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 معلومات عن الشركة -1

(  41"( بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم )م/الشركةشركة مساهمة سعودية )"تم تأسيس الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك( 

م( وتم تسجيلها بالسجل التجاري في مدينة الرياض تحت رقم  1981أغسطس  17هـ )الموافق 1401شـوال  17بتاريخ 

 م(.1978نوفمبر  26الموافق هـ )1398ذو الحجة  26( وتاريخ 1010018795)

 يتمثل نشاط الشركة في اإلنتاج الزراعي والحيواني واستصالح األراضي الزراعية والتصنيع الغذائي وتسويق منتجاته.
 

 من يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العـام. ولتبدأ السنة المالية للشركة في األ 

 يقع المركز الرئيسي للشركة في: 

 المملكة العربية السعودية  –الرياض 

 11461الرياض  2557ص.ب: 

 إعداد القوائم المالية  أسس -2
 

 لتزاماال بيان 2-1
 

 لمالية وكما هو مطبق بواسطة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينا تم إعداد هذه القوائم المالية السنوية طبقا  للمعايير الدولية للتقارير

 واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 
 

 

 أسس القياس  2-2
 

 طبقا  للتكلفة التاريخية فيما عدا البنود الهامة التالية والواردة في قائمة المركز المالي:    السنوية تم إعداد هذه القوائم المالية
 

وفقا  لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير من خالل الدخل الشامل اآلخر والعادلة    سها بالقيمةيتم قيافي أدوات حقوق الملكية  االستثمارات   •

 .( ووفقا  للمستوى الثاني من التقييم13المالي رقم )

، وفي حال عدم القدرة على قياسها بالقيمة  قيمة العادلة  لوالتي يمكن قياسها بالقيمة العادلة بشكل موثوق، يتم قياسها بااألصول الحيوية   •

 العادلة بشكل موثوق يتم قياسها بالتكلفة .   

 المنافععتراف بمستحقات التزامات المنافع المحددة للموظفين بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية ووفقا  لخطة اليتم ا •
 

 لة العرض والعملة الوظيفيةعم 2-3
 بالريال السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية للشركة، ما لم يذكر خالف ذلك.السنوية تم عرض هذه القوائم المالية 

 

 

 المقارنة 2-4

 .  المقارنة للسنة السابقة، عند الضرورة للتماشى مع تبويب السنة الحالية قامرتم إعادة تصنيف وتبويب أ
 

 السياسات المحاسبية الهامة   -3
 

 بعد هاقيلم يتم تطب التي الجديدةالصادرة  والتعديالتمعايير ال )أ
ولكن ؛  مع السماح بالتطبيق المبكر م2019يناير  1التي تبدأ بعد  على المعايير المطبقة للسنواتيلي المعايير الجديدة والتعديالت فيما 

 تقم الشركة بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية السنوية.  لم 
 

 . الدولية المعايير في المالية للتقارير المرجعي اإلطار مفهوم على عديالتت  •

 . العمل تعريف( بشأن 3إلعداد التقارير المالية رقم ) الدوليمعيار العلى  يالتتعد •

 الجوهري.  تعريف( بشأن 8الدولي رقم ) المحاسبة( و معيار 1الدولي رقم ) المحاسبةعلى معيار  يالتتعد •

 . التأمين عقود ( 17) المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار •

 الجديدة للمعايير األولية التطبيقات بسبب الهامة المحاسبية السياسات في التغييرات( ب
 

ا من  16طبقت الشركة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  . تطبق الشركة المعيار الدولي إلعداد  م2019يناير  1عقود إيجار اعتبار 

أي تم   - م2018باستخدام نهج استعادي معدّل وفق ا لذلك ، لم تتم إعادة بيان المعلومات المقارنة المقدمة لعام  16التقارير المالية رقم 

والتفسيرات ذات الصلة. فيما يلي   17ي تقديم المعلومات المتعلقة بعقود اإليجار ، وفق ا للتقرير السابق ، بموجب المعيار المحاسبي الدول

 16تفاصيل التغييرات في السياسات المحاسبية. باإلضافة إلى ذلك ، لم يتم تطبيق متطلبات اإلفصاح في المعيار الدولي للتقارير المالية 

 .على المعلومات المقارنة
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  3-السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة بسبب التطبيقات األولية للمعايير الجديدةب( التغييرات في 

 اإليجار عقد تعريف. 1
 - 4حتوى على عقد إيجار بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ي عند بدء العقد ما إذا كان  تحددالشركة  كانت ي السابقف

عقد إيجار أو يحتوي على عقد إيجار بناء  على تعريف    ال. تقوم الشركة اآلن بتقييم ما إذا كان العقدتحديد ما إذا كان يتضمن عقد إيجار أم  

 (. س ) 3 الفقرةعقد اإليجار ، كما هو موضح في 

أجير. طبقت  تقييم معامالت الت ل، اختارت الشركة تطبيق الوسيلة العملية  16عداد التقارير المالية رقم إلنتقال إلى المعيار الدولي اإلعند 

على العقود التي تم تحديدها سابق ا على أنها عقود إيجار. لم يتم إعادة تقييم العقود التي   16الشركة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  

بشأن ما إذا كان  4والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  17لم يتم تحديدها كعقود إيجار بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

. لذلك ، تم تطبيق تعريف عقد اإليجار بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  16هناك عقد إيجار بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  

 . م2019يناير  1على العقود التي تم إدخالها أو تغييرها في  16

 كمستأجر.2
كمستأجر، تستأجر الشركة العديد من األصول بما في ذلك المباني والشاحنات وسيارات النقل األخرى. قامت الشركة في السابق بتصنيف  

إذا كان عقد اإليجار قد قام بنقل جميع المخاطر والمكافآت   فيماعقود اإليجار على أنها عقود إيجار تشغيلية أو مالية بناء  على تقييمها 

، تعترف الشركة بأصول الحق   16التقارير المالية رقم  إلعدادبملكية األصل األساسي إلى حد كبير. بموجب المعيار الدولي  المرتبطة

 أي أن عقود اإليجار هذه مدرجة في الميزانية العمومية. -في االستخدام والتزامات اإليجار لمعظم هذه اإليجارات 

سعره النسبي   علي اساسكل عنصر تأجيربتخصيص ل  الشركة  تقوميحتوي على عنصر التأجير ،    العقد أو عند تعديل العقد الذي  ي بدايةف

عدم فصل المكونات غير المؤجرة وحساب عقد اإليجار والمكونات   الشركةومع ذلك ، بالنسبة لعقود تأجير الممتلكات ، اختارت  .  المستقل

 . غير المؤجرة المرتبطة به كعنصر تأجير واحد

 17 الدولي المحاسبة معيار بموجب تشغيلية تأجير كعقود المصنفة اإليجار عقود 2-1
. عند االنتقال ، 17سابقا ، صنفت الشركة جميع عقود اإليجار على أنها عقود إيجار تشغيلية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

مدفوعات اإليجار المتبقية ، مخصومة بمعدل االقتراض اإلضافي  بالنسبة لعقود اإليجار هذه ، تم قياس التزامات اإليجار بالقيمة الحالية ل

أي مدفوعات تأجير   بمبلغ. يتم قياس أصول االستخدام بمبلغ يساوي التزامات اإليجار ، ويتم تعديلها م2019يناير  1للشركة كما في 

 أو مستحقة.  مقدما مدفوعة 

قيمة في تاريخ االنتقال وخلصت إلى أنه ال يوجد أي مؤشر على انخفاض  قامت الشركة باختبار أصول حق االستخدام لتحديد انخفاض ال

 قيمة حق االستخدام. 

على عقود اإليجار المصنفة سابق ا   16العملية عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    األسباباستخدمت الشركة عدد ا من  

 . على وجه الخصوص ، الشركة: 17على أنها عقود إيجار تشغيلية بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 

ا من  12عترف بالموجودات والمطلوبات المتعلقة بحق االستخدام في عقود اإليجار التي تنتهي مدة عقد اإليجار خالل ت لم  •   شهر 

 .األولي  التطبيقتاريخ 

 و  ،استبعاد التكاليف المباشرة األولية من قياس أصل حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي  •

 ة عقد اإليجار.تستخدم بعد فوات األوان عند تحديد مد •

 م:2019يناير  1المركز المالي كما في  قائمةعلى  األثر .3
 

ً  ذكركما  األصول   سابقا

أثر المعيار الدولي 

 المعدل 16للتقرير المالي 

  (لاير سعودي)  (لاير سعودي)  (لاير سعودي)  

 74.000.287 74.000.287 - ستخدام االحق أصول 

(2,404,286) 2,404,286   مصاريف مدفوعة مقدما  غير المتداول من الجزء   - 

(1.634.595) 74.433.631 مصاريف مدفوعة مقدما  المتداول من الجزء   72.799.036 

 146,799,323 69,961,406 76,837,917 إجمالي األصول  

      المطلوبات
 69,961,406 69,961,406 - يجارإالتزامات 

 69,961,406 69,961,406 - المطلوباتإجمالي 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3
 

 

 )تتمة( ب( التغييرات في السياسات المحاسبية الهامة بسبب التطبيقات األولية للمعايير الجديدة

 (:16تسوية التزامات اإليجار طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية )  .4
 
 (لاير سعودي)  

 113,542,282 م 2018ديسمبر   31الحد األدنى لمدفوعات اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلية كما في 

   إعفاءات االعتراف: 

( 692,795,34) المعاملة  شهرا  من تاريخ 12والعقود المنتهية خالل عقود اإليجار قصيرة األجل   

(184,785,8) م2019يناير  1من  ا  التأثير من الخصم بمعدل االقتراض اإلضافي اعتبار  

 69,961,406 م2019يناير  1يجار كما فيالتزامات اإل

 

 النقد وما في حكمه  (ج

قصيرة األجل عالية السيولة، إن وجدت، والتي تكون  أخرى يتكون النقد وما في حكمه من نقد بالصندوق ونقد لدى البنوك واستثمارات 

 فترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ إنشائها وتتوفر للشركة بدون أية قيود. 

  أخرىمدينة  أرصدةمدينون تجاريون و (د
وفق ا لمعايير  لديون المشكوك في تحصيلهاامطروحا منها مخصص  بالتكلفة المطفاة األخرى المدينةتدرج الذمم المدينة التجارية والذمم 

 يتم شطب الديون المعدومة بمجرد تحديدها مقابل المخصصات ذات الصلة.  .(9)  رقم التقارير المالية الدولية

 المخزون   (ه

تتضمن تكلفة  طريقة المتوسط المرجح. استخداميتم تحديد التكلفة ب  للتحقق أيهما أقل. القابلةالقيمة صافي  وأيتم تقييم المخزون بالتكلفة 

ومات التجارية المستلمة وتشمل تكلفة  حسوبعد خصم ال الخ(ة ..... ول ا)الضرائب والنقل والمن  المخزون تكاليف الشراء بما في ذلك

موقعه    إلىتكبدها إلحضار المخزون    يتم  أخرىوالمتغيرة( وأية تكاليف    الثابتةالمخزون تكاليف التحويل )بما في ذلك مصاريف التصنيع  

 يتم عمل مخصص عند الضرورة للمخزون المتقادم وبطيء الحركة والمعيب.  وحالته الحالية.

ا منه التكاليف المقدرة لإلنجاز والتكاليف المقدر ة  صافي القيمة الممكن تحقيقها هو سعر البيع المقدر في السياق العادي لألعمال مطروح 

كمصروف   المخزونالالزمة إلجراء البيع. يجب االعتراف بمبلغ أي شطب للمخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق وجميع خسائر 

يحدث فيها الشطب أو الخسارة. يتم االعتراف بمبلغ أي عكس ألي شطب للمخزون ، ناتج عن زيادة في صافي القيمة   في الفترة التي

 العكس. المخزون المعترف بها كمصروف في الفترة التي يحدث فيها  قيمةالقابلة للتحقيق ، على أنه انخفاض في 

 

 ومعدات وآالت ممتلكات  (و
 ثابتة عندما يكون من المحتمل:  أصولوالمعدات ك واآلالتببنود الممتلكات  عترافااليتم 

 

 . الشركة إلىتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة باألصل  -أ

    .يمكن قياس تكلفة األصل بشكل موثوق -ب 
 

/ أو خسائر  االستهالكبالتكلفة وتعرض الحقا بصافي القيمة بعد خصم مجمع  والمعدات واآلالتبنود الممتلكات  وإدراجيتم تسجيل 

الدفترية لألصل أو يتم  على القيمةيتم إضافة التكاليف الالحقة والتكاليف اإلضافية لألصل الحالي  .، إن وجدالقيمةفي  نخفاضاال

 الشركة ويمكن قياس تكلفة البند  إلىبها كأصل منفصل عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند    عتراف  اال

 وكذا عندما برسملة تلك التكاليف عترافاالتم استيفاء معايير إذالمشاريع البناء طويلة األجل  اإلقتراض تتضمن هذه التكلفة تكلفة  بثقة.

تم استيفاء معايير  إذاوالمعدات   واآلالت للممتلكاتفي القيمة الدفترية  االستبدالرئيسي أو شامل يتم إثبات تكلفة  يتم إجراء فحص

  الممتلكات وتخضع بنود  عند تكبدها. الربح أوالخسارةفي قائمة  األخرىيتم إثبات جميع تكاليف اإلصالح والصيانة  بذلك. اإلعتراف 

اإلعتراف  ويتم  في القيمة عندما يكون هناك دليل موضوعي على انخفاض في قيمة األصل. نخفاضالا الختباروالمعدات  واآلالت

تكلفة األصل   ضمنيتم تضمين القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إليقاف تشغيل األصل بعد استخدامه،  .  األصلبخسائر االنخفاض في قيمة 

 .بذلكالمعني في حالة استيفاء معايير االعتراف 
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 ومعدات )تتمة(  وآالتممتلكات  (و 

  األصول لتلك    المقدّر  للعمر اإلنتاجي    وفقا    األراضي( وذلكوالمعدات بطريقة القسط الثابت )عدا    واآلالت  للممتلكات  االستهالكيتم حساب  

 كما يلي:

 

 عدد السنوات   البيان  

 50 مباني خرسانية 

10 - 5 مباني جاهزة  

50 - 7 بار  آمنشآت مدنية و  

25 - 7 آالت ومعدات     

30 - 7 خزانات وصوامع   

25 - 8 آالت زراعية     

8 - 4 وسائل نقل    

10 - 5 عدد وأدوات    

10 - 5 أثاث ومعدات مكتبية    

 20   أشجار مثمرة 

مدة عقد اإليجار حسب    تحسينات في مباني مؤجرة  

 
ها أو استبعادها استخداموالمعدات عند استبعادها أو عندما ال يتوقع وجود منافع اقتصادية مستقبلية من      واآلالتيتم استبعاد بند الممتلكات  

( تحمل  ةاألصل )محسوبة على أنها الفرق بين القيمة المتبقية لألصل وقيمته البيعي  استبعادأي ربح أو خسارة ناتجة عن  ألي سبب أخر. 

 . الستبعاداعندما يتم  الربح أوالخسارةعلى قائمة 

 

والمعدات في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها   واآلالت لممتلكات  لة وطرق االستهالك  المقدّراإلنتاجية    يتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار

 .كلما كان ذلك مناسبا   ،مستقبال  

 

 مشاريع تحت التنفيذ   (ز
وتمكين  الموقع إلى إليصالهاجميع التكاليف المباشرة التي يتم إنفاقها  إلى باإلضافة  قتناءاال لتكلفة  وفقا  يتم اثبات المشاريع تحت التنفيذ 

هذه األصول إلى فئات األصول ذات الصلة ويتم استهالكها بمجرد    تصنيفإعادة  يتم    .المقصود  ستخداملال  الشركة من إعداد هذه األصول 

 .لالستخدام المقصود منها جاهزيتها

 

 أصول حيوية  (ح
األصول الحيوية في قطيع األبقار المنتجة والغير منتجة وكذلك األصول الحيوية المقتناه بغرض البيع كما تشتمل أيضا على  تتمثل

يتم المحاصيل في مرحلة النمو والتي لم تصل بعد لنقطة الحصاد ويتم عرض كال من هذه البنود بشكل مستقل في قائمة المركز المالي. 

