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نادك في أرقام

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام

مبيعات عام ٢٠١٧م
2,032.5  مليون

)ريال سعودي(

صافي ربح عام ٢٠١٧م
39.9 مليون
)ريال سعودي(

وصل فريق عمل نادك
أكثر من
٧,000
موظف

كل يوم تتواجد منتجات 
نادك في ما يقارب

٤0,000
متجر في أسواق 
السعودية والخليج

وصلت إنتاجية نادك
من األلبان والعصائر

أكثر من
١.5 مليون

لتر يوميًا

وصل عدد أسطول سيارات 
نادك
١,000
سيارة

وصل عدد قطيع األبقار
أكثر من
٧5,000

رأس
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القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام

أيادي  بين  نضع  أن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  وزمالئي  يسرني 
ألعمال  والثالثين  الخامس  السنوي  التقرير  الكرام  المساهمين 

ونتائج الشركة للعام المالي )٢٠١٧م(.
من  كثير  إنجاز  عن  أثمرت  مكثفة  جهودًا  العام  هذا  شهد  لقد 
األعمال والمشاريع منها ما بدء إنتاجه وطرح في األسواق، ومنها 

ما سيأتي إنتاجه قريبًا بإذن الله.
تحمله  خالل  ومن  اإلدارة  مجلس  إن  المساهمون  األخوة  أيها 
تجاه  الشركة  إلتزام  أعينه  نصب  يضع  الشركة  إدارة  لمسؤولية 
ورائها،  من  مجزي  عائد  لتحقيق  وتطلعكم  فيها  استثماراتكم 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

للسنة المالية المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ م

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على رسوله وبعد
السادة المساهمين الكرام،

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

التوسع  المجلس ويسعى الستمرارية  يهتم  الوقت  وفي نفس 
النمو  المزيد من  في نشاطات الشركة وتطوير أعمالها لتحقيق 
في النتائج واألرباح. وإليكم التقرير السنوي الذي تعكس بياناته 
العون  الله  ونسأل  ٢٠١٧م،  عام  في  جهود  من  بذل  ما  وأرقامه 

والتوفيق.
وفي الختام نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لحكومتنا الرشيدة 
بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمين حفظهما الله 

لتوفير الدعم والرعاية للقطاع الخاص الهام والحيوي.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،، 

سليمان بن عبدالعزيز الراجحي
رئيس مجلس اإلدارة
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11التقرير السنوي ٢٠١٧ منادك

نحن على ثقة أن رؤيتنا واستراتيجيتنا ستمكننا من تحقيق تقدم 
تحقيق  نحو  أهدافنا  ودعم  أعمالنا  مجاالت  كل  في  ملموس 
الربحية والنمو. وبذات المسار يؤكد مجلس إدارة نادك وفريقها 
وترسيخ  الكرام،  لمساهميها  القيمة  بتعظيم  التزامهم  اإلداري 
في  الرائدة  السعودية  التجارية  العالمات  كإحدى  نادك  مكانة 
لنا  داعم  على عمالئنا كشريك  تركيزنا  على  نؤكد  كما  المنطقة. 
وتنويع سلة منتجاتنا من  تطلعاتنا وتطوير عملياتنا  تحقيق  في 

ع وتلبية الطلب المتزايد على منتجات الشركة. أجل تحقيق التنوُّ
على الصعيد المالي، حققت الشركة خالل عام ٢٠١٧ أرباحًا جيدة 
مقارنة بتحديات السوق وارتفاع التكاليف التشغيلية خالل العام، 
وواصلت نادك ترسيخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في مجال 
صناعة الغذاء واأللبان والمشروبات في منطقة الشرق األوسط 
على  تنعكس  والتي  الموضوعة  النمو  استراتيجية  من  المنبثقة 
العمليات التشغيلية اليومية بدعم من إدارات الشركة المحترفة 

التي تعمل باتساق وانسجام تام مع نموذج أعمال الشركة.
عن  السعودية  العربية  المملكة  أعلنت   ،٢٠١6 العام  مطلع  في 
رؤيتها للتحول االقتصادي الوطني بحلول عام ٢٠3٠، والتي تهدف 
لت فيها  إلى تنويع مصادر دخل المملكة غير النفطية حيث ُفصِّ
السياق  ذات  وفي  المملكة.  في  قطاع  لكل  الرئيسية  األهداف 
ألهدافها،  منها  ودعمًا  المملكة  قيادة  توجيهات  مع  وتماشًيا 
قامت نادك بتقييم إطار عملها التشغيلي من أجل تحقيق التوافق 
وشملـت  للمملكة،  العامة  الوطنية  السياسات  مع  واالتساق 
والتوريد  اإلنتاج  عمليات  بين  التوافق  قياس  التقييم  عملية 
والتعاقدات من أجل دعم سياسة المملكة كي تقوم نادك بدورها 
الموارد  الغذائي والمحافظة على  لتحقيق األمن  رئيسي  كالعب 
تنفيذ  بنجاح  الشركة  اكملت  فقد  الحبيبة،  مملكتنا  في  المائية 
السودان  بجمهورية  األعالف  زراعة  مشروع  من  األولى  المرحلة 
أول  استالم  بالفعل  وتم  المملكة  إلى  األعالف  تصدير  بغرض 
كميات البرسيم بمزارع األبقار بمشروع حرض من إنتاج مشروعها 

كلمة مجلس اإلدارة

للسنة المالية المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ م

بجمهورية السودان ويمكن اعتبار هذة  الخطوة هي أولى خطوات 
القطاع الزراعي بنادك نحو االستثمار الخارجي.

وسوف تواصل الشركة في استكشاف الفرص الجديدة لتحقيق 
إيرادات إضافية من قنوات أخرى ، من أجل مواصلة تحقيق التنوع 
في مصادر اإلنتاج تماشيًا مع سياسة المملكة في الحفاظ على 

المياه.
جميع  شملت  النفقات  لترشيد  خطة  بوضع  الشركة  قامت 
قطاعات األعمال المختلفة من أجل تعزيز الكفاءة ورفع اإلنتاجية 

في ظل المتغيرات والتحديات الحالية والمستقبلية. 
وقد تمكنت نادك من تقليص النفقات التشغيلية بشكل واضح 
خالل العام دون التأثير على الجودة وتم رفع كفاءة األداء وتعزيز 
القدرات المالية والتشغيلية من أجل تحقيق بداية قوية مع دخولنا 

العام ٢٠١8.
مبادرات  جميع  بدعم  التزامها  نادك  تواصل  أخرى  جهة  ومن 
حكومتنا الرشيدة الهادفة إلى تحسين مستويات حوكمة الشركات 

والمسؤولية االجتماعية والسعودة في هذا البلد المعطاء.
وفي الختام وبالنيابة عن المساهمين وإدارة نادك، يتوجه مجلس 
الحرمين  خادم  إلى  والتقدير  واالمتنان  الشكر  بجزيل  اإلدارة 
الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى ولي العهد األمير 
محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء لدعمهم المتواصل 
ومجتمع  الخاص  والقطاع  الوطنية  وللشركات  نادك  لشركة 

األعمال.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.....

مجلس اإلدارة

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على رسوله وبعد
السادة المساهمين الكرام،

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام
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القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام

كلمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
للسنة المالية المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ م

والتشغيلي  المالي  األداء  نتائج  معكم  أستعرض  أن  لي  يطيب 
للسنة المالية المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧.

منذ تأسيس شركة )نادك( اضطلعت بدورها الرائد كرافد من روافد 
التنمية االقتصادية في المملكة العربية السعودية وهو دور يهدف 
رؤية  بفضل  المملكة  تشهدها  التي  الشاملة  التنمية  لمواكبة 
متنوعة  تقديم مجموعة  على  نادك  دأبت  فقد  الرشيدة،  القيادة 
من المنتجات الغذائية الصحية والمتجددة التي ترتقي لمستوى 
تطلعات المستهلك سواءًا من ناحية الجودة أو التنوع وصواًل إلى 

أعلى درجات التميز.
ولقد حققنا خالل مسيرتنا محطات جيدة وعديدة واصلت نادك 
بفضلها نموها باضطراد وقوة منذ تأسيسها قبل أكثر من 35 عاًما 
األلبان  المتكاملة في مجال صناعة  الشركات  أكبر  إحدى  لتصبح 

في العالم. 
على الرغم من التحديات الكبيرة والتباطؤ االقتصادي على المستوى 
اإلقليمي والعالمي بشكل عام لقد شهد العام ٢٠١٧ أداءًا جيدًا في 
تحقق على مرونة  الذي  النجاح  وأكد  الشركة  تطور ونمو  مسيرة 
الهيكل التشغيلي لنادك وقدرتها على استيعاب التغييرات والتأقلم 

مع متطلبات الصناعة والسوق.
التزامنا بالتركيز على أدائنا المالي وبسياسة ترشيد النفقات من أجل 
تقديم قيمة أفضل للمساهمين والمحافظة على مركزنا كإحدى 

الشركات الغذائية الرائدة في منطقة الشرق األوسط.
وها نحن نحقق تقدمًا في تطبيق استراتيجيتنا فقد كان أداؤنا المالي 
الجيد في نهاية تلك الفترة الصعبة دلياًل على تكامل عملياتنا من 

خالل أداء متسق عبر جميع قطاعات أعمال نادك، كما أكد على 
التزام وتفاني موظفينا الذين أظهروا مهارات استثنائية مكنتنا من 

تحقيق مرونة في األداء وتقليص أثر التحديات خالل تلك الفترة.
العام ٢٠١٧ من تعزيز االستغالل األمثل لمواردنا  وقد تمكنا في 
الوقت وذلك بتحسين  العام على تقليص  وأصولنا وركزنا خالل 
مستوى  في  والتحكم  أسرع  وقت  في  الطلب  وتلبية  عملياتنا 
الجودة والحد من التكلفة لتلبية طلبات أكثر من العمالء وتوزيع 

المنتج بفاعلية والحد من زيادة رجيع المنتجات.
جيدًا  نجاحًا  الخطط  وضع  في  االستباقية  سياستنا  أثبتت  لقد 
التي  التشغيلية  البيئة  رغم  الريادية  مكانتنا  دعم  في  وساهمت 
اتباع هذه  نادك  تواصل  التحديات. وسوف  بالعديد من  اتسمت 
السياسة من أجل التأقلم مع المتغيرات في السوق. كما تواصل 
أحدث  وتوظيف  جديدة  عمل  وبرامج  أنظمة  وضع  على  التركيز 
التقنيات لتعزيز ورفع مستويات كفاءة التشغيل والحد من النفقات 
برامج  وتطوير  منتجاتها  والتوسع في  التنوع  وتحقيق  التشغيلية 
تدريبية إلثراء قدرات رأس المال البشري وتعزيز القدرات اإلنتاجية 

العامة.
وختامًا، أود أن أشكر زمالئي على التزامهم وإخالصهم ودعمهم 
للنجاح الذي تحققه شركتنا، وأؤكد على التزامنا بمواصلة االستثمار 
في مواردنا البشرية وتوفير أفضل البرامج التدريبية وتطوير األداء 
في جميع أقسام الشركة حيث أننا على يقين تام بأن رأس المال 
البشري هو بؤرة ومحور العمليات التشغيلية، وانطالقًا من هذه 
ي والبحث في سبل ومناهج  القيم، فنحن ال نتقاعس عن التقصِّ

تحقق تحسين مستويات رضا العاملين وزيادة اإلنتاجية والجودة.

المهندس عبد العزيز بن محمد البابطين
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على رسوله وبعد
السادة المساهمين الكرام،

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
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الرؤية والرسالة والقيم

تسعى نادك إلى 
تمكين العاملين 

ليكونوا مسؤولين عن 
قراراتهم من خالل تحفيز 
االلتزام بمبادئ النزاهة 
واالنضباط وااللتزام 

بأهداف الشركة.

تؤمن نادك باإلقدام عند 
تصور وصياغة مستقبل 
مشرق أفضل ووضع 

أطر عمل وهيكلية 
مؤسسية منظمة 

وتوظيف أنظمة عمل 
متقدمة في

كل عملياتها والتحلي 
بالعزيمة واإلصرار 
والشغف لتحقيق 

النجاح.

تسعى نادك إلى نشر 
ثقافة تحفز األفراد على 
النمو والتطور وتحقيق 
النجاح من خالل بيئة 

عمل تقوم على التفاهم 
المشترك، والتدريب 

والتطور، وتقدير األداء 
المتميز، ومكافأة 
المواهب، وتحقيق 

الرفاهية.

تؤمن نادك بالمحافظة
على الصدارة وتحقيق
مركز ريادي من خالل
التركيز على احتياجات
المستهلكين وتحري

الدقة والجودة المتناهية
في جميع مراحل
التشغيل وتحقيق

المرونة في التأقلم
مع متغيرات األسواق
والتحسين المستمر
من أجل تعزيز كفاءة

األعمال.

تؤمن نادك بالتعاون 
وإثراء العمل الجماعي 
وروح الفريق الواحد، 
ن الشركة  الذي يمكِّ
من توحيد أهدافها 

االستراتيجية ويعزز من 
فرص تبادل المعلومات 

والخبرات، ويرسخ 
الثقة ويدعم التنسيق 
بين األفراد واإلدارات 
المختلفة داخل بيئة 

عمل إيجابية ومتكاملة 
قادرة على وضع حلول 

فعالة للمشكالت 
والتحديات التي تواجهها 

الشركة.

التعاون:التمّيز:الدافع:المساءلة:االعتناء:

الرؤيـــة
أن تكون نادك الشركة الرائدة 

في الصناعات الغذائية والمشروبات 
في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا من خالل تقديم منتجات ذات قيمة 
غذائية عالية إلى مستهلكيها في المنطقة، 

كما تسعى إلى تحقيق أعلى المعدالت 
في مستوى رضا المستهلكين من 

خالل توفير منتجات صحية 
عالية الجودة.

القيــــم
إن قيم نادك هي الدعامة 

األساسية ألعمالنا وهي المبادئ التي 
تشكل ثقافتنا المؤسسية، والتي تحكم 

جميع ممارساتنا وتوجهاتنا وسياساتنا التي 
نسعى من خاللها إلى تعظيم القيمة لكل من 
يتعامل مع نادك. ويمكن تلخيص هذه القيم 

ضمن خمس مبادئ تندرج كلها ضمن 
مبادئ االلتزام بالجودة األفضل عبر 

جميع أعمالنا:

الرسالــة
تلتزم نادك بتقديم منتجات 

غذائية لذيذة ومتميزة الجودة 
وذات قيمة غذائية عالية، تحقق 
الصحة والسعادة للمستهلكين، 
وتعظم القيمة لألفراد والمجتمع 

وللمساهمين .

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام
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التقرير السنوي ٢٠١٧ منادك14

تأسست نادك في العام ١98١م كأول شركة زراعية في المملكة العربية السعودية لتكون رافدًا مهمًا لتحقيق األمن الغذائي في المملكة. 
وعلى مدى السنوات الماضية، تمكنت الشركة من تحقيق إنجازات عدة عبر قطاعات أعمالها المختلفة من مضاعفة طاقتها اإلنتاجية 

وتنويع منتجاتها.
واصلت نادك االستثمار في أحدث التقنيات الخاصة بالنظم والعمليات التشغيلية وزيادة حصتها السوقية في سوق األلبان والعصائر 

في المنطقة.

تأسست شركة نادك سنة ١98١م بمرسوم ملكي كريم 
كأول وأكبر شركة زراعية مساهمة في المملكة برأسمال 

بلغ 4٠٠ مليون ريال سعودي.
استراتيجي  كمحصول  القمح  بزراعة  الشركة  بدأت 
باإلضافة إلى المحاصيل األخرى كالبطاطس واألعالف 

والذرة.

نمت أعمال الشركة بشكل متسارع حتى وصلت مبيعاتها  
إلى ما يقارب ال 3٠٠ مليون ريال سعودي يشكل القطاع 

الزراعي منها ما نسبته ٧5 %. 

لتصل  ومشتقاتها  لأللبان  الثاني  المصنع  تشغيل  بدأ 
بذلك الطاقة اإلجمالية للمصنعين إلى مليون لتر يوميًا.
وصل تعداد قطيع األبقار بالشركة إلى أكثر من ١5 ألف 

رأس.

بدأت الشركة في هذا العام طرح منتجاتها الجديدة من 
من  منتجاتها  مجموعة  إلى  لتضاف  الطازجة  العصائر 

األلبان ومشتقاتها. 
األلبــان  منتجـات  مـن  الشركــة  مبيعــات  وصلت 

ومشتقاتها والعصائر إلى 33٠ مليون ريال.

األلبان  وتعبئة  بإنتاج  الشركة  بدأت  العام  هذا  في 
ومشتقاتها تحت العالمة التجارية »نادك« في مصنعها 

األول والمجهز بأحدث المعدات.

بلغ تعداد قطيع األبقار بالشركة 9 آالف رأس يتم رعايتها 
في ثالث مزارع حديثة. 

 5٠٠ لتبلغ  المتسارع  نموها  الشركة  مبيعات  واصلت 
مليون ريال ُتشّكل منتجات األلبان ومشتقاتها ما نسبته 

.% 6٠

والتطوير  االبتكار  السبق في  لنادك  كان  العام  في هذا 
بإنتاج  وذلك  العصائر  من  الجديدة  منتجاتها  لمجموعة 
كأول  الشفافة   PET ال  عبوات  في  الطازجة  العصائر 

شركة تطرح مثل هذا االبتكار  في السوق السعودي. 
ومشتقاتها  األلبان  من  الشركة  مبيعات  واصلت 

والعصائر نموها حتى وصلت إلى 5٧5 مليون ريال.

الخط الزمني لشركة نادك

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام
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15التقرير السنوي ٢٠١٧ منادك

العبوات البالستيكية في  قامت الشركة بافتتاح مصنع 
مدينة نادك والذي سيساهم في تلبية الطلب في وقت 

أسرع والتحكم في مستوى الجودة وتخفيض التكاليف.
أضافت الشركة خطوط إنتاج جديدة لألجبان ومشتقات 

األلبان األخرى.  

وذلك  دانون  الصافي  شركة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع 
لغرض البدء في المناقشات لدراسة إمكانية دمج أعمال 

الشركتين التجارية.

حققت مبيعات الشركة في هذا العام رقمًا قياسيًا جديدًا 
بتخطيها حاجز ال ٢ مليار ريال ألول مرة.

ومشتقاتها  األلبان  منتجات  من  نادك  مبيعات  حققت 
والعصائر نموًا متسارعًا في حجـم المبيعـات وصل ١8 % .
التنظيمي  الهيكل  تشكيل  إعادة  تم  العام  هذا  في 
النمو  خطة  لدعم  والكفاءة  التأهيل  ورفع  الشركة  في 

الطموحة.  

وبلغ   %١3 من  بأكثر  العام  خالل  الشركة  مبيعات  نمت 
صافي الربح ١4١ مليون ريال. 

مزرعة  من  األولى  المرحلة  انشاء  الشركة  استكملت 
األبقار رقم ٧ بطاقة استيعابية تفوق ال ١٠,٠٠٠ بقرة.

قامت الشركة بالبدء في إستصالح وزراعة مساحة 3٢٠٠ 
مصادر  لتوفير  لخطتها  امتدادًا  السودان  بدولة  هكتار 

بديلة لألعالف من خارج المملكة.

استمر نمو حجم أعمال الشركة وزيادة حصتها السوقية 
ونما حجم مبيعات األلبان ومشتقاتها والعصائر بمقدار 
األغذية  شركات  أسرع  من  واحدة  نادك  وأصبحت   %٢٠

نموًا في منطقة الشرق األوسط.

على  ترتكز  نمو  استراتيجيات خطة  بتنفيذ  الشركة  بدأت 
منتجاتها  لفئات  السوقية  والحصة  المبيعات  زيادة 
»نادك«  ل  التجارية  العالمة  تعزيز  طريق  عن  الرئيسية 

والتوسع في منافذ البيع واالبتكار والتطوير.
تخطت مبيعات الشركة حاجز المليار ريال ألول مرة في 

عام ٢٠٠٧م.
وصل تعداد قطيع الشركة من األبقار إلى 5٠ ألف رأس 
بنهاية عام ٢٠٠9 م يتم رعايتها في مزارع مجّهزة بأحدث 
بأعلى  يتمتع  خام  حليب  إلنتاج  التقنية  إليه  توصلت  ما 

معايير الجودة العالمية. 

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام



التقرير السنوي ٢٠١٧ منادك16

تسعى نادك إلى توفير أفضل المنتجات الغذائية وأكثرها صحة من خالل قطاعين أساسيين هما: قطاع األلبان والتصنيع الغذائي والقطاع 
الزراعي.

لقد حققت الشركة نجاحًا كبيرًا بفضل توظيفها ألحدث نظم التقنية وعمليات التشغيل األكثر كفاءة واستقطاب الكوادر البشرية األفضل 
ذات الخبرات المتميزة من أجل تعزيز المزايا التنافسية الفريدة للشركة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

مركز نادك
لالبتكار

مدينة نادك في حرض بها مركز متقدم  
في مجال األبحاث الغذائية وتطوير األساليب 

الزراعية الحديثة. ويعمل المركز على البحث في 
التشغيلية  العمليات  في  االبتكارات  توظيف 
متقدمة  وصناعية  بحثية  معايير  وتطبيق 

كما  المتطورة.  التقنيات  على  تعتمد 
يقوم المركز بتطوير منتجات جديدة، 

باإلضافة إلى تطوير عمليات 
اإلنتاج.  

مدينة نادك في 
حرض 

من  متر  كيلو   ٢5٠ بعد  على  نادك  مدينة  تقع 
الشركة  مواقع  أهم  إحدى  وتعد  الرياض.  مدينة 

اإلنتاجية حيث تحتوى المدينة على مزارع األبقار ومصانع 
األلبان باإلضافة إلى الحقول الزراعية والتي تنتج محاصيل 
مختلفة مثل البطاطس، البرسيم، الذرة، الرودس والنخيل. 
ال  يقارب  ما  حرض  في  المزروعة  المساحات  بلغت  وقد 

8٢٠٠ هكتار .
تضم مدينة نادك بين جنباتها مساكن متميزة وآمنة 

ألف   ١٢5 تبلغ  مساحة  على  الشركة  لموظفي 
الموقع على عدد من  متر مربع ويشتمل 

المتاجر والمدارس ومركزًا للرعاية 
الصحية.   

