتهيةتسعمليون لاير سعودي لفترة ال 10,7بإثبات مصاريف بمبلغ 
 سعودي(.

 
 األدوات المالية  10

 
 الموجودات المالية   10-1

 

 
  ديسمبر 31

2020 
مارس 31  

 2020 
 )مراجعة( )غير مراجعة( موجودات مالية غير مشتقة

   موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
 215,968 194,008  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

 645,839 690,830 نقد وما يماثله  
 3,726 3,930 خرىاألوراق المالية والودائع األ

 865,533 888,768 مجموع الموجودات المالية

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

 - 186 العمالت األجنبية اآلجلة

 186 - 

 



 واألغذية )سدافكو(الشركة السعودية لمنتجات األلبان 

 )شركة مساهمة سعودية(

)غير   2020ديسمبر  31إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 مراجعة(

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

 
  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 

 

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

 
 المطلوبات المالية 10-2

 

 
ديسمبر  31  

2020 
مارس 31  

2020 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   مطلوبات مالية غير مشتقة

   المطفأةمطلوبات مالية بالتكلفة 
 221,172 130,301 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 239,966 270,336 مستحقات ومطلوبات أخرى
 69,325 65,839 مطلوبات إيجار

 3,475 3,389 توزيعات أرباح مستحقة
 2,281 1,724 مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

 471,589 536,219 
   خالل الربح أو الخسارةمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من 
 25,363 27,958 خيار بيع الحصص غير المسيطرة 

 7,053 3,069 الدفع المقابل المحتمل مستحق

 31,027 32,416 
   

 568,635 502,616 مجموع المطلوبات المالية

   
   

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

  قياس القيمة العادلة  10-3
 

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

 

 من خالل السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو •

 في السوق األكثر أفضلية لألصل أو لاللتزام، وذلك في حالة غياب السوق الرئيسية. •
 

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

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

 

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

 

استخدام المدخالت القابلة للمالحظة ذات تستخدم المجموعة أساليب تقييم تتالءم مع الظروف وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم 
 العالقة وتقليص استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

 

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

 

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

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

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



 واألغذية )سدافكو(الشركة السعودية لمنتجات األلبان 

 )شركة مساهمة سعودية(

)غير   2020ديسمبر  31إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 مراجعة(

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

 
 )تتمة( قياس القيمة العادلة  10-3

 
ا اذا كان قد بالنسبة للموجودات والمطلوبات المثبتة في المعلومات األولية المالية الموحدة الموجزة بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقرر المجموعة م

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

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

  
 المدرجة بالقيمة العادلةاألدوات المالية  10-4

 

 أساليب التقييم المستخدمة لتحديد القيم العادلة .أ
 

 تشمل أساليب التقييم المستخدمة في تقييم األدوات المالية ما يلي:
 

فاقية شراء يتم تقدير التدفقات النقدية المتوقعة بناء على تحقق المبيعات المنشودة وصافي الهوامش استناداً إلى بنود ات -المقابل المحتمل  •
 األسهم وبناء على علم المنشأة باألعمال وكيف من المحتمل أن تؤثر البيئة االقتصادية الحالية عليه.

مضاعفات األرباح المتوقعة على األرباح المتوقعة قبل ضريبة الدخل واالستهالك واإلطفاء للسنة  -الحصص غير المسيطرة بيع خيار  •
 ي تم تخفيضها وفقا لصافي الديون الواردة باتفاقية شراء األسهم.لمجموعة مليكوما والت 2022المالية 

تتضمن أساليب التقييم استخدام نماذج قياسية للتسعير اآلجل باستخدام حسابات القيمة الحالية وتقييمات السوق  -عقود العمالت اآلجلة  •
المستقبلية وتخصم المبالغ المستقبلية إلى القيمة الحالية باستخدام المدخالت التي عند االقتضاء، تتوقع هذه النماذج التدفقات النقدية  المتوسطة.

يمكن مالحظتها على أساس السوق بما في ذلك منحنيات أسعار الفائدة وفروق االئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية واألسعار اآلجلة 
 والفورية.

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

 

   
المقابل المحتمل 

 المستحق
خيار بيع الحقوق 

 غير المسيطرة
 المجموع

    
 32,416 25,363 7,053 )مراجعة( 2020أبريل  1

 3,111 2,595 516 اطفاء خصم
 ( 4,500) - ( 4,500) مدفوعات

 31,027 27,958 3,069 )غير مراجعة( 2020 ديسمبر 31

    
 ( 3,069) - ( 3,069) : الجزء المتداولناقًصا

 - 27,958 27,958 
 

 
 مشتقات األدوات المالية ج.

أشهر المنتهية ، دخلت الشركات البولندية التابعة للمجموعة في عدة عقود آجلة للعمالت األجنبية لتغطية التقلبات في المعامالت  ثالثةخالل فترة ال
لاير سعودي مليون  6.3 عقد عمالت أجنبية آجلة بقيمة إجمالية اسمية قدرها 23، كان لدى المجموعة  2020ديسمبر  31في بالعمالت األجنبية. 