  بالتكلفة  يمة العادلة ناقصا  تكلفة البيع إال اذا كانت القيمة العادلة ال يمكن قياسها بشكل موثوق فيتم القياسبالق قياس األصول الحيوية

إدارة الشركة من الحصول على بيانات موثوقة يمكن  لم تتمكن وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة. االستهالكالتاريخية ناقصا  مجمع 

بالقيمة العادلة وفق ا لإليرادات أو تكلفة االستبدال أو نهج السوق لمعايير   الحيوةاالعتماد عليها كمدخالت أو مؤشرات تدعم قياس األصول  

  األصول انات في المستقبل، ستقوم الشركة بتعديل قياس  وفي حالة توفر مثل هذه البي قياس القيمة العادلة.  -  13التقارير المالية الدولية رقم  

 .  التكلفة من بدال العادلة   القيمةالحيوية إلى 
 

 كما يلي:  األصوللتلك  المقدّر للعمر اإلنتاجي  وفقا  الحيوية بطريقة القسط الثابت وذلك  صوللأل االستهالكيتم حساب 

 

 عدد السنوات    البيان

 5 الحيوية )األبقار(  األصول
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   ةالغير ملموس األصول (ط
وتدرج المصروفات ذات الصلة في  ألصل غير ملموس باستثناء تكاليف التطوير  داخليا  غير الملموسة المنتجة  األصولال يتم رسملة 

مستقبلية متعلقة   قتصادية إكان من المحتمل أن تتدفق منافع  إذاباألصل غير الملموس  اإلعتراف عند تكبدها. يتم الربح أوالخسارة قائمة 

   .هعلي  عتماداالالشركة ويمكن قياس تكلفة األصل بشكل يمكن  إلىباألصل 

 

 سنوات (.  10-5)  األصوللتلك  المقدّرللعمر اإلنتاجي  وفقا  غير الملموسة بطريقة القسط الثابت وذلك  األصولطفاء إيتم 

  

في القيمة كلما كان   اإلنخفاضغير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى أعمارها اإلنتاجية ويتم عمل اختبار  األصول يتم إطفاء 

غير الملموسة ذات   صوليتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لألو هناك مؤشر على أن األصل غير الملموس قد انخفضت قيمته

  الستهالك يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع    األعمار اإلنتاجية المحددة على األقل في نهاية كل سنة مالية.

التعامل معها  حيثما اقتضى األمر ذلك ويتم باألصل عن طريق تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء المنوطةالمستقبلية  االقتصاديةالمنافع 

الربح غير الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة  األصولمصروف اإلطفاء المتعلق ب  إدراج   ويتم المحاسبيةفي التقديرات  كتغير

 . غير الملموسة األصولبما يتوافق مع وظيفة أوالخسارة 

 

بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية  الملموسةغير  األصولب  اإلعتراف أو الخسائر الناتجة عن إلغاء  رباحيتم قياس األ

 عند استبعاد األصل. الربح أوالخسارة بها في قائمة  اإلعتراف لألصل ويتم 

 

 دائنون تجاريون ودائنون آخرون  (ي
على أساس صافي المبلغ المستحق أو الدفع المتوقع للسلع والخدمات   األخرى التجاريون واألرصدة الدائنة الدائنونب اإلعتراف يتم 

 الفواتير بعد. هذهالمستلمة سواء تم إصدار فواتير من قبل المورد أم لم يتم اصدار 

 

 مخصصات  (ك
كان هناك التزام حالي أو قانوني أو إستداللي قد نشأ نتيجة لحدث سابق )الحدث الملزم( حيث يكون   إذابالمخصصات فقط  اإلعتراف  يتم  

 عليها. عتمادااليمكن تقدير المبلغ بطريقة يمكن  وعندما" احتماال"أكثر  االلتزامتسوية 

 .(االلتزامعلى الشركة وال يوجد له  بديل واقعي غير تسوية ذلك    ماليا    وبالتالي ينتج التزاما    قانونيا    الحدث الملزم هو حدث يخلق التزاما   )

ويتم   الحالي بتاريخ قائمة المركز المالي  االلتزامالمطلوبة لتسوية    االقتصاديةإن المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للتدفقات  

ال يكون من المحتمل أن يتطلب   الحالية عندماالي ويتم تعديلها لتعكس أفضل التقديرات  مراجعة المخصصات في تاريخ كل قائمة مركز م

كالتزام طارئ ما لم يكن احتمال    االلتزامأو ال يمكن تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه، يتم اإلفصاح عن    االقتصاديةللمنافع    خارجيا    ذلك تدفقا  

المحتملة التي ال يمكن تأكيد وجودها إال بوقوع أوعدم وقوع حدث أو أكثر من األحداث   اتااللتزامو .مستبعدا   االقتصاديةتدفق المنافع 

 المستقبلية التي ال تقع تماما تحت سيطرة الشركة غير مدرجة في القوائم المالية ولكن يتم اإلفصاح عنها كالتزامات محتملة ما لم تعتبر

 .الخارج بعيدة  إلىإمكانية تدفق المنافع االقتصادية 

 

 التأجير  (ل
عي ـباستخدام التطبيق بأثر رج 16طبقت الشركة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ب ( -3كماهو مشار اليه في اإليضاح )

والمعايير 17رقم  معدل ، لم تتم إعادة تبويب البيانات المقارنة أي تم تقديمها كما تم اإلعالن عنها سابق ا بموجب المعيار المحاسبي الدولي  

المالية والمعايير الدولية للتقارير    17. تفاصيل السياسات المحاسبية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  4الدولية للتقارير المالية رقم  

 بشكل منفصل.  إيضاحهاتم  4رقم 

 م2019يناير  1  من المطبقة السياسات .1

  عند بدء العقد ، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد عقد إيجار ، أو يحتوي على عقد إيجار ، إذا كان العقد ينص على الحق في التحكم 

لتقييم ما إذا كان العقد يحمل حق التحكم في استخدام أصل محدد ، تقوم الشركة  في استخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل النظر فيه.  

 بتقييم ما إذا كان:

ا يكون أن ويجب ضمني أو صريح بشكل ذلك تحديد يتم قد  -  محدد أصل استخدام العقد يتضمن -   أساسي  بشكل يمثل أو مادي ا متميز 

 .  األصل تحديد يتم فال ، جوهري  بديل حق  المورد لدى كان إذا. فعلي ا المتميز األصل سعة كل

 و.   االستخدام  فترة خالل كبير بشكل األصل  استخدام  من االقتصادية الفوائد جميع على الحصول للشركة يحق -

 كيفية بتغيير صلة  األكثر القرار اتخاذ حقوق  لديها يكون عندما الحق  بهذا الشركة تتمتع. األصل استخدام توجيه  للشركة  يحق -

  سلف ا،   محددة   األصل  استخدام  ولغرض  بكيفية  المتعلقة   القرارات  جميع  فيها  تكون  التي  النادرة  الحاالت  في .  األصل  استخدام  ولغرض

 : إذا  األصل استخدام توجيه للشركة يحق

 أو  ؛ األصل تشغيل للشركة يحق •

 . استخدامه سيتم غرض وألي كيف مسبق ا تحدد بطريقة األصل الشركة صممت •
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 )تتمة(التأجير  (ل
 

 )تتمة(  م2019يناير  1السياسات المطبقة من   .1
 

 كمستأجر  
والذي   بالتكلفة،تعترف الشركة بأصل حق االستخدام والتزامات اإليجار في تاريخ بدء اإليجار. يتم قياس أصل حق االستخدام مبدئي ا 

باإلضافة إلى أي تكاليف   البدء،يشتمل على المبلغ األولي اللتزامات اإليجار المعدلة ألي مدفوعات إيجار تم إجراؤها في أو قبل تاريخ 

ا مباشرة مبد ئية تكبدها وتقدير تكاليف تفكيك وإزالة األصل األساسي أو الستعادة األصل األساسي أو الموقع الذي يوجد عليه ، مخصوم 

 منه أي حوافز تأجير. 
 

يتم إهالك قيمة حق االستخدام الحق ا باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية العمر اإلنتاجي ألصل حق االستخدام أو  

نهاية مدة عقد اإليجار. يتم تحديد العمر اإلنتاجي المقدر ألصول حق االستخدام على نفس أساس تلك الخاصة بالممتلكات والمعدات.  

وتعديلها من أجل بعض   وجدت،إن    القيمة،يتم تخفيض أصل حق االستخدام بشكل دوري عن طريق خسائر انخفاض    ذلك،باإلضافة إلى  

 المعادالت من التزامات اإليجار 

 

لفائدة  ويتم خصمها باستخدام سعر ا البدء،يتم قياس التزام اإليجار مبدئي ا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ 

تستخدم    عام،فإن معدل االقتراض اإلضافي للشركة. بشكل    بسهولة،إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا السعر    أو، الضمني في عقد اإليجار  

 الشركة معدل االقتراض اإلضافي كمعدل خصم 

 

 تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار ما يلي: 

 الثابتة  المضمنة المدفوعات لكذ في بما الثابتة، المدفوعات •

 البدء؛ تاريخ في كما المعدل  أو المؤشر  باستخدام البداية في تقاس معدل، أو مؤشر على تعتمد التي المتغيرة اإليجار مدفوعات •

 و المتبقية؛ القيمة ضمان  بموجب دفعها المتوقع المبالغ •

  إذا اختيارية تجديد فترة في  اإليجار  ومدفوعات  بممارسته، ستقوم الشركة أن  المؤكد من الذي  الشراء  خيار إطار  في التمرين سعر •

 من معقول يقين على الشركة تكن لم ما للعقد المبكر اإلنهاء وعقوبات التمديد، خيار ممارسة من معقول يقين على الشركة كانت

 .مبكر إلنهاء عدمه

 

يجار  يتم قياس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم إعادة قياسها عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات اإل

إذا كان هناك تغيير في تقدير الشركة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية،   معدل،المستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو  

 أو إذا غيرت الشركة تقييم ما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء.

يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام أو يتم تسجيلها في   الطريقة،عندما يتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه 

 الربح أو الخسارة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام إلى صفر. 

 

 . عقود اإليجار واإليجارات قصيرة األجل لألصول منخفضة القيمة
ة بحق االستخدام والتزامات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل التي تبلغ مدتها اختارت الشركة عدم االعتراف بالموجودات الخاص 

ا أو أقل وإيجارات األصول منخفضة القيمة.  12 الشركة مدفوعات اإليجار المرتبطة بهذه اإليجارات كمصروفات على   تدرج شهر 

 أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 

 م2019يناير  1السياسات المطبقة من   .2

 . التأسيسمضمون الترتيب في تاريخ  علىعقد إيجار  على حتوي(ت )أو  ت الترتيبات عقد إيجارتحديد ما إذا كان  يستند

يتم تقييم الترتيب لمعرفة ما إذا كان الوفاء بالترتيب يعتمد على استخدام أصل معين أو أصول وينقل الترتيب حق استخدام األصل أو  

 حتى لو لم يتم تحديد هذا الحق بشكل صريح في أي ترتيب.  األصول،

 

 الشركة كمستأجر 

كبير جميع المخاطر والفوائد العارضة لملكية البند المؤجر ، عند بدء  يتم رسملة عقود التأجير التمويلي التي تنقل إلى الشركة إلى حد

ر. تقسم  عقد اإليجار في تاريخ إنشائه القيمة العادلة للملكية المؤجرة أو ، إذا كانت أقل ، بالقيمة الحالية لل الحد األدنى لمدفوعات اإليجا

 الربح قائمة ر. يتم إدراج تكاليف التمويل في تكاليف التمويل في مدفوعات اإليجار بين مصاريف التمويل وتخفيض التزامات اإليجا

. يتم إهالك األصل المؤجر على مدى العمر اإلنتاجي لألصل. ومع ذلك ، إذا لم يكن هناك يقين معقول بأن الشركة ستحصل  أو الخسارة

 فترة العمر اإلنتاجية المقدرة لألصل ومدة اإليجار. على الملكية بحلول نهاية مدة عقد اإليجار ، يتم استهالك األصل على مدى 

على  الربح أوالخسارة  قائمة  عقد اإليجار التشغيلي هو عقد إيجار يتم فيه االعتراف بمدفوعات اإليجار التشغيلي كمصروفات تشغيلية في  

 .أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار
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 االقتراض تكاليف (م
أو إنشاء أو إنتاج األصل المؤهل )األصل الذي يستغرق بالضرورة فترة طويلة من   بإقتناءمباشرة    المتعلقةتشكل تكاليف االقتراض التي  

ا من تكلفة ذلك األصل . ال يتم رسملة تكاليف االقتراض  (13.2االيضاح انظر ) الوقت لالستعداد لالستخدام المقصود أو البيع( جزء 

 خالل فترات الخمول. 

 الربح أو الخسارة.  قائمة صروف في يتم االعتراف بجميع تكاليف االقتراض األخرى كم

 

 التقارير القطاعية  (ن
قطاع األعمال هو مجموعة من األصول والعمليات التي تعمل على تقديم منتجات أو خدمات تخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك  

مراجعة أداء كل قطاع من قبل صانعي  المتعلقة بقطاعات األعمال األخرى. وتنقسم قطاعات األعمال طبقا لنطاقها الجغرافي ويتم 

، قد تعمل هذه القطاعات ضمن بيئة اقتصادية معينة تخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بالقطاعات العاملة  ر بالشركةالقرا

 في بيئات اقتصادية أخرى. 
 

 المنح الحكومية   (س
بالقيمة العادلة، إال إذا كان هناك تأكيد معقول بأن المنشأة سوف تمتثل    يتم االعتراف بالمنح الحكومية ، بما في ذلك المنح غير النقدية   ال

عندما يتعلق األمر بالمنحة الخاصة ببند المصاريف، يتم االعتراف بها في   .المنح  هذهسيتم تلقي تلقي    وأنه ؛  المنح  بهذهللشروط الملحقة  

عندما تتعلق   يها حساب التكاليف التي تهدف المنح إلى تعويضها.الربح أو الخسارة على أساس منتظم خالل الفترات التي يتم ف قائمة

المركز المالي كإيرادات مؤجلة ويتم إطفاؤه بمبالغ متساوية على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع    قائمةالمنحة بأصل، يتم االعتراف به في  
 .لألصل ذي الصلة
الدخل على أساس منتظم على    قائمة المركز المالي كإيرادات مؤجلة، والتي يتم االعتراف بها في    قائمةالمنح في    عرضاختارت الشركة  

قائمة المركز   فييتم تسجيل األصل والمنحة بالمبالغ االسمية  ،عندما تتلقى الشركة منح أصول غير نقدية  .مدى العمر اإلنتاجي لألصل

الربح أو الخسارة على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل،   قائمةدات المؤجلة في  كأصل وكإيراد مؤجل ويتم اإلعتراف باإليرا  المالي

 . منتظم وبشكل  األصلإلى نمط استهالك  ا  استناد

سعار فائدة القرض الحكومي الممنوح بسعر فائدة أقل من أسعار الفائدة بالسوق وأسعار الفائدة بالسوق كمنحة  أبالفرق بين    اإلعتراف  يتم  

 .األدوات المالية 9-ر التقرير الدولي لمعيا وفقا  بالقرض وقياسه اإلعتراف يتم و  المؤجلة يراداتاإل ضمن حكومية

 

  النظامي االحتياطي (ع
  النظامي اإلحتياطي    إلى٪ من صافي دخلها  10  ل حو  ي  لنظامها األساسي ولوائح الشركات في المملكة العربية السعودية،    وفقا  ن الشركة و إ

ه  استخدامغير قابل للتوزيع على المساهمين. ومع ذلك يمكن  النظامي حتياطياإل٪ من رأس مالها. إن هذا 30حتى يبلغ هذا اإلحتياطي 

 لتغطية خسائر الشركة أو زيادة رأس مالها. 