االنتشار الجغرافي

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام
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17التقرير السنوي ٢٠١٧ منادك

وادي الدواسر
يقع مشروع وادي الدواسر على 

بعد 6٠٠ كيلو متر من مدينة الرياض 
بمساحة مزروعة قدرها 5،٢٠٠ هكتار.

ويتم في هذا المشروع زراعة األعالف 
مثل البرسيم والذرة، باإلضافة إلى 

البطاطس.

مشروع الجوف
يقع مشروع الجوف على بعد 

١،٢5٠ كيلو متر من مدينة الرياض. 
ونظرًا للمناخ المتميز لهذه المنطقة فقد 
تم اختيار هذا الموقع لزراعة أشجار الزيتون 

وأشجار الفاكهة مثل الخوخ والبرقوق 
والمشمش باإلضافة لزراعة البطاطس. 

وقد بلغت المساحات المزروعة في 
مشروع الجوف ما يقارب 

5،٠٠٠ هكتار.

حائل
يقع مشروع حائل على بعد 

58٠ كيلو متر من مدينة الرياض. 
مساحة المشروع ١٠،٠٠٠ هكتار وهي 

مزروعة بالكامل باألعالف والذرة والبصل 
والبطاطس.

يضم مشروع حائل أحد أكبر مراكز معالجة 
البذور في المملكة العربية السعودية 

باإلضافة إلى محطة لتسمين 
العجول. 

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام

-#v 
& 

LMi# jLwi) yjin^Ulf ^ &**"*? 

Jib J»aa> v >^UMU-Uaa^^ 

jop ^bb a-j>o JW^Q oUliJ 

utt**tq (.i^UtVg Q/IIIUMJI ^yO O^MUA ^ '^ils jauil >Sl>o 

vdl 

^uu5b9 v*A* •UxjJ ^AiM -.jUJ ,^,iH ^ tiiiU -JU^xo uA-a- 

o^Vxl .>» «toU> f»ib|'( 



التقرير السنوي ٢٠١٧ منادك18

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام

يواصل القطاع الزراعي مسيرته كأحد األنشطة الهامة لدى شركة 
»نادك« وقطاعًا داعمًا لنشاطها الرئيسي. 

قامت الشركة بزراعة مجموعة من محاصيل الخضروات والفواكه 
 ٢5,٠٠٠ ال  تتجاوز  مساحة  على  الزيتون  وزيت  والتمور  واألعالف 
هكتار في العام ٢٠١٧ حيث تتوزع هذه على المشروعات األربعة في 
أنحاء المملكة المختلفة : حائل، والجوف، ووادي الدواسر، وحرض. 

إن التزام نادك بتطبيق سلسلة من المبادرات تعتمد على تعزيز 
في  رئيسًا  عاماًل  كان  النفقات،  من  والحد  التشغيلية  الكفاءات 
أتاح  مما  اإليرادات،  على  الضغوطات  وتخفيف  التوازن  تحقيق 
مراقبة  ساهمت  حيث  الربحية  مستويات  على  الحفاظ  للشركة 
األداء المستمرة للتكاليف واإلنتاج من اتخاذ الخطوات التصحيحية 

بفعالية وفي الوقت المناسب.

القطاع الزراعي

نظرة عامة على األعمال

 

فيما يتعلق بإنتاج األعالف والمحافظة على المياه، فقد أكملت 
األعالف  زراعة  األولى من مشروع  المرحلة  تنفيذ  بنجاح  الشركة 
وتم  المملكة  إلى  األعالف  تصدير  بغرض  السودان  بجمهورية 
بالفعل استالم أول كميات البرسيم بمزارع األبقار بمشروع حرض 
من إنتاج مشروع نادك بشمال كردفان بجمهورية السودان ويمكن 
إعتبار هذه  الخطوة هي أولى خطوات القطاع الزراعي بنادك نحو 

االستثمار الخارجي. 
وسوف تواصل الشركة في استكشاف الفرص الجديدة لتحقيق 

إيرادات إضافية من قنوات أخرى .
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19التقرير السنوي ٢٠١٧ منادك

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام

األفقي  التوسع  على  الماضية  السنوات  خالل  الشركة  عملت 
ألف   ٧5 من  أكثر  إلى  حتى وصل  القطيع  عدد  زيادة  في  متمثاًل 
رأس وذلك لتحقيق متطلبات األسواق والمستهلك، ومع إكتمال 
ركزت  ٢٠١6م  عام  بداية  مع  األبقار  بمزارع  االستيعابية  الطاقات 
لمجابهة  التكاليف  في  والتحكم  اإلنتاج  كفاءة  رفع  على  الشركة 

التحديات المستقبلية مما إنعكس إيجابًا على تكلفة اللتر.
وقد أعطت إدارة مزارع األبقار كل اإلهتمام بصحة القطيع بواسطة 
بيئة  بتهيئة  وكذلك  البيطريين  األطباء  من  الكفاءة  عالي  فريق 
مياه  وتأمين  ونظافتها  الحظائر  تبريد  من  بدءًا  للقطيع  مناسبة 
والنوعيات  بالكميات  التغذية  مواعيد  وإنتظام  المبردة  الشرب 
إنتظام مواعيد  إلى  المناسبة لكل فئة وشريحة عمرية باإلضافة 
بما  التعقيم«  »ذاتية  إلكترونية  محالب  بواسطة  اليومية  الحالبة 

يضمن جودة الحليب المنتج.

مزارع األبقار
كل تلك الجهود ساهمت في تحقيق األرقام التالية:-

حليب الخام :  
أكثر من ١,١٠٠,٠٠٠ لتر  حليب خام يوميًا.

عدد المواليد :  
أكثر من ١٠٠ مولود يوميًا.

كمية التغذية:  
أكثر من ١3٠٠ طن من األعالف تستهلك يوميًا.

عمليات الحالبة:  
أكثر من ١٠٠,٠٠٠ عملية حالبة يوميًا.

الجودة :  
أكثر من 3٠٠ اختبار  يوميًا للحليب واألعالف وصحة القطيع.
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نظرة عامة على األعمال
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القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام

إدارة الجودة
والتطوير

ألنه يستحق األفضل كانت الجودة وسالمة الغذاء هي وعد نادك 
الطويلة  رحلتها  خالل  به  التزمت  وعد  نشأتها.  منذ  للمستهلك 
في التصنيع الغذائي واإلنتاج الزراعي وضمنته في جميع خططها 
اإلستراتيجية وسلسلة العمليات التي تقوم بها نادك وصواًل إلى 

المستهلك.
الزال التحدي قائمًا من أجل التطوير المستمر في جميع مناهجنا 
مختبراتنا  في  المنتجات،  وفي  واإلنتاج  التصنيع  في  وطرائقنا 
الغذائي،  التصنيع  في  المستخدمة  التقنيات  بأفضل  وتجهيزها 
في التطوير المستمر ألنظمة الجودة المطبقة لدينا بما يتماشى 
٢٢٠٠٠ و9٠٠١  اآليزو  والدولية مثل  المحلية  والنظم  القوانين  مع 
اآلمن  الغذاء  تقديم  في  طموحاتنا  لتحقيق  الجودة  وعالمة 
والسليم. إن مختبرات الجودة لدى نادك تقوم بإجراء أكثر من 8٠٠٠ 
المنتجات وسالمتها  جودة  التأكد من  أجل  اليوم من  في  اختبار 
وتشمل االختبارات الفيزيائية والكيمائية والحسية وفحص األحياء 

الدقيقة )البكتريا(. 
مجتمع  نحو   ٢٠3٠ المملكة  لرؤية  الرئيسية  بالمحاور  مدفوعين 
حيوي وإقتصاد مزدهر كان عام ٢٠١٧ هو عام التحدي في نادك 
وسالمة  الجودة  ثقافة  ترسيخ  في  مكتسباتنا  تأصيل  بهدف 
الغذاء وتشجيع المشاركة الفعالة وتعزيز مسؤوليات الجودة بين 

جميع الموظفين.
لقد تم اإلنتهاء من العديد من األهداف اإلستراتيجية المتعلقة 

بالجودة وسالمة الغذاء. فعلى سبيل المثال ال الحصر: 

الخطوط  تشمل  والتي  األساسية  المرتكزات  من  اإلنتهاء   •
العريضة للجودة وسالمة الغذاء في نادك وتنطبق على جميع 
العمليات التصنيعية، مراقبة جودة وسالمة األغذية، الشركاء 
وإدارة الموردين، مكونات التصنيع والتغليف والتعبئة، التخزين 

والنقل.
• تطبيق أنظمة تمكننا من المشاركة في تطوير أنظمة الجودة 
لدى شركاء نادك والموردين للتحكم في جودة المنتجات من 

المصدر.
بأجهزة  نادك  التبريد وتجهيز أسطول  • مراجعة شاملة لسلسلة 
استشعار الحرارة لضمان تخزين ونقل جميع منتجاتنا في درجة 

حرارة تتناسب مع طبيعتها.
الجودة  في  أدائنا  مؤشرات  ربط  أجل  من  العمل  أطر  تطوير   •
بأداء  الصحية  الجيدة  التصنيع  ومبادئ  الغذاء  وسالمة 
المصنعين على المستوى العالمي للمشاركة في أنظمة جودة 
ذات مستوى متفوق في اإللتزام بأنظمة سالمة الغذاء ومنع 
الحياة واإلسهام  تعزيز نوعية  الجودة والمساهمة في  حوادث 

في مستقبل أكثر صحة وحيوية.
• تطبيق ثقافة التطوير والتحسين المستمر والتحليل المنهجي 
للمخاطر المحتملة وكفاءة تنفيذ أي عمل وقائي أو تصحيحي 

لضمان عدم التكرار.

على  تقع  الغذاء  وسالمة  بالجودة  اإللتزام  تحقيق  مسؤولية  إن 
عاتق جميع األفراد في نادك وذلك بتعزيز مسؤوليات الجودة بين 
الجميع وبتشجيع المشاركة الفعالة. إن كل واحد منا لديه القدرة 
على إحداث التأثير الفعال من خالل جودة أي عمل يقوم به ابتداء 
من قمة الهرم التنظيمي حتى القاعدة. إننا في نادك ال نساوم 

على جودة وسالمة الغذاء.
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م في   ٢٠١٧ العام  العمليات خالل  إدارة  وكفاءة  فعالية  ساهمت 
تعزيز األداء واإلنتاجية عن طريق االنسجام والتجانس بين تخطيط 
مما  وموثوق  فعال  بأسلوب  اإلنتاج  وبين  التشغيلية  العمليات 
مكنها بفاعلية من تلبية الطلب على المنتجات في جميع المناطق 

المختلفة.
التعبئة واإلنتاج بفاعلية  وكذلك قامت  الشركة بتطوير عمليات 
لتعزيز الكفاءة التشغيلية للمعدات للحد من الزيادة في النفقات 

وتقنين اإلعتماد على األيدي العاملة. 
قطاع  نجح  السوق  ومتغيرات  متطلبات  مع  التواكب  إطار  وفي 
التصنيع من المساهمة بشكل فاعل و سريع في تصنيع المنتجات 
الجديدة للشركة في وقت قياسي وجودة عالية معتمدين في ذلك 
تكلفة  تقليل  إلى  أدى  مما  المتوفرة  المهارات  على  كبير  بشكل 
اإلنتاج وزيادة التنوع  حيث أنتجت أكثر من ١٠ منتجات متنوعة بدون 

إستثمارات جديدة.
واستمر قطاع عمليات التصنيع في تحليل وتقنين تكاليف اإلنتاج 
والنفقات  وإيجاد الحلول المبتكرة والمبدعة من أجل تعزيز الربحية.
إن هذه المبادرات والبرامج التي تعزز األداء وتساهم في تحقيق 
االستجابة  في  الدائمة  واستراتيجيتها  نادك  رؤية  تعكس  النمو 
لظروف األسواق وتحقيق االتزان بين مستويات اإلنتاج والجودة 

بأقل تكلفة ممكنة.

العمليات الصناعية
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التسويق والمبيعاتسلسلة اإلمداد والتموين
سوق األغذية والمشروبات كان  مليئًا بالتحديات خالل عام ٢٠١٧، 
حيث تواصل تراجع إنفاق المستهلكين في منطقة الخليج وارتفعت 
حدة المنافسة في األسعار بين شركات األغذية والمشروبات بسبب 
الربح  هوامش  على  المتزايد  والضغط  المبيعات  حجم  انخفاض 
خاصة فئة العصائر التي شهدت تراجعًا ملحوظًا في المبيعات، كما 
أدى تواصل انخفاض أسعار منتجات األلبان العالمية إلى تشجيع 
الحليب طويل  المنافسة على تصدير منتجات  الشركات األوربية 
األجل إلى أسواق المنطقة بأسعار منخفضة، وعلى الرغم من هذه 
الظروف الصعبة إال أن التزام قسم المبيعات والمرونة والتنسيق 
التي يتميز بهما مكنته من تخطي هذه التحديات حيث كان األداء 
الكلي للشركة في األسواق قويًا وعلى قدر التحدي في منافذ البيع 
والتي تزيد عن 4٠ ألف متجرًا حيث ساهم  توفر المنتجات األكثر 
جذًبا للمستهلكين وتعزيز تميز العالمة التجارية في المحافظة على 

حصص مقدرة خالل العام ٢٠١٧.
وفي وقت أصبح فيه تطوير المنتجات بما يلبي رغبات المستهلكين 
المنتجات  طرح  كان  قبل  ذي  من  أهمية  أكثر  التجاري  واالبتكار 

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام

و  الوقود  أسعار  في  زيادات  من  التكاليف  في  التحديات  رغم 
التكاليف النظامية للموظفين المقيمين، إستطاعت إدارة سلسلة 
المنصرم،  للعام  التكاليف  مستوى  نفس  على  الحفاظ  اإلمداد 
لموازنة  األخرى  البنود  في  التكاليف  تخفيض  على  العمل  عبر 
المتغيرات مع أهداف الشركة. حققت الشركة نسبة تلبية لطلبات 
و  البيع  نقاط  إلى  التوزيع  ال 98% عبر شبكة  التوزيع تفوق  فروع 
المملكة  توزيع في  أكثر من ١٠٠٠ شاحنة  المكون من  أسطولها 
و دول الخليج، قاطعة ما يزيد عن ١,٢٠٠ مليون كم. و تم تحقيق 
األهداف بالتوازي مع تقنين الموارد البشرية بسلسلة التوريد عبر 
رفع الكفاءة التشغيلية للعمليات عبر مجموعة من برامج التحسين 
المستمر، للعمليات اللوجستية األولية و اإلقليمية على حد سواء. 
و تستمر سلسلة التوريد في تطوير المنظمة و تحديث األصول 
و التقنيات المستخدمة لرفع الكفاءة التشغيلية للسنين القادمة 
عبر خطة إستراتيجية تركز على العنصر السعودي في المنظمة، و 
التركيز على المهارات األساسية المتعلقة بأنشطة الشركة و التركيز 

عليها.

نظرة عامة على األعمال
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الجديدة في األسواق سببًا رئيسًا لترسيخ ثقة المستهلكين في 
منتجات نادك، ومن هذه المنتجات الجديدة زبادي بنكهة الفراولة 
الطبخ  وكريمة  الخفق  وكريمة  والمشمش  الخوخ  بنكهة  وزبادي 
ولبن بنكهة الفراولة والحليب المركز وحليب بنكهة التمر وعصير 
مانجو باللب وعصير التمر هندي كما تم طرح منتج لبن عيران في 
عبوة ٢٠٠ مل. كما دخلت نادك في عام ٢٠١٧ قطاع منتجات المخابز 
وبحشوات  سادة   ( الكروسان  منتجات  بطرح  البداية  كانت  حيث 
الشوكوالتة والفراولة والعسل ( التي يتم تسويقها تحت العالمة  

التجارية كافيتا.
حملة  نجاح  إلى  يعود  نادك  منتجات  به  حظيت  الذي  النجاح  إن 
التسويق التي أطلقناها في العام ٢٠١٧، فقد حرصت الشركة على 
أن تجعل المنتجات أكثر جذبًا للمستهلكين وتعزز مكانتها من خالل 
جعلها الخيار األفضل للمستهلكين، وقد أعدنا تصميم الحمالت 
التسويقية وتعزيز العالمة التجارية لنادك من خالل إطالق شعارها 
الجديد ) إبتسامة كل يوم ( وتعظيم االستفادة من مزايا التسويق 
اإللكتروني لجذب المستهلكين نحو منتجاتنا عالية الجودة. وبهدف 
توسيع قنوات التوزيع وتسهيل وضمان تسليم منتجات نادك إلى 
منافذ البيع في الوقت المحدد وبالحالة األمثل وعلى أوسع نطاق 

ممكن فقد واصلت الشركة خالل عام ٢٠١٧ م إفتتاح مراكز توزيع 
جديدة كما تم االنتهاء من تحسين عدد من مراكز التوزيع المنتشرة 
في المنطقة والتي تعود ملكيتها بالكامل لنادك. كل هذا جنبًا إلى 
جنب مع تطوير وزيادة أسطول سيارات نقل وتوزيع منتجات نادك. 
وواصل فريق مبيعات نادك تنفيذ حمالت الترويج وتأمين حصص 
مقدرة بأفضل المواقع من مساحات عرض البضائع في المتاجر 
المختلفة وتركيب أرفف وثالجات العرض وإدارتها لضمان جودة 

وسالمة منتجات نادك لتصل للمستهلك بحالة مثالية.   
وستتفانى إدارة الشركة من أجل تحقيق المزيد من النمو في قطاع 
األغذية والمشروبات في الشرق األوسط خالل األعوام القادمة، 
بعد نجاحها في تحقيق أداء قوي ونمو جيد ومكانة راسخة خالل 
األعوام األخيرة الماضية على الرغم من تحديات السوق والمتغيرات 

االقتصادية.
الربحية  النمو في المبيعات وزيادة  التزامها بتحقيق  وتجدد نادك 
من  واالستفادة  البيع  قنوات  كل  عبر  مبيعاتها  تعزيز  ومواصلة 
فرص النمو من خالل طرح منتجات جديدة والتوسع إلى أسواق 

جديدة.

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام
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الكوادر البشرية / شركاء النجاح 
الركيزة األساسية في  تعي نادك أهمية العنصر البشري وأنه هو 
منظومة  في  الرئيس  المحور  هو  وأنه  الشركة  أهداف  تحقيق 
النجاح وثروتها الحقيقية التي تكمن في تنمية المواهب والمهارات 
على  نادك  دأبت  لذلك  الشركة،  أفراد  من  فرد  لكل  الشخصية 
لها  النجاح  أدوات  توفير  على  والعمل  البشرية  بالموارد  اإلهتمام 
في  المستمر  واإلنجاز  االستقرار  يحقق  الذي  الوظيفي  واألمان 

منظومة الحياة العملية.

االستثمار البشري 
أخذت نادك على عاتقها مسؤولية إثراء مهارات الموظفين سواًء 
المهنية أو الشخصية من خالل قنوات التدريب حيث وفرت الشركة 
خالل عام ٢٠١٧ ساعات تدريب بلغت 34٠٠٠ ساعة تدريب من خالل 
المجاالت ألكثر من ١9٧3 موظف  تدريبية في مختلف  دورة   ١٧8

تعتبرهم نادك شركاء نجاح حقيقيين واستثمار بعيد المدى.
منطلق  ومن  البشرية  الموارد  بإدارة  ممثلًة  نادك  قامت  كذلك 
إيمانها بأهمية الدور اإلجتماعي والمسؤولية اإلجتماعية بتوفير ١١9 
مقعدًا تدريبيًا في برامج تدريبية صيفية متنوعه  في مختلف مناطق 
مكتسبات  على  حصولهم  بهدف  والطالبات  للطالب  المملكة 

وخبرات عملية تفيدهم في مسيرتهم المهنية و العملية.

رفع مستوى الكفاءة والجودة 
قامت إدارة الموارد البشرية في إطار سعيها الدائم لرفع مستوى 
السنوي  التقييم  نظامي  أتمتة  الداخلي من خالل  العمل  وجودة 
والتعاقب الوظيفي وخدمات الموظفين مما نتج عنه توفير الوقت 
والجهد ورفع كفاءة األنظمة والبرامج المعمول بها في إدارة الموار 
البشرية وذلك بالتعاون مع شريكنا الداخلي إدارة تقنية المعلومات.

ثقافة القيم واإلدارة االحترافية 
ال زالت إدارة نادك تسعى إلى تعزيز الوعي حول أهمية تدريب مدراء 
سلوكيات  تضمن  التي  والمقاييس  الممارسات  على  األقسام 
احترافية في إدارة الموارد البشرية. ويعني ذلك إشراف المدراء على 
ومراجعتها  أهدافهم  تحديد  على  قدراتهم  من  للتأكد  الموظفين 
وتحقيق  العمل  سير  مراحل  حول  والتواصل  بنزاهة،  وتنفيذها 
المدراء  على  يتعين  كما  والشخصية.  المهنية  الحياة  بين  التوازن 
المستمر  تطورهم  على  واإلشراف  الموظفين  قدرات  تشجيع 
للتأكد من اكتسابهم المهارات المطلوبة لتلبية االحتياجات الحالية 

والمستقبلية. 

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام
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تكنولوجيا المعلومات 

تم •  ،٢٠٢٠ الرقمي  للتحول  الوطني  البرنامج  مع  تجاوبًا 
تدشين أكبر مشروع من نوعه في المملكة لتحويل نظام 
السحابية  الحوسبة  منصة  إلى   )ERP( الموارد  تخطيط 
تم  كذلك  العام.  نهاية  مع  إنجازه  تم  والذي   ،)SaaS(
المبيعات  ونظام   )Portal( اإللكترونية  البوابة  تحويل 
إلى منصة الحوسبة السحابية )IaaS(. وقد ساهم هذا 
المشروع في رفع كفاءة األداء للموظفين وتكامل كافة 

األنظمة داخل منظومة إلكترونية عالية اإلمكانيات.

على • والتخطيط  الموازنة  نظام  وتشغيل  تطبيق  وتم 
المنصة السحابية )SaaS( وربط النظام مع سائر أنظمة 

المعلومات تكامليًا.

كما تم تدشين وتشغيل نظام إدارة النقل على المنصة •
السحابية )SaaS( وتم الربط والتكامل مع باقي األنظمة 

آليًا.