 المستحقة  من عقود العمالت األجنبية وصافي الربح المحقق ةالمحقق الخسارةبلغ صافي  لاير سعودي.مليون  0.19 موجبة مة دفتريةقيصافي و
 .مليون لاير سعودي 0,17و لاير سعودي مليون 0.12 2020ديسمبر  31في  ةالمنتهيوالتسعة أشهر  الثالثة أشهر تياآلجلة المثبتة خالل فتر

تم تصنيف جميع هذه العقود على أنها "محتفظ بها للمتاجرة" لألغراض المحاسبية بموجب المطلوبات المتداولة وتم تصنيفها على  على التوالي.
 في المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة. 2أنها المستوى 

 
تتضمن أساليب التقييم التي يطبقها الطرف المقابل استخدام نماذج قياسية للتسعير اآلجل  المقابل لتقييم هذه المشتقات.تعتمد المجموعة على الطرف 

عند االقتضاء، تتوقع هذه النماذج التدفقات النقدية المستقبلية وتخصم المبالغ المستقبلية  باستخدام حسابات القيمة الحالية وتقييمات السوق المتوسطة.
 القيمة الحالية باستخدام المدخالت التي يمكن مالحظتها على أساس السوق بما في ذلك منحنيات أسعار الفائدة وفروق االئتمان وأسعار صرفإلى 

  العمالت األجنبية واألسعار اآلجلة والفورية.
 

 :2020ديسمبر  31نفة حسب مدة االستحقاق كما في فيما يلي تحليل األدوات المالية المشتقة والقيم العادلة ذات الصلة مع القيم االسمية المص
 

 
القيمة العادلة 

 الموجبة
القيمة العادلة 

 السالبة
 القيمة االسمية

 

 القيم االسمية حتى تاريخ االستحقاق

أشهر 3خالل   
 12إلى  3من 
 شهر

1 – 5   
 سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

        
 - - 1,549 4,755 6,304 142 328 العمالت األجنبية اآلجلة

 328 142 6,304 4,755 1,549 - - 

 
  .2020ديسمبر  31أشهر كما في  6االستحقاقات المتبقية من العمالت األجنبية اآلجلة أقل من 



 واألغذية )سدافكو(الشركة السعودية لمنتجات األلبان 

 )شركة مساهمة سعودية(

)غير   2020ديسمبر  31إيضاحات حول المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 مراجعة(

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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  ارتباطات ومطلوبات محتملة 11

 
مارس  31مليون لاير سعودي ) 123.3، بلغت ارتباطات المجموعة للنفقات الرأسمالية المستقبلية القائمة 2020ديسمبر  31كما في  )أ(

 مليون لاير سعودي(. 72.2 :2020
 

مليون لاير  3.3 :2020مارس  31مليون لاير سعودي ) 3.3، بلغت المطلوبات المحتملة للمجموعة 2020ديسمبر  31كما في  )ب(
 سعودي( فيما يتعلق بالضمانات الصادرة لمتطلبات أعمالها المختلفة.

 
  اتفاق غير ملزم 12

 
، وقعت المجموعة اتفاقية غير ملزمة بقصد االستحواذ على حصة مسيطرة في شركة هورايزون لألغذية المحدودة )الشركة 2020يوليو  22في 

للتنمية الزراعية، بشرط استكمال اإلجراءات المالية والفنية والتقنية واألعمال والتجارية والقانونية الجاري تنفيذها المستهدفة( من شركة تبوك 
 ، لم تستحوذ المجموعة على السيطرة في الشركة المستهدفة.2020ديسمبر  31كما في   حاليًا.

 
  احتياطي آخر 13

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

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

  توزيعات أرباح 14

 
لاير سعودي  2.5على دفع أرباح نهائية بقيمة  2020يونيو  16اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنعقد في وافق المساهمون في 

الفترة المنتهية في ي الحقًا ف مليون لاير سعودي(. 144 :2019 ديسمبر 31أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال)مليون لاير سعودي  79.9بمبلغ  للسهم
 مليون لاير سعودي(. 96سهم )للسعودي  لاير 3 بقيمة، وافق مجلس اإلدارة على دفع توزيعات أرباح مرحلية  2020ديسمبر  31

 
 أرقام المقارنة 15

 
مليون لاير سعودي  5,3ومليون لاير سعودي  2,4"المصاريف العمومية واإلدارية" بمبلغ  تم إعادة تصنيف بعض تكاليف التمويل المصنفة ضمن

على التوالي في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة  2019 ديسمبر 31أشهر المنتهيتين في  تسعةإلى "تكاليف التمويل" لفترتي الثالثة أشهر وال
 ير على حقوق الملكية أو الدخل أو إجمالي الدخل الشامل لفترات المقارنة.لم ينتج عن إعادة التصنيف أي تأث الموجزة.

 
  اعتماد المعلومات المالية  16

 
 .2021يناير  20 تمت الموافقة على إصدار هذه المعلومات المالية األولية الموحدة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ

 