 

 نخفاض  في قيمة األصول الغير مالية اال (ف
الضريبة المؤجلة( من قبل الشركة    وأصول  والمخزونالمقاسة بالقيمة العادلة     الحيوية تتم مراجعة األصول غير المالية )بخالف األصول  

نخفاض في القيمة. في حالة  الالقيمة أو عكس خسائر ا فيفي تاريخ كل تقرير لتحديد الظروف التي تشير إلى حدوث خسائر انخفاض 

ا القبيل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل من أجل تحديد مدى خسارة انخفاض القيمة أو عكس خسائر وجود أي مؤشر من هذ

 القابلة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة ناقصا  تكاليف البيع والقيمة المستخدمة. يتم تحديد القيمة  القيمة (. ت انخفاض القيمة )إن وجد

ي، عندما يتعذر تقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل الفردي، تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد للوحدة  لالسترداد  لألصل الفرد 

عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل القيمة القابلة لالسترداد، يتم اعتبار األصل منخفض القيمة  .لالتي ينتمي إليها األص المنتجة للنقد و

 .قيمته القابلة لالستردادويتم تخفيضه إلى 

    ة  ند تقدير القيمة قيد االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريب ع
عند تحديد القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع،   .السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باألصل تقديرات يعكس  والذي

 إذا لم يكن باإلمكان تحديد مثل هذه المعامالت، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب.  .ريتم أخذ معامالت السوق الحديثة في االعتبا

 

 األجنبية  بالعملةالعمليات  (ص
ويتم تحويل أرصدة   المعاملة،الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة بتاريخ  إلىم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية يت 

الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ القوائم المالية. يتم  إلىالنقدية بالعمالت األجنبية  الطبيعةذات  االلتزاماتو األصول

 . الربح أوالخسارةوالخسائر الناتجة عن التغيرات في أسعار الصرف في قائمة  رباحباأل اإلعتراف 
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 اتباإليراد اإلعتراف  (ق
للمقابل المستلم أو المستحق والناتجة عن البضاعة المباعة بالصافي بعد خصم مرتجعات المبيعات تمثل اإليرادات القيمة العادلة 

والخصومات التجارية. تعترف الشركة باإليراد عندما تنتقل السيطرة على البضاعة إلى العميل وبمجرد تسليمها له في توقيت محدد أو  

 عند الشحن في حال إقراره بقبول البضاعة. 

بيع منتجات الشركة على أساس البيع واإلرجاع ويتم إحتساب مخصص المنتجات منتهية الصالحية على أساس المرتجعات المتوقعة  يتم  

ويتم خصمها من اإليرادات مع التأثير المصاحب لها في الذمم الدائنة األخرى والذمم المدينة التجارية صاحبة الحق في خفض الدين  

   بقيمة المرتجعات.

ا. يتم إثبات إيرادات هذه المبيعات   12ما ت باع البضائع بخصومات كبيرة بأثر رجعي استناد ا إلى إجمالي المبيعات على مدار غالب ا  شهر 

على أساس السعر المحدد في العقد ، بعد خصم خصومات الحجم المقدرة. يتم استخدام الخبرة المتراكمة لتقدير وتوفير الخصومات  

اف بها فقط إلى الحد الذي يكون من المحتمل للغاية أن يحدث انعكاس كبير. يتم االعتراف بالتزامات استرداد  واإليرادات يتم االعتر

)المضمنة في الذمم التجارية الدائنة واألخرى( لخصومات حجم المتوقع المستحقة للعمالء فيما يتعلق المبيعات التي تم إجراؤها خالل  

 السنة. 

 

 رأس المال  (ر
إصدار   إلىوالتي تعزى مباشرة  "إن وجدت اإلضافية "إن التكاليف  ،م كحقوق ملكية ويتم تسجيلها بقيمتها االسميةيتم تصنيف األسه

 . ها في حقوق الملكية كخصم من العائداتإدراج  أسهم جديدة يتم 

 

  رباحتوزيعات األ (ش
 للمساهمين.  العموميةها من قبل الجمعية اعتمادفي القوائم المالية في الفترة التي يتم  رباحبتوزيعات األ اإلعتراف يتم 

 

 المصروفات  (ت
يتم تصنيف ، إن مصاريف البيع والتسويق هي تلك المصروفات التي تنتج من جهود الشركة للقيام بوظائف التسويق والبيع والتوزيع

يتم لتخصيص  . باستثناء تكلفة المبيعات والرسوم المالية ومخصصات الزكاة يةإدارمصاريف عمومية و إلى األخرىجميع المصاريف 

 . على أساس ثابت يتطلب ذلك مابين تكلفة المبيعات والمبيعات والتوزيع والمصاريف اإلدارية والعمومية ، عند

 
  الزكاة (ث

  . الربح أوالخسارةتقدير مخصص الزكاة وتحميله على قائمة    يتم الهيئة" ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل "  وفقا  تخضع الشركة للزكاة  

  اعتمادفي الفترة التي تم   الربح أوالخسارةالتقييم النهائي وتدرج هذه الفروق في قائمة  اعتماديتم تسجيل أية فروق في التقديرات عند 

  التقييم النهائي فيها.

 

 مزايا الموظفين  (خ
 

 الموظفون المواطنون  ( أ

المعمول به في   االجتماعيلموظفي الشركة مشمولة بنظام التأمين  االجتماعيةإن حقوق المعاشات التقاعدية وغيرها من المزايا 

في هذا النظام على أساس   ويساهم الموظفون وأصحاب العمل شهريا   ها تعتبر بمثابة نظام اشتراكات محددةب البلدان التي يعملون 

 نسبة مئوية ثابتة من المرتبات. 

 

  الوافدونالموظفون  (ب
يستحق الموظفون الوافدون بعقود محددة المدة تعويضات نهاية الخدمة والتي تعتبر مستحقة الدفع بموجب قوانين العمل الخاصة  

غير الممول من خالل احتساب   االلتزام كوين مخصص لهذا تم ت  بالدول التي يعملون فيها على أساس مدة الخدمة والمنافع النهائية.

 الكامل الذي يستحقه جميع الموظفين في تاريخ القوائم المالية.   االلتزام
 

 خطة المساهمات المحددة  .1

   اإلعتراف  ويتم ةالصل ذات الخدمة تقديم عند كمصروف المحددة المساهمات خطط في المساهمات التزامات تسجيل يتم

 .المستقبلية المدفوعات تخفيض أو النقدية األموال استرداد فيه يتم الذي الحد إلى  كأصل مقدما   المدفوعة بالمساهمات
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 )تتمة(مزايا الموظفين  (خ
 

 )تتمة( الوافدونالموظفون  (ب
 

 

 الموظفين  منافع خطة .2

  المنافع قيمة تقدير خالل  من خطة  لكل  منفصل  بشكل المحددة  المنافع بخطط يتعلق فيما الشركة التزامات صافي احتساب تم

  أصول  من يأ من العادلة القيمة وخصم المبلغ ذلك وحسم السابقة، والفترات  الحالية الفترات  في الموظفون حققها التي المستقبلية

  وعندما   المتوقعة  االئتمان  وحدة  طريقة  استخدامب   مؤهل   اكتواري  خبير  بلق    من  سنويا    المحددة  المنافع  التزامات   احتساب  ويتم  الخطة

المتاحة في شكل   االقتصاديةموجودات محتملة للشركة يقتصر األصل المعترف به على القيمة الحالية للمنافع  الحساب عن ينتج

أي مبالغ مستقبلية مستردة من خطة المنافع أو تخفيضات في المساهمات المستقبلية للخطة ولحساب القيمة الحالية للمنافع  

بالمبالغ المسبقة لصافي التزامات المنافع المحددة والتي     اإلعترافيتم  واالقتصادية يولى االعتبار ألي متطلبات تمويل دنيا مطبقة  

)إن وجد،   األصولوالعائد على موجودات الخطة ) باستثناء الفائدة ( وتأثير سقف  االكتواريةعلى المكاسب والخسائر تشتمل 

. تحدد الشركة صافي مصاريف الفوائد )أو الدخل( على صافي التزامات المنافع اآلخرباستثناء الفائدة( مباشرة في الدخل الشامل  

في بداية الفترة السنوية    المحددة   والمنافع   االلتزامق تطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس  للفترة عن طري   المحددة (  أصول )صافي  

المحددة خالل الفترة نتيجة للمساهمات    المنافع(  أصولأي تغيرات في صافي التزامات )  االعتبار( مع األخذ في  األصل وأ)  لاللتزام

  رباحاألقائمة  المتعلقة بخطط المنافع المحددة في    األخرى  صاريف  صافي مصاريف الفوائد والم  إدراج    يتم  وومدفوعات المنافع  

رة بالتغير في المنافع المتعلقة بالخدمة  شمبا  اإلعترافيتم  الخطةأو الخسائر. عندما تتغير منافع الخطة أو عندما يتم تقليص 

بالربح أو الخسارة الناتجة عن    اإلعترافب عن التقليص في الربح أو الخسارة. تقوم الشركة   الناتجةالسابقة أو الربح او الخسارة 

 تسوية خطة المزايا المحددة عند حدوث التسوية. 

 

 طويلة األجل للموظفين  أخرىمزايا  .3

 يستحقها التي المستقبلية المزايا مبلغ في األخرى األجل  طويلة الموظفين باستحقاقات يتعلق فيما الشركة التزام  صافي يتمثل

  بفروق  اإلعتراف  ويتم الحالية  قيمتها لتحديد  المستحقات هذه خصم  ويتم. والسابقة الحالية الفترات في  خدمتهم مقابل الموظفون 

 .فيها نشأت  التي الفترةفي لربح أو الخسارة ا بقائمة الموظفين لمستحقات الحالية القيمة

 

 األدوات المالية (ذ
 

 المشتقة  غير  المالية  األدوات .1

 المالية غير المشتقة األصول ( أ

   :تصنف الشركة أصولها المالية ضمن فئات القياس التالية

 بالقيمة العادلة ) إما من خالل الدخل الشامل أو من خالل الربح أوالخسارة(  األصول المالية التي تقاس الحقا   •

 .األصول المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة  •
 

   .يعتمد القياس على نموذج األعمال للشركة إلدارة األصول المالية والشروط التعاقدية الخاصة بالتدفقات النقدية

بالقيمة العادلة إما أن يتم تسجيل المكاسب أو الخسائر في قائمة الربح أو الخسارة أو في قائمة الدخل  بالنسبة لألصول المقاسة 

 الشامل اآلخر. 

ستثمارات في أدوات حقوق الملكية والمقتناة لغير أغراض التجارة فإن ذلك يعتمد على ما إلذا كانت الشركة قامت  أما بالنسبة لال 

 عند اإلثبات األولي لتسجيل استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  بعمل إختبار غير قابل للنقض  

عتراف باألصول المالية في تاريخ إصدارها. يتم في البداية اإلعتراف بكافة األصول المالية األخرى في تاريخ تقوم الشركة باال

 كام التعاقدية لألداة. الشركة طرفا  في األح هاالمتاجرة والذي تصبح في 

 

تقوم الشركة بإستبعاد األصل المالي عند إنتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو إذا قامت بتحويل حقوق استالم  

صل المالي.  التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي في المعاملة التي يتم فيها انتقال جميع المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية األ

 لتزام.  اكأصل أو  هعلي أو اإلبقاء  ئهيتم اإلعتراف بأي ملكية في األصل المحول الذي قامت الشركة بإنشا

 

تم تعويض األصول وااللتزامات المالية ، ويتم عرض المبلغ الصافي في بيان المركز المالي عندما يكون للشركة حق قانوني  ي 

 أو تحقيق األصل و تسوية المسؤولية في وقت واحد.  يعندما تنوي التسوية على أساس صاففي تعويض هذه المبالغ وفقط 

 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية  

 م2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  - 3
 

 )تتمة( األدوات الماليةذ(    
 

 )تتمة(   المشتقة غير  المالية  األدوات .1

 )تتمة(  األصول المالية غير المشتقة ( أ
 

 المشتقة التالية: لدى الشركة األصول المالية غير 
 

 أصول مالية بالتكلفة المطفأة 
 أصل المبلغيتم قياس األصول المالية المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل هذه التدفقات النقدية فقط مدفوعات 

االستثمار في أدوات الدين والتي يتم قياسها الحقا   يتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن  .بالتكلفة المطفأة والعمولة فقط يتم قياسها

  بالتكلفة في قائمة الربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء تحقق األصل أو انخفاض قيمته يتم إدراج إيرادات الفوائد من هذه األصول المالية 

لتجارية المدينة والذمم المدينة األخرى  تقوم الشركة بتصنيف الذمم ا .في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي

 .واألرصدة النقدية والبنوك ضمن هذه الفئة

 األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
ط  المالية المقتناة لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تمثل فيها التدفقات النقدية لألصول سداد أصل المبلغ والعمولة فق األصول

خالل الدخل الشامل اآلخر فيما   منيتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم إثبات التغيرات في القيمة الدفترية 

عد إثبات أرباح أو خسائر االنخفاض في القيمة، وإيرادات العمولة وأرباح وخسائرأسعار الصرف األجنبي والتي يتم إثباتها بقائمة 

 .  الخسارة أو الربح

التوقف عن إثبات األصل المالي فإن األرباح أو الخسائر التراكمية المثبتة سابقا  ضمن الدخل الشامل اآلخر يعاد تصنيفها من  عند

إثباتها ضمن األرباح أو الخسائر األخرى. كما يتم إدراج دخل العمولة من هذه  ويتمأو الخسارة   الربححقوق الملكية إلى قائمة 

لمالية ضمن إيرادات التمويل بإستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. ويتم إظهار أرباح وخسائر الصرف األجنبي ضمن  األصول ا

 اإليرادات والمصروفات األخرى.  

 . اآلخر الشامل الدخل قائمة  في أخرى بشركات  ملكية حقوق في إستثماراتها الشركة صنفت

 

 غير المشتقةاإللتزامات المالية  (ب
 .في األحكام التعاقدية لألداة  طرفا  المالية في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تصبح فيه الشركة    األولي بااللتزامات  عترافااليتم  

ؤها. يتم إجراء مقاصة بين مبالغ األصول  تقوم الشركة بإلغاء االلتزام المالي عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغاؤها أو انتها

ويعرض المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما يكون للشركة حق قانوني بمقاصة المبالغ والنية إما    المالية لتزاماتواال

 للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسديد اإللتزام في وقت واحد. 

  االلتزاماتبهذه األولي  اإلعترافيتم  رى.ألخالمالية اااللتزامات المالية غير المشتقة إلى فئة  لتزاماتاالتقوم الشركة بتصنيف 

، يتم قياس هذه المطلوبات المالية بالتكلفة  األولي عترافاال وبعد مباشرإليها أي تكاليف معامالت  مضافا  المالية بالقيمة العادلة 

 .باستخدام طريقة الفائدة الفعلية المطفأة

 القروض التجارية والذمم الدائنة التجارية وذمم دائنة أخرى.لتزامات المالية غير المشتقة للشركة من تتمثل اال

 

   المشتقة المالية  األدوات .2

جميع المشتقات غير مؤهلة كأدوات تحوط وبالتالي يتم االحتفاظ بها والمحاسبة عليها كمشتقات تجارية. يتم قياس هذه المشتقات 

ا في الربح مبدئي ا بالقيمة العادلة. بعد االعتراف المبدئي ، يتم  قياس المشتقات بالقيمة العادلة ، ويتم االعتراف بالتغيرات فيها عموم 

 أو الخسارة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية  

 م2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
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 واالفتراضاتاألحكام  الهامة،لتقديرات المحاسبية ا 4
  األصول والمصروفات و  يراداتالقوائم المالية للشركة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإل  إعدادإن  

والتقديرات يمكن أن يؤدي  االفتراضاتكد من هذه أإن عدم الت  المحتملة. االلتزاماتعن  يضاحفصاحات المرفقة واإلواإل  االلتزاماتو

بتلك االفتراضات والتقديرات في الفترات   المتأثرة االلتزاماتأو  صوللألرية ت نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدف إلى

 المستقبلية.

وائم المالية والتي لها مخاطر  للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ القاألخرى   الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية    االفتراضات إن  

الشركة في   اعتمدت خالل السنوات المالية القادمة. االلتزاماتو صولتعديل جوهري على القيم الدفترية لأل إلىتؤدي قد جوهرية 

القائمة حول   واالفتراضات ومع ذلك، قد تتغير الظروف  البيانات المالية. إعدادافتراضاتها وتقديراتها على المؤشرات المتاحة عند 

وتنعكس هذه التغيرات واالفتراضات   التطورات والتغيرات المستقبلية نتيجة لتغيرات أو ظروف السوق الخارجية عن سيطرة الشركة

 عند حدوثها.

 

  غير المالية األصولانخفاض قيمة   4-1
لذلك األصل أو  لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد القيمة القابلة لالسترداد  الدفترية تنخفض قيمة األصل غير المالي عندما تتجاوز القيمة 

القيمة العادلة   تقدر  .أكبر(أيهما  ية ستخداماالتكاليف البيع أو قيمته ناقصا  )والتي تمثل القيمة العادلة لألصل  تلك الوحدة المنتجة للنقد

 اقصا   ن يمكن مالحظتها    ةمماثل  صولألأو أسعار سوق    متطابقة  صول من خالل عمليات البيع التي تتم على أساس تجاري بحت أل  لألصل

نوات  لألصل خالل الس المتوقعةتحسب بناء على القيمة الحالية للتدفقات النقدية  يةستخداماالأما القيمة  التكاليف اإلضافية لبيع األصل.