كذلك تم تدشين النسخة الجديدة من نظام المبيعات •
على نظام األجهزة الذكية والذي سوف يساعد في رفع 
اإلمكانيات  من  واسعة  حزمة  وإضافة  التشغيل  كفاءة 
والخدمات مع خفض التكاليف التشغيلية. ويتم تشغيل 

.)SaaS( هذه النسخة على المنصة السحابية

نظام • لتطوير  الثانية  المرحلة  من  االنتهاء  تم  كذلك 
لكافة  آلية  متكاملة  إدارة  تشمل  والتي  المبيعات 
اإلجراءات مع نظام الكتروني متقدم لضبط سير العمل 

واإلعتمادات اإللكترونية داخل النظام.

ومتابعة • لمراقبة  متكامل  نظام  تطوير  تم  وكذلك 
صناديق البيع مما يساهم في تقليص الهدر وخفض 

التكاليف آليًا.

وواصلنا مسيرتنا في تعزيز أمن المعلومات من خالل •
رفع كفاءة المتخصصين وتطوير األنظمة المعلوماتية 
لكافة  والتصدي  االكتشاف  قدرة  برفع  التحتية  والبنية 

المخاطر األمنية بإذن الله.

على • والتخطيط  الموازنة  نظام  وتشغيل  تطبيق  وتم 
المنصة السحابية )SaaS( وربط النظام مع سائر أنظمة 

المعلومات تكامليًا.

وأنجزنا نظام المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بما •
يتوافق مع المتطلبات المحلية وهيئة سوق المال.

واستطعنا بتوفيق الله أن نطور نظام حسابات ضريبة •
أحد  وكنا  المعتمدة،  اللوائح  بحسب  المضافة  القيمة 
النظام وربطه  التي تمكنت من تشغيل  الشركات  أول 
لعام  يناير  األول من  المعلومات في  أنظمة  مع سائر 

٢٠١8 بنجاح باهر.

كما انتهينا من تطوير وتشغيل نظام متكامل ألرشفة •
ملفات الموظفين آليا لتسهيل سير العمل واإلجراءات 

ذات العالقة.

لبيانات • احتياطي  نسخ  نظام  تطبيق  إلى  إضافة 
المستخدمين بصورة آلية وآنية على المنظومة السحابية.

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام

إن الموظفين في المناصب اإلدارية لدى نادك يتلقون الدعم من 
إدارة الموارد البشرية، من خالل توظيف أساليب عدة لتحفيز األداء 
مثل أداة التقييم اإللكترونية، ونماذج تحليل األهداف، إلى جانب 
تشجيع المهارات اإلدارية من خالل الدورات التدريبية وورش التعلم 

العملي. 

الرعاية الصحية واالجتماعية والترفيه 
لموظفيها  األفضل  والخدمات  المزايا  توفير  على  نادك  تحرص 
المريح واآلمن  السكن  المزايا  الشركة، وتشمل هذه  داخل فروع 
والمدارس والمواصالت الداخلية وكذلك المساجد، باإلضافة إلى 
تأمين شركات اإلعاشة القائمة على تشغيل مطاعم داخل الفروع 
وكذلك  الموظفين  سفر  لتأمين  الطيران  وكاالت  مع  والتعاقد 

التأمين الصحي للموظفين وأفراد أسرهم. 
وتماشيًا مع خطتنا المتصلة قمنا في عام  ٢٠١٧ باالستثمار من 
الترفيهية لدينا من أجل توفير وسائل  التحتية  البنية  أجل توسعة 
االستجمام والترفيه للموظفين بعد ساعات العمل وأثناء أوقات 
الراحة. كما نظمت الشركة عدة لقاءات داخل و خارج الشركة، وهي 
إلى  والبهجة  السرور  إدخال  إلى  تهدف  فعاليات  مبادرات ضمت 
طويلة  سامية  أهداف  إلى  للوصول  وأسرهم  موظفيها  قلوب 

المدى.
أيًضا خالل عام ٢٠١٧ م  تحسين سياساتنا وإجراءاتنا في  واصلنا 
مجاالت الصحة والسالمة والبيئة، و قمنا بمراجعة أنظمة السالمة 
الشاملة في كل منشآتنا لضمان توفير أرقى معايير األمان لجميع 

موظفينا. و التي قمنا باستحداثها في عام ٢٠١6م.
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المسؤولية
االجتماعية

المنطلق  تمثل  زالت  وال  االجتماعية  المسؤولية  كانت  لقد 
خدمة  نحو  الشركة  توجه  وظل  نادك.  ألنشطة  االستراتيجي 
على  والمحافظة  المنافسة   مثل  مثله  كبيرًا  هاجسًا  المجتمع 
األيام  من  يوم  في  نادك  تكن  ولم  بالجودة.  واالهتمام  العمالء 
منتجات  تقديم  على  قائم  اقتصادي  دور  ذات  إنتاج  وحدة  مجرد 
بجودة عالية وبأسعار مقبولة وبأساليب ترويجية مبهرة فقط بل 
كانت فكرة إنشائها  من األساس من قبل حكومة المملكة العربية 
اقتصاديًا مجتمعيًا  تكون صرحًا  أن  لهدف سامي هو  السعودية 
لتنمية مستدامة بدأت بتوطين البادية وتطورت إلى خدمة األمن 
وتجاه  المجتمع  تجاه  نادك  التزام  مواصلة  إن  الوطني.  الغذائي 
البيئة هو خيار تحتمه عليها  تطور الحياة المدنية الحديثة وثقافة 
الجوانب  تراعي  التي  المنتجات  عن  يبحث  بات  الذي  المستهلك 
الصحية ، ويبحث عن الجهة التي تقدم خدماتها للمجتمع لتكون 
منتجاتها خياره المفضل. ونادك بحسبانها شركة وطنية تؤدي دورًا 
حيويًا في دعم القضايا االجتماعية  من خالل مزيج من الخدمات 
الخيرية ورعاية الفعاليات للعديد من القطاعات الصحية والتعليمة 

والرياضية وغيرها. 

أبرز مشروعات المسؤولية االجتماعية
بالشراكة مع   بالدم  للتبرع  نادك حملة  العام ٢٠١٧ نظمت  • في 
مدينة الملك فهد الطبية بمبنى اإلدارة العامة للشركة بالرياض. 
• ساهمت نادك برعاية فعاليات اليوم العالمي لمرضى السرطان 

الذي نظمته مدينة الملك فهد الطبية.
• قامت نادك برعاية برنامج اإلفطار الخيري بدار الرعاية االجتماعية 

للمسنين بالرياض.
• دخلت نادك في شراكات مع بعض الجامعات الرائدة ومعاهد 
األغذية  صناعة  في  المواهب  وصقل  لتدريب  الفني  التعليم 

والمشروبات، ودعم المواهب الشابة.
• وفي إطار سعيها لتعزيز الوعي بأنشطتها ومساهماتها من أجل 
دعم وتطوير المواهب وجهود البحث، شاركت نادك في العديد 
المعرض  بينها  ومن  الرائدة،  والغذائية  الزراعية  المعارض  من 
الخليجي في  الغذاء  ومعرض  الرياض،  في  السعودي  الزراعي 

دبي. 
واصلت نادك أيضًا جهودها ومسؤوليتها االجتماعية نحو التعليم 
من خالل شراكتها في البرامج الحكومية الخاصة بوزارة التعليم، كما 
ضاعفت جهودها لتفعيل برامج التغذية الصحية وترسيخ مفاهيم 
السالمة الغذائية في مدارس المملكة. وقد قدمت نادك ما يزيد 
عن ١5٠,٠٠٠ عينة مجانية من الحليب ومنتجات األلبان والعصائر 

والمخبوزات . 
المسؤولية  برامج  نطاق  توسيع  في   جاهدة  نادك  وتسعى 
االجتماعية، حيث تخطط الشركة لمبادرات عدة في هذا المجال. 
وقود  ومصادر  جديدة  خضراء  تقنيات  في  االستثمار  تعتزم  كما 

بديلة بهدف تقليص انبعاثات الغازات الكربونية.

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام
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الجوائز واإلنجازات
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إدارة 
المراجعة الداخلية 

المقدمة:
إن مجلس إدارة شركة نادك يلتزم بأن تكون إدارة المراجعة الداخلية 
ومراقبة  وتحسين  لضبط  الضرورية  اآلليات  إحدى  هي  بالشركة 
األداء على مستوى الشركة ككل وذلك من أجل تطوير ممارسات 
إدارة  فإن  الوقت  نفس  في  أنه  إال  بالشركة،  والحوكمة  العمل 
بالشركة،  الثالث"  الدفاع  "خط  فقط  تعتبر  الداخلية  المراجعة 
الداخلية ال يلغى مسؤوليات كبار  المراجعة  إدارة  أن دور  بمعنى 
واجباتهم  حيال  اإلدارات  لمختلف  العموم  ومدراء  التنفيذيين 
الوظيفية نظرًا ألنهم يمثلون "الخطوط األولى" بالشركة بالنسبة 

لمسألة الحد من المخاطر ووضع الضوابط الرقابية الكافية لها.
لجنة  إلى  تقاريرها  وترفع  وظيفيًا  الداخلية  المراجعة  إدارة  ترتبط 
نة من قبل الجمعية العامة للمساهمين، كما أنها  المراجعة الُمعيَّ

تتبع إداريًا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة. 
الدولي لممارسة  المهني  الداخلية باإلطار  المراجعة  إدارة  وتلتزم 
أعمال المراجعة الداخلية الذي أصدره المعهد الدولي للمراجعين 
المهنية  الدولية  المعايير  على  تشتمل  والذي   ،)IIA( الداخليين 
األساسية  المباديء  إلى  باإلضافة  الداخلية  المراجعة  لمزاولة 
للمراجعة الداخلية وتعريف المراجعة الداخلية اإلرشادات التطبيقية 

أو التكميلية وغيرها من العناصر.
وتنتهج إدارة المراجعة الداخلية بشركة نادك أسلوب مراجعة مبني 
على المخاطر والذي يهدف إلى التركيز على المجاالت واألنشطة 

ل خطرًا أكبر على أداء الشركة إن وجدت. التي قد ُتَشكِّ
وبناًء على ما سبق ِذكُره عاليه، فإن مهمة إدارة المراجعة الداخلية 
التنظيمية  القيمة  وحماية  بتعزيز  تقوم  أن  هي  نادك  بشركة 
لشركة نادك من خالل التأكيد والمشورة الموضوعية والمستندة 

على المخاطر ألصحاب المصلحة. 

وفيما يلي ملخصًا ألهم أعمال وإنجازات إدارة المراجعة الداخلية 
بشركة نادك خالل عام ٢٠١٧ م:

أواًل:  أعمال المراجعة الداخلية:
تعتبر  والتي  التالية  المهام  بعمل  الداخلية  المراجعة  إدارة  قامت 
لمزاولة  المهنية  الدولية  للمعايير  اختصاصاتها وفقًا  من صميم 
الداخلية  المراجعة  الئحة  مع  تماشيًا  وأيضًا  الداخلية  المراجعة 
المعتمد، ومما ال شك فيه أن بعضًا منها قد ساهم في تعزيز 
الرقابية والحد من المخاطر وتحقيق األهداف المرجوة  الضوابط 

وهي: - 
• تم تنفيذ خطة المراجعة التشغيلية لعام ٢٠١٧ بنسبة إنجاز ١٠٠% 
رئيسية  تطمينية  مراجعة  عملية   ١3 عدد  على  اشتملت  والتي 

تم  والتي  واألنشطة  العمليات  مراجعة  خاللها  تم  مختلفة 
تصنيفها سابقًا بحسب عملية تقييم المخاطر "كعالية الخطورة" 
للتحقق من كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية المفروضة على تلك 

العمليات واألنشطة والحد من المخاطر التي تواجهها.
• تم إجراء عمليات متابعة مع مدراء عموم اإلدارات لجميع النتائج 
بما   ٢٠١٧ عام  خالل  الداخلية  المراجعة  تقارير  في  وردت  التي 
يتفق مع توصيات إدارة المراجعة الداخلية لضمان تنفيذ تلك 

اإلجراءات التصحيحة المقترحة في الوقت المناسب.
المراجعة  • تم عمل تقييم داخلي شامل خالل عام ٢٠١٧ لجودة 
الداخلية وذلك لقياس مدى التزام إدارة المراجعة الداخلية باإلطار 
المهني الدولي لممارسة أعمال المراجعة الداخلية أثناء تنفيذها 
لمهامها، وقد تم مقارنته بنتائج تقييم الجودة لعام ٢٠١6 وأظهرت 
نتيجة التقييم نجاح إدارة المراجعة الداخلية بتحقيق التزام بنسبة 
١٠٠% باإلطار المهني الدولي لممارسة أعمال المراجعة الداخلية، 

وسيتم عمل تأكيد للجودة من خالل تقييم خارجي مستقل.
• تم عمل تحديث لعملية تقييم المخاطر خالل عام ٢٠١٧ لجميع 
وذلك  نادك  داخل شركة  للمراجعة  القابلة  واألنشطة  اإلدارات 
لتحديث خطة المراجعة الداخلية التشغيلية لعام ٢٠١8، وقد تم 
خالل عملية التحديث لتقييم المخاطر مناقشة أصحاب المصالح 
اإلدارات  ورؤساء  المراجعة  ولجنة  اإلدارة  )مجلس  الرئيسيين 
التشغيلية واإلدارة العليا( وعكس أية أمور هامة بناًء على تلك 

المناقشات في خطة المراجعة التشغيلية لعام ٢٠١8. 
• تم االستمرار في هيكلة الموارد البشرية إلدارة المراجعة الداخلية 
والصادر  الداخلية  المراجعة  لكفاءات  االسترشادي  لإلطار  وفقًا 
إدارة  دعم  طريق  عن  وذلك  الداخليين  المراجعين  معهد  من 
الجدد  الداخليين  المراجعين  الداخلية وتعيين عدد من  المراجعة 
ذوي الكفاءة والخبرة المهنية لتغطية معظم األعمال والمجاالت 

الخاضعة للمراجعة عالية الخطورة.
• ال تزال إدارة المراجعة الداخلية تستثمر في برامج التقنية اآللية 
يخص  ما  سواًء  الداخلية  المراجعة  بمجال  الخاصة  الحديثة 
ال  لبرنامج  الداخلية عن طريق تطبيقها  المراجعة  أنشطة  إدارة 
)Teammate( و الذي ساعد إدارة المراجعة الداخلية من االنتقال 
من أنماط اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة بدون ورق مما وفر الكثير 
المراجعة  أسلوب  وفيما يخص  المال،  و  الوقت  و  الجهد  من 
المستمر تم تطوير تطبيقها لبرنامج ال )Tableau(  و هو عبارة 
عن منهجية حديثة في عالم المراجعة الداخلية تركز على اكتشاف 
أي معامالت غير اعتيادية أو تحتوي على أخطاء أو عدم امتثال 
احتساب  و  البيانات  تحليل  خالل  من  الشركة  داخل  لإلجراءات 
المؤشرات و النسب و التي بناًء على نتائجها قد يتم إجراء المزيد 
من إجراءات المراجعة المكثفة الكتشاف مصدر الخطر إن وجد.

• و تقوم إدارة المراجعة الداخلية حاليًا وبالتنسيق مع إدارة تقنية 
المعلومات بدراسة تطبيق نظام  ذكاء األعمال

 Oracle( في برنامج إدارة تخطيط الموارد )Business Intelligence( 
ERP( وذلك لتعزيز استخدام المراجعة المستمرة ألعمال الشركة 

بما يسهم في المراجعة وفحص االلتزام المستمر. 
• قامت إدارة المراجعة الداخلية بتعريف اإلدارة التنفيذية للشركة 
ولجنة المراجعة بأهمية تكوين إطار خاص باإلبالغ عن المخالفات 

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام



29التقرير السنوي ٢٠١٧ منادك

هيئة سوق  من  الصادرة  الحوكمة  الئحة  مع  تماشيًا  بالشركة 
المراجعة  إدارة  وقامت  وجودها  من  التأكد  تم  وبالتالي  المال، 

الداخلية بمراجعتها.
 )Internal Audit Charter( تم تحديث الئحة إدارة المراجعة الداخلية •
واعتمادها من لجنة المراجعة وأيضًا الئحة لجنة المراجعة وتم 
التأكد من تحديث دليل سياسات وإجراءات عمل إدارة المراجعة 
واعتمادهما من   )Policies & Procedures Manual( الداخلية 

لجنة المراجعة.

ثانيًا:  أعمال المراجعة الداخلية ألنظمة وتقنية 
المعلومات :

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بشركة نادك بالتعاون مع أحد مكاتب 
االستشارات العالمية الرائدة في مجال مراجعة أنظمة وتقنية 

المعلومات شركة ديلويت آند توش )Deloitte(، وفيما يلي 
ملخصًا ألهم األعمال التي تمت في ذلك الخصوص: -

بأنشطة  والمتعلقة  المتأصلة  للمخاطر  شامل  تقييم  عمل   •
وأنظمة تقنية المعلومات. 

• عمل خطة مراجعة شاملة مدتها ثالث سنوات لمراجعة نظم 
الممارسات  أفضل  مع  ينسجم  بما  الشركة  في  المعلومات 

.) IIA ( الصادرة من المعهد الدولي للمراجعين الداخليين
• البدء في تنفيذ خطة مراجعة نظم المعلومات بالشركة ومنها 
القيام بعمل مراجعة شاملة  على سبيل المثال وليس الحصر 
الحوسبة  نظام  إلى  نادك  شركة  تحول  لمشروع  ومكثفة 
السحابية )Oracle Cloud Fusion(، وهو من المشاريع الرائدة 

في المنطقة.

ثالثًا:  القوائم والتقارير المالية األولية 
والسنوية:

تولي إدارة المراجعة الداخلية اهتمامًا كبيرًا بالقوائم والتقارير 
المالية األولية والسنوية لشركة نادك، ولذلك فقط حرصت على 
تخصيص عدد ساعات كافي من ضمن خطتها التشغيلية لذلك 

األمر، وبخصوص هذا الشأن قامت إدارة المراجعة الداخلية بعمل 
المهام اآلتية: -

• دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على 
نزاهتها  لضمان  بشأنها  والتوصية  الرأي  وإبداء  المراجعة  لجنة 

وعدالتها وشفافيتها.
• دراسة السياسات والتقديرات المحاسبية المتبعة في الشركة أو 
أي مسائل مهمة أو غير مألوفة والناتجة عن التحول إلى المعايير 
المحاسبية الدولية للتقارير المالية )IFRS( وإبداء الرأي والتوصية 

للجنة المراجعة في شأنها.

رابعًا:  أعمال الحوكمة:
قامت إدارة المراجعة الداخلية بعمل بعض المهام المتعلقة بنظام 
الحوكمة  نظام  وتطوير  تعزيز  إلى  أدت  بدورها  والتي  الحوكمة 

وااللتزام بشركة نادك وهي:
النظام  لتحديث  لة  الُمشكَّ اللجنة  في  استشاري  بدور  القيام   •
األساسي لشركة نادك وفقًا للتعديالت األخيرة لنظام الشركات 

الصادر من وزارة التجارة واالستثمار.

اللجان  أو  اإلدارة  لمجلس  التابعة  سواًء  اللوائح  جميع  مراجعة   •
المكافآت  لجنة  والئحة  التنفيذية  اللجنة  كالئحة  عنه  المنبثقة 

والترشيحات والئحة لجنة االستثمار والئحة لجنة المراجعة.
• مراجعة سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.

رة. • مراجعة مصفوفة الصالحيات المطوَّ
• مراجعة الئحة حوكمة نادك.

خامسًا:  أعمال استشارية أخرى:
قامت إدارة المراجعة الداخلية بعمل بعض المهام االستشارية بناًء 
على طلب من لجنة المراجعة أو اإلدارة العليا بالشركة والتي بدورها 
أدت إلى تعزيز القيمة التنظيمية للشركة وهي على سبيل المثال 

ال الحصر:
• القيام بدور استشاري في اللجنة الُمّشكلة للتحول من المعايير 
.)IFRS( السعودية إلى معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية

مشروع  لمتابعة  الُمّشكلة  اللجنة  في  استشاري  بدور  القيام   •
االندماج المعلن عنه مع شركة )الصافي دانون(.

الشركات  إحدى  مع  التنسيق  وأيضًا  استشاري  بدور  القيام   •
العالمية لمساعدة إدارة الشركة في قياس المحاصيل الزراعية 

بالقيمة السوقية العادلة.
• تعريف اإلدارة التنفيذية للشركة بأهمية وجود تأمين مسؤولية 
العروض  ومراجعة  التنفيذيين،  وكبار  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
المقدمة من شركات التأمين وإعطاء توصية بملحوظات إدارة 

المراجعة الداخلية عن تلك العروض.

سادسًا:  أعمال المسؤولية االجتماعية:
المساهمة في  الداخلية في  المراجعة  إدارة  ومن منطلق حرص 
االجتماعية  المسؤولية  يخص  فيما  نادك  شركة  هدف  تحقيق 

قامت إدارة المراجعة الداخلية باألعمال التالية:
بتقديم ورشة  الداخلية  المراجعة  التنفيذي إلدارة  الرئيس  • قيام 
عمل بعنوان "األساليب الحديثة في المراجعة الداخلية". وذلك 
العربية  بالمملكة  الداخلية  للمراجعة  السادس  المؤتمر  في 

السعودية.
• قيام إدارة المراجعة الداخلية وبالتنسيق مع الجمعية السعودية 
ورش  وعقد  الجميعة  سفراء  باستضافة  الداخليين  للمراجعين 
نادك  بشركة  الداخلية  المراجعة  إدارة  داخل  لهم  تدريبية  عمل 
لتعريفهم بمهنة المراجعة الداخلية من وجهة نظر عملية وأيضًا 

تجربة شركة نادك الرائدة في مجال المراجعة الداخلية.

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام
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األداء 
المالي
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القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام

يعود سبب االنخفاض في صافي ربح الشركة للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض المبيعات بنسبة 6.6٢% وذلك نتيجة 
انخفاض الطلب في السوق بشكل عام في حين انخفضت تكلفة اإلنتاج بنسبة ٢.٧8% نتيجة انخفاض المبيعات وكان لذلك كله األثر على مجمل الربح 
حيث انخفض مجمل الربح بنسبة %١٢.٧4 متأثرًا باالنخفاض في حجم المبيعات، ومن ناحية أخرى انخفضت مصاريف البيع والتسويق بنسبة ٠.١٢% 
وانخفضت أيضًا المصاريف العمومية واإلدارية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة ١3.١٧% وذلك نتيجة فاعلية برامج خفض التكاليف كما 
يعود االرتفاع في اإليرادات الناتجة من األنشطة التشغيلية األخرى مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة بيع الشركة حصتها في شركة تأصيل 
الدواجن في حين كان هناك أثرًا سلبيًا نتيجة انخفاض أسعار بيع األبقار وأدى ذلك كله إلى انخفاض الربح التشغيلي بما نسبته 4١.٧%, ومن جهة أخرى 
انخفضت تكلفة التمويل والتسهيالت البنكية نتيجة رسملة بعض تكاليف االقتراض على المشروعات تحت التنفيذ مما كان لذلك أثرًا إيجابيًا على 
صافي الربح كما كان لمخصص الزكاة أثرًا ايجابيًا أيضًا على صافي الربح للفترة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. الجدير بالذكر أنه بالرغم من 
انخفاض إجمالي مبيعات الشركة بنسبة 6.6٢ % إال أن مبيعات قطاع األلبان والتصنيع الغذائي قد انخفضت بنسبة 5.٧6 % فقط وذلك نتيجة انخفاض 
الطلب في سوق األلبان واألغذية بشكل عام، في حين انخفضت مبيعات القطاع الزراعي بنسبة ١4 % نتيجة تغير التركيبة المحصولية بما يناسب الطلب 

في األسواق.

2013م2014م2015م2016م2017مالقيمه بالمليون ريال

3,020.03,003.92,831.72,499.02,154.8األصول غير المتداولة

2,313.72,276.12,189.62,044.21,850.9 ممتلكات وآالت ومعدات  

706.3727.8642.1454.8303.9األصول األخرى - طويلة األجل 

١,0٧٤.2١,035.8١,022.١929.88٤0.8األصول المتدوالة 

٤,09٤.١٤,039.٧3,853.83,٤28.82,995.6مجموع األصول 

١,٤25.3١,٤١8.2١,353.٧١,259.0١,١52.٤حقوق المساهمين 

847.0847.0770.0700.0600.0رأس المال 

578.3571.2583.7559.0552.4اإلحتياطي واألرباح المدورة 

١,256.5١,283.0١,٤١١.١١,066.٧835.٧الخصوم غير المتداولة 

١,٤١2.3١,338.5١,089.0١,١03.١١,00٧.٤الخصوم المتداولة 

2,668.82,62١.52,500.١2,١69.8١,8٤3.١مجموع الخصوم 

٤,09٤.١٤,039.٧3,853.83,٤28.82,995.5مجموع الخصوم وحقوق المساهمين 

الميزانية كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ م
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2013م2014م2015م2016م2017مالمبلغ بالمليون ريال

1,815.9 1,977.3 2,234.1 2,176.5 2,032.5  المبيعات  **

)1,188.5()1,277.3()1,386.0()1,338.6()1,301.4(تكلفة المبيعات **

627.4 700.0 848.0 837.9 731.1 إجمالي الربح 

)448.1()477.6()564.4()549.5()548.8(مصاريف البيع والتوزيع **

)82.7()92.0()112.3()115.4()100.2(المصاريف العمومية واإلدارية **

43.3 15.0 23.4 )5.6(15.5 مصروفات وإيرادات أخرى **

139.9 145.4 194.8 167.5 97.6 الدخل من العمليات الرئيسية 

)35.9()37.5()45.7()67.4()59.9(تكلفة التمويل والتسهيالت البنكية 

104.0 107.9 149.1 100.1 37.7 الدخل قبل الزكاة 

)3.8()0.7()7.7()5.8(2.2 الزكاة 

100.2 107.2 141.3 94.2 39.9 صافي الدخل 

2013م2014م2015م2016م2017مالمؤ�ش

5.5%5.4%6.3%4.3%2.0%العائد على المبيعات 

8.7%8.5%10.4%6.6%2.8%العائد على حقوق المساهمين 

 1.22  1.32  1.34  1.26  1.41 نسبة القروض إلى حقوق الملكية 

10.9%8.9%13.0%)2.6%()6.6%(نسبة نمو المبيعات 

7.7%7.4%8.7%7.7%4.8%نسبة الربح التشغيلي من المبيعات 

 77.00  77.00  77.00  84.70  84.70 عدد األسهم )بالمليون( 

 1.30  1.39  1.84  1.11  0.47  ربحية السهم )ريال( 

2013م2014م2015م2016م2017مالقيمة بالمليون ريال

136.0 355.0 503.2 522.6 108.3 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

438.6 )571.9()600.5()496.9()354.8(صافي استخدامات النقد في األنشطة اإلستثمارية 

301.2 254.5 121.9 )67.5(227.8 صافي النقد من األنشطة التمويلية 

 ** تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض السنة الحالية 
انخفضت مبيعات الشركة في عام ٢٠١٧م مقارنة بالعام السابق ٢٠١6م نتيجة النخفاض الطلب في السوق بشكل عام وتأثر السوق بشكل متفاوت في أداء بعض الفئات 

حيث سيتم توضيح ذلك بشكل مفصل في تحليل المبيعات بالصنف. 

إنخفضت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية نتيجة انخفاض صافي الربح بشكل رئيسي وكذلك يعود االنخفاض إلى تحول السوق إلى األسواق الرئيسية مما أدى 

إلى زيادة األرصدة المدينة، قامت الشركة خالل عام ٢٠١٧م بتعجيل الدفع للموردين مما أثر على التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية. 

حركة التدفقات النقدية

مؤشرات األداء الرئيسية 

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام

قائمة الدخل للفترة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ م
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نسبة النمو 2016م2017مالقيمه بالمليون ريال
نسبة من مبيعات 

2017
نسبة من مبيعات 

2016

89.6%90.4%-5.8%1,837.31,949.5قطاع األلبان والتصنيع الغذائي **

10.4%9.6%-14.0%195.2227.0القطاع الزراعي 

100.0%100.0%-6.6%2,032.52,176.5إجمالي المبيعات

نمو المبيعات بالقطاع

تحليل المبيعات باألصناف **

 ** تم إعادة تبويب أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض السنة الحالية 
 تعتمد نادك في أعمالها على قطاعي أعمال رئيسيين : قطاع األلبان والتصنيع الغذائي والقطاع الزراعي وقد تأثرت مبيعات الشركة بالظروف السوقية 
وانخفضت المبيعات  خالل العام المالي ٢٠١٧ بنسبة 6.6%  مقارنة بالعام السابق وكان النخفاض مبيعات القطاع الزراعي أثرًا في انخفاض مبيعات 

الشركة بشكل عام 

 األلبان الطازجة ومشتقاتها 
الرئيسية  المنتجات  هي  ومشتقاتها  الطازجة  األلبان  منتجات  تعتبر   
والمؤثرة في نتائج األعمال والتي تشتمل على  الحليب الطازج، اللبن، 
الزبادي، اللبنة والقشطة الطازجة والتي تأثر أداؤها بمعدالت أداء السوق 

إجمااًل حيث انخفضت مبيعات الشركة في هذه الفئة بما نسبته %5. 

 العصائر الطازجة 
والتي  الطازجة  العصائر  من  ومتنوعة  واسعة  مجموعة  نادك  تمتلك   
ترضي رغبات المستهلك من حيث جودتها وتنوعها وكذلك قوة التوزيع 
التي تمتلكها الشركه والتي يتم من خاللها توفير منتجاتها بجميع قنوات 
التوزيع إضافة إلى ذلك منتجات العصائر المميزة Premium  والتي تم 
إضافتها خالل عام ٢٠١5 وذلك لخلق ميزة تنافسية لمنتجات الشركة بين 

نسبة التغ�ي 2016م2017مالقيمه بالمليون ريال

-5.0%894.1940.8األلبان الطازجة ومشتقاتها 

-16.5%342.9410.6العصائر الطازجة 

-6.7%349.6374.5منتجات ألبان طويلة األجل 

4.1%206.1197.9أجبان وزبدة 

63.4%23.314.2زيت الزيتون 

-8.3%٧6.683.5منتجات زراعية 

-27.2%74.8102.7أعالف 

24.9%65.252.2مبيعات أخرى 

-6.6%2,032.52,١٧6.5إحمالي المبيعات 

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام

 ** تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض السنة الحالية. 

أكبر عدد من المستهلكين، انخفضت  المنتجات وجذب  الفئة من  هذه 
مبيعات هذه الفئة في عام ٢٠١٧م مقارنة بعام ٢٠١6م بما نسبته ١6.5% 
وذلك للتأثر الكبير لهذه الفئة بأداء السوق وانخفاض الطلب على هذه 

الفئة من المنتجات.  

 منتجات ألبان طويلة األجل 
 تعتبر منتجات األلبان طويلة األجل من أهم الفئات التي تساعد في نمو 
مبيعات الشركة وتتميز بكبر حجم السوق وتوافر فرص بيعية كبيرة إال 
أن هذه الفئة شهدت منافسة كبيرة في عام ٢٠١٧م وانخفاض أسعارها 
بشكل كبير مما أدى إلى االنخفاض في قيمة مبيعات هذه الفئة مقارنة 

بالعام ٢٠١6م وبما نسبته ٧.%6 
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نسبة التغ�ي نسبه من الإجمالي 2016منسبه من الإجمالي 2017مالقيمة بالمليون ريال

-5.8%84.1%84.81,830.3%1,723.6المملكة العربية السعودية 

-9.6%15.5%15.0338.0%305.6دول مجلس التعاون الخليجي وأخرى 

-60.3%0.4%0.28.2%3.3السودان 

-6.6%100.0%100.02,176.5%2,032.5إجمالي المبيعات 

نسبة التغ�ي نسبة من المبيعات2016منسبة من المبيعات2017مالقيمة بالمليون ريال

-2.8%61.5%64.81,338.6%1,301.4تكلفة البضاعة المباعة 

-0.1%25.2%27.0549.5%548.8مصاريف البيع والتوزيع 

-13.2%5.3%4.9115.4%100.2المصاريف العمومية واإلدارية 

-378.5%0.3%5.6-0.8%-15.5)إيرادات( مصاريف تشغيلية أخرى )صافي( 

-3.7%92.3%96.02,009.0%1,934.9إجمالي المصاريف التشغيلية 

التوزيع الجغرافي للمبيعات 

المصاريف التشغيلية 

تأثرت المبيعات في جميع المناطق نتيجة انخفاض الطلب في السعودية ودول الخليج إال أن االنخفاض في مبيعات السودان يعود إلى تصدير منتجات 
المشروع داخل المملكة الستخدام الشركة المحلي.

انخفاض المصاريف التشغيلية مقارنة بالعام ٢٠١٧ يرجع إلى انخفاض حجم المبيعات بنسبة 6.6%  وبالتالي انخفضت تكلفة المبيعات مقارنة بنفس 
الفترة من العام السابق وصاحب ذلك االنخفاض في حجم المبيعات انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع بنسبة ٠.١% مقارنة بنفس الفترة من العام 
السابق كما انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة ١3.٢%  مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وزادت االيرادات التشغيلية األخرى بنسبة 

كبيرة نتيجة بيع حصة الشركة في شركة تأصيل الدواجن مما أدى ذلك كله إلى انخفاض المصاريف التشغيليه بنسبة ٧.%3

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام

  األجبان والزبدة 
 شهدت أسواق األجبان والزبدة خالل العام ٢٠١٧م منافسة قوية ومنح 
العروض  وبالرغم من هذه  البيع،  قنوات  كبيرة خالل جميع  خصومات 
تمكنت نادك من زيادة مبيعات هذه الفئة بنسبة 4.١% ويستمر بذلك 
نمو مبيعات هذه الفئة من المنتجات لتميز المنتج وقيمتها المضافة 

للمستهلكين.

 زيت الزيتون
 تعتبر مبيعات زيت الزيتون أحد استرتيجيات الشركة الهامة والتي تنمو 
بشكل كبير ويستمر دعم هذه الفئة لنمو الشركة بشكل عام حيث بلغت 
الوطنية  الشركة  باسم  المنتج  الزيتون  زيت  ويعتبر   %63.4 النمو  نسبة 
للتنمية الزراعية )نادك( زيت عضوي مائة بالمائة وقد حاز على عدد من 

الجوائز الدولية لتميز قيمته ونوعيته.

 منتجات زراعية 
 شهد القطاع الزراعي بشكل عام انخفاضًا خالل العام ٢٠١٧م وذلك نتيجة 

لتغير التركيبة المحصولية بما يناسب الطلب في األسواق.

 أعالف 
الماضي  بالعام  مقارنة   %٢٧.٢ نسبته  بما  الشركة  مبيعات  انخفضت   

النخفاض الطلب. 

 مبيعات أخرى 
والحليب  والتمور  العجول  مبيعات  على  الفئة  هذه  مبيعات  وتشتمل   
 65.٢ المنتجات  هذه  مبيعات  وبلغت  األخرى  المنتجات  وبعض  الخام 
مليون ريال سعودي وبارتفاع قدره ٢4.9% مقارنة بنفس الفترة من العام 

السابق. 
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نسبة التغ�ي نسبة من المبيعات 2016منسبة من المبيعات 2017مالقيمة بالمليون ريال

3.4%38.3%38.9832.5%789.8تكاليف إنتاج مباشرة 

5.5%24.0%24.4522.8%495.6تكاليف الموظفين 

2.2%9.0%9.4195.4%191.3مصاريف تشغيلية 

-0.3%6.2%6.7135.4%135.8مصاريف التسويق 

49.9%0.5%0.411.7%7.8المصروفات اإلدارية 

-7.4%14.0%16.2305.6%330.1اإلستهالك 

-135.9%0.3%5.6-0.8%-15.5إيرادات ومصروفات أخرى 

3.0%92.3%95.22,009.0%1,934.9إجمالي مصاريف التشغيل 

نسبة التغ�ي نسبة من المبيعات 2016منسبة من المبيعات 2017مالقيمة بالمليون ريال

-6.6%100.0%100.02,176.5%2,032.5المبيعات 

التكاليف التشغيلية 
-2.8%61.5%64.01,338.6%1,301.4تكلفة البضاعة المباعة 

-0.1%25.2%27.0549.5%548.8مصاريف البيع والتوزيع 

-13.2%5.3%4.9115.4%100.2المصاريف العمومية واإلدارية 

-378.5%0.3%5.6-0.8%-15.5إيرادات مصاريف تشغيلية أخرى )صافي( 

-3.7%92.3%95.22,009.0%1,934.9إجمالي المصاريف التشغيلية 

-41.7%7.7%4.8167.4%97.6الربح التشغيلي 

تصنيف التكاليف التشغيلية 

الربح التشغيلي

تطور رأس المال العامل

إرتفاع طفيف في نسبة المصاريف التشغيلية إلى المبيعات نتيجة زيادة أسعار الطاقة ومدخالت الصناعة وكذلك انخفاض المبيعات، ويعود االنخفاض 
في إجمالي المصاريف التشغيلية كقيمة مطلقة بشكل عام إلى االنخفاض في حجم المبيعات وأثر تنفيذ برامج خفض التكلفة وخصوصا في تكلفة 

الموظفين وانخفضت مدخالت اإلنتاج نتيجة انخفاض المبيعات كما أثر االنخفاض الكبير في المصاريف اإلدارية في انخفاض التكاليف التشغيلية

يعود االنخفاض في الربح التشغيلي بشكل رئيسي إلى االنخفاض في حجم المبيعات.

زاد حجم العجز في رأس المال العامل للشركة خالل العام ٢٠١٧م ليصل الى 338.١ مليون ريال وذلك نتيجة تعجيل الدفع لموردي الشركة مقارنة بالعام 
الماضي ٢٠١6م، وستقوم الشركة على تقليص العجز في السنوات القادمة.

نسبة النمو 2016م2017مالقيمة بالمليون ريال
نسبة من مبيعات 

2017
نسبة من مبيعات 

2016

1,074.21,035.81,022.1929.75840.8األصول المتداولة 

1,412.31,338.51,089.01103.11007.4الخصوم المتداولة 

-166.6-173.35-66.9-302.7-338.1رأس المال العامل 

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام
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 تفاصيل حركة القروض من البنوك المحلية والرصيد
 كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام

بيان بالقروض القائمة ومواعيد استحقاقها

نسبة التغ�ي 2016م2017مالبيان 

166.37%941.9353.6أقل من سنة 

57.34%636.4404.4من سنة إلى سنتين 

-45.30%278.1508.4من سنتين إلى خمس سنوات 

-16.71%150.0180.1أكثر من خمس سنوات 

38.70%2,006.41,446.6الرصيد في نهاية 3١ ديسمبر ٢٠١5

ي 2017م
الرصيد النها�ئ

تسديدات 
خالل عام 

2017م

إضافات 
خالل عام 

2017م

فتتاحي 2017م الرصيد الإ

القيمه بالمليون ريال
ة القرض  ف�ت

الرصيد 
ي 

النها�ئ
الفوائد 

المستحقة 
أصل 

القرض  

إجالي 
الرصيد 
فتتاحي الإ

الفوائد 
المستحقة

أصل 
القرض

البنك األهلي التجاري  369.1 1.0 370.0 1,117.5 1,241.4 245.7 0.4 246.1 3 إل 27 شهراً
مصرف الراجحي  284.2 0.5 284.7 928.1 997.3 215.0 0.5 215.5 3 إل 51 شهراً
البنك السعودي الهولندي  237.6 1.5 239.1 1,165.9 1,207.4 197.2 0.5 197.6 3 إل 37 شهراً
البنك السعودي البريطاني  120.8 0.9 121.7 361.3 411.7 70.8 0.4 71.2 3 إل 24 شهراً
البنك السعودي لإلستثمار  178.5 0.8 179.3 1,423.2 1,222.9 378.6 1.0 379.5 3 إل 49 شهراً
مصرف اإلنماء  410.0 2.7 412.7 859.0 886.2 384.0 1.4 385.4 3 إل 56 شهراً
بنك الرياض  149.0 2.4 151.4 1,163.5 844.2 467.5 3.2 470.7 3 إل 83 شهراً

بنك الخليج  17.5 0.1 17.6 178.9 156.2 40.0 0.3 40.3 3 شهور
الرصيد كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ 1,766.6 9.8 1,776.5 7,197.3 6,967.3 1,998.8 7.7 2,006.4

منحت هذه القروض مقابل سندات ألمر وتستحق في التواريخ المتفق عليها مع البنوك وحسب ما هو موضح بالجداول المرفقة. 

تمثل كافة القروض عاليه جميع القروض الممنوحة للشركة من قبل البنوك المحلية بالمملكة العربية السعودية ووفقًا التفاقيات البيع باآلجل المبرمة 
مع الشركة وتلك البنوك مقابل سندات ألمر أصدرت لصالح هذه البنوك، ووفقًا للشريعة اإلسالمية. على أن يتم السداد وفقًا لمدة القرض الموضحة 

بالجدول عاليه.     



37التقرير السنوي ٢٠١٧ منادك

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام

ويوضح الجدول التالي حركة قروض صندوق التنمية الصناعية 

حركة قروض صندوق التنمية الزراعية 

نسبة التغ�ي 2016م2017مالقيمه بالمليون ريال 

-81.3%26.0 4.9 الرصيد اإلفتتاحي 

 -    -    -   اإلضافات خالل السنة 

-0.8  -   مصاريف التمويل المؤجلة 

-77.6%)21.9()4.9(المسدد خالل السنة 

-4.9 )0.0(الرصيد كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م

نسبة التغ�ي2016م2017مالقيمة بالمليون ريال 

-1.5%9.7 9.6 الرصيد اإلفتتاحي 

- -    -   اإلضافات خالل السنة 

0%)0.2()0.2(التسديدات خالل السنة 

-1.56%9.6 9.4 الرصيد كما في 3١ ديسمبر ٢٠١5

بتاريخ ١5 شوال ١43٠هـ )الموافق 4 أكتوبر ٢٠٠9م( تمت الموافقة على منح الشركة قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي تحت رقم ٢١3٢ و ٢١55 
بقيمة إجمالية قدرها ١٠5 مليون ريال سعودي، على أن يتم السداد على أقساط نصف سنوية تبدأ من ٢5 سبتمبر ٢٠١٠م وتنتهي بتاريخ ١4 يناير ٢٠١٧م، 

وتم إستخدام القرض بالكامل لتمويل توسعة مصنع األلبان وقد تم سداد القرض بالكامل في التاريخ المتفق عليه.    
وتجدر اإلشارة بأنه قد تم منح هذا القرض بضمان األصول الثابتة لمصنع األلبان واألرض المقام عليها المصنع وما يتم عليها من مستجدات وحيث 

أن الشركة قد سددت كامل القرض تم إنهاء الرهن للمصنع واألرض المقام عليها. 

بتاريخ ٢4 جمادى الثاني ١433هـ )الموافق 5 مايو ٢٠١٢م(، تمت الموافقة على منح الشركة قرض من صندوق التنمية الزراعية تحت رقم 8٠34٠5٠٠9 
بقيمة إجمالية قدرها 8.35 مليون ريال سعودي، بضمان أرض مملوكة للشركة وما أقيم عليها وما يستجد من إضافات وتوسعات على أن يتم السداد 
على أقساط سنوية تبدأ من 4 محرم ١44٠هـ )الموافق ١4سبتمبر ٢٠١8م( وتنتهي بتاريخ 4 محرم ١449هـ )الموافق 8 سبتمبر ٢٠٢٧م(، تم استخدام 8.35 
مليون ريال سعودي حتى 3١ ديسمبر٢٠١6م )3١ ديسمبر ٢٠١5م: 8.35 مليون ريال سعودي( من قيمة القرض لتمويل مشروع شبكات ري تنقيط شتالت 

الزيتون.
بتاريخ ١ ذو القعدة ١433هـ )الموافق ١٧ سبتمبر ٢٠١٢م(، تمت الموافقة على منح الشركة قرض آخر تحت رقم 8٠38٠5٠48 بقيمة إجمالية قدرها 6.١ 
مليون ريال سعودي، بضمان سيارات وآالت ومعدات المملوكة للشركة على أن يتم السداد على أقساط سنوية تبدأ من ١ ذو القعدة ١436هـ )الموافق 
١5 أغسطس ٢٠١5م( وتنتهي بتاريخ ١ ذو القعدة ١445هـ )الموافق 8 مايو ٢٠٢4م(. تم استخدام القرض بالكامل للمساهمة في مشروع معاصر الزيتون 

والسمسم.    
وقد بلغ رصيد هذه القروض كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م مبلغ 9.4 مليون ريال سعودي )3١ ديسمبر ٢٠١6م: 9.6 مليون ريال سعودي(
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الحوكمـة
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لدى الشركة نظام حوكمة معتمد يتوافق مع أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادر من هيئة السوق المالية والذي يتضمن القواعد والمعايير المنظمة 

إلدارة الشركة من أجل ضمان االلتزام بأفضل الممارسات التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح.

تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ، باستثناء األحكام الواردة في أدناه:

أسباب عدم التطبيقنص المادة / الفقرةرقم المادة / الفقرة

في المادة العشرون / الفقرة ١٠ منفصلة  أو  متصلة  تسع سنوات  على  يزيد  ما  أمضى  قد  يكون  أن   / االستقالل  عوارض 
الفقرة استرشادية  عضوية مجلس اإلدارة

التقييم / مالم يطبق منها كلها حيث أنه لدى الشركة اآلليات الالزمة لتقييم األداء سنويًا لإلدارة المادة الحادية واالربعون
المادة استرشادية  التنفيذية

المادة الحادية والخمسون / الفقرة ب

عضوية اللجان / تراعي الشركة عند تشكيل لجنتي المكافآت والترشيحات أن يكون أعضاؤها من 
غير  بأشخاص من  أو  تنفيذيين  غير  بأعضاء  المستقلين، ويجوز االستعانة  اإلدارة  أعضاء مجلس 
المشار  اللجنتين  رئيس  يكون  أن  غيرهم، على  أم  المساهمين  أكانوا من  المجلس سواًء  أعضاء 

إليهما في هذه الفقرة من األعضاء المستقلين

تم تكوين اللجنة مع 
بداية دورة مجلس 

اإلدارة الحالي وذلك 
قبل صدور الئحة 

الحوكمة المحدثة، 
وعلى أية حال سيتم 

االلتزام بها عند تكوين 
اللجنة للدورة القادمة  

المادة استرشاديةتشكيل لجنة إدارة المخاطرالمادة السبعون

المادة استرشاديةاختصاصات لجنة إدارة المخاطرالمادة الحادية والسبعون

المادة استرشاديةاجتماعات لجنة إدارة المخاطرالمادة الثانية والسبعون

المادة استرشاديةالمسؤولية االجتماعيةالمادة السابعة والثمانون

ب  الفقرة   / والتسعون  الثالثة  المادة 
من البند الرابع

اإلفصاح عن المكافآت / خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على 
الفقرة استرشاديةأن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

المادة استرشاديةتشكيل لجنة حوكمة الشركاتالمادة الخامسة والتسعون

مازال بعض ما لم يطبق من الالئحة فقرات استرشادية وسيتم البدء بالتطبيق لـ )بعضها أو كلها( مستقباًل أو لحين إلزاميتها من هيئة السوق المالية أو وزارة التجارة واالستثمار.

تطبيق متطلبات الئحة الحوكمة

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام
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مجلس اإلدارة

انتخاب مجلس اإلدارة 

لقد انتخبت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في السابع عشر من مارس من عام ٢٠١5 م مجلس اإلدارة الحالي اعتبارًا من األول من أبريل من عام 

٢٠١5م ولمدة ثالث سنوات. والجداول التالية توضح أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان، ومناصبهم، وصفة عضويتهم، وعضويتهم بالشركات 

المساهمة األخرى، وسجل حضورهم باجتماعات المجلس التي ُعقدت خالل عام ٢٠١٧م

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ، وأعضاء اللجان ، واإلدارة التنفيذية ، ووظائفهم 
الحالية والسابقة ومؤهالتهم:

الوظائف الحاليةالمنصبالسم

• رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الشيخ سليمان الراجحي• رئيس مجلس اإلدارةسليمان عبدالعزيز الراجحي
• رئيس مجلس إدارة شركات الوطنية الزراعية

• رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية

•  نائب رئيس مجلس اإلدارةمحمد عبدالله أبونيان
• رئيس اللجنة التنفيذية

• رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو نيان القابضة
• رئيس مجلس إدارة شركة )اكوا باور(

• رئيس شركة تبريد السعودية
• رئيس شركات بيركفيلد فلتر السعودية )وتيكو(

• العضو المنتدب والرئيس التنفيذيعبدالعزيز محمد البابطين
• عضو لجنة المكافآت والترشيحات

• عضو اللجنة التنفيذية
• عضو لجنة االستثمار

• عضو مجلس إدارة هيئة الدواء والغذاء
• عضو مجلس إدارة لجنة الزراعة في الغرفة التجارية

• عضو مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية
• نائب رئيس مجلس ورئيس اللجنة التنفيذية للمركز الوطني للنخيل والتمور

• عضو مجلس اإلدارةحمد عبدالعزيز البطشان
)ممثل صندوق االستثمارات العامة(

• وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية
• عضو مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

• عضو مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس

• عضو مجلس اإلدارةفهد ثنيان الثنيان
• رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

• العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الجبس االهلية
• شريك ومدير عام شركة جودت للمقاوالت

• مدير عام مؤسسة فات للتجارة

• عضو مجلس اإلدارةمازن أحمد الجبير
• رئيس لجنة االستثمار
• عضو لجنة المراجعة

• عضو لجنة المكافآت والترشيحات
• عضو اللجنة التنفيذية

• عضو منتدب شركة جوارس

• عضو مجلس اإلدارةسمير علي قباني
• عضو لجنة المكافآت والترشيحات

• عضو اللجنة التنفيذية
• عضو لجنة االستثمار

• رئيس مجلس إدارة شركة حلول مياه الري والطاقة الزراعية
• رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية بالرياض

• عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب السعودية
• شريك ونائب رئيس مجلس اإلدارة في الشركة االستشارية الزراعية أجروسيرف

المؤهالت والخبراتالوظائف السابقةالسم

• العضو المنتدب في شركة الراجحي سليمان عبدالعزيز الراجحي
المصرفية لالستثمار

تتجاوز خبراته 6٠ عامًا في الزراعة واألعمال المصرفية ، وشارك في العديد من المشروعات الهامة، منها 
إنشاء شركة الراجحي المصرفية لالستثمار وهي مؤسسة مصرفية ضخمة، كما ساهم في إقامة أضخم 

مشروع إلنتاج الدواجن والبيض في مزرعة القصيم بالمملكة العربية السعودية. هذا إلى جانب تطويره 
ألضخم مشروع تربية أغنام ومواشي في الجوف داخل المملكة.

يعد أول من قام باستيراد التكنولوجيا الحديثة لتسخير الموارد المائية الشحيحة للزراعة في المملكة العربية • عضو مجلس إدارة شركة مبكومحمد عبدالله أبونيان
السعودية. ويملك السيد/ أبونيان خبرة تتجاوز 3٢ عامًا في قطاع المياه.

• عدة مناصب في قطاع األغذية  عبدالعزيز محمد البابطين
والمشروبات بالشركة

حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من األكاديمية العربية وشهادة البكالوريوس في الهندسة 
الزراعية من جامعة المك سعود ويملك خبرة طويلة وواسعة في اإلدارة والقيادة، حيث تولى مناصب عدة 

في قطاع األغذية والمشروبات، وبشكل خاص لدى نادك، حيث تجاوز مشواره المهني فيها 3٠ عاًما.

• رئيس قطاع األغذية لدى شركة آراسكوحمد عبدالعزيز البطشان
• رئيس قطاع اإلنتاج الحيواني في كلية 
علوم األغذية والزراعة في جامعة الملك 

سعود

حاصل على درجة الدكتوراة من جامعة كاروالينا الشمالية الحكومية في الواليات المتحدة األمريكية في 
العام ١995، والماجستير في علوم وتغذية الدواجن من جامعة أيوا في الواليات المتحدة األمريكية، وشهادة 

البكالوريوس من كلية الزراعة في جامعة الملك سعود في الرياض.

حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية • إدارة عدة شركات خاصةفهد ثنيان الثنيان
اد األعمال الذين يشاد  ويشغل فهد بن ثنيان الثنيان عضوية مجلس إدارة نادك منذ العام ٢٠٠3 وهو أحد روَّ
بإنجازاتهم في المملكة العربية السعودية، حيث أسس مشروعات هامة في مجالي الصناعة والتجارة ولديه 

خبرات تتجاوز ٢٠ عامًا في مجاالت التصنيع والتمويل ضمن قطاعات متعددة اكتسبها خالل عمله في 
مناصب تنفيذية لدى العديد من الشركات ومن بينها شركة نادك.

• نائب الرئيس التنفيذي لشركة أموال مازن أحمد الجبير
الخليج

حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة هارفارد في الواليات المتحدة األمريكية، 
وبكالوريوس في االقتصاد من الجامعة نفسها ويملك سجاًل حافاًل بالنجاحات واإلنجازات في تمويل 

الشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو قوية، وتمكينها من تحقيق التطور والتوسع والربحية. 
وقد عمل مستشارًا لدى شركة ماكنزي وشركاه في واشنطن في الواليات المتحدة، حيث قام بتقديم 

المشورة لعدد من شركات فورتشين 5٠٠ حول االستراتيجيات وعمليات إعادة الهيكلة المؤسسية.

• العضو المنتدب في شركة األسمدة سمير علي قباني
المتحدة السعودية )أجروسيرف(

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من الواليات المتحدة األمريكية، ويحمل أكثر من ١٠  
شهادات في البرامج التقنية في مختلف المجاالت ضمن قطاعي الري والطاقة ولديه نحو ٢5 عامًا من 

الخبرة في مجال االستشارات الزراعية والعمليات التشغيلية التقنية والري وإدارة مشروعات الطاقة.

أ. أعضاء مجلس اإلدارة

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام
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ب. أعضاء في اللجان من خارج المجلس

اتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةالسم الخ�ب

•سعد صالح السبتي عضو مجلس الشورى.	
• عضو لجنة المراجعة في البنك 	

السعودي البريطاني.
• رئيس لجنة المراجعة في الشركة 	

الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(.

• مدير تدقيق داخلي. 	
• عضو في مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة 	

اتحاد عذيب.

حاصل على درجة الماجستير 
في المحاسبة من جامعة 

والش في الواليات 
المتحدة،وبكالريوس في 

المحاسبة من جامعة 
الملك سعود،وزمالة 

المحاسبين األمريكيين 
وأيضًا الزمالة السعودية 

للمحاسبين القانونيين.

عمل محاسبًا قانونيًا 
في القطاع الخاص 

في عدد من الشركات، 
والتحق بعدد من 

الدورات داخل المملكة 
وخارجها في مجال 

المراجعة والمحاسبة، 
واإلدارة والقيادة 

والجودة.

•عبدالرحمن عبدالله السكران الرئيس التنفيذي لشركة الحبيب 	
القابضة.

• عضو مجلس إدارة شركة الحسن 	
غازي إبراهيم شاكر المساهمة.

• رئيس مجلس إدارة شركة غلوب مد 	
السعودية.

• عضو مجلس إدارة أمانة للتأمين 	
التعاوني شركة مساهمة.

• عضو لجنة المراجعة في الغرفة 	
التجارية.

• رئيس لجنة المراجعة في شركة 	
الجبيل لخدمات الطاقة.

• عضو لجنة المراجعة في الشركة 	
الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(.

• عضو في معهد المحاسبين 	
القانونين األمريكي.

• عضو في معهد المحاسبين اإلداريين 	
• عضو في الهيئة السعودية 	

للمحاسبين القانونيين.
• عضو في لجنة معايير المراجعة 	

في الهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونيين. 

• عضو لجنة المراجعة الداخلية في 	
الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيين.
• رئيس فريق معايير ضمان الجودة 	

في الهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونيين.

• نائب الرئيس - شركة السيف لالستثمارات التجارية	
• رئيس اللجنة التنفيذية لشركة تحالف النخبة للسيارات	
• المدير العام للشؤون المالية والتخطيط االستراتيجي في 	

شركة االتصاالت السعودية
• مدير الشؤون المالية في شركة االتصاالت السعودية	
• مستشار مالي في شركة االتصاالت السعودية	
• مدير مالي للمجموعة- شركة الصناعات الزجاجية الوطنية 	

)زجاج(
• مراجع خارجي أول-شركة الجرّيد وشركاه )ديلويت اند توش(	
• نائب رئيس مجلس اإلدارة - مستشفى المملكة وجميع 	

الشركات التابعة(
• عضو مجلس إدارة مجموعة فولكس واجن السعودية 	
• عضو مجلس إدارة شركة الجبيل للطاقة مع طاقة أبوظبي	
• عضو مجلس إدارة في الشركة الدولية للغاز مع سبكيم.	
• عضو مجلس إدارة شركة إتحاد عذيب لالتصاالت _شركة 	

مساهمة.
• عضو مجلس إدارة الشركة العربية الحديثة لإلنشاءات.	
• عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للطاقة- شركة مساهمة.	
• عضو مجلس إدارة شركة أر دي بي السيف. 	
• عضو مجلس إدارة تجاري المملكة العربية السعودية.	
• رئيس لجنة المراجعة لمستشفى المملكة. 	
• رئيس لجنة المراجعة لشركة اتحاد عذيب لإلتصاالت-شركة 	

مساهمة.
• رئيس لجنة المراجعة في شركة أمانة للتأمين التعاوني-شركة 	

مساهمة.
• عضو لجنة المراجعة في شركة إتحاد مصانع األسالك.	

حاصل على درجة 
البكالريوس مع مرتبة 
الشرف في المحاسبة 
من جامعة الملك فهد 

للبترول والمعادن، وزمالة 
المحاسبين األمريكيين 

وأيضًا الزمالة السعودية 
للمحاسبين القانونيين.

خبرة واسعة في 
مجال االستثمار 

والتمويل وحوكمة 
الشركات،أيضّا 
الخبرة الواسعة 

في وضع الخطط 
االستراتيجية والتجارية 

للشركات،كذلك 
المعرفة والخبرة في 

تقييم فرص االستثمار 
واالستحواذ،والخبرة 

في المحاسبة العامة 
والتصنيع واالتصاالت 

والطاقة والتأمين 
واالستثمارات.

ج. اإلدارة التنفيذية
اتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةالسم الخ�ب

تتجاوز 3٧ عامًادرجة الماجستير في اإلدارةعدة مناصب في إدارة المشترياتمدير عام المشترياتمنصور عبدالله فهد الماضي

تتجاوز 39 عامًابكالوريوس في العلوم الزراعيةعدة مناصب في التشغيل والعملياتمستشار تنفيذيعبدالعزيز صالح سعد العوين

تتجاوز ٢٠ عامًابكالوريوس في الهندسة الزراعيةعدة مناصب تنفيذيةمدير عام مزارع األبقارخالد محمد عبدالعزيز العقيل

تتجاوز ٢5 عامًابكالوريوس في علوم الحاسب اآلليرئيس تقنية المعلوماتمدير عام تقنية المعلوماتأنور عبدالوهاب عبدالهادي   حسين

تتجاوز ٢٠ عامًابكالوريوس في الهندسة الزراعيةمشرف عام للمشاريعمدير عام القطاع الزراعيعبدالله سليمان ناصر السديس

مدير عام الموارد البشرية خالد أحمد إبراهيم الثميري
تتجاوز ٢٠ عامًاالماجستير في إدارة األعمالنائب رئيس الموارد البشريةوالخدمات المساندة

مدير عام العمليات الصناعية أشرف حسني إبراهيم أبوشقره
تتجاوز ٢٠ عامًابكالوريوس في الهندسة الميكانيكية والصناعيةرئيس العمليات التشغيليةومدينة نادك في حرض

تتجاوز ٢٠ عامًابكالوريوس العلوم الهندسيةالرئيس التنفيذيالرئيس التنفيذي نادك لألغذيةكريم منصور الذهبي

بكالوريوس في المحاسبة عدة مناصب في المراجعة الداخليةالرئيس التنفيذي للمراجعة الداخليةباسم تيسير جميل حجاز
CIA, CPA, CISA, CFE تتجاوز ١5 عامًاحاصل على

تتجاوز ٢٠ عامًاماجستير في اإلدارة العامةعدة مناصب إداريةمدير عام األعمال الجديدةإيهاب إبراهيم محمد عثمان

بكالوريوس في العلوممدير عام اإلدارة الماليةمدير عام اإلدارة الماليةسيد محمد نصير علي
ACMA. CIA تتجاوز ١6 عامًاحاصل على

عدة مناصب في االستراتيجية التنفيذية مدير عام المبيعاتخالد فريد منصور
تتجاوز ١8 عامًاماجستير إدارة االعمالوتطوير األعمال

تتجاوز ٢١ عامًادكتوراهرئيس مجموعة البحوث والتطويرمدير عام الجودةعمرو عصام قنديل

تتجاوز ٢٠ عامًاالهندسة في التصنيعمدير اإلمداد والتموينمدير عام اإلمداد والتموينرجاء محمد رجاء الحربي

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام
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تصنيف العضوية وأسماء الشركات داخل وخارج المملكة

اسم العضو
تصنيف 
العضوية

كات الحالية ال�ش
داخل / خارج

يالمملكة
الكيان القانو�ن

كات السابقة ال�ش
داخل / خارج

يالمملكة
الكيان القانو�ن

دارة عضو مجلس الإ
كبار 

ن
التنفيذي�ي

دارة عضو مجلس الإ
كبار 

ن
التنفيذي�ي

شركة مدرجةداخل المملكة -اسمنت ينبع----غير تنفيذيسليمان عبدالعزيز الراجحي

--------تنفيذيعبدالعزيز محمد البابطين

شركة مدرجةداخل المملكة-مبكوغير تنفيذيمحمد عبدالله أبونيان
ثمار

السعودية لالبحاث والتسويق
سامبا المالية

داخل المملكة -
شركة مدرجة
شركة مدرجة
شركة مدرجة

--------غير تنفيذيحمد عبدالعزيز البطشان

مستقلمازن أحمد الجبير

بوان
الطيار

مطارات الرياض
المؤسسة العامة للتقاعد

ديار الخزامى للتنمية العقارية
لفانا القابضة

نورذن ترست العربية السعودية
كريم نتروكس )بريتش فيرجن ايالندز(

ماكسس بيرهارد )ماليزيا(
محمد إبراهيم السبيعي وأوالده

شركة االستثمارات الرائدة

-

داخل المملكة 
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
خارج المملكة
خارج المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة

شركة مدرجة
شركة مدرجة

شركة غير مدرجة
شركة غير مدرجة
شركة غير مدرجة
شركة غير مدرجة
شركة غير مدرجة
شركة غير مدرجة
شركة غير مدرجة
شركة غير مدرجة
شركة غير مدرجة

رعاية
الصقر للتأمين

معدنية
سعودي ميد
كابيتال بنك

-

داخل المملكة 
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة

شركة مدرجة
شركة مدرجة
شركة مدرجة

شركة غير مدرجة
شركة مساهمة مدرجة

مستقلفهد ثنيان الثنيان

 أسمنت اليمامة
 الكيمائية السعودية

 الجبس االهلية
  الشركة الوطنية للبناء والتسويق

  شركة مكين كابتل

الجبس األهلية

داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة

شركة مدرجة
شركة مدرجة
شركة مدرجة

شركة غير مدرجة
شركة غير مدرجة

----

--------مستقلسمير علي قباني

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام

طبيعة العضويةالسم

ول يالجتماع الئ
الجتماع الخامسالجتماع الرابعالجتماع الثالثالجتماع الثا�ن

مكافأةبدل الحضور

2017/02/162017/04/052017/04/052017/08/282017/12/10

12.000150.000√-√√√رئيس المجلسسليمان عبدالعزيز الراجحي

9.000150.000√√--√نائب الرئيسمحمد عبدالله أبونيان

حمد عبدالعزيز البطشان
)ممثل حصة الدولة(

15.000150.000√√√√√عضو

15.000150.000√√√√√عضوسمير علي قباني

15.000150.000√√√√√عضوفهد ثنيان الثنيان

15.000150.000√√√√√عضومازن أحمد الجبير

15.000150.000√√√√√عضوعبدالعزيز محمد البابطين

اإلجماليأعضاء مستقلينأعضاء غير تنفيذيينأعضاء تنفيذيينالبيان )ريال السعودي(

15.00036.00045.00096.000بدل حضور

150.000450.000450.0001.050.000مكافآت

165.000486.000495.0001.146.000اإلجمالي

اجتماعات مجلس اإلدارة ومكافآت أعضاء المجلس
 

بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام ٢٠١٧م خمسة اجتماعات حضورية، و بلغت مستحقات المجلس ١.١46.٠٠٠ ريال منها 96.٠٠٠ ريال بدل حضور 

و ١.٠5٠.٠٠٠ ريال / مكافآت .
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الشركة  إدارة  لمجلس  بالتوصية  والترشيحات  المكافآت  لجنة  تختص 
بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين 

بالشركة، وفقًا للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي: - 

الشركة • استراتيجية  مع  المكافآت  انسجام  الشركة  تراعى 
وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.

أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة الالزمة •
الشركة  فيه  تعمل  الذي  القطاع  االعتبار  بعين  واألخذ  إلدارتها 

وحجمه وخبرة أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية.

اإلدارة واللجان • المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس  أن تقدم 
وتنميتها  الشركة  تطوير  على  التنفيذية  واإلدارة  عنه  المنبثقة 
الجزء المتغير من المكافآت  على المدى الطويل، ومراعاة ربط 

باألداء على المدى الطويل.

والمهام • الوظيفة،  مستوى  على  بناًء  المكافآت  تحدد 
العلمية،  والمؤهالت  بشاغلها،  المنوطة  والمسؤوليات 

والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى األداء.

أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع االختصاصات واألعمال •
والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء

األهداف  إلى  باإلضافة  التنفيذية،  واإلدارة  اإلدارة  مجلس 
السنة  خالل  تحقيقها  المراد  اإلدارة  مجلس  قبل  من  المحددة 

المالية.