أو استثمارات كبيرة    بعد،أنشطة إعادة الهيكلة التي تكون الشركة غير ملتزمة بها    المتوقعةالخمس المقبلة وال تشمل تلك التدفقات النقدية  

حساسية لمعدل  إن القيمة القابلة لالسترداد هي األكثر  .ختبارالاللوحدة المنتجة للنقد محل  األصولفي المستقبل من شأنها أن تعزز أداء 

حل  الخصم المستخدم لحساب التدفقات النقدية وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض التقدير للقيمة م

 .  ستخداماال
 
 بما في ذلك األدوات المالية المشتقةلألدوات المالية  العادلةقياس القيمة  4-2

المالية المسجلة في قائمة المركز المالي على أساس األسعار المدرجة في السوق    االلتزاماتو  صوللألعندما ال يمكن قياس القيمة العادلة  

أساليب   استخدامتحديد قيمتها العادلة ب  بقيمتها العادلة فانه يتم االلتزامات أو  األصولوحيثما تتطلب المعايير الدولية تقييم تلك  النشطة

كما نص عليها المعيار   أخرىطرق  استخدام أو ب  األصولمن تلك  المتوقعة القيمة الحالية للتدفقات النقدية  استخدام التقييم بما في ذلك 

 لم يكن ذلك ممكنا فإن هناك حاجة  إذاحيثما كان ذلك ممكنا، ولكن  النشطة (  وتؤخذ مدخالت هذه الطرق من األسواق 13الدولي رقم )

  التغيرات إن  .والتقلبات االئتمانهذه التقديرات في االعتبار مخاطر السيولة ومخاطر  وتأخذ  درجة من التقدير لتحديد القيمة العادلة إلى

 العوامل يمکن أن تؤثر علی القيمة العادلة المدرجة لألدوات المالية.   بهذهفي االفتراضات المتعلقة 
 
 المالية غير المشتقةقيمة األصول في  نخفاض اال 4-3

على األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، مثل الذمم  تعترف الشركة ببدالت الخسارة حسب نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة

المالية المدرجة  ألصول ل حسب نموذج الخسائراإلئتمانية المتوقعة تقوم الشركة بتقييم الخسائر المستقبلية لالئتمان .التجارية المدينة

 .بالتكلفة المطفأة

للذمم التجارية  المدينة  عتراف بخسائرالعمرالمتوقع  بالنسبة لحسابات الذمم التجارية المدينة، تطبق الشركة النهج المبسط ، الذي يتطلب اإل

ع الذمم المدينة على أساس خصائص  لقياس الخسائراالئتمانية المتوقعة، تم تجمي و من تاريخ االعتراف المبدئي للذمم التجارية المدينة.

معدالت الخسارة المتوقعة من المعلومات التاريخية للشركة وتم تعديلها    احتساب تم    .وأعمار الديون المستحقةمخاطر االئتمان المشتركة  

معلومات مستقبلية لعوامل االقتصاد الكلي مثل التضخم ومعدل نمو الناتج المحلي   لتعكس النتيجة المستقبلية المتوقعة والتي تتضمن أيضا  

دة البنكية لها مخاطر ائتمانية منخفضة وتطبيق نموذج الخسائر  المالية األخرى مثل ذمم الموظفين المدينة واألرص صولاأل .اإلجمالي

 .يعتبر غير هامئتمانية المتوقعه اال

 مخصص المخزون بطيء الحركة 4-4
ويتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق وتستند   تقوم اإلدارة بعمل مخصص لبنود المخزون بطيئة الحركة والمتقادمة.

االعتبار تقلبات  بعين التقديراتتأخذ هذه  تقديرات صافي القيمة القابلة للتحقق على الدليل األكثر موثوقية في وقت إجراء التقديرات.

تلك األحداث الظروف   فبها تؤكدالقوائم المالية إلی الحد الذي  تاريخالمرتبطة مباشرة باألحداث التي تحدث بعد  التكاليفاألسعار أو 

 . (20)إيضاح   في نهاية السنة القائمة
 
 والمعدات واآلالتتقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات  4-5

ويتم تحديد هذه التقديرات بعد األخذ في   ستهالكاإلوالمعدات لغرض احتساب  واآلالت تقوم اإلدارة بتقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات 

ويتم تعديل التغيرات   وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا    والتقادم والتلف  صوللألالمتوقع    ستخداماإل  االعتبار

 . -إن وجدت-في الفترات الحالية والمستقبلية  االستهالكفي مصروف 

 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية  

 م2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
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 )تتمة( واالفتراضاتاألحكام  الهامة،لتقديرات المحاسبية ا -4
 

 
 (منافع الموظفينخطط المستحقات والمنافع المحددة ) 4-6

  يتم تقدير تكاليف خطط المعاشات التقاعدية المستحقة بعد انتهاء الخدمة والقيمة الحالية اللتزام المعاش التقاعدي باستخدام التقييمات

وتشمل هذه العوامل تحديد   يتضمن التقييم االكتواري وضع افتراضات مختلفة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .االكتوارية

لتعقيد التقييم  ونظرا   في المرتبات ومعدالت الوفيات والزيادات في المعاشات التقاعدية في المستقبل الزيادةمعدل الخصم ومعدل 

تتم  في تلك االفتراضات.  ألي تغيرنها طويلة األجل فإن المستحقات  المقدّرة تكون شديدة الحساسية أها ب واالفتراضات األساسية وطبيعت 

 االكتوارية في تاريخ كل ميزانية.  االفتراضاتمراجعة جميع 

معدل الخصم  وعند تحديد  احتساب المستحقات بقيمتها الحالية إلعادةاألكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم المستخدم  االفتراض

معدالت الفائدة لسندات الشركات بعمالت تتفق مع عمالت مستحقات ما بعد التوظيف وعلى أال يقل   االعتبارالمناسب تأخذ اإلدارة في 

ويتم توقع تلك المستحقات على طول منحنى   الت العالمية لتلك السندات،ا" أو أعلى حسب تصنيف الوكAAتصنيف هذ السندات عن "

يتم مراجعة السندات األساسية لتحقيق مزيد من الجودة لمعامل   -وحسب الحاجة -فق مع المدة المتوقعة للمستحقات  المقدّرة العائد لتتوا

الخصم المستخدم كما يتم حذف تلك المستندات التي لها فروق ائتمان مفرطة من تحليل السندات التي يستند إليها سعر الخصم، على  

 ية الجودة. أساس أنها ال تمثل سندات عال

ول الوفيات هذه إال على فترات زمنية استجابة  اوال تتغير جد ول الوفيات المتاحة للعموم في بلدان محددةا ويستند معدل الوفيات إلى جد

ي  وتستند الزيادات المستقبلية في المرتبات والزيادات في المعاشات التقاعدية إلى معدالت التضخم المتوقعة ف للتغيرات الديموغرافية

 المستقبل بالنسبة للبلدان المعنية.

 . (29إيضاح )ولمزيد من التفاصيل بشأن المستحقات المتعلقة بما بعد انتهاء الخدمة 
 
 األحكام 4-7

  األصول ها الحيوية بالتكلفة حيث ال توجد سوق نشطة للحصول على السعر العادل الغير قابل للنقض لقيمة هذه  أصولقامت الشركة بتقييم  

فيتم في حقوق الملكية ما االستثمارات أعليه  عتماداالبشكل يمكن  العادلةي مؤشرات يستدل بها على تحديد القيمة أ نه ال توجد أكما 

لتلك   العادلة القيمةويظهر التغير المتراكم في اآلخر ي تغيرات في قيمتها بقائمة الدخل الشامل أب اإلعتراف قياسها بالقيمة العادلة ويتم 

 .(19و  18، 16إيضاح ) ضمن حقوق الملكية  إحتياطيات أخرىتحت بند  العادلة القيمةفي احتياطي  االستثمارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية  

 م2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
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 التقارير القطاعية  -5
( تحديد قطاعات التشغيل بناء  على تقارير داخلية تتم مراجعتها بانتظام من قبل اإلدارة 8يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

ق ا لمعيار إعداد التنفيذية للشركة وتستخدم لتخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها. تم إعداد قطاعات التشغيل الموضحة أدناه وف

. وتعمل الشركة في قطاعين رئيسيين هما: تصنيع األلبان واألغذية وقطاع إنتاج المنتجات الزراعية. (8)التقارير المالية الدولية رقم  

التي يتم تتعلق معظم إيرادات الشركة وأرباحها وموجوداتها بعملياتها في المملكة العربية السعودية وتنشأ من قطاعات التشغيل 

االفصاح عنها. تراقب اإلدارة التنفيذية النتائج التشغيلية لقطاعات التشغيل هذه بشكل منفصل التخاذ القرارات بشأن تخصيص  

 الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ويتم قياسه بطريقة تتفق مع الربح أو الخسارة المعترف بها

 .انات الماليةفي البي 

 

 م2019ديسمبر  31فيما يلي ملخص للقطاعات التشغيلية كما في وفي السنة المنتهية في 
 

  
قطاع األلبان والتصنيع 

 الغذائي
 قطاع الزراعة

بين  تسوية المبيعات

مصاريف  /القطاعات

 غير مخصصة

 اإلجمالي

 )لاير سعودي ( )لاير سعودي ( )لاير سعودي ( )لاير سعودي ( 

      اتاإليراد

 2,225,255,972 - 143,582,229 2,081,673,743 الخارجيةيرادات اإل

(74,145,875) 55,910,075 18,235,800 بين القطاعاتإيرادات   - 

(74,145,875) 199,492,304 2,099,909,543 إجمالي اإليرادات   2,225,255,972 

     اريف المص

 277,226,198 - 39,375,070 237,851,128 استهالك وإطفاء

خسائر االنخفاض في قيمة اعمال  

 رأسمالية تحت التنفيذ
      (79,984,391)       (79,984,391) 

(69,856,938) 185,774,775 التشغيليالربح   - 115,917,837 

(71,818,243) تكلفة التمويل  (3,544,587)  - (75,362,830)  

محققة عن أدوات مالية صافي خسائر 

 مشتقة
- - (42,938,915)  (42,938,915)  

(73,401,525) 113,956,532 قبل الزكاة  الربح /)الخسارة (   (42,938,915)  (2,383,908)  

(4,800,000) الزكاة  (114,513)  - (4,914,513)  

(73,516,038) 109,156,532 السنة )خسارة (  /ربح   (42,938,915)  (7,298,421)  

 3,943,957,470 - 709,923,786 3,234,033,684 إجمالي األصول 
 
 

 م2018ديسمبر  31فيما يلي ملخص للقطاعات التشغيلية كما في وفي السنة المنتهية في 
 

  
قطاع األلبان والتصنيع 

 الغذائي
 قطاع الزراعة

بين  تسوية المبيعات

مصاريف /القطاعات

 غير مخصصة 

 اإلجمالي

 )لاير سعودي ( )لاير سعودي ( )لاير سعودي ( )لاير سعودي ( 

     اإليرادات

 2,096,026,044 - 227,230,051 1,868,795,993 الخارجيةيرادات اإل

( 233,364,185) 215,171,385 18,192,800 بين القطاعاتإيرادات   - 

( 233,364,185) 442,401,436 1,886,988,793 إجمالي اإليرادات   2,096,026,044 

      المصاريف

( 119,555,67) ) 203,770,864( استهالك وإطفاء  - (983,325,271 )  

الممتلكات نخفاض في قيمة االخسائر

 واآلالت والمعدات
- (52,674,671 )  - (52,674,671 )  

( 62,634,448) 134,908,136    التشغيلي الربح   - 72,273,688 

( 52,824,407) تكلفة التمويل  (14,774,213 )  - (67,598,620 )  

( 77,408,661) 82,083,729 قبل الزكاة خسارة( ال) / الربح  - 4,675,068 

(2,744,681) الزكاة  (188,947)  - (2,933,628)  

( 77,597,608) 79,339,048 ربح )خسارة( السنة  - 1,741,440 

 3,962,533,398 - 778,595,421 3,183,937,977 إجمالي األصول

 

 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية  

 م2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
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 (تتمةالتقارير القطاعية ) -5
 

 : القطاعات الجغرافية حسب موزعة  اإليراداتيلي بيان  فيما
م 2019ديسمبر   31  م2018ديسمبر  31    

 )لاير سعودي (   )لاير سعودي (  

 1,832,989,466  1,946,502,840 المملكة العربية السعودية   

 263,036,578  278,753,132 ى خرأ دول 

  2,225,255,972  2,096,026,044 

 

م 2019ديسمبر   31   اإليرادات -6 م2018ديسمبر  31    

 (لاير سعودي)  (لاير سعودي)  

     

722,689,061,2 ألبان وأغذية   إيرادات   1,856,557,608 

,926257186,  100,550,699 منتجات زراعية   إيرادات  

 51,801,045  62,400,284    عجول مبيعات

 1,409,465  615,267 ى أخر

  2,225,255,972  2,096,026,044 
 

واألغذية واإليرادات  منتجات األلبان في إيرادات والمتمثلة المصادر الرئيسية إليرادات الشركة من العقود المبرمة مع العمالء  تتمثل

 وإقراره بذلك. يتم نقل السيطرة على المنتجات إلى العميل بمجرد تسليمها إليه . أخرىومن المنتجات الزراعية ومبيعات العجول  

 

م 2019ديسمبر   31 تكلفة اإليرادات  -7 م2018ديسمبر  31    

 )لاير سعودي(   )لاير سعودي(   

 849,491,849  004, 983,645 تكلفة المواد 

( 85,598,347) إعانات حكومية *    (58,253,496)  

  898,046,657  791,238,353 

,031,716204   **  ممتلكات وآالت ومعدات وأصول حيوية -استهالك    224,111,750 

 188,866,038  177,911,360 الموظفين  منافع

 67,056,978  55,680,930 مصاريف الصيانة واإلصالح 

 23,949,033  17,310,411 رسوم ومصاريف حكومية  

 5,973,033  4,956,497 إيجارات  مصاريف

 4,824,821  4,287,955 معدات  و وآالت ممتلكاتتأمين  مصاريف

(4,281,780)  1,293,518 (  20إيضاح )  صافي ة،مخزون مواد راكدقيد(   عكس)مخصص    

 1,298,075  660,352 تصاالت اورسوم خدمات 

  370,575  430,606 إطفاء 

  ,168,53917  15,365,107 مصروفات أخرى  

  1,380,659,424  1,320,946,044 

 

من  خصما  بعض بنود األعالف والتي تدعمها حكومة المملكة العربية السعودية  ستيرادالباإلعانات الحكومية المستحقة  عترافاالتم  *

 المواد. تكلفة 

  مبلغ وقدره   م2019ديسمبر    31  كما في  (من قبل الحكومة   ةالممنوحة للشركواآلالت والمعدات  ممتلكات  ال(األرباح المؤجلة  صافي    **

 . ( مليون لاير سعودي 1,2: م2018ديسمبر  31) مليون لاير سعودي 0.542

  



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية  

 م2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
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م 2019ديسمبر   31  مصاريف بيع وتسويق -8 م2018ديسمبر  31    

 )لاير سعودي(   )لاير سعودي(  

     

 225,952,663  235,492,469 الموظفين منافع

 156.696.026  147.581.097 وتوزيع  تسويقمصاريف 

 41,929,361  40,912,009 ممتلكات وآالت ومعدات   -استهالك 

 30,284,432  32,545,133 رسوم ومصاريف حكومية  

 -  25,753,216 ستخدام  االحق أصول  –ستهالك ا

 19,765,829  19,287,611 مصروفات مواد وصيانة  

 16,536,733  15,337,506 خدمات   مصاريف

 16,861,950  9,932,873 إيجارات مصاريف 

 4,403,604  2,489,828 مصاريف تأمين ممتلكات وآالت ومعدات  

 322,939  269,109 إطفاء 

 12,824,122  8,333,642 أخرى   اتفومصر

  537,934,493  525,577,659 

 

م 0192ديسمبر   31 مصاريف عمومية وإدارية   -9 م0182ديسمبر  31    

)  (لاير سعودي)   سعوديلاير  ) 