هو • وما  األخرى  الشركات  ممارسات  االعتبار  في  الشركة  تأخذ 
سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد 

ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

أن تكون المكافآت كافية بشكل معقول لجذب أعضاء مجلس •
إدارة ذوي كفاءة وخبرة مهنية وتحفيزهم واإلبقاء عليهم مع عدم 

المبالغة فيها.

فيما • والترشيحات  المكافآت  لجنة  مع  بالتنسيق  إعدادها  يتم 
يتعلق بالتعيينات الجديدة.

تقررت • أنها  تبين  إذا  استردادها  أو  المكافأة  صرف  إيقاف  يتم 
بناًء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس اإلدارة 
الوظيفي  الوضع  استغالل  لمنع  وذلك  التنفيذية،  اإلدارة  أو 

للحصول على مكافآت غير مستحقة.

اإلدارة • مجلس  ألعضاء  الشركة  في  أسهم  منح  تنظيم  يجوز 
واإلدارة التنفيذية سواًء أكانت إصدارًا جديدًا أم أسهمًا اشترتها 

الشركة.

يجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مبلغًا معينًا أو بدل •
حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي 

األرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا. 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
الجمعية  العتماد  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  تخضع  عامة  بصورة 

العامة للمساهمين مع مراعاة اآلتي:

مبلغ • من  نادك  بشركة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافأة  تتكون 
معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا 
عينية أو نسبة من األرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من 
الشركات،  نظام  عليه  نص  ما  مع  يتجاوز  ال  وبما  المزايا  هذه 
ويقوم مجلس اإلدارة بتحديد مكافآت أعضائه سنويًا بناًء على 
توصية لجنة المكافآت والترشيحات مع مراعاة األحكام الواردة 
بهذا الخصوص في نظام الشركة األساسي أو أية أنظمة أخرى 

صادرة عن الجهات المختصة.

يتقاضى عضو المجلس بدل حضور عن كل جلسة من جلسات •
مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة منه مبلغ وقدره )3٠٠٠( ريال، 
الطيران  السفر واإلقامة وتذاكر  إلى تعويضه مصاريف  إضافة 
والمواصالت لألعضاء من خارج مدينة المقر الرئيسي للشركة.

بتوصية تصدر من لجنة المكافآت يحدد مجلس اإلدارة مكافآت •
يراه مناسبًا، بحيث ال يتجاوز  أو نقدية وفقًا لما  إضافية عينية 
مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا 
مالية أو عينية مبلغ )5٠٠,٠٠٠( ريال سنويًا، وفق الضوابط التي 

تضعها الجهة المختصة.

يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته •
في لجنة المراجعة أو مقابل أي أعمال أو مناصب

تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية )بموجب ترخيص مهني( 
باإلضافة إلى مكافأة عضوية المجلس واللجان التابعة.

يجب أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين نسبة •
من األرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر 

أو غير مباشر على ربحية الشركة.

يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة على •
بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة 
المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن 
بوصفهم  المجلس  أعضاء  ما قبضه  بيان  على  كذلك  يشتمل 
أو  إدارية  أو  فنية  أعمال  نظير  ما قبضوه  أو  إداريين  أو  عاملين 
استشارات. وأن يشتمل أيضًا على بيان جلسات المجلس وعدد 
الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية 

العامة.

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام

سياسة المكافآت
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مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن 
المجلس

المنبثقة • لجانه  عضوية  مكافآت  اإلدارة  مجلس  ويعتمد  يحدد 
من  وغيرها  الحضور  وبدالت   – المراجعة  لجنة  باستثناء   – منه 

استحقاقات بناًء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.

اإلدارة • مجلس  من  المنبثقة  اللجان  عضوية  مكافآت  تتكون 
من مكافأة سنوية )مبلغ مقطوع( وبدالت حضور االجتماعات 
وغيرهما من االستحقاقات، وتشتمل الئحة عمل كل لجنة من 

اللجان على المكافآت الخاصة بأعضائها.

بالنسبة لمكافأة عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل •
مجلس  من  توصية  على  بناًء  للمساهمين  العامة  الجمعية 

اإلدارة وذلك حسب النظام.

عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة، يراعى •
بحيث ال  أن يشغلها،  المجلس  لعضو  يمكن  التي  اللجان  عدد 
عضويته  عن  مكافآت  من  العضو  يتقاضاه  ما  إجمالي  يتجاوز 
المنصوص عليه في نظام  الحد األعلى  المجلس واللجان  في 

الشركات.

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام

العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان 
أي انحراف جوهري عن السياسة

العامة لمساهمي  الجمعية  اعتمدت من  التي  المكافآت  الممنوحة وسياسة  المكافآت  العالقة بين  المكافآت والترشيحات تدرس  عند توصية لجنة 
الشركة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٠م، ولم يتبين للجنة وجود أي انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت.

مكافآت اإلدارة التنفيذية

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بالمراجعة الدورية لمكافآت وبرنامج 
اإلدارة  لمجلس  بشأنها  والتوصية  التنفيذيين  لكبار  الحوافز  وخطط 

وتشتمل مكافآت اإلدارة التنفيذية على ما يلي:

راتب أساسي. )يسدد بشكل شهري(•

البدالت والتي تشتمل على سبيل المثال ال الحصر: بدل سكن، •
بدل نقل، بدل هاتف، بدل تعليم لألبناء.

مزايا التأمين الطبي لهم ولعائالتهم.•

الخطط التحفيزية قصيرة األجل المرتبطة بأداء الفرد والشركة، •
والخطط التحفيزية طويلة األجل مثل خيارات األسهم وغيرها.

إجازة سنوية، • الحصر:  المثال ال  أخرى تشمل على سبيل  مزايا 
تذاكر السفر، بدل السفر، ومكافأة نهاية الخدمة.
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المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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أواًل : األعضاء المستقلين

---231.000---١150.00015.00066.000-مازن أحمد الجبير

---213.000---٢150.00015.00048.000-سمير علي قباني

---174.000---3150.00015.0009.000-فهد ثنيان الثنيان

ثانيًا : األعضاء غير التنفيذيين

---162.000----١150.00012.000- سليمان عبد العزيز الراجحي

---165.000----٢150.00015.000- حمد عبدالعزيز البطشان

---174.000---3150.0009.00015.000- محمد عبدالله أبو نيان

ثالثًا : األعضاء التنفيذيين

---216.000---١150.00015.00051.000-عبدالعزيز محمد البابطين

---1.335.000---1.050.00096.000189.000المجموع

المكافآت المتغيرة

بدل المصروفاتالمجموع الكليمكافأة نهاية الخدمة
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أواًل : األعضاء المستقلين

-231.000----١-مازن أحمد الجبير

-213.000----٢-سمير علي قباني

-174.000----3-فهد ثنيان الثنيان

ثانيًا : األعضاء غير التنفيذيين

-162.000----١- سليمان عبد العزيز الراجحي

-165.000----٢- حمد عبدالعزيز البطشان

-174.000----3- محمد عبدالله أبو نيان

ثالثًا : األعضاء التنفيذيين

-216.000----١-عبدالعزيز محمد البابطين

-1.335.000----المجموع

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام
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مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان 
 

بلغت تعويضات أعضاء اللجان خالل عام ٢٠١٧ م ما يلي: 

المجموعبدل حضور جلساتالمكافآت الثابتةالسم

أعضاء لجنة المراجعة

١125.00012.000137.000-سعد صالح السبتي

٢125.00015.000140.000-عبدالرحمن عبدالله السكران

375.00015.00090.000-مازن أحمد الجبير

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

١25.0009.00034.000-فهد ثنيان الثنيان

٢25.00012.00037.000- عبدالعزيز محمد البابطين

325.00012.00037.000-مازن أحمد الجبير

425.00012.00037.000- سمير علي قباني

أعضاء اللجنة التنفيذية

١75.00015.00090.000-محمد عبدالله أبو نيان

٢75.00018.00093.000-عبدالعزيز محمد البابطين

375.00015.00090.000-مازن أحمد الجبير

475.00018.00093.000-سمير علي قباني

أعضاء لجنة االستثمار

١75.00024.00099.000-مازن أحمد الجبير

٢75.00021.00096.000-عبدالعزيز محمد البابطين

375.00018.00093.000-سمير علي قباني

مكافآت وتعويضات أعلى خمسة من كبار التنفيذيين

بلغت تعويضات أعلى خمسة من كبار التنفيذيين بضمنهم العضو المنتدب والمدير المالي خالل عام ٢٠١٧ م ما يلي:

الإجماليمكافآتبدلترواتب

6.522.1025.394.2396.194.69318.111.034

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام
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مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في 
أسهم الشركة

مصلحة أعضاء المجلس وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة 

الجدول التالي يوضح مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة وأي تغيرات حدثت في الملكيات خالل العام

اسم من تعود له المصلحة
بداية العامنهاية العام

ي التغي�ي
نسبة التغي�يصا�ن

عدد السهمأدوات الدينعدد السهمأدوات الدين

---38.509-38.509الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي

)100%()176.457(-0-176.457زوجة الشيخ سليمان عبدالعزيز الراجحي

---842.001-842.001تركي سليمان عبدالعزيز الراجحي

842.001842.001-842.001محمد بن عبد الله أبو نيان

---842.001-16.940.000حمد بن عبدالعزيز البطشان )ممثل حصة الدولة(

---3.500-3.500سمير بن علي قباني

---125.332-125.332فهد بن ثنيان الثنيان

---1.210-1.210مازن بن أحمد الجبير

---1.210-1.210عبد العزيز بن محمد البابطين

مصلحة كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة

الجدول التالي يوضح مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة وأي تغيرات حدثت في الملكيات خالل العام

السم
بداية العامنهاية العام

ي التغي�ي
نسبة التغي�يصا�ن

عدد السهمأدوات الدينعدد السهمأدوات الدين

---38٢-382أنور عبدالوهاب عبدالهادي حسين

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام
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لجان مجلس اإلدارة
لدى الشركة أربعة لجان وهي  "لجنة المراجعة" و " لجنة الترشيحات والمكافآت " و "اللجنة التنفيذية" "لجنة االستثمار"، فيما يلي أسماء أعضاءها 

واختصاصاتها :

لجنة المراجعة
مهام لجنة المراجعة

تشتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي:

على • واإلشراف  الداخليين  المراجعين  استقاللية  من  التحقق 
إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى 

فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات المحددة لها.

رأيها • عن  مكتوب  تقرير  ووضع  الداخلية  الرقابة  نظام  دراسة 
وتوصياتها في شأنه.

اإلجراءات • تنفيذ  ومتابعة  الداخلية  المراجعة  تقارير  دراسة 
التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. 

القانونيين • المحاسبين  بتعيين  اإلدارة  لمجلس  التوصية 
وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد 

من استقالليتهم.

في • الداخلية  المراجعة  مدير  لوظيفة  الترشيح  طلبات  دراسة 
الشركة والمكافآت والبدالت والمزايا األخرى المخصصة له.

خارج • عمل  أي  واعتماد  القانونيين،  المحاسبين  أعمال  متابعة 
بأعمال  قيامهم  أثناء  بها  يكلفون  التي  المراجعة  أعمال  نطاق 

المراجعة.

وإبداء • القانوني  المحاسب  المقدمة من  المراجعة  دراسة خطة 
ملحوظاتها عليها.

المالية • القوائم  على  القانوني  المحاسب  ملحوظات  دراسة 
ومتابعة ما تم في شأنها.

على • عرضها  قبل  والسنوية  األولية  المالية  القوائم  دراسة 
مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.

والتوصية • الرأي  وإبداء  المتبعة  المحاسبية  السياسات  دراسة 
لمجلس اإلدارة في شأنها.

وقد بلغت اجتماعات اللجنة خالل عام ٢٠١٧ م عدد 5 اجتماعات، وبلغت مستحقات هذه اللجنة 36٧.٠٠٠ ريال منها 4٢,٠٠٠ ريال بدل حضور جلسات و 

3٢5.٠٠٠ ريال مكافأة مقطوعة.

أعضاء لجنة المراجعة

سعد صالح السبتي

رئيس

عبد الرحمن عبد الله 
السكران

مازن بن أحمد 
الجبير

عضوعضو

طبيعة العضويةالسم

ول يالجتماع الئ
الجتماع الخامسالجتماع الرابعالجتماع الثالثالجتماع الثا�ن

2017/01/172017/02/152017/05/152017/07/242017/11/08

√-√√√رئيس اللجنة سعد صالح السبتي

√√√√√عضو في اللجنة  عبد الرحمن عبد الله السكران

عضو في اللجنة و عضو في مجلس مازن أحمد الجبير
√√√√√اإلدارة  

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام
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وقد بلغت اجتماعات اللجنة خالل عام ٢٠١٧ م عدد 4 اجتماعات، وبلغت مستحقات هذه اللجنة ١٢٠.٠٠٠ ريال منها 45,٠٠٠ ريال بدل حضور جلسات و 
٧5.٠٠٠ ريال مكافأة مقطوعة.

طبيعة العضويةالسم

ول يالجتماع الئ
الجتماع الرابعالجتماع الثالثالجتماع الثا�ن

2017/03/142017/04/052017/07/062017/12/14

-√√√رئيس اللجنةفهد ثنيان الثنيان

√√√√عضو في اللجنة عبدالعزيز محمد البابطين

√√√√عضو في اللجنةسمير علي قباني

√√√√عضو في اللجنة مازن أحمد الجبير

لجنة الترشيحات والمكافآت
مهام لجنة الترشيحات والمكافآت

تشتمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت على ما يلي:

واللجان • اإلدارة  أعضاء مجلس  لمكافآت  إعداد سياسة واضحة 
المنبثقة عن المجلس اإلدارة التنفيذية، ورفعها لمجلس اإلدارة 
للنظر فيها تمهيدًا العتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى 
عنها  واإلفصاح  باألداء،  ترتبط  معايير  اتباع  السياسة  تلك  في 

والتحقق من تنفيذها.

المكافآت • وسياسة  الممنوحة  المكافآت  بين  العالقة  توضيح 
المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في •
تحقيق األهداف المرجوة منها. 

اإلدارة • مجلس  أعضاء  بمكافآت  اإلدارة  لمجلس  التوصية 
واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقًا للسياسة 

المعتمدة.

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة •
واإلدارة التنفيذية.

وإعادة • المجلس  لعضوية  بالترشيح  اإلدارة  لمجلس  التوصية 
الترشيح وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم 

ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة باألمانة.

المطلوبة لعضوية مجلس • للقدرات والمؤهالت  إعداد وصف 
اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.

تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس •
اإلدارة.

المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات •
المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.

وتقديم • التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  هيكل  مراجعة 
التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين، وعدم •
وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس 

إدارة شركة أخرى.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
فهد ثنيان الثنيان

رئيس

عبد العزيز 
البابطين

سمير على 
قباني

مازن بن أحمد 
الجبير

عضوعضوعضو

المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات •
المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.

التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين، وعدم •
وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس 

إدارة شركة أخرى.

غير • واألعضاء  التنفيذيين  لألعضاء  وظيفي  وصف  وضع 
التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.

وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس •
اإلدارة أو كبار التنفيذيين.

واقتراح • اإلدارة،  مجلس  في  والقوة  الضعف  جوانب  تحديد 
معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

ذات • اإلدارة  مجلس  من  إليها  تحال  التي  المهام  إنجاز  مباشرة 
العالقة بأعمالها.

توفير مستوى مناسب من التدريب والتعريف ألعضاء المجلس •
الجدد عن مهام الشركة ومنجزاتها بما يمكنهم من أداء أعمالهم 

بالكفاءة المطلوبة

عامة • بصفة  للشركة  الوظيفي  اإلحالل  ومراجعة خطط  دراسة 
وللمجلس والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين.

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام



51التقرير السنوي ٢٠١٧ منادك

طبيعة العضويةالسم

ول يالجتماع الئ
الجتماع السادسالجتماع الخامسالجتماع الرابعالجتماع الثالثالجتماع الثا�ن

2017/12/10م2017/10/29م2017/08/28م2017/06/08م2017/04/23م2017/02/12م

√-√√√√رئيس اللجنة-محمد عبد الله أبو نيان

√√√√√√عضو في اللجنة عبدالعزيز محمد البابطين

√√√√√√عضو في اللجنةسمير علي قباني

√√√√-√عضو في اللجنة مازن أحمد الجبير

اللجنة التنفيذية
مهام اللجنة التنفيذية

تشتمل مهام اللجنة التنفيذية على ما يلي:

دراسة النظم واللوائح والسياسات والبرامج التنفيذية وإجراء ما •
يلزم من تعديل أو إضافات عليها.

اإلدارة • لمجلس  رفعها  قبل  السنوية  الموازنة  أهداف  مراجعة 
لالعتماد ومتابعة تنفيذها.

التوصية لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بتوزيع األرباح.•

اإلشراف على إعداد الدراسات االقتصادية واالستشارية•

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة •
واإلدارة التنفيذية.

متابعة تنفيذ برامج نظم المعلومات المتكاملة للشركة.•

دراسة وضع التمويل وتدبير االحتياجات المالية الالزمة للشركة.•

ووضعها • للشركة  الحالية  باألنشطة  المتعلقة  الخطط  دراسة 
المالي والتنافسي ومتابعة وتقييم هذه الخطط

دراسة كافة األعمال والمواضيع التي يمكن أن تؤثر على صورة •
الشركة.

دراسة المشاريع واالستثمارات الجديدة ورفع التوصيات بشأنها •
لمجلس اإلدارة.

واللجنة • اإلدارة  مجلس  من  الصادرة  القرارات  تنفيذ  متابعة 
التنفيذية.

متابعة أوضاع الشركة المالية وسياستها التشغيلية والتسويقية.•

وما • أعمال  من  اللجنة  أنجزته  بما  اإلدارة  لمجلس  تقارير  رفع 
اتخذته من قرارات وتوصيات.

تنفيذ أي مهام أو مسؤوليات يحددها لها مجلس اإلدارة.•

أعضاء اللجنة التنفيذية

محمد عبد الله أبو نيان
رئيس

عبد العزيز 
البابطين

سمير على 
قباني

مازن بن أحمد 
الجبير

عضوعضوعضو

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام

وقد بلغت اجتماعات اللجنة خالل عام ٢٠١٧ م عدد 6 اجتماعات، وبلغت مستحقات هذه اللجنة 366.٠٠٠ ريال منها 66,٠٠٠ ريال بدل حضور جلسات و 

3٠٠.٠٠٠ ريال مكافأة مقطوعة.
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لجنة االستثمار 
مهام لجنة االستثمار

تشتمل مهام لجنة االستثمار على ما يلي:

والتي • للشركة  العامة  االستثمار  سياسة  واعتماد  مراجعة 
تشمل ) فلسفة و استراتيجية االستثمار، الخ (.

األولوية • حسب  وترتيبها  االستثمار  وفرص  عروض  مراجعة 
على  والموافقة  المحددة،  االستثمار  تقييم  لمعايير  وفقًا 
 5٠ قدره  أقصى  بحد  إجراؤها،  المزمع  الجديدة  االستثمارات 
مليون ريال سعودي. وبالنسبة ألي استثمارات أكبر من هذه 
القيمة، تقوم لجنة االستثمارات بتقديم توصياتها إلى مجلس 

إدارة الشركة بشأنها.

وفقًا • واالستثمارات  االستحواذ  عروض  واعتماد  مراجعة 
الستراتيجية الشركة العامة.

الستثمارات • والتكامل  المالية  النتائج  وأيضًا  تنفيذ  مراقبة 
االستثمارية  المعامالت  كافة  إلى  باإلضافة  الشركة 
كاالستحواذ، والدخول في شركات محاصة وأعمال التصفية.

قد • استراتيجية  تحالفات  أي  بخصوص  والتوصية  المراجعة 
تقوم شركة نادك بها.

مراجعة واعتماد خطة نادك لالستثمارات.•

كافة • وأيضًا  المالية  للمشتقات  الشركة  سياسة  مراجعة 
معامالت التحوط لتوفير إطار الستخدام معامالت المشتقات 
والتحوط من قبل الشركة، ومراقبة هذه المعامالت ومخاطر 

االستثمار التي قد تتعرض لها الشركة.

لجنة • أنشطة  حول  اإلدارة  مجلس  إلى  دورية  تقارير  رفع 
االستثمار والقضايا والتوصيات ذات الصلة.

مراجعة أي تقارير أخرى تصدرها الشركة وتتعلق بمسؤوليات •
اللجنة.

موافقة • وطلب  سنويًا،  الميثاق  كفاية  مدى  وتقييم  مراجعة 
اإلفصاح  وضمان  مقترحة،  تغييرات  أية  على  اإلدارة  مجلس 

المناسب عن تلك التغيرات.

التأكيد سنويًا على أن جميع المسؤوليات الموضحة في مهام •
اللجنة قد ُنَفَذت كليًا.

تقييم أداء لجنة االستثمار وأعضاءها بصورة دورية ومنتظمة.•

أعضاء لجنة االستثمار
مازن أحمد الجبير

رئيس

عبد العزيز 
البابطين

سمير علي 
قباني

عضوعضو

طبيعة العضويةالسم
ول يالجتماع الئ

الجتماع الرابعالجتماع الثالثالجتماع الثا�ن
الجتماع 

الخامس

الجتماع 

السادس
الجتماع الثامنالجتماع السابع

2017/12/18م2017/11/27م2017/11/13م2017/10/29م2017/10/05م2017/10/03م2017/09/16م2017/09/07م

√√√√√√√√رئيس اللجنة مازن أحمد الجبير

-√√√√√√√عضو عبدالعزيز محمد البابطين

√--√√√√√عضو سمير علي قباني

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام

وقد بلغت اجتماعات اللجنة خالل عام ٢٠١٧ م عدد 8 اجتماعات، وبلغت مستحقات هذه اللجنة ٢88.٠٠٠ ريال منها 63.٠٠٠ ريال بدل حضور جلسات و 
٢٢5.٠٠٠ ريال مكافأة مقطوعة.
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سياسة الشركة في توزيع األرباح

كافة األعمال أعاله تمت عن طريق المنافسة العامة

لكل من رئيس مجلس اإلدارة )سليمان بن عبد العزيز الراجحي( ونائب رئيس المجلس )محمد بن عبد الله أبو نيان( عالقات تعامل مع الشركة )بيع 
وشراء( وهي مبينة في اإليضاح رقم )٢5( ضمن القوائم المالية، علمًا بأن األعضاء اآلخرين والمدير المالي قدموا إقرارات بعدم وجود أعمال أو عقود 

مع الشركة لهم مصلحة فيها.