 80,170,078  81,598,413 الموظفين منافع

 7,755,555  12,248,561 تقنية المعلومات  مصاريف 

 15,499,876  9,231,717   يةواستشارمصاريف مهنية 

 2,392,678  2,707,912 ممتلكات وآالت ومعدات   -استهالك 

 2,198,680  2,437,315 إطفاء 

 1,323,277  1,247,523 رسوم ومصاريف حكومية  

 1,431,258  1,128,356 خدمات مصاريف 

 134,619  146,272 مصاريف تأمين ممتلكات وآالت ومعدات  

 204,626  125,366 إيجارات  مصاريف

 7,922,498  3,913,821 أخرى  مصروفات 

  114,785,256  119,033,145 

 

 

م 2019ديسمبر   31 صافي ، إيرادات أخرى -10 م2018ديسمبر  31    

 )لاير سعودي(   )لاير سعودي(   

 20,782,066  11,462,149 ثانوية منتجات مبيعات

 1,242,584  3,015,148   ةمبيعات خرد

من   أرباح من استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة 

 خالل الدخل الشامل 
180,000  300,000 

 7,887,932  - ( 13النخفاض األصول )إيضاح المحقق من األرباح المؤجلة 

( 1,956,352) جنبية أخسائرإعادة تقييم عمالت صافي    (5,953,511)  

( 1,794,067) صافي  ،حيوية وأصول  ومعدات وآالت ممتلكاتخسائربيع    (23,100,149)  

  10,906,878  1,158,922 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية  

 م2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
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م 2019ديسمبر   31 تكلفة تمويل  -11 م2018ديسمبر  31    

 )لاير سعودي(   )لاير سعودي(   

 60,513,641  62,889,505   ةقروض مرابح  تمويلتكلفة 

213,767,8 اإليجار  التزامات فوائد   - 

 7,084,979  8,705,504 التمويل األخرى  مصاريف

 75,362,830  67,598,620 

 

م 2019ديسمبر   31 السهمربحية  /)خسارة(  -12 م2018ديسمبر  31     

      

(7,298,421) الربح العائد لمساهمي الشركة  )لاير سعودي(  /  )الخسارة(   1,741,440 

 84,700,000  84,700,000 ( سهمعدد األ المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )

(0.09) ربحية السهم )لاير/سهم(  /  )خسارة(   0.02 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية  

 م2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   ومعدات  وآالت ممتلكات  -13

 مباني جاهزه  مباني خرسانية  أراضي  البيان 
منشآت مدنية  

 وأبار  
 أالت ومعدات  

خزانات  

 وصوامع 
 عدد وأدوات  وسائل نقل  آليات زراعية  

أثاث ومعدات  

 مكتبية 
 أشجار مثمرة 

تحسيان في 

 مباني مؤجرة 

قطع غيار 

 رئيسية 
 إجمالي 

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( سعودي()لاير  )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( 

                تكلفة  
 4,805,036,135 1,330,162 4,603,790 65,667,230 159,500,123 346,222,425 357,848,618 220,440,942 73,478,112 1,911,691,407 470,537,321 435,394,197 575,325,795 182,996,013 2018 يناير 1التكلفة في 

 109,164,666 - - 25,749,030 4,110,532 10,417,688 2,123,640 2,987,660 1,001,429 42,784,103 5,245,678 3,763,605 10,981,301 - اإلضافات 

 (86,465,917) - - - - (51,943) (15,341,800) (23,933,093) (88,800) (47,050,281) - - - - اإلستبعادات 

 4,827,734,884 1,330,162 4,603,790 91,416,260 163,610,655 356,588,170 344,630,458 199,495,509 74,390,741 1,907,425,229 475,782,999 439,157,802 586,307,096 182,996,013 2018ديسمبر  31التكلفة في 

 148,160,263  - 28,018,777 27,828,932 19,483,177 1,972,521 3,531,397 1,869,791 47,192,286 5,999,474 218,769 12,045,139 - اإلضافات  

 1,867,233 395,037 - (1,133,985) 1,905,841 9,402 (121,744) 225,604 - 157,503 273,628 23,791,984 (23,636,037) - إعادة التصنيف  

 (97,520,656) - - (357,701) (45,635) (301,310) (22,499,803) (15,269,014) (62,800) (58,984,393) - - - - اإلستبعادات  

 4,880,241,724 1,725,199 4,603,790 117,943,351 193,299,793 375,779,439 323,981,432 187,983,496 76,197,732 1,895,790,625 482,056,101 463,168,555 574,716,198 182,996,013 2019ديسمبر  31التكلفة في 

                

االنخفاض و االستهالكمجمع 

 في قيمة األصول
              

 2,491,380,614 - 3,080,625 19,866,627 124,350,178 243,060,733 264,516,683 164,393,668 61,351,979 1,013,973,472 235,444,812 243,637,818 117,704,019 - 2018يناير  1في 

 227,678,868 - 827,687 16,840,027 10,169,061 23,869,447 22,800,644 11,803,170 2,079,049 86,534,274 12,217,844 29,374,053 11,163,612 - السنة االستهالك خالل 

 52,674,671 - - - 28,984 125,066 7,526 8,030,876 - 16,345,027 28,137,192 - - - نخفاض في قيمة االصول 

 (86,232,227) - - - - (51,943) (15,217,968) (23,855,515) (88,800) (47,018,001) - - - - ستبعادات اال

 2,685,501,926 - 3,908,312 36,706,654 134,548,223 267,003,303 272,106,885 160,372,199 63,342,228 1,069,834,772 275,799,848 273,011,871 128,867,631 - 2018ديسمبر  31في 

 205,071,766 124,340 656,729 7,377,491 9,901,018 24,101,477 22,097,403 8,092,162 2,381,159 80,670,065 9,604,173 28,257,448 11,808,301 - السنةاالستهالك خالل 

 (96,575,123) - - (263,870) (45,635) (300,886) (22,383,055) (15,661,428) (62,800) (57,857,449) - - - - االستبعادات  

 1,867,233 - - - 1,867,233 - - - - - - - - - إعادة التصنيف  

 2,795,865,802 124,340 4,565,041 43,820,275 146,270,839 290,803,894 271,821,233 152,802,933 65,660,587 1,092,647,388 285,404,021 301,269,319 140,675,932 - 2019ديسمبر  31في 

               صافي  القيمة الدفترية  

  31صافي  القيمة الدفترية في 

 2019ديسمبر 
182,996,013 434,040,266 161,899,236 196,652,080 803,143,237 10,537,145 35,180,563 52,160,199 84,975,545 47,028,954 74,123,076 38,749 1,600,859 2,084,375,922 

  31صافي  القيمة الدفترية في 

 2018ديسمبر 
182,996,013 457,439,465 166,145,931 199,983,151 837,590,457 11,048,513 39,123,310 72,523,573 89,584,867 29,062,432 54,709,606 695,478 1,330,162 2,142,232,958 

 
لمركز السلي بما في ذلك األرض المقام عليها وما يستجد  ممتلكات ومعداتشجار الزيتون المكثف ومعاصر الزيتون والسمسم في الجوف بضمان أتم منح الشركة قرض من صندوق التنمية الزراعية السعودي لتمويل وتوسعة مشروع 

)إيضاح   ،مليون لاير سعودي(  84.8: م2018ديسمبر  31م )2019ديسمبر  31سعودي كما في مليون لاير  102.66قيمتها الدفترية من إضافات وتوسعات وبعض السيارات واآلالت والمعدات المملوكة للشركة والتي بلغت صافي  

28.) 
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 شركة مساهمة سعودية  
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 عدات )تتمة(  وآالت وم ممتلكات -13
 

 الزراعي  لقطاعبا الخاصة والمعدات واآلالت الممتلكاتفي قيمة نخفاض اال 13-1
بوقف زراعة األعالف  والقاضي م( 2015ديسمبر 7هـ )الموافق 1437صفر  25بتاريخ ( 66الوزاري رقم ) مجلس وفق ا لقرار ال

بالكامل داخل المملكة العربية   الخضراء األعالفأوقفت الشركة إنتاج فقد  ،هكتار 50الخضراء لألراضي التي تزيد مساحتها عن 

لألصول   قامت الشركة بتقييم قيمة االستخدامخالل العام الماضي،  .(م2018نوفمبر  3)الموافق  هـ1440صفر  25 بتاريخالسعودية 

تم تحميل خسائر االنخفاض  سعودي.    مليون لاير  52,7في قيمة األصول بقيمة    خسائر انخفاضالذي أظهر  والمتعلقة بالقطاع الزراعي  

كما تم االعتراف باإليرادات المؤجلة والمتعلقة بهذه األصول والتي تمثلت  .للعام الماضي ةوالخسارأفي قائمة الربح األصول في قيمة 

خسائر  صافي وبالتالي تم تسجيل في قائمة الربح أو الخسارة للعام الماضي.  مليون لاير سعودي 7,8 ومقدارهافي المنح الحكومية 

باستخدام  الشركة . قامت الماضيلعام لتم االعتراف بها في القوائم المالية و مليون لاير سعودي 44.9مبلغ ب االنخفاض في القيمة 

عدم إلى حيث أظهرت النتائج قيمة استخدام هذه األصول وأعادت تقييم األراضي واألصول المتبقية في عملياتها التشغيلية األخرى، 

 . وجود مأشرات النخفاض في قيمة هذه األصول

 قتراض  االسملة تكاليف ر  13-2

 31) سعوديلاير مليون  14,2مبلغ م 2019 ديسمبر 31المنتهية في  السنةالمرسملة خالل  قتراضاالبلغت قيمة تكاليف 

  إيضاح )، لتحديد مقدار تكلفة االقتراض المؤهلة للرسملة تم استخدام معدل الفائدة الفعلي سعودي(، مليون لاير 14,3م: 2018ديسمبر

28). 

  

 األراضي والمباني   13-3

 األمور التالية معلقة فيما يتعلق باألراضي التي تحتفظ بها الشركة في تاريخ التقرير.

 الخاضعة لسيطرة الشركة ولكن في انتظار نقل الملكية القانونية: يضااألر (أ

  31ممنوحة من الدولة بلغت قيمتها الدفترية كما في  ض  اتتضمن األراضي أر ،هـ1410شوال  17وفقا  للمرسوم الملكي الصادر في 

وجميعها أراض  تم إحياؤها ) مليون لاير سعودي  120,9م 2018ديسبمر  31 (مليون لاير سعودي 120,9مبلغ  م2019ديسمبر 

حياؤها  إللمرسوم الملكي، فإن الشركة لديها إعفاء من شروط منح األراضي مثل شرط المساحة الواجب    وفقا  واستخدامها من قبل الشركة.  

 . اآلنيتم البت فيه من قبل الدولة حتى  وقد تم التقدم بطلب لنقل ملكية هذه األراضي ولم وشرط الوقت الذي يجب أن تحي  فيه األرض. 

بناء  على دعوة تلقتها من وكالة األراضي والمساحة بوزارة البيئة والمياه   م2017سبتمبر 19بتاريخ جتماعا  إإدارة الشركة  حضرت

خالل   أنه تم اإلدارة والزراعة بحضور المكتب االستشاري المكلف بمشروع الرفع المساحي لألراضي الزراعية للشركة. وأوضحت 

أنه تم اإليضاح عن الكيفية التي  الشركة، مضيفة   االجتماع عرض نتائج مشروع الرفع المساحي الذي قام به المكتب الهندسي لمواقع

 . على الرغم من ذلك، لم يتم التوصل إلى قرار بذلك الخصوصسيتم فيها حساب المساحات المحياة التي ستملك للشركة.

بإرسال خطاب رسمي إلى الوزارة حول وجهة نظره  من قبل اللجنة التنفيذية والتي أوصت    بعد عرض األمر على مجلس إدارة الشركة  

على توصية اللجنة التنفيذية، وبالتالي فإن الشركة في انتظار   الشركة إدارة مجلسوافق حيث    بخصوص نتائج مشروع الرفع المساحي

والتي سوف يتم تقديمها إلى مخرجات الرفع المساحي النهائية  إقرار بعد -إن وجد  -أثر مالي  سيتم اإلعالن عن أي .الرد على خطابها

   .الشركة

، أن الشروط المحددة في المرسوم الملكي قد استوفيت وليس هناك إطار زمني محدد في المرسوم المذكور لتنفيذ أي شروط  يجدر بالذكر

، لم تتلق الشركة أي مؤشرات سلبية على المتوفرة إلى اآلنأخرى قد تكون مرتبطة بمنح األرض. استناد ا إلى المناقشات / المعلومات 

وبالتالي،  .إلى الحكومة أو سيكون هناك أي تعديالت على الحقوق الممنوحة للشركة بموجب المرسوم الملكي يضا أنه يجب إعادة األر

فإن الشركة تؤكد أنها  . عالوة على ذلك، خالل مدة من الوقتإلى الشركة  يضا ألرهذه اتعتقد اإلدارة أنه سيتم نقل الملكية القانونية ل

 . الخاصة بها، ولذا تم إضافة قيمة تلك األراضي بقوائمها المالية تسيطرعلى هذه األراضي وتمتلك المنافع

لتلك العمر اإلنتاجي  األصول ذات الصلة بناء ا على    تم إهالكمنحها للشركة وبالقيمة العادلة في تاريخ  الممنوحة    يضاتم االعتراف باألر

 لألصول. ا

 األراضي المستقطعة بواسطة شركة أرامكو السعودية: (ب

(، تم منح نادك مشروع حرض بما فيه من األرض الزراعية والمنشآت واألصول الثابتة والمتحركة  151للمرسوم الملكي رقم )وفقا  

اقتطعت شركة أرامكو جزء من األرض التي تمتلكها نادك بموجب صك رقم   ومصادر الطاقة ويعتبر من ضمن أمالكها. لقد

أن قامت شركة نادك برفع قضية ضد أرامكو أمام المحكمة العامة في الخبر  ( صادر من كتابة عدل حرض. وسبق  333801001781)

ا الخبر  في  العامة المحكمة أصدرت  .مطالبة أرامكو برفع يدها عن األرض المستقطعة  2 وتاريخ 172/3 برقم نادك لصالح قرار 

 هـ1431 ذوالقعدة  5  وتاريخ  أ/686/3 برقم  النهائي  حكمها  التمييز  محكمة  أصدرت  كما (2007 نوفمبر  12)الموافق    هـ1428 ذوالقعدة

  لدى   نادك  ضد   بشكوى   أرامكو  تقدمت.  بالخبر  العامة  المحكمة  من  الصادر االبتدائي  للحكم  مؤيدا    جاء  حيث (2010 برأكتو  13)الموافق  

  قام  بدوره والذي السامي للمقام القضية حيلتأو نادك صك وسالمة الدعوى برد حكم وصدر التملك صك إلغاء بطلب حرض محكمة

 . حينه حتى منظورة القضية تزال وال العليا للمحكمة حالتهاإب 

tel:+441723
tel:+441723
tel:+441428
tel:+442007
tel:+442007
tel:+442007
tel:+446863
tel:+441431
tel:+442010
tel:+442010
tel:+442010


 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية  

 م2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
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 والتزامات اإليجار االستخدام حق أصول -14
 

 تسوية القيمة الدفترية ألصول حق االستخدام  -1     

 

 
 المباني 

 

السيارات  

  والشاحنات 
 إجمالي 

 
 )لاير سعودي(   )لاير سعودي(   )لاير سعودي(  

       

بأصول حق االستخدام عند التطبيق األولي   االعتراف

   ( 16)  رقمللمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
22,108,561 

 
51,891,726 

 
74,000,287 

 21,466,646  21,466,646  -  )+( إضافات خالل العام 

 25,753,216  20,918,947  4,834,269  ( -) االستهالك خالل العام

 69,713,717  52.439.425  17,274,292  2019ديسمبر   31الدفترية في  القيمة 

 

 تسوية التزامات اإليجار  -2
 

 إجمالي  
 

    (لاير سعودي) 

 69,961,406  ( 16)م قرالمالية  التقاريرالتزامات اإليجار عند التطبيق األولي للمعايير الدولية إلعداد 

 عقود اإليجار الجديدة  ةإضاف 

 

21,466,645 

 3,767,821 للسنة   فوائد التزامات اإليجار

 18,569,567  ( -) التزام اإليجاردفع 

 76,626,305  2019ديسمبر   31القيمة الدفترية في  

 ات التزام اإليجارالجزأ المتداول من  

 

34,559,845 

ات التزام اإليجارالجزأ غير المتداول من   42,066,460 

 

 

 م2018ديسمبر  31  م 2019ديسمبر   31 مشاريع تحت التنفيذ -15
 (لاير سعودي)  (لاير سعودي) 

عمال تحت التنفيذ أ  192,516,650  194,810,072 

قائمة الربح أو   ىأراضي مشروع السودان  محملة علتطوير تكلفة 

 الخسارة  
(79,984,391) 

 
- 

 112,532,259  194,810,072 
 

من حكومة السودان لتطويرها بغرض  الجافة  فدان من األراضي    ألف  60، استأجرت الشركة قطعة أرض تبلغ مساحتها  م2011في عام  

وقدره   مبلغ األرض لهذه تكاليف تطوير  بدتوتك ،م2019ديسمبر  31فدان حتى آالف  7إنتاج العلف األخضر. قامت الشركة بإحياء 

الربح أو الخسارة   قائمةتكلفة التطوير المتكبدة حتى اآلن على  بتحميل . خالل السنة الحالية، قامت اإلدارة سعوديمليون لاير  79.98

 بعد النظر في الوضع الحالي للمشروع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية  

 م2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
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 (متداولة)غير  الحيوية األصول -16
وتشتمل األبقار غير المنتجة على   أبقار منتجة وغير منتجة  إلىوالتي تصنف األبقار قطيع لشركة من كل من الحيوية ل األصول تتكون 

إلنتاج الحليب أو  المنتجة  باألبقار    االحتفاظأبقار األلبان التي يتم تربيتها حتى مرحلة اإلنتاج ويتم زيادة قيمتها كلما زادت في العمر ويتم  

على   استهالكهاويتم  فئة األبقار المنتجة إلىب الخام يتم تحويلها نتاج الحلي إعلى  ة األبقار الغير منتجةالتحقق من قدر وعندزيادة النسل 

ولذلك تقوم الشركة بفصل مزارع    خمس سنوات. أن تربية الماشية معرضة لمخاطر اإلصابة باألمراض   لها وهو  المقدّر  العمر اإلنتاجي  

كما يخضع القطيع لمعايير طبية صارمة للغاية وإجراءات احترازية   حتى يتم تالفي نقل األمراض للقطيعاألخرى األبقارعن المشاريع 

 اإلصابة بها.  أو االنتقاللمنع مثل هذه األمراض من 

 

 : م2018ديسمبر  31و م2019ديسمبر  31كما في الحيوية للشركة والتغير فيها  األصولوفيما يلي بيان ب 

 
بقاراأل  البيان جمالي إ  العجول    

 
 (لاير سعودي)  (لاير سعودي)  (لاير سعودي) 

 559,700,023  212,047,801  347,652,222  م 2018 يناير 1التكلفة كما في 

 273,373,458  149,329,867  124,043,591  إضافات نتيجة الوالدات أوالتحويل 

( 116,023,937)  التحويلو أاإلستبعادات نتيجة البيع أوالوفاة    (124,043,590 )   (240,067,527 )  

 593,005,954  237,334,078  355,671,876  م2018 ديسمبر 31التكلفة كما في 

 77,327,042  -  77,327,042  م 2017ديسمبر  31مجمع االستهالك كما في 

 41,875,795  -  795, 41,875  االستهالك للسنة 

( 40,491,285)  مجمع االستهالك المستبعد    -  (40,491,285 )  

 78,711,552  -  78,711,552  م2018ديسمبر  31مجمع االستهالك كما في 

 514,294,402  237,334,078  276,960,324  م2018ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية كما في 
 

 
 

 
 

 
 

 593,005,954  237,334,078  355,671,876  م2019يناير  1التكلفة كما في 

 284,509,436  150,507,531  134,001,905  إضافات نتيجة الوالدات أوالتحويل 

(111,342,171)  التحويلو أاإلستبعادات نتيجة البيع أوالوفاة    (134,001,905)   (245,344,076)  

 632,171,314  253,839,704  378,331,610  م2019 ديسمبر 31التكلفة كما في 

 78,711,552  -  78,711,552  م 2018ديسمبر  31مجمع االستهالك كما في 

 43,806,073  -  43,806,073  االستهالك للسنة 

(42,941,690)  مجمع االستهالك المستبعد    -  (42,941,690)  

 79,575,935  -  79,575,935  م2019ديسمبر  31مجمع االستهالك كما في 

 552,595,379  253,839,704  298,755,675  م2019ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية كما في 

 

 أصول غير ملموسة -17
 

 تراخيص برامج  

 (لاير سعودي)  

   التكلفة  
 25,376,364  م 2018يناير   1التكلفة كما في  

 1,329,450  م2018عام خالل اإلضافات 

 26,705,814  م2018ديسمبر   31التكلفة كما في  

 6,783,792  م2019خالل عام اإلضافات 

( 1,867,233)   إعادة تصنيف  

 31,622,373  م2019ديسمبر   31التكلفه كما في  

  اإلطفاءات  
 

 15,809,924  م2018يناير  1المجمع كما في 

 2,892,194  م2018عام خالل  اإلطفاء

 18,702,118  م2018ديسمبر  31المجمع كما في  

 3,137,030  م2019عام خالل  اإلطفاء

( 1,867,233)  إعادة تصنيف  

 19,971,915  م2019ديسمبر  31المجمع كما في  

  القيمة الدفترية  
 

 11,650,458  م 2019ديسمبر   31كما في 

 8,003,696  م 2018  ديسمبر 31كما في 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية  

 م2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اآلخر  حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملأدوات استثمارات في  -18
 

 
نسبة 

 الملكية

التكلفة 

 التاريخية

 

ديسمبر  31

 م2019

 

ديسمبر   31

 م 2018

 

التغير في القيمة 

 م2019العادلة 

 

التغير في 

القيمة العادلة 

 م 2018

 (لاير سعودي)  (لاير سعودي)  (لاير سعودي)  (لاير سعودي)  (لاير سعودي)   

الشركة الوطنية إلنتاج 

 البذور )بذور( 
13.99 ٪ 4,128,000 

 
2,086,000 

 
2,380,000 

 
(294,000) 

 
(290,000) 

الشركة المتحدة لمزارع 

 لباناأل
8.26 ٪ 600,000 

 
4,286,000 

 
5,869,000 

 
(1,583,000) 

 
4,215,000 

الشركة المتحدة لتسويق 

 الدواجن )تحت التصفية(
7.30 ٪ 500,000 

 
500,000 

 
500,000 

 
- 

 
- 

 3,925,000  (1,877,000)  8,749,000  6,872,000  5,228,000  اإلجمالي

نخفاض في مخصص اال

أدوات استثمارات في قيمة 

حقوق ملكية بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل 

 المتاحة للبيع اآلخر 

 (500,000) 

 

(500,000) 

 

(500,000) 

 

- 

 

- 

في  استثماراتقيمة  صافي

حقوق ملكية بالقيمة أدوات 

العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر المتاحة للبيع

 4,728,000 

 

6,372,000 

 

8,249,000 

 

- 

 

- 

 

لألدوات   (9)وفق ا للمعايير المالية الدولية رقم حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات في تم قياس استثمارات 

ستثمار االثمارات المتاحة للبيع في قيمة  في قيمة االست نخفاض  االيتمثل مخصص    .( 13)المالية وقياس القيمة العادلة للتقارير المالية رقم  

 لوضع الشركة تحت التصفية.   في الشركة المتحدة لتسويق الدواجن نظرا  
 

م 2019ديسمبر   31  )متداولة(أصول حيوية  -19 م2018ديسمبر  31    

 (لاير سعودي)  (لاير سعودي)  

 4,819,520  2,313,088  ( مشروع السودانخضراء ) أعالف

 37,263,690  36,792,372  محاصيل سنوية 

 42,083,210  39,105,460  اإلجمالي 

 

م 2019ديسمبر   31 المخزون -20 م2018ديسمبر  31    

 )لاير سعودي(   )لاير سعودي(   
    

 335,841,809  298,420,930 مواد وخامات  

 80,178,083  81,201,929 قطع غيار  

 71,699,461  92,161,970 مخزون منتجات زراعية  

 69,529,058  76,107,689 إنتاج تام الصنع مخزون 

 9,413,919  8,862,134   )سماد( منتجات حيوانية

 8,197,690  9,028,796 وقود وقوى محركة  

 565,783,448  574,860,020 

( 18,036,571) مخزون بطيء الحركة  مخصص    (16,743,053)  

 547,746,877  558,116,967 

    

م 2019ديسمبر   31 مخزون بطيء الحركة   م2018ديسمبر  31    

 )لاير سعودي(   )لاير سعودي(   

 21,024,834  16,743,053 الرصيد  في بداية السنة  

(4,281,781)  1,293,518 حركة  مخصص المخزون، صافي   

571,036,18 الرصيد  في نهاية السنة     053,743,16  

 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية  

 م2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م 2019ديسمبر   31 بغرض البيع   ةأصول حيوية مقتنا -21 م2018ديسمبر  31    

 )لاير سعودي(   )لاير سعودي(   

 22,026,090  22.228.936 بغرض البيع ةحيوية مقتناأصول  

 

مدينون تجاريون ومصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة  -22

 أخرى
م 2019ديسمبر   31 م2018ديسمبر  31    

 )لاير سعودي(   )لاير سعودي(  

 294,222,270  269,028,140 المدينون التجاريون*

 74,433,631  94,081,085 مدفوعات مقدمة  

 54,463,479  62,001,588 إعانات حكومية مستحقة** 

 31,903,647  27,633,333 موظفين  ذمم

حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل  أدوات إيرادات استثمارت في 

 الدخل الشامل اآلخر  
180,000  300,000 

 12,006,499  21,315,782  مدينون آخرون
 474,239,928  467,329,526 

( 39,117,735) في الذمم المدينة  نخفاض االمخصص    (32,236,286)  
 435,122,193  435,093,240 
 

 المفصح عنهم عاليه كأصول مالية تم قياسها بالتكلفة المطفأة. والمدينون اآلخرون تم تصنيف المدينون التجاريون   * 

 م.2019ديسمبر  31التي لم تصرف بعد من الجهات الحكومية حتى عانات اإلتتمثل اإلعانات الحكومية المستحقة في قيمة ** 
 

 م2018ديسمبر  31  م 2019ديسمبر   31 نخفاض في قيمة الذمم المدينة اال

 )لاير سعودي(   )لاير سعودي(  

 25,556,527  32,236,286 الرصيد في بداية السنة  

 6,679,759  6,881,449 خسائراالنخفاض المحملة على قائمة الربح أو الخسارة خالل السنة 

 32,236,286  39,117,735 الرصيد في نهاية السنة  

 

 م2018ديسمبر  31  م 2019ديسمبر   31  متداولة  غير ةمقدم اتمدفوع

 )لاير سعودي(   )لاير سعودي(  

 2,404,286  - *أصول  غير متداولة -  ا  مقدم مدفوعة مصروفات
 

المدفوعة مقدما  لمركز توزيع الشركة  ت ااإليجارضمن األصول الغير متداولة قيمة المصنفة تمثل المصروفات المدفوعة مقدما   *

ا  بالبحرين.  . (16رقم ) تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةنتيجة وأصبحت صفر 

 

 مشتقة ال ماليةال دواتاأل -23
أبرمت الشركة العقود التالية المشتقة لتقليل تكاليف االقتراض والخسائر المحتملة الناجمة عن تقلب أسعار صرف العمالت األجنبية في  

 المستقبل: ظل ظروف اقتصادية معينة في 
 

 العقد  طبيعة  

   االسمية القيمة

دوالر    )مليون

 ( أمريكي

  تاريخ

 االستحقاق 
 العقد  حالة

  في كما العادلة القيمة

 م 2019ديسمبر   31

 ( سعودي)لاير 

مالية بعمولة عائمة معكوسة   أدوات عقدي 

من البنوك المصدرة لها لالستردادقابلة   
وات سن  5 200  

إنهاء  تم

 العقد
- 

تبادل العمالت لتغطية مخاطر التعامالت   
 الريال السعودي  بالدوالر األمريكي مقابل 

 وات سن  5 100
إنهاء  تم

 العقد
- 

تبادل العمالت لتغطية مخاطر التعامالت  
  تياماراإل درهمالبالدوالر األمريكي مقابل 

 482,300 قائم  اليزال سنة 2 96

 

لتغطية مخاطر التعامالت بالدوالر األمريكي  تبادل العمالت السنة، واليزال عقد خالل المذكروة أعاله  من العقودتم إنهاء ثالثة عقود 

 .قائم الدرهم اإلماراتيمقابل 
تم هيكلة هذه المنتجات وفق ا للظروف االقتصادية التي كانت متاحة وقت توقيع العقد لتقليل تكلفة االقتراض وتقليل فروق العمالت  

 األجنبية.



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية  

 م2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )تتمة(  مشتقةال ماليةال دواتاأل -23
 

 دوات المالية المشتقة األ عنمحققة ال ةخسارال 1- 23
العقود الخاصة بمنتجات   إنهاءقررت الشركة ، عليه المتوقعة المستقبلية التغير في معدالت اإلقراض، قامت الشركة بتقييم السنةخالل 

والتي بلغت  العقود هذهخسائر إنهاء وتم االعتراف ب المصدرة لها أدوات مالية بعمولة عائمة معكوسة قابلة لالسترداد من قبل البنوك 

ا  للسنة الحاليةمليون لاير سعودي في قائمة الربح أو الخسارة  40,44قيمتها  . تشتمل الخسارة المحققة من األدوات المالية المشتقة أيض 

 مليون لاير سعودي.  2.98عقود تبادل العمالت بالريال السعودي والتي بلغت  منة على خسار

   مشتقة مالية ألدواتغير محققة  مكاسب 23-2
المكاسب    بلغتتاريخ إعداد القوائم المالية.  في  تمثل المكاسب غير المحققة لمنتجات تبادل العمالت التغير في القيمة العادلة لهذه األدوات   

لاير سعودي   مليون 0.48 وقدره  مبلغ اإلماراتي للدوالر األمريكي مقابل الدرهم  العمالت تبادل تغطية مخاطرمن عقود  محققةال غير

 . ةالحالي  لسنةلفي قائمة الربح أو الخسارة وتم االعتراف بها 

 

م 2019ديسمبر   31 نقد وأرصدة لدى البنوك -24 م2018ديسمبر  31    

 )لاير سعودي(   )لاير سعودي(  

 31,284,805  57,675,105 أرصدة نقدية لدى البنوك 

 3,934,672  4,356,864 نقد بالصندوق  

 62,031,969  35,219,477 

 

م 2019ديسمبر   31 رأس المال  -25 م2018ديسمبر  31    

 84,700,000  84,700,000 )عدد السهم(   األسهم المصرح بها

    

 الصادرة  حركة األسهم 

 سهم  األسهم العادية الصادرة والمدفوعة بالكامل
 القيمة 

( سعودي)لاير    

 847,000,000 84,700,000 األسهم( )عدد  م2018ديسمبر  31في  كما

 847,000,000 84,700,000 )عدد األسهم(   م2019ديسمبر   31في  كما

مليون لاير سعودي( يتكون   847:  م2018ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  847ما قيمته    م2019ديسمبر    31بلغ رأسمال الشركة في  

 .لاير سعودي لكل سهم 10بقيمة  ة مليون( سهم مدفوعة بالكامل ومصدر 84.7 م :2018ديسمبر  31مليون ) 84.7من 

 نظامي احتياطي -26
  النظامي حتياطياال إلىالسنة  أرباح٪ من صافي 10 ول ي حّ ساسي للشركة، والنظام األبالمملكة العربية السعودية  نظام الشركاتل وفقا  

 .للتوزيع على المساهمين متاحغير  االحتياطي إن هذا  .الشركة ٪ من رأسمال30 االحتياطيحتى يبلغ هذا 

 

 أخرى احتياطيات -27

 )لاير سعودي(   

(80,787)  م 2018يناير  1الرصيد كما في   

   ات التغير

 3,925,000  حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات في في القيمة العادلة الستثمارات التغير  

 15,269,488  كتواري على االحتياطيات األخرى حتساب االال تعديالت وفقا  

 19,194,488  إجمالي التعديالت على حقوق الملكية األخرى  

 19,113,701  م2018ديسمبر   31الرصيد كما في 

   ات التغير

( 1,877,000)  حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات في في القيمة العادلة الستثمارات  التغير   

 3,400,305  كتواري على االحتياطيات األخرى حتساب االال تعديالت وفقا  

 1,523,305  إجمالي التعديالت على حقوق الملكية األخرى  

 20,637,006  2019ديسمبر   31الرصيد كما في 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية  

 م2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 األجل طويلة وقروضقروض تمويل بالمرابحة  -28
 