التعامالت مع أطراف ذوي العالقة

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعًا على الوجه التالي:

ُتَجنْب ١٠% )عشرة بالمائة( من األرباح الصافية لتكوين اإلحتياطي النظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى •
بلغ االحتياطي المذكور 3٠%( من رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن ُتَجنْب نسبة معينة من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لألغراض •
التي تقررها الجمعية.

 للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي ُيحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان •
على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما 

يكون قائًما من هذه المؤسسات.

كة طبيعة التعامل / التعاقدال�ش
مبلغ التعامل / 

التعاقد
وط التعامل / التعاقدمدة التعامل / التعاقد طبيعة العالقة / السم�ش

حسب شروط التعاقد المتعارف سنة5,3٠٢,٢8٧ بيع  مواد تعبئة لشركة نادكالوطنية للبالستيك
عليها

مملوكة لرئيس مجلس اإلدارة
سليمان عبد العزيز الراجحي

حسب شروط التعاقد المتعارف رصيد منقول من العام السابق5٢4,398 بيع شعير لشركة نادكالشركة السعودية لألعالف والحبوب
عليها

مملوكة جزئيًا لرئيس مجلس اإلدارة
سليمان عبد العزيز الراجحي

حسب شروط التعاقد المتعارف سنة١5.٠49.66٢بيع أسمدة ووقود لشركة نادكشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة
عليها

مملوكة جزئيًا لرئيس مجلس اإلدارة
سليمان عبد العزيز الراجحي

حسب شروط التعاقد المتعارف سنة٢,١69,34٢ بيع قطع غيار لشركة نادكشركة عبداللة الراشد أبو نيان
عليها

مملوكة لنائب رئيس مجلس اإلدارة
محمد عبد الله أبو نيان

ُيوزع من الباقي بعد ذلك على الُمَساهمين نسبة تمثل )5%( من رأس مال الشركة المدفوع•

مع مراعاة األحكام المقررة في المادة )الحادية والعشرون( من النظام األساسي، والمادة )السادسة والسبعين( من نظام الشركات يخصص •
بعد ما تقدم نسبة )١٠%( من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها 

العضو.

يجوز للشركة القيام بتوزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية وفقًا للتنظيمات الصادرة من الجهات المختصة.•
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المدفوعات النظامية
خالل العام تم تسديد المبالغ التالية:

المدفوعات النظامية والغرامات المفروضة على 
الشركة

لف ريال بالئ

2017م

بيان السبابوصف موجز لها
المسدد

المستحق ح�ت 
ة المالية  نهاية الف�ت
السنوية ولم يسدد

المستحق عبارة مخصص الزكاة )القوائم المالية إيضاح ٢9(الزكاة المسددة عن العام 1,19531578٢٠١6 الزكاة 

 ضريبة مستقطعة لمدفوعات عن خدمات استشارية ضريبة االستقطاع المدفوعة خالل العام  ٢٠١٧ -   95 الضريبة 
لموردين خارجين  

المؤسسة العامة للتأمينات 
المستحق عبارة اشتراكات ديسمبر وتسدد في يناير ٢٠١8ممقدار االشتراكات المسددة للمؤسسة خالل 21,2951755٢٠١٧ االجتماعية

تكاليف تأشيرات وجوازات 
تأشيرات ورسوم مكتب عمل وتجديد إقامات  -   21,093 ومكتب العمل

تجديد اإلقامات والتأشيرات ورسوم مكتب عملورسوم بلديات

الرسوم جمركية على مشتريات الشركة من الخارج  -   12,229 رسوم جمركية
الرسوم الجمركية لمشتريات الشركة من الخارجوالتي تدفع عن طريق الوكيل

الجزاءات والغرامات
لم تفرض على شركة نادك أية جزاءات أو غرامات خالل عام ٢٠١٧م من هيئة السوق المالية أو من الجهات اإلشرافية والتنظيمية األخرى.

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين 
قرارات مجلس اإلدارة

التوجد توصيات للجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس اإلدارة أو رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد 
أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه 
بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة 

وأدائها
ُيبلغ رئيس مجلس اإلدارة في أول اجتماع يعقد لمجلس اإلدارة أعضائه –وبخاصة غير التنفيذيين- بمقترحات وملحوظات المساهمين إن وجدت حيال 

الشركة وأدائها.

رأي لجنة المراجعة في الرقابة الداخلية
قامت اللجنة بإبداء رأيها عن الرقابة الداخلية في شركة نادك بناًء على دورها اإلشرافي بمتابعة أعمال كاًل من إدارة المراجعة الداخلية بشركة نادك والتي 
تختص بالتحقق من مدى فاعلية وسالمة نظام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وأيضًا لما يقوم به مراجع الحسابات الخارجي من تقييم للنظام الرقابي 
من خالل مراجعته للحسابات، وعليه فإن هذه المراجعة لم تظهر للجنة المراجعة أية نتائج جوهرية في نظام الرقابة الداخلية لشركة نادك يستلزم قيامها 

بلفت نظر المجلس لإلفصاح عنها.
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إجراءات تمليك الشركة األراضي المسلمة لها
وفقًا للمرسوم الملكي الصادر في ١٧ شوال ١4١٠  تتضمن األراضي أراٍض ممنوحة من الدولة بلغت قيمتها الدفترية كما في 3١ ديسمبر٢٠١٧م مبلغ 
١٢٠,9 مليون ريال سعودي وجميعها أراٍض تم إحياؤها واستخدامها من قبل الشركة ولم يتم بعد االنتهاء من نقل ملكيتها باسم الشركة. وقد تم التقدم 

بطلب لنقل ملكية هذه األراضي ولم يتم البت فيه من قبل الدولة حتى اآلن.
وقد أعلنت الشركة بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٢٠م أنها حضرت اجتماعَا بتاريخ ١9 سبتمبر ٢٠١٧م بناًء على دعوة تلقتها من وكالة األراضي والمساحة بوزارة البيئة 
والمياه والزراعة بحضور المكتب االستشاري المكلف بمشروع الرفع المساحي لألراضي الزراعية للشركة. وأوضحت الشركة أنه تم  خالل االجتماع عرض 
نتائج مشروع الرفع المساحي الذي قام به المكتب الهندسي لمواقع الشركة، مضيفة أنه تم اإليضاح عن الكيفية التي سيتم فيها حساب المساحات 
المحياة التي ستملك للشركة. وبينت أنها طلبت في نهاية االجتماع الحصول على مهلة ليتم العرض بمجريات هذا االجتماع على مجلس إدارة الشركة.
وبعد عرض األمر على مجلس إدارة الشركة، وافق المجلس على توصية اللجنة التنفيذية بإرسال خطاب رسمي إلى الوزارة حول وجهة نظره بخصوص 
نتائج مشروع الرفع المساحي، و بالتالي فإن الشركة في انتظار الرد على خطابها، و سيتم اإلعالن عن أي أثر مالي -إن وجد - بعد إقرار مخرجات الرفع 

المساحي النهائية لألراضي المسلمة للشركة واالنتهاء من اإلجراءات الالزمة.

األحداث الهامة 
توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع )شركة الصافي دانون(

أعلنت الشركة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٠8م عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الصافي دانون المحدودة )شركة الصافي دانون( في تاريخ ١439/١/١٧هـ 
الموافق ٢٠١٧/١٠/٧م )المذكرة( وذلك لغرض البدء في المناقشات لدراسة إمكانية دمج أعمال الشركتين التجارية، وستكون عملية دمج األعمال التجارية 
للشركتين من خالل استحواذ شركة نادك على جميع حصص الشركاء في شركة الصافي دانون مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة نادك للشركاء في 
شركة الصافي دانون عن طريق زيادة رأس مال شركة نادك )الصفقة المقترحة(، ومن المتوقع أن يملك الشركاء في شركة الصافي دانون عند استكمال 

الصفقة المقترحة على ما نسبته 38.٧5% من رأس مال شركة نادك بعد الزيادة، على أن يتم تأكيد ذلك بناًء على مرحلة إعداد دراسات العناية المهنية.
وتبلغ مدة مذكرة التفاهم ستة )6( أشهر ميالدية من تاريخ التوقيع عليها. وقد تم  االتفاق بين كل من شركة نادك و شركة الصافي دانون على فترة 

حصرية يقوم الطرفان خاللها بإجراء دراسات العناية المهنية المالية والتجارية والقانونية فيما يتعلق بالصفقة المقترحة.
نهائية،  اتفاقيات  إبرام  الحصر،  ال  المثال  على سبيل  ذلك،  بما في  الشروط  لعدد من  المقترحة ستخضع  الصفقة  أن  إعالنها  نادك في  وأوضحت 
والحصول على موافقة الجمعية العامة غيرالعادية لشركة نادك وموافقة الشركاء في شركة الصافي دانون والحصول على الموافقات الالزمة من 
الجهات الحكومية ذات العالقة. وتشير شركة نادك إلى أن الدخول في هذه المناقشات ال يعني بالضرورة أن الصفقة المقترحة سوف تتم بين الطرفين، 

وستقوم الشركة باإلعالن عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة المقترحة في حينها.

حصة الشركة في شركة تأصيل الدواجن
أعلنت )نادك( لمساهميها بتاريخ ٢٠١٧/٠4/٢6 عن موافقة مجلس اإلدارة بالتمرير بتاريخ ٢٠١٧/٠4/٢5م على العرض المقدم لنادك من أحد الشركاء في 
شركة تأصيل الدواجن وذلك ببيع حصة الشركة في شركة تأصيل الدواجن )شركة ذات مسئولية محدودة( مقابل مبلغ ٢5 مليون ريال والتي تمتلك 
)نادك( فيها ما نسبته ١٧.٢٠% من رأس مالها، وأن نشاط يتمثل الشركة المباعة في إنتاج وتربية أمهات الدواجن حيث أن نشاط الشركة المباعة ال يقع 

ضمن نشاط شركة )نادك( الرئيسي، وبأنه سيتم استخدام العائد المتحصل عليه من هذه الصفقة في دعم توسعات الشركة في أنشطتها الرئيسية.
والجدير بالذكر بأن القيمة الدفترية لحصة )نادك( في الشركة المباعة تبلغ 3 مليون ريال، ويبلغ صافي الربح لعملية البيع ٢٢ مليون ريال، وسيظهر األثر 

المالي لعملية البيع هذه في الربع الثاني من العام المالي ٢٠١٧م. 
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السم
ول يالجتماع الئ

الجتماع الثا�ن

2017/04/052017/12/10

√√سليمان عبدالعزيز الراجحي

√√حمد عبدالعزيز البطشان

--محمد عبداللهص أبو نيان

√√عبدالعزيز محمد البابطين

√√مازن أحمد الجبير

-√فهد ثنيان الثنيان

√√سمير علي قباني

عدد طلبات سجل 
ن
المساهم�ي

أسباب الطلبتاريخ الطلب

الجمعية العامة2017/12/10 1

اجراءات الشركات2017/11/20 2

اجراءات الشركات2017/09/12 3

اجراءات الشركات2017/08/20 4

اجراءات الشركات2017/07/25 5

أخرى2017/50/09 6

الجمعية العامة2017/04/05 7

اجراءات الشركات2017/03/30 8

اجراءات الشركات2017/03/06 9

اجراءات الشركات2017/02/15 10

طلبات سجل المساهمين

الجمعيات العامة

من منطلق حرص الشركة على مواكبة التحديات الراهنة فإن البحث عن 
الفرص التي يمكن استغاللها لمجابهة تلك الظروف وفق الخطط التي 

رسمتها لتحديد مسارها في المستقبل.
بدائل  في  اإلستثمار  للشركة  المستقبلية  المشاريع  تلك  أهم  ومن 
مصادر الطاقة بمشاريعها ومن هذه التقنيات الواعدة بالمستقبل توليد 
استيفاء  الشركة  وتنوي  وتطور  نمو  من  حققته  لما  الشمسية  الطاقة 

الدراسات الالزمة لهذه المصادر البديلة.
ومع مراعاة الشركة الوضع االقتصادي الحالي بشكل عام فهي ال تتوانى 

الخطط المستقبلية
في البحث عن الفرص الجديدة والتحقق من جدوى الدخول فيها.

ومن أهم خططها الحالية البحث عن فرص االستثمار الزراعي في الخارج  
قرارات  بتنفيذ  الخاصة  العوامل  لتحييد  الفرص  من  العديد  فيها  لما 

إيقاف الزراعة بالمملكة. 
مصادر  بدائل  في  االستثمار  للشركة  المستقبلية  المشاريع  أهم  ومن 
الطاقة بمشاريعها ومن هذه التقنيات الواعدة بالمستقبل توليد الطاقة 
الشمسية لما حققته من نمو وتطور وتنوي الشركة استيفاء الدراسات 

الالزمة لهذه المصادر البديلة.
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ال شك أن كافة األعمال اإلنتاجية والتجارية تكتنفها العديد من المخاطر 
تقييم  المجلس  واعتمد  تأثيرها،  ومدى  نوعيتها  حيث  من  تتباين  التي 
المخاطر بناًء على نتائج المراجعة الداخلية في عام  ٢٠١4م، ورأى المجلس 
بقراره استمرار تولي لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الجزء األهم من عملية 
التقييم واإلشراف على المخاطر، واحتوى نطاق عمل الدراسة المعتمد 
سجل المخاطر وسجل خطة المراجعة لثالث سنوات مبنية على المخاطر 
لقطاعي الشركة، وقد تم عمل تحديث لعملية تقييم المخاطر خالل عام 

٢٠١٧ لجميع اإلدارات واألنشطة القابلة للمراجعة.
وتقوم الشركة باتباع مجموعة من  السياسات واإلجراءت للحد كليًا أو 
جزئيًا من بعض تلك المخاطر،  ومن أهم المخاطر على النشاطات التي 

تزاولها الشركة ما يلي: -

مخاطر تنظيمية واقتصادية عامة
وهي القرارات التي تصدر من الجهات الرسمية في الدولة كإيقاف زراعة 
األعالف الخضراء مما يؤثر على الشركة في تأمين احتياج مزارع أبقارها 
من األعالف، وللحد من أثر ذلك بدأت الشركة في تنفيذ جزء من خططها 
الرامية إلى استصالح أراضي زراعية خارجية أكملت بنجاح تنفيذ مرحلتها 
إلى  األعالف  تصدير  بغرض  السودان  بمشروعها في جمهورية  األولى 
المملكة، مما يساهم ذلك في تأمين جزء من األعالف لقطيع األبقار. 

والتي  الطاقة  منتجات  عن  الدعم  أسعار  رفع  المخاطر  هذه  من  وأيضًا 
ستشكل زيادة في أعباء مدخالت اإلنتاج مما يساهم في تذبذب ربحية 
المنتجات، وقد بدأت الشركة بوضع آلية للتخفيف من أثر هذه الزيادة 
مصادر  من  لالستفادة  الالزمة  الدراسات  وعمل  التكاليف  كتخفيض 

الطاقة البديلة.

مخاطر اإلنتاج والتشغيل
معوقات  أو  حوادث  من  الشركة  نشاطات  يواجه  قد  بما  وتتعلق 
مجموعة  باتباع  الشركة  وتقوم  والتشغيل  اإلنتاج  على  مؤثرة  تكون 
اإلنتاج  عمليات  وضبط  لمراقبة  الصارمة  واإلجراءات  السياسات  من 
الحد  أو  المفاجئة  الحوادث  وتجنب  منتجاتها  جودة  لضمان  والتشغيل 
من تأثيرها السلبي، ومن ذلك التغطية التأمينية على األصول وتوقف 

عمليات اإلنتاج ألسباب طارئة.
زيادات  من  يحدث  قد  ما  العنوان  هذا  تحت  تندرج  التي  المخاطر  ومن 
كبيرة في بنود تكلفة المنتجات أو صدور قرارات من الجهات الرسمية 
أو تؤثر على تأمين مواد ومستلزمات اإلنتاج  الخارجية تقيد  أو  الداخلية 
سواءًا بالكميات أو األسعار والذي قد ينعكس سلبًا على أعمال الشركة 

ونتائجها. 

مخاطر األوبئة
أمراض  الشركة من  األبقار في  له قطيع  يتعرض  بما قد  تتعلق  وهي 
وبائية في جميع األوقات، ولدى الشركة بهذا الخصوص إجراءات مشددة 
أو نشوؤه داخليا،  الخارج  باالنتقال للقطيع من  القطيع إن كان  لحماية 
مجاورة  غير  مستقلة  منطقة  في  نادك  مشروع  تفرد  بأن  الذكر  ويجدر 
لمشاريع مواشي أخرى يشكل أهم أنواع الوقاية والحماية لقطيعها من 

األبقار.

المخاطر المناخية واألمراض الزراعية 
الزراعي من ظروف  اإلنتاج  يواجه نشاط  بما قد  المخاطر  وتتمثل هذه 
مناخية وأوبئة زراعية تؤثر على المحاصيل، وقد تكون القدرة على مواجهة 

المخاطر
اإلجراءات  فإن  باألوبئه  يتعلق  ما  أن  إال  محدودة،  المناخية  الظروف 
يمكن  وما  المتراكمة  خبراتها  على  تعتمد  لمواجهتها  للشركة  المتاحة 

توفيره من مستلزمات للوقاية ومكافحة تلك األوبئة.

مخاطر البيع والتسويق
ذلك  ومن  البيعية  الشركة  قدرة  من  تحد  قد  التي  المخاطر  هذه  تنشأ 
التي  الخارجية  أو  الداخلية  الرسمية  الجهات  من  والقرارات  التشريعات 
تأثيرات  إلى  باإلضافه   ، الشركة  لبعض منتجات  األسعار  رفع  تحد من 
المنافسة والتي قد تؤدي إلى تذبذب أسعار بيع المنتجات وتؤثر سلبًا 

على نتائج الشركة.
بعض  تسويق  تواجه  قد  التي  المعوقات  أيضًا  المخاطر  هذه  ومن   
منتجات الشركه سواًء الداخلية منها أو الخارجية، وفيما يتعلق بالمعوقات 
الداخلية فإن الشركة تحرص على الدراسة الجيدة للسوق وفرص النمو 

وعمل الخطط الالزمة قبل طرح أي منتج جديد.

مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم وفاء الطرف المقابل بالتزاماته بموجب 
أداة مالية أو عقد أعمال مما يؤدي إلى خسارة مالية، تتعرض الشرکة 
لمخاطر االئتمان من أنشطتها التشغيلية )بصفة رئيسية للذمم المدینة 

التجارية( ومن أنشطة التمويل.

الذمم التجارية المدينة 
تتم إدارة مخاطر ائتمان العمالء من قبل كل قطاع من قطاعات األعمال 
وفقًا لسياسة الشركة وإجراءاتها ومراقبتها المتعلقة بإدارة مخاطر ائتمان 
األعمال. يتم تقييم جودة االئتمان للعميل بناًء على بطاقة تقييم لكل 
عميل بناًء على تاريخ تعامل العميل مع الشركة ومدى التزامه بالسداد 
الشركة  تقوم  عميل.  لكل  ائتماني  وحد  سماح  فترة  تحديد  خالل  من 
باحتساب مخصص لالنخفاض في القيمة على أساس تقديراتها للخسائر 
الرئيسية  التجاريين. وتتمثل المكونات  المتكبدة فيما يتعلق بالمدينين 
لهذا المخصص من عنصر خسارة متوقع من عمالء محددين  وكذلك 
عنصر الخسارة المجمع الذي يتم تقديره لمجموعة من العمالء المماثلة 
فيما یتعلق بالخسائر التي يمكن تکبدھا والتي لم یتم تحدیدھا بعد. يتم 
تحديد مخصص الخسائر المجمع بناًء على البيانات التاريخية إلحصاءات 
التحصيل للعمالء المماثلة. تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد مخصص إضافي 
الذمم  في  العادي  االنخفاض  عن  الزائد  المطلوبة  اإلئتمان  لمخاطر 

المدينة.

مخاطر السيولة
الوفاء  في  صعوبات  الشركة  مواجهة  مخاطر  هي  السيولة  مخاطر 
خالل  من  تسويتها  يتم  التي  المالية  بااللتزامات  المرتبطة  بااللتزامات 
هو  السيولة  إدارة  في  الشركة  نهج  إن  آخر.  مالي  أصل  أو  نقد  تسليم 
التأكد قدر اإلمكان من أن لديها دائما سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند 
استحقاقها في الظروف العادية والصعبة دون تكبد خسائر غير مقبولة 
القدرة  أوالمخاطرة بسمعة الشركة، قد تنتج مخاطر السيولة من عدم 
يتم  العادلة،  قيمته  من  مقربة  وعلى  بسرعة  المالي  األصل  بيع  على 
وهي  حكمه  في  وما  النقد  في  الشركة  أموال  من  كبيرًا  جزءًا  استثمار 
متاحة بسهولة لتغطية المصاريف التشغيلية المتوقعة، بما في ذلك 
خدمة االلتزامات المالية، ولتحسين مستوى توافر السويله في الشركة 
ستقوم الشركة بوضح خطة لتطوير أداء رأس المال العامل وإعادة هيكله 

لمكونات رأس المال.
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مخاطر السوق 
مخاطر السوق تتمثل في مخاطر تغير أسعار السوق مثل أسعار صرف 
العمالت األجنبية ومعدالت الربح وأسعار األسهم وتؤثر تلك المخاطر 
على دخل الشركة أو قيمة مقتنياتها من األدوات المالية. إن الهدف من 
التعرض لمخاطر السوق ضمن  إدارة ومراقبة  السوق هو  إدارة مخاطر 

حدود مقبولة، مع تحسين العائد. 