  م2019ديسمبر  31       
 

 م 2018ديسمبر  31

  
عملة  

 القرض 
سعر 

  الفائدة
تاريخ 

 االستحقاق 
 القيمة الدفترية  القيمة اإلسمية   القيمة الدفترية القيمة اإلسمية  

ألف لاير    ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي          

 سعودي 

لاير  ألف 

 سعودي 

تسهيالت بنكية 

   (1-28) إسالمية

لاير 

 سعودي  

سايبور 

 +

هامش 

 ربح 

2020 – 

2026 
  1,611,852 1,628,565  1,815,561 1,825,964 

صندوق التنمية  

   (2-28) الزراعي

لاير 

 سعودي  
 ثابت 

2020 – 

2027 
  7,446 7,446  8,437 8,437 

 1,834,401 1,823,998  1,636,011 1,619,298         إجمالي القروض  

 

حيث تتفاوت نسبة  على أساس سنوي،  (%4.07 : م2018) %4.44م 2019بلغ المتوسط المرجح لهامش ربح البنوك خالل العام 

   قصيرة األجل. وبين القروض متوسطة  هامش الربح

   . مقدمة من الشركة البنوك المحلية مقابل سندات ألمرنحت القروض من م  
 

 يلي: المالية كما القوائم في يتم عرض القروض 

م 2019ديسمبر   31   م2018ديسمبر  31    

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي  غير متداولة    مطالبات

 7,446  6,455   اتقروض بضمان 

 651,072  1,039,818   بضمانات أو سندات ألمر غير مضمونة قروض

  1,046,273  658,518 

    متداولة   مطالبات

 991  991   اتقروض بضمان 

 1,174,892  588,747 بضمانات أو سندات ألمر  غير مضمونة قروض
 589,738  1,175,883 

 

 تسهيالت مرابحة إسالمية منحت من بنوك محلية   28-1

نحت التسهيالت البنكية اإلسالمية )عقود بيع  وفقا   ت هذه التسهيال تستحق .بالمرابحة( مقابل سندات ألمر صادرة بواسطة الشركةم 

  ديسمبر  31كما في  ةبلغ حجم التسهيالت الغير مستخدم .ةستحقاق لكل بنك على حده، وهي في الغالب ذات طبيعة متجددلجداول اال 

 . لاير سعودي(مليون  2,010: 2018ديسمبر  31، )ن لاير سعوديمليو 935مبلغ م 2019

 قروض صندوق التنمية الزراعي   28-2

م(، تمت الموافقة على منح الشركة قرض من صندوق التنمية الزراعية 2012مايو  5هـ )الموافق 1433الثاني  ىجماد 24بتاريخ 

مليون لاير سعودي، بضمان أرض مملوكة للشركة وما أقيم عليها وما يستجد من   8.35بقيمة إجمالية قدرها  803405009تحت رقم 

 4م( وتنتهي بتاريخ 2018سبتمبر 14هـ )الموافق 1440محرم  4ية تبدأ من إضافات وتوسعات على أن يتم السداد على أقساط سنو

 تم استخدام قيمة القرض لتمويل مشروع شبكات ري تنقيط شتالت الزيتون. .(م2027سبتمبر  8هـ )الموافق 1449محرم 

 803805048آخر تحت رقم م(، تمت الموافقة على منح الشركة قرض 2012سبتمبر  17هـ )الموافق 1433ذو القعدة  1بتاريخ 

مليون لاير سعودي، بضمان سيارات وآالت ومعدات مملوكة للشركة على أن يتم السداد على أقساط سنوية   1.6بقيمة إجمالية قدرها 

م(. تم  2024مايو  8هـ )الموافق 1445ذو القعدة  1م( وتنتهي بتاريخ 2015أغسطس  15هـ )الموافق 1436ذو القعدة  1تبدأ من 

كما من صندوق التنمية الزراعي  وقد بلغ رصيد هذه القروض  م القرض بالكامل للمساهمة في مشروع معاصر الزيتون والسمسم.استخدا

 مليون لاير سعودي(.  8.4: م2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 7.4مبلغ  م 2019ديسمبر  31في 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية  

 م2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
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 لموظفيناالتزامات منافع  -29
ة عند ترك  إجمالي بحيث توفر مكافأة  ("19" محددة )كما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي رقم منافعتقوم المنشأة بتشغيل خطة 

ولذلك فإن الخطة والتزاماتها أكثر   الموظف للخدمة في الشركة، بما يتماشى مع قانون العمل الحالي في المملكة العربية السعودية. 

. االلتزاماتالزيادات المستقبلية في المرتبات ومعدالت االنسحاب في المستقبل ومعدل الخصم المستخدم في تقييم حساسية للتغيرات في 

لمتطلبات معيار  وفقا  المتوقعة  االئتمانطريقة وحدة  استخدامتم تقييم التزامات الخطة ب  ، حيثوال يطلب من الشركة تمويل الخطة

، فقد وضعت افتراضات  وبما أن مبلغ وتوقيت االستحقاقات المستحقة في المستقبل غير معروف حاليا   (.19)المحاسبة الدولي رقم 

منهجيات تتوافق مع متطلبات معيار المحاسبة   استخدامب  االفتراضاتوقد استمدت هذه  ، لوضع قيمة لاللتزامات المتعلقة بالخدمة السابقة

 ، أي تغييرات في االفتراضات مع مرور الوقت تعكس التغيرات في الظروف المالية واالقتصادية والديموغرافية . (19)دولي رقم ال

في السنوات  اآلخر  ذلك التغير ضمن قائمة الدخل الشامل    إدراج      يتم  ،بهاالمعمول    االفتراضات عندما ال تتطابق الخبرات المستقبلية مع  و

  المستقبلية.المالية 

 

 : هي كما يليشركة لللحركة في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة لخطة مكافأة نهاية الخدمة ا

م 2019ديسمبر   31  م2018ديسمبر  31    

 )لاير سعودي(   )لاير سعودي(   

 166,876,242  164,818,261 السنة التزامات االستحقاقات المحددة في بداية 

 5,840,668  6,687,302 الفائدةتكلفة 

176,029,17 تكلفة الخدمة الحالية    30,595,167 

( 19,320,876) الفوائد المدفوعة    (23,224,328)  

( 53,400,30) الشامل األخر  الدخلاالكتوارية في  األرباح   (15,269,488)  

 164,818,261  165,813,558 السنة التزامات االستحقاقات المحددة في نهاية 
 

 : االكتواريةللدراسة  وفقا   م2019ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل هاوفيما يلي بيان بقيمة المبالغ التي تم تعديل

م 2019ديسمبر   31     م2018ديسمبر 31    

 )لاير سعودي(   )لاير سعودي(     

 19,555,424  17,029,175   الخدمة الحالية تكلفة 

 5,840,668  6,687,302   تكلفة الفائدة

 11,039,743  -     الموظفين منافع تسويات

 36,435,835  23,716,477   للسنة    الخسارة أو الربحالمصاريف المحملة على قائمة  
 

 : البنود التالية من م2019 و م2018الموظفين للسنوات المتعلقة بخطة مزايا األخرى الشاملة  يراداتتتكون اإل

 م2018ديسمبر 31  م 2019ديسمبر   31    

 )لاير سعودي(   )لاير سعودي(     

 (4,026,808)  (1,855,159)   االكتوارية الناجمة عن التغيرات في االفتراضات المالية  األرباح

 (11,242,680)  (1,545,146)   تعديل االلتزامات االكتوارية الناجمة عن  األرباح

 (15,269,488)  (3,400,305)   آلخر في الدخل الشامل االكتوارية  األرباحجمالي إ

 

   للموظفين:المحددة لخطة مكافأة نهاية الخدمة  المنافع الهامة المستخدمة في تحديد التزامات  االفتراضاتوفيما يلي بيان 

 م2018ديسمبر  31  م 2019ديسمبر   31  

% 2.97    الخصمنسبة    4.31٪ 

 ٪5  %5    المتوقعةفي الرواتب  الزيادةنسبة 

 النسبة : العمر  النسبة:  العمر  من العمل  االنسحاب

 ٪12.5: 20  % 18.75:  25-18   (متوسط النسبة)
  26-30   :15.00 %  30   :8.0٪ 
  31-50   :7.50%  40   :4.0٪ 
  51+:    3.75 %  50   :1.5٪ 

 

  



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية  

 م2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

37 
 

م 2019ديسمبر   31 الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى  -30 م2018ديسمبر  31    

 )لاير سعودي(   )لاير سعودي(  

,852,229410 دائنون تجاريون    311,779,482 

,723,35567 مصروفات مستحقة     63,262,627 

,918,37560 موظفينمستحقات    49,062,949 

 8,729,874  4,989,442 القة  ع ودائنون تجاريون ذ

722,777,7 من عمالء  ةمدفوعات مقدم    952,084 

563,002,11 دائنون آخرون    8,606,876 

 442,393,892  556,731,342 اإلجمالي  

 

 مستحقة  أرباحتوزيعات  -31

 
 المستحقة: الجدول أدناه يوضح حركة توزيعات األرباح 

 )لاير سعودي(   

 33,842,272  م 2018  يناير 1رصيد  

 )224,157)  م2018توزيعات مدفوعة خالل عام 

 33,618,115  م 2018 ديسمبر 31رصيد  

 )236,909)  م2019توزيعات مدفوعة خالل عام 

 33,381,206  م 2019ديسمبر  31رصيد  

 

 )لاير سعودي(   مخصص زكاة      -32

م 2019يناير   1الرصيد في     34,322,797 

 4,800,000    السنةالمكون خالل 

 114,513  زكاة محاصيل )السودان( 

ى قائمة الربح أو الخسارة جمالي المحمل عل إ   4,914,513 

السنة  خالل زكاة مدفوعة    (908,50510, )  

م 2019ديسمبر   31الرصيد في     28,731,402 

م 2018يناير  1الرصيد كما في    31,578,116 

 4,865,681    السنةالمكون خالل 

 188,947  زكاة محاصيل )السودان( 

زكاة مخصصات عكس قيد    (2,121,000)  

قائمة الربح أو الخسارة  ىجمالي المحمل عل إ   ,933,6282  

السنة  خالل زكاة مدفوعة    (188,947)  

م 2018ديسمبر   31الرصيد في     34,322,797 
 

لسنوات  لوأعدت الهيئة ربط  ،  ()الهيئة  والدخلمن الهيئة العامة للزكاة    م1997للسنوات حتى    للزكاة  النهائيالربط  حصلت الشركة على  

اعتراض  بعدم قبول  صدر قرار لجنة االعتراض  وقد  م وقد اعترضت الشركة على بعض بنوده لدى الهيئة.  2006سنة  إلى  م  1998من  

 على البنود محل الخالف.  الشركة والتي أيدت موقف قامت الشركة باالستئناف على هذا القرار لدى اللجنة االستئنافية   .الشركة

مليون لاير سعودي إلى  12.1بتخفيض الزكاة المستحقة على الشركة من كة وقامت الشر اللجنة االستئنافية قرارها لصالح أصدرت

ا على الربوط    4.9قدمت الشركة ضمان ا بنكي ا بقيمة    .مليون لاير سعودي  4.9 مليون لاير سعودي مقابل الربوط المعدلة وقدمت اعتراض 

 . الضريبة األمانة العامة للجانوال تزال القضية معلقة لدى  ،م2006و  م2005المعدلة لعامي 

م 2013، وقامت بتقديم اإلقرارات الزكوية للسنوات من م2012م حتى 2007للزكاة للسنوات من  علي شهادة نهائيةالشركة حصلت 

ام المالي وتم احتساب مخصص الزكاة للعللزكاة والدخل الهيئة العامة  نظمةألوفقا  تم احتساب الزكاة  .وفقا  للنظم المتبعةم 2018إلى 

   م وفقا  للوعاء الزكوي.2019

  



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية  

 م2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الطارئة  االلتزاماتوالتعهدات  -33
 

 الرأسمالية  االلتزامات

مليون   24م:  2018ر ديسمب  31ومعدات ) وآالتمليون لاير سعودي مقابل عقود توريد ممتلكات  8.98الرأسمالية  االلتزاماتبلغت 

 . لاير سعودي(

 االعتمادات  خطابات 

 م2018ديسمبر  31) م 2019 ديسمبر 31في مليون لاير سعودي   238.10مبلغ  االلتزامات الطارئة مقابل خطابات االعتمادبلغت 

 مليون لاير سعودي(.  152

 

 خطابات الضمان 

 م2018ديسمبر  31م )2019 ديسمبر 31مليون لاير سعودي في   66.56الضمان  مبلغ االلتزامات الطارئة مقابل خطابات بلغت 

 مليون لاير سعودي(.  44.75

 

  العادلةالقيمة  -34
تم قياس األصول وااللتزامات المالية بطريقة التكلفة المطفأة فيما عدا االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

قياسها بالقيمة العادلة. يفترض في قياس القيمة العادلة أن األصل أو االلتزام المالي يتم تبادلهم في أسواق نشطة  الشامل اآلخر والتي يتم 

في حال عدم وجود سوق نشطة يتم قياس األصل أو   .وبعمليات منتظمة بين مشاركين في سوق منتظمة لتحويل التزام أو شراء أصل

يؤخذ باالفتراضات التي يمكن ان يأخذها مشاركي السوق لتعظيم منافع استخدام األصل،   .لااللتزام في السوق التي تعظم قيمة األص

قامت الشركة باالعتماد على طرق تقييم لالستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل معتمده على اداء أصول  

 صل نفسه وذلك لتعظيم المنافع من األصل. مالية مشابهة في سوق نشطة مع األخذ في االعتبار أداء األ 

 قيمها العادلة.  عنالمالية المفصح عنها في قائمة المركز المالي ال تختلف جوهريا   وااللتزامات   لألصولالقيمة الدفترية 

 

 م 2019ديسمبر   31 

 القيمة العادلة    القيمة الدفترية   

 

بالتكلفة 

 المطفأة  

بالقيمة 

 العادلة  
المستوى    جمالي إ

 األول  

المستوى  

 الثاني 

المستوى  

 الثالث
 جمالي إ

 

ألف لاير  

 سعودي 

ألف لاير  

 سعودي 

ألف لاير  

 سعودي 
ألف لاير   

 سعودي 

ألف لاير  

 سعودي 

ألف لاير  

 سعودي 

ألف لاير  

 سعودي 

         األصول المالية  
  أدوات استثمارات في

حقوق ملكية بالقيمة العادلة  

من خالل الدخل الشامل  

 اآلخر 

- 6,372 6,372 

 

- 6,372 - 6,372 

ذمم مدينة تجارية وذمم  

 مدينة أخرى  
341,041 - 341,041 

 
- - - - 

 482 - 482 -  482 482 - أدوات مالية مشتقة 

 - - - -  62,032 - 62,032 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 403,073 6,854 409,927  - 6,854 - 6,854 

       االلتزامات المالية  
 

 
ذمم دائنة تجارية وذمم  

 دائنة أخرى  
556,731 - 556,731 

 
- - - - 

 - - - -  1,636,011 - 1,636,011 قروض  

      76,626  76,626 التزامات اإليجارات 

 2,269,368 - 2,269,368  - - - - 

 

 

 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية  

 م2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  )تتمة( العادلةالقيمة   -34

 م 2018ديسمبر   31 

 القيمة العادلة    القيمة الدفترية   

 

بالتكلفة 

 المطفأة  

بالقيمة 

 العادلة  
المستوى    جمالي إ

 األول  

المستوى  

 الثاني 

المستوى  

 الثالث
 جمالي إ

 

ألف لاير  

 سعودي 

ألف لاير  

 سعودي 

ألف لاير  

 سعودي 
ألف لاير   

 سعودي 

ألف لاير  

 سعودي 

ألف لاير  

 سعودي 

ألف لاير  

 سعودي 

         األصول المالية  
حقوق  أدوات  استثمارات في 

ملكية بالقيمة العادلة من 

 اآلخر خالل الدخل الشامل 

- 8,249 8,249 

 

- 8,249 - 8,249 

ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة  

 أخرى  
360,660 - 360,660 

 
- - - - 

 - - - -  35,219 - 35,219 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 395,879 8,249 404,128  - 8,249 - 8,249 

       االلتزامات المالية  
 

 
ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة  

 أخرى  
442,394 - 442,394 

 
- - - - 

 - - - -  1,834,401 - 1,834,401 قروض  

 2,276,795 - 2,276,795  - - - - 

 

 إدارة مخاطر االستثمارات المالية -35
 

 : لألدوات المالية هااستخداممن خالل  التاليةتتعرض الشرکة للمخاطر 

 االئتمان مخاطر -أ

 السيولة  مخاطر -ب 

 مخاطر السوق  -ت 

عاله، وأهداف الشركة وسياساتها وإجراءاتها لقياس أالشركة لكل من المخاطر المذكورة معلومات عن تعرض  يضاحيعرض هذا اإل

ويركز برنامج إدارة المخاطر    في هذه القوائم المالية.  أخرىكمية    إيضاحات   إدراج   كما يتم    وإدارة المخاطر، وإدارة الشركة لرأس المال.

السلبية المحتملة على األداء المالي للشركة. تتضمن األدوات    اآلثارتقليل    إلى بشكل عام على عدم إمكانية التنبؤ باألسواق المالية ويسعى  

قصيرة األجل والمدينين والمستحق من أطراف ذات عالقة والقروض    واالستثماراتلمالية المدرجة في المركز المالي النقد وما في حكمه  ا

 . األخرى  المتداولة  أطراف ذات عالقة والمصروفات المستحقة، وكذلك المطلوبات    إلى قصيرة األجل وطويلة األجل والدائنين والمستحق  

 االئتمان مخاطر  35-1

تتعرض   ،خسارة مالية إلىهي مخاطر عدم وفاء الطرف المقابل بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد أعمال مما يؤدي  االئتمانمخاطر 

 . التمويل( ومن أنشطة  التجاريةللذمم المدينة  رئيسية)بصفة  التشغيلية أنشطتهاالشرکة لمخاطر االئتمان من 

 : اطر موضحة كما في الجدول أدناهخالمعرضة للماألصول المالية 

م 2019ديسمبر   31  م2018ديسمبر  31    

 )لاير سعودي(   )لاير سعودي(  

    
 35,219,477  62,031,969 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 434,793,240  434,942,193 مدينون تجاريون ومدينون آخرون 

 496,974,162  470,012,717 

 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية  

 م2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 دارة مخاطر االستثمارات المالية )تتمة(إ -35

 )تتمة(  مخاطر االئتمان 35-1

 الذمم التجارية المدينة 

لسياسة الشركة وإجراءاتها ومراقبتها المتعلقة بإدارة مخاطر    وفقا  تتم إدارة مخاطر ائتمان العمالء من قبل كل قطاع من قطاعات األعمال  

على تاريخ تعامل العميل مع الشركة ومدى التزامه   ناء  ب بناء على بطاقة تقييم لكل عميل  للعميل االئتمانيتم تقييم جودة  ائتمان األعمال.

ساس تقديراتها أتقوم الشركة باحتساب مخصص لالنخفاض في القيمة على  بالسداد من خالل تحديد فترة سماح وحد ائتماني لكل عميل.

ر خسارة متوقع من عمالء محددين  المخصص من عنص  لهذا  الرئيسية  المكوناتوتتمثل    للخسائر المتكبدة فيما يتعلق بالمدينين التجاريين.

يتعلق بالخسائر التي يمكن تکبدها والتي لم يتم تحديدها   ماي فوكذلك عنصر الخسارة المجمع الذي يتم تقديره لمجموعة من العمالء المماثلة  

أنه ال يوجد   ة تعتقد اإلدار .ةعلى البيانات التاريخية إلحصاءات التحصيل للعمالء المماثل يتم تحديد مخصص الخسائر المجمع بناء   بعد.

 . العادي في الذمم المدينةنخفاض االالمطلوبة الزائد عن  ئتماناالمخصص إضافي لمخاطر 

من األرصدة المستحقة   ٪23من األرصدة في المملكة العربية السعودية،  ٪77المستحقة من المدينون التجاريون من  ةتتكون األرصد

 .م2019ديسمبر  31كما في  دول مجلس التعاون الخليجي من

 وأعلى.  BBBتصنيف إئتماني يتراوح من  األرصدة النقدية بالبنوك ذات

 مخاطر السيولة   35-2

المالية التي يتم تسويتها من خالل  االلتزاماتالمرتبطة ب  االلتزاماتالوفاء ب مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة صعوبات في 

مكان من أن لديها دائما سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها إلار إن نهج الشركة في إدارة السيولة هو التأكد قد تسليم نقد أو أصل مالي آخر.

عدم   منقد تنتج مخاطر السيولة    ،المخاطرة بسمعة الشركةو  غير مقبولة أ  عند استحقاقها في الظروف العادية والصعبة دون تكبد خسائر

من أموال الشركة في   ا  كبير جزءا  يتم استثمار  ،على مقربة من قيمته العادلةواألصل المالي بسرعة أو تحصيل قيمة القدرة على بيع 

، ولتحسين  المالية االلتزاماتالتشغيلية المتوقعة، بما في ذلك خدمة  المصروفاتوهي متاحة بسهولة لتغطية  وأرصدة البنوك يةالنقد

 لمكونات رأس المال.  ةفي الشركة ستقوم الشركة بوضح خطة لتطوير أداء رأس المال العامل وإعادة هيكل ةل ومستوى توافر السي 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 31األرصدة الدائنة كما في 

م2019ديسمبر   

التزامات تحت 

 الطلب
شهور  3أقل من   

إلي  شهور  3من 

 سنة 

      إلي من سنة 

  سنوات 5

منأكبر   

سنوات 5  
 القيمة الدفترية 

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  )لاير سعودي(   

 1,745,047,962 106,123,227 1,001,076,818 231,751,150 406,096,767 - قروض مرابحة وحكومية 

 415,219,294 - - - 415,219,294 - دائنون تجاريون 

التزامات اإليجارسداد   - 17,667,932 19,842,655 40,800,319 5,906,317 84,217,223 

 2,244,484,479 112,029,544 1,041,877,137 251,593,805 838,983,993     - اإلجمالي   

 31األرصدة الدائنة كما في 

 م2018ديسمبر 

التزامات تحت 

 الطلب
 شهور 3أقل من 

شهور إلي  3من 

 سنة 

 من سنة إلي

 سنوات 5

منأكبر   

 سنوات 5
 القيمة الدفترية 

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  )لاير سعودي(   

 1,917,773,700 52,476,960 649,887,439 349,995,758 865,413,543 - قروض مرابحة وحكومية 

 320,509,356 - - - 320,509,356 - دائنون تجاريون 

 2,238,283,056 52,476,960 649,887,439 349,995,758 1,185,922,899 - اإلجمالي  



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية  

 م2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
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 االستثمارات المالية )تتمة(دارة مخاطر إ -35

   )تتمة(  مخاطر السيولة  35-2

    

 إدارة رأس المال 

  االحتفاظ إن الهدف الرئيسي من إدارة رأسمال الشركة هو التأكد من  الخاصة بمساهمي الشركة. الملكيةيتضمن رأس المال حقوق 

تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس المال وإجراء   بتصنيف ائتماني قوي ونسب رأسمال جيدة لدعم أعمال الشركة وزيادة قيمة الشركة. 

للمحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله،  ومتطلبات التعهدات المالية. االقتصاديةالتعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف 

تقوم الشرکة    المساهمين أو إصدار أسهم جديدة.  إلىالمساهمين أو إعادة رأس المال    إلى  رباحعات توزيعات األيجوز للشركة تعديل مدفو

وتتمثل سياسة   .صافي الدينعلی   مقسوما  صافي الدين  رأس المال زائدا  )المديونية(، وهي قراض  االنسبة  استخدامبمراقبة رأس المال ب 

تدرج الشركة ضمن صافي الدين القروض والسلفيات التي تحمل فائدة   .٪2.5 إلى ٪1.8المديونية بين الشركة في الحفاظ على نسبة 

 .  باستثناء العمليات المتوقفة ،الودائع النقديةناقصا  األخرى الدائنة  األرصدةوالدائنون التجاريون 

    
م 2019ديسمبر   31   م2018ديسمبر  31    

سعودي( )لاير   )لاير سعودي(     

 1,834,400,704  1,636,011,031 سالمية وحكومية  إ قروض مرابحة 

 442,393,892  556,731,342 دائنون تجاريون ودائنون آخرون   

 164,818,261  165,813,558 الموظفين منافعالتزامات 

 34,322,797  28,731,402 مخصص زكاة  

 33,618,115  33,381,206 مستحقة  أرباحتوزيعات 

 -  76,626,305 التزامات اإليجارات 

 2,509,553,769  2,497,294,844 الدين إجمالي 

( 62,031,969) وأرصدة في البنوك نقد    (35,219,477)  

 2,474,334,292     875,262,352,4 صافي الدين  

 1,446,253,260    ,144,478,4401  المساهمينحقوق 

 3,920,587,552    3,875,741,019 وصافي الدين  المساهمين حقوق 

.591 نسبة االقراض )المديونية(     1.58 
 

ضمان الوفاء بالتعهدات المالية المرتبطة بالقروض   إلى - أخرىمن بين أمور  -ولتحقيق هذا الهدف، تهدف إدارة رأسمال الشركة 

حيث أنه في حالة مخالفة االلتزام بتلك التعهدات  التي تحمل فائدة والتي تحدد متطلبات هيكل رأس المال.الدفعات المقدمة من العمالء و

هذا ولم تكن هناك أية مخالفات للتعهدات المالية المتعاقد    يسمح للبنوك المطالبة بالقروض والتسهيالت البنكية الممنوحة للشركة.المالية قد  

عفاءات من البنوك لفترات تحددها إعليها مع البنوك المانحة لتلك القروض، وفي حال وقوع مثل هذه المخالفات تحصل الشركة على 

 تلك البنوك. 

م والسنة 2019 ديسمبر 31المنتهية في  السنةوالعمليات إلدارة رأس المال خالل  والسياسات األهدافإجراء أي تغييرات في  تمي لم 

 . م2018ديسمبر  31في المنتهية 

   السوقمخاطر   35-3

تؤثر تلك   .وأسعار األسهممخاطر السوق تتمثل في مخاطر تغير أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الربح 

إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر    دخل الشركة أو قيمة مقتنياتها من األدوات المالية.  المخاطر على

 السوق ضمن حدود مقبولة، مع تحسين العائد. 

 ينشأ تعرض الشركة لمخاطر السوق من:

 مخاطر العملة  •

 العموالت  أسعارمخاطر  •

 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية  

 م2019ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
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 دارة مخاطر االستثمارات المالية )تتمة(إ -35

 )تتمة(  السوقمخاطر   35-3

 العملة: مخاطر 

 . األجنبية العمالتمخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف 

 السعودي الريال مقابل األجنبية العمالت صرف سعر تغير

  

 % التغير

معدل سعر صرف 

العمالت األجنبية مقابل 

 الريال السعودي

التحرك بالزيادة 

م 2019  

التحرك بالنقص 

م 2019  

التحرك بالزيادة  

م 2018  

التحرك بالنقص 

م 2018  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( )لاير سعودي( 2018 2019  

دوالر  1السعر لـ   1٪  3.750 3.751 (929,246) 929,246 (1,050,000 )  1,050,000 

يورو  1السعر لـ   1٪  4.210 4.462 (54,266) 54,266 (130,000 )  130,000 

جنيه  1السعر لـ 

 استرليني  
1٪  4.975 5.061 (10,498) 10,498 (12,500 )  12,500 

      ( 499 ,010) 499 ,010 (1,192,500 )  1,192,500 
 

  . وتراقب اإلدارة عن كثب وبشكل مستمر تقلبات أسعار الصرف. األمريكي والدوالرتتعامل الشركة بصورة أساسية بالريال السعودي 

من تأثير مخاطر صرف العمالت األجنبية حيث أن معظم المعامالت  التحٌوطعلى خبرتها، ال تعتقد اإلدارة أنه من الضروري  بناء  

بالدوالر األمريكي وال توجد أدوات مالية هامة أخرى بالعملة األجنبية   مرتبطالريال السعودي  إن    األمريكي.  والدوالربالريال السعودي  

 . األجنبيةمخاطر العمالت الحد من غير الدوالر األمريكي وبالتالي يتم 

 أسعار العموالت  مخاطر

القيمة العادلة  لألدوات المالية  على    ا  والتي يكون لها أثر بالسوق  العموالت السائدةتقلب في أسعار  الهي مخاطر    أسعار العموالتمخاطر  

بقروض الشركة التي  أساسا   يتعلق أسعار العموالتإن تعرض الشركة لمخاطر  .نتيجة لتغير أسعار العومالت السائدة وتدفقاتها النقدية

يتم إعادة تسعير هذه القروض بشكل دوري وتعرض الشركة لمخاطر    .تم شراؤها لتمويل متطلبات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية

النقدية المتاحة  وتتمثل ممارسة الشركة في إدارة تكاليف الفوائد البنكية من خالل تحسين السيولة    أسعار الفوائد المتعلقة بالتدفقات النقدية.

هناك مراجعة منتظمة ألسعار    ، يتم مضاهاة مدة القروض مع أوقات السداد المتوقعة.ضروريا  قتراض  اال عندما يكون    .قتراض االوتقليل  

 . هذه المخاطر أثر الفوائد البنكية لضمان تخفيف

 : على أسعار العموالت  ةبالتغيرات المحتملتكاليف التمويل ثر أيعكس الجدول التالي مدى ت 

 التغير   

 
التحرك في سعر  

   ة العموالت بالزياد

 
التحرك في سعر  

 العموالت بالنقص  

 %1  م 2019ديسمبر  31
 

17,352,059 
 

(17,352,059) 

 ٪1  م 2018ديسمبر  31
 

18,344,007  
 

(18,344,007) 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية  

 م2019ديسمبر  31في إيضاحات حول القوائم المالية كما 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التعامالت واألرصدةاألطراف ذات العالقة الرئيسيين،  -36
عتيادي، تتعامل الشركة مع تلك الشركات من خالل عقود  في إطار النشاط اال الشركات والكيانات التجارية التي يملكها أو يديرها بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة.ب تتضمن األطراف ذات العالقة في الشركة 

 . معتمدة من قبل اإلدارة

 سية مع األطراف ذات العالقة:  فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئي 

 نوع التعامل طبيعة العالقة الشركة

 ديسمبر 31رصيد 

 م2018

 )دائن(

 ديسمبر 31رصيد  م2019الحركة خالل عام 

 م2019

 مدفوعات مشتريات )دائن(

 (لاير سعودي) (لاير سعودي) (لاير سعودي) (لاير سعودي)

 - 8,813,946 7,330,295 1,483,651 تقديم خدمات السفر للشركة إدارة مشتركعضو مجلس  مجموعة الطيار للسفر

 4,621,210 25,590,758 23,333,977 6,877,991 بيع مواد بالستيكية للشركة عضو مجلس إدارة مشترك شركة تكوين المتطورة للصناعات

 - - - - سمدة ووقود للشركةأبيع  عضو مجلس إدارة مشترك شركة سيقاف  للحلول المتكاملة المحدودة

 368,232 - - 368,232 بيع زيت زيتون للشركة عضو مجلس إدارة مشترك شركة الوطنية الزراعية

 4,989,442 34,404,704 30,664,272 8,729,874     اإلجمالي

 

  : المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا 

 م2018ديسمبر  31  م 2019ديسمبر   31 
 )لاير سعودي(   سعودي( )لاير  

 9,875,748  14,793,204 منافع قصيرة األجل  

 7,219,922  4,510,677 منافع طويلة األجل  

 17,095,670  19,303,881 اإلدارة العليا  إجمالي منافع موظفي
 

 مقترح مجلس اإلدارة  

يخضع ذلك لموافقة المساهمين وكمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة،  سعودي  ألف لاير    ستونو   خمسمئة وأوصى مجلس اإلدارة على صرف مبلغ مليون    م2019  ديسمبر  16الموافق    هـ1441  ربيع الثاني  19بتاريخ  

 خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية. 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية  

 م2019ديسمبر  31في إيضاحات حول القوائم المالية كما 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 األحداث الالحقة -37
م وانتشر على مستوى العالم بما في ذلك المملكة العربية  2020( في أوائل عام Covid-19وجود فيروس كورونا الجديد ) تم تأكيد

السعودية مما تسبب في تعطل العديد من الشركات واألنشطة االقتصادية. تعتبر اإلدارة أن هذا التفشي حدث غير قابل للتعديل في  

ا ألن ال وضع متغير وسريع التطور، ال تعتبر اإلدارة أنه من الممكن تحديد تقدير كمي لألثر المحتمل لهذا التفشي الميزانية العمومية. نظر 

 على البيانات المالية المستقبلية للشركة في هذه المرحلة. 

 

 مجلس اإلدارة اعتماد -38
 مارس 24الموافق هـ 1441 رجب 29بتاريخ  اإلدارةمجلس من قبل  م2019 ديسمبر 31اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في  تم

 .م2020