مخاطر معدل الربح
التدفقات  أو  العادلة  القیمة  تقلب  مخاطر  ھي  الربح  معدل  مخاطر 
الفائدة  أسعار  في  التغيرات  بسبب  المالیة  لألداة  المستقبلية  النقدية 
أسعار  في  للتغيرات  السوق  لمخاطر  الشركة  تعرض  إن  بالسوق. 
الفوائد البنكية يتعلق أساسًا بقروض الشركة التي تم شراؤها لتمويل 
متطلبات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية. يتم إعادة تسعير هذه 
القروض بشكل دوري وتعرض الشركة لمخاطر أسعار الفوائد المتعلقة 
الفوائد  تكاليف  إدارة  الشركة في  النقدية. وتتمثل ممارسة  بالتدفقات 
االقتراض.  وتقليل  المتاحة  النقدية  السيولة  تحسين  البنكية من خالل 
عندما يكون اإلقتراض ضروريًا، يتم مضاهاة مدة القروض مع أوقات 
السداد المتوقعة. هناك مراجعة منتظمة ألسعار الفوائد البنكية لضمان 

تخفيف أثر هذه المخاطر.

مخاطر العملة
مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات 
أساسية  بصورة  الشركة  تتعامل  األجنبية.  العمالت  صرف  أسعار  في 
مستمر  وبشكل  كثب  عن  اإلدارة  وتراقب  والدوالر.  السعودي  بالريال 
تقلبات أسعار الصرف. بناًء على خبرتها، ال تعتقد اإلدارة أنه من الضروري 
معظم  أن  حيث  األجنبية  العمالت  صرف  مخاطر  تأثير  من  التحٌوط 
فعليًا  مربوط  السعودي  الريال  والدوالر،  السعودي  بالريال  المعامالت 
بالدوالر األمريكي وال توجد أدوات مالية هامة أخرى بالعملة األجنبية غير 

الدوالر األمريكي وبالتالي يتم تخفيف مخاطر العمالت األجنبية. 
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الخاتمة
على  الشركة  لمساهمي  يؤكد  المجلس  فإن  التقرير  هذا  ختام  وفي 
يديم  أن  ونسأله سبحانه  تطلعاتهم،  يلبي  ما  لتحقيق  السعي  استمرار 
على بالدنا نعمة األمن واألمان ويزيدها من فضلة في ظل قيادة خادم 
الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله. وآخر دعوانا أن الحمد 

لله رب العالمين.

مجلس اإلدارة

إقرارات مجلس اإلدارة
أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.•

أعد على أسس سليمة • الشركة  الداخلية في  الرقابة  نظام  أن 
وينفذ بفاعلية.

مواصلة • على  الشركة  قدرة  بشأن  يذكر  أي شك  يوجد  ال  أنه 
نشاطها.

توصية مجلس اإلدارة

يوصي مجلس اإلدارة الجمعية العامة للمساهمين بما يلي:

الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية 1-
المنتهية في ٢٠١٧/١٢/3١م.

الموافقة على القوائم المالية كما هي في ٢٠١٧/١٢/3١م.2-

المالية 3- السنة  عن  الحسابات  مراجع  تقرير  على  الموافقة 
المنتهية في ٢٠١٧/١٢/3١م.

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية 4-
المنتهية في ٢٠١٧/١٢/3١م.

ألعضاء 5- كمكافأة  ريال   ١.٠5٠.٠٠٠ مبلغ  صرف  على  الموافقة 
مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠١٧م بواقع ١5٠.٠٠٠ ريال لكل 

عضو.
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القـوائـم
الماليــــة
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الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
)شركة مساهمة سعودية(

القـوائــــم الماليـــــــــــــة

وتقرير مراجع الحسابات المستقل
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ م
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قائمة المركز المالي كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ م

إيضاح
31 ديسم�ب 2017م
)ريال سعودي(

)مدققة(

31 ديسم�ب 2016م
)ريال سعودي(

)مدققة(
)معدلة – إيضاح 6(

1 يناير 2016م
)ريال سعودي(

)مدققة(
)معدلة – إيضاح 6(

األصول

األصول غير المتداولة  

2,189,608,339 2,276,090,813 2,313,655,521 )15(ممتلكات وآالت  ومعدات 

397,051,967 451,328,050 482,372,981 )16(أصول حيوية

3,041,498 5,858,287 9,566,440 )17(أصول غير ملموسة

8,464,000 10,308,000 4,324,000 )19(استثمارات متاحة للبيع )غير متداولة(

233,558,291 260,292,557 210,071,810 )20(مشاريع تحت التنفيذ

2,83١,٧2٤,095 3,003,8٧٧,٧0٧ 3,0١9,990,٧52 إجمالي األصول غير المتداولة 

األصول المتداولة  

42,655,312 36,457,954 34,698,907 )18(أصول حيوية )منتجات زراعية تحت التطوير( 

478,676,536 553,431,623 632,157,879 )21(المخزون 

21,032,462 29,571,118 22,525,130 )22(أصول حيوية بغرض البيع

356,326,781 330,964,687 344,056,734 )23(مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 

22,197,000 25,996,000 -   )19(استثمارات متاحة للبيع )متداول(

101,154,920 59,424,762 40,719,547 )24(النقد وأرصدة لدى البنوك 

١,022,0٤3,0١١ ١,035,8٤6,١٤٤ ١,0٧٤,١58,١9٧ إجمالي األصول المتداولة

٤,09٤,١٤8,9٤9٤,039,٧23,85١3,853,٧6٧,١06  إجمالي األصول 

االلتزامات وحقوق المساهمين

حقوق المساهمين 

770,000,000 847,000,000 847,000,000 )25(رأس المال 

166,486,082 176,504,899 180,499,041)26(احتياطي نظامي 

394,294,132 361,951,799 397,899,078أرباح محتجزة 

22,933,000 32,738,000 )80,787()28(احتياطيات أخرى

١,353,٧١3,2١٤ ١,٤١8,١9٤,698 ١,٤25,3١٧,332 إجمالي حقوق المساهمين 

االلتزامات غير المتداولة  

1,242,511,338 1,102,537,913 1,073,893,414 )29(قروض عقود مرابحة  

19,643,755 18,202,501 15,773,301 إيرادات مؤجلة 

148,872,000 162,283,451 166,876,242 )30(التزامات مزايا الموظفين

١,٤١١,02٧,093 ١,283,023,865 ١,256,5٤2,95٧ إجمالي حقوق المساهمين

االلتزامات المتداولة  

451,992,047 575,921,544 399,717,288 )31(دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 

569,961,044 688,399,268 941,981,854 )29(قروض عقود مرابحة وأقساط قروض طويلة األجل

32,359,664 33,856,689 33,842,272 )27(دائنوا توزيع أرباح

5,169,130 5,169,130 5,169,130 )30(مخصصات

29,544,914 35,158,657 31,578,116 )30(مخصص زكاة

١,089,026,٧99 ١,338,505,288 ١,٤١2,288,660 إجمالي االلتزامات المتداولة

2,500,053,892 2,62١,529,١53 2,668,83١,6١٧ إجمالي االلتزامات

3,853,٧6٧,١06 ٤,039,٧23,85١ ٤,09٤,١٤8,9٤9 إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )3٧( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام
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قائمة الدخل للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ م

ي 31 ديسم�ب 2017م
السنة المنتهية �ن

ي 31 ديسم�ب 2016م
السنة المنتهية �ن

)معدلة – إيضاح 6(

)ريال سعودي()ريال سعودي(إيضاح

2,176,493,709 2,032,483,459 )8(إيرادات المبيعات 

)1,338,629,658()1,301,399,725()9(تكلفة البضاعة المباعة 

83٧,86٤,05١ ٧3١,083,٧3٤  مجمل الربح 

)549,467,358()548,834,749()11(مصاريف البيع والتسويق 

)115,363,251()100,172,338()12(مصاريف عمومية وإدارية 

)5,582,979(15,546,111 )10(إيرادات )مصاريف( تشغيلية أخرى )صافي( 

)6٧0,٤١3,588()633,٤60,9٧6( إجمالي المصروفات 

١6٧,٤50,٤63 9٧,622,٧58  الدخل من العمليات

)67,388,294()59,917,501()13(تكلفة التمويل والتسهيالت البنكية 

١00,062,١69 3٧,٧05,25٧  الدخل قبل الزكاة 

)5,835,685(2,236,164 )30(الزكاة 

9٤,226,٤8٤ 39,9٤١,٤2١ صافي دخل السنة 

ربحية  السهم 
 39,9٤١,٤2١ 9٤,226,٤8٤

1.11 0.47 )14(األساسية 

1.11 0.47 )14(المخفضة 

84,70 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة  0,0 0 0 84,70 0,0 0 0

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )3٧( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ م

31 ديسم�ب 2017م
ي 31 ديسم�ب 2016م

السنة المنتهية �ن
)معدلة – إيضاح 6(

)ريال سعودي()ريال سعودي(إيضاح

94,226,484 39,941,421 ربح السنة 

  الدخل الشامل اآلخر

5,643,000 )5,984,000()28(التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع 

99,869,٤8٤ 33,95٧,٤2١ صافي الدخل الشامل اآلخر، والقابل للتحقق كربح في الفترات التالية للتقرير الحالي 

  

4,162,000 )39,356()30(مكاسب )خسائر( إعادة القياس في خطط المنافع المحددة

صافي الدخل الشامل اآلخر الذي ال يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسائر في الفترات 
الالحقة

)39,356( ٤,١62,000

  

104,031,484 33,918,065   الدخل الشامل للسنة  

١0٤,03١,٤8٤ 33,9١8,065 ما يخص حملة األسهم العادية 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )3٧( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام
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قائمة التغير في حقوق الملكية 
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ م

احتياطيات أخرى  الئرباح المحتجزةالحتياطي النظاميرأس المال
إجمالي حقوق 
ن  المساهم�ي

)ريال سعودي()ريال سعودي()ريال سعودي()ريال سعودي()ريال سعودي(

1,418,194,698 32,738,000 361,951,799 176,504,899 847,000,000 الرصيد في 3١ ديسمبر ٢٠١6م

الدخل الشامل

39,941,421 -   39,941,421 -   -   ربح السنة 

)6,023,356()6,023,356(---الخسارة الشاملة األخرى للسنة

33,9١8,065)6,023,356(39,9٤١,٤2١ --إجمالي الدخل الشامل 

-   -   )3,99٤,١٤2(3,99٤,١٤2 -   المحول إلي احتياطي نظامي

)26,795,431()26,795,431(---احتياطات أخرى

)26,٧95,٤3١()26,٧95,٤3١()3,99٤,١٤2(3,99٤,١٤2المعامالت مع مساهمي الشركة

١,٤25,3١٧,332 )80,٧8٧(39٧,899,0٧8 ١80,٤99,0٤١ 8٤٧,000,000 الرصيد في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م

١,353,٧١3,2١٤ 22,933,000 39٤,29٤,١32 ١66,٤86,082 ٧٧0,000,000 الرصيد في ١ يناير ٢٠١6م

الدخل الشامل

94,226,484 -   94,226,484 -   -   ربح السنة 

9,805,000 9,805,000 ---الدخل الشامل اآلخر للسنة

9,805,000١0٤,03١,٤8٤ 9٤,226,٤8٤ --إجمالي الدخل الشامل 

-   -)10,018,817(10,018,817 -المحول إلي احتياطي نظامي

-   )77,000,000(-77,000,000 زيادة رأس المال

)39,550,000(-)39,550,000(--توزيعات أرباح

)39,550,000(-)126,568,817(10,018,817 77,000,000 المعامالت مع مساهمي الشركة

١,٤١8,١9٤,698 32,٧38,000 36١,95١,٧99 ١٧6,50٤,899 8٤٧,000,000 الرصيد في 3١ ديسمبر ٢٠١6م المعدل 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )3٧( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام
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قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ م
31 ديسم�ب 2016م31 ديسم�ب 2017م

)ريال سعودي()ريال سعودي(إيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

9٤,226,٤8٤ 39,9٤١,٤2١ دخل السنة

تعديالت لتسوية الدخل مع صافي التدفقات النقدية 

291,427,649 327,603,063 )15-17(االستهالكات 

14,149,332 2,491,154 )9-11(اإلطفاءات

5,835,685 5,457,274 )30(مصاريف الزكاة

-   )7,693,438()30(مخصصات انتفى الغرض منها

)1,441,254()2,429,200(المحقق من األرباح المؤجلة 

28,536,000 23,008,111 )30(التزامات مزايا الموظفين )نهاية الخدمة(

6,499,919 530,565 )23(صافي الحركة في مخصص اإلنخفاض في قيمة المدينين التجاريين

2,542,000 )315,500()21(صافي الحركة في مخصص اإلنخفاض في قيمة المخزون 

7,863,882 )2,877,772()13(صافي تكلفة التمويل 

21,026,291 27,605,917 الخسارة من بيع ممتلكات وآالت ومعدات وأصول حيوية 

-   )22,000,000(الربح من بيع استثمارات متاحة للبيع

 39١,32١,595 ٤٧0,665,988

التغير في :

)85,835,744()71,364,768()21-22(المخزون واألصول الحيوية بغرض البيع 

6,197,358 1,759,047 أصول حيوية )منتجات زراعية تحت التطوير( 

18,862,176 )13,622,612()23(مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 

123,929,497 )176,204,256()31(دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 

 ١3١,889,006 533,8١9,2٧5

)221,942()1,344,377()30(المدفوع من الزكاة 

)10,962,549()22,254,107()30(المدفوع من التزامات مزايا الموظفين )نهاية الخدمة( 

522,63٤,٧8٤ ١08,290,522 صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية 

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

)505,336,763()479,057,108()15-17(مدفوعات لمشتريات ممتلكات وآالت ومعدات وأصول حيوية 

35,158,146 49,039,183 متحصالت من مبيعات ممتلكات وآالت ومعدات وأصول حيوية 

)26,734,267(50,220,747 مدفوعات لمشروعات تحت التنفيذ

-   25,000,000 متحصالت من بيع االستثمارات المتاحة للبيع 

)٤96,9١2,88٤()35٤,٧9٧,١٧8(صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

6,919,676,065 6,325,495,031 )29(متحصالت قروض بالمرابحة 

)6,949,075,148()6,097,679,173()29(مدفوعات قروض بالمرابحة 

)38,052,975()14,417()27(توزيعات أرباح 

)6٧,٤52,058(22٧,80١,٤٤١ صافي النقدية الناتجة من )المستخدمة في(  األنشطة التمويلية 

)٤١,٧30,١58()١8,٧05,2١5(صافي التغير في النقد وما في حكمه 

101,154,920 59,424,762 )24(النقد وما في حكمه في أول السنة

59,٤2٤,٧62 ٤0,٧١9,5٤٧ النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )3٧( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام
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إيضاحات حول القوائم المالية
كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م

١- معلومات عن الشركة

تم تأسيس الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك( شركة مساهمة سعودية )"يشار إليها الحقًا بالشركة"( بموجب المرسوم 
الملكي الكريم رقم )م/4١( بتاريخ ١٧ شـوال ١4٠١هـ )الموافق ١٧ أغسطس ١98١م( وتم تسجيلها بالسجل التجاري في مدينة 

الرياض تحت رقم )١٠١٠٠١8٧95( وتاريخ ٢6 ذو الحجة ١398هـ )الموافق ٢6 نوفمبر ١9٧8م(.
يتمثل نشاط الشركة في اإلنتاج الزراعي والحيواني واستصالح األراضي الزراعية والتصنيع الغذائي وتسويق منتجاته.

بلغ رأس مال الشركة المكتتب فيه والمدفوع بالكامل مبلغ84٧ مليون ريال سعودي مقَسم إلى 84,٧ مليون سهم بقيمة ١٠ 
ريال سعودي للسهم الواحد كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6م حيث تم زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٧٧ مليون سعودي خصمًا من 
األرباح المبقاة وذلك بناًء على قرار الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ٢9 جمادى الثاني ١43٧هـ )الموافق ٧ أبريل ٢٠١6م( من 

خالل توزيع أسهم مجانية تتمثل في سهم واحد مقابل كل ١٠ أسهم. 
تبدأ السنة المالية للشركة في األول من شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العـام.

يقع المركز الرئيسي للشركة في:
الرياض – المملكة العربية السعودية 

ص.ب: ٢55٧ الرياض ١١46١

٢ - أسس اإلعداد والقياس

٢-١ أسس اإلعداد 
تم إعداد هذه القوائم المالية السنوية طبقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية وكما هو مطبق بواسطة الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين. تعتبر هذه القوائم هي القوائم المالية السنوية األولى التي يتم إعدادها بواسطة الشركة طبقًا للمعايير 
الدولية للتقرير المالي ولذلك فقد قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي رقم )١( والخاص بتطبيق المعايير الدولية للتقرير 

المالي للمرة األولى، ولذلك يتطلب من قارئ هذه القوائم المالية ان يأخذ بعين االعتبار التوضيحات الخاصة بكيفية التحول 
إلى المعايير الدولية للتقرير المالي وأثرها على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل والتدفقات النقدية للشركة كما هو مرفق 

بإيضاحات هذه القوائم، )إيضاح6(
في السابق كان يتم إعداد القوائم المالية األولية والسنوية للشركة طبقًا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين وحيث أن تلك هي القوائم المالية السنوية األولى التي يتم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية فإن 
اإليضاحات المرفقة توضح كافة اآلثار المترتبة على التحول للمعايير الدولية للتقرير المالي لقارئ هذه القوائم وكذلك توضح  

كامل السياسات المحاسبية الهامة المطبقة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي وتزويد القارئ باإليضاحات المطلوبة وفقًا 
للمعايير الدولية للتقرير المالي والتي لم تكن موجودة اثناء تطبيق المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيين. 
تم اتباع السياسات المحاسبية الموضحة أدناه في إعداد هذه القوائم المالية ويتم تطبيق نفس السياسات المحاسبية على كل 

الفترات المعروضة إال إذا تم اإلشارة إلى خالف ذلك. 

٢-٢ أسس القياس 
تم إعداد هذه القوائم المالية طبقًا للتكلفة التاريخية فيما عدا البنود الهامة التالية والواردة في قائمة المركز المالي: 

• االستثمارات المتاحة للبيع فقد تم تقييمها بقيمتها العادلة وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )١3( ووفقًا 	
للمستوى الثاني من التقييم وفقًا للمعيار المذكور

• األصول الحيوية قد تم تقييمها بالقيمة العادلة، وفي حال عدم القدرة على قياسها بالقيمة العادلة بشكل موثوق ويمكن 	
االعتماد عليه فيتم قياسها بالتكلفة .  

• يتم اإلعتراف بمستحقات التزامات المنافع المحددة للموظفين بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية ووفقًا للخطة 	
االكتوارية 
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٢-3 عملة العرض والعملة الوظيفية
تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية للشركة، ما لم يذكر خالف ذلك.

3- معايير دولية أصدرت ولم تطبق على هذه القوائم المالية

المعايير الدولية التي أصدرت ولم يتم تطبيقها على هذه القوائم المالية مذكورة بهذا اإليضاح، وهذه المعايير تتوقع الشركة 
أن يكون لها أثر على عرض القوائم المالية وكذلك على القوائم المالية واألداء المالي للشركة عند التطبيق في الفترات الالحقة 

لهذا التقرير. وفيما يلي توضيح لكل معيار سيتم تطبيقه على الفترات الالحقة 

أ ( المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( – االدوات المالية 
في شهر يوليو ٢٠١4م أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية اإلصدار النهائي من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( والخاص 

باالدوات المالية والذي يحل محل المعيار الدولي رقم )39( والخاص باألدوات المالية وكذلك سيحل محل جميع اإلصدارات 
السابقة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( والخاصة باإلعتراف  وقياس األدوات المالية، إن اإلصدار النهائي للمعيار الدولي 
للتقرير المالي رقم )9( جمع في طياته كل ما يخص معالجات األدوات المالية من اإلعتراف  والقياس واالنخفاض  في القيمة. 
ويتم تطبيق المعيار الدولي رقم )9( في الفترة المالية التي تبدأ من ١ يناير ٢٠١8م أو بعده مع السماح بتطبيقه قبل ذلك التاريخ 

ما عدا اإلجراءات المحاسبية للتحوط. يشترط المعيار الدولي رقم )9( عند التطبيق أول مرة ان يتم إعادة احتساب أثر تطبيق 
المعيار بأثر رجعي ولكن ال يتطلب عرض مقارن بالفترات السابقة. أما فيما يخص اإلجراءات المحاسبية للتحوط يتم تطبيق 

متطلبات المعيار عند التطبيق وما يليه من فترات محاسبية مع بعض االستثناءات المحدودة. 
التصنيف – األصول المالية 

  يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي )9( فئات تصنيف وطرق قياس مختلفه عن المعيار الدولي رقم )39( تعكس هذ الطرق 
نموذج األعمال التي يتم من خاللها إدارة األصول المالية وخصائص تدفقاتها النقدية. حيث يتضمن المعيار الدولي ثالث 

فئات تصنيف رئيسية لتلك األصول وهي: األصول المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة، والقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، ان هذا المعيار يستبدل فئات المعيار رقم )39( الحالية لألصول المالية 

المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق والقروض والذمم المدينة واإلستثمارات المتاحة للبيع بفئات أخرى. 
االنخفاض في القيمة – األصول المالية 

طبقًا لنموذج المعيار رقم )39( كان يتم تخفيض األصول المالية بقيمة الخسائر المتكبدة ولكن طبقًا للمعيار الدولي رقم )9( 
سيتم استبداله بنموذج الخسائر المتوقعة مما يتطلب تقديرات ملموسة بشأن التغير في الظروف اإلقتصادية وأثرها على 
نموذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة والتي سيتم تحديدها على أساس االحتمال المرجح. وبموجب هذا المعيار سيتم قياس 

مخصصات الخسائر اإلئتمانية وفقًا ألحد األسس التالية: 
• الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى ١٢ شهرًا والتي تنتج عن أحداث التعثر في السداد والمحتملة خالل ١٢ شهر بعد 	

تاريخ التقرير. 
• الخسارة االئتمانية المتوقعة علة مدى العمر، وهي الخسارة االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر المحتملة 	

في السداد على مدار العمر المتوقع لألداة المالية. 
في حال زيادة المخاطر االئتمانية لألصول المالية بشكل كبير في تاريخ التقرير ومنذ اإلعتراف األولي لها سيتم تطبيق القياس 

الخاص بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر، أما في حال لم تزد تلك المخاطر يتم تطبيق القياس الخاص بالخسائر 
االئتمانية المتوقعه على مدى ١٢ شهرًا، يجدوز للشركة تحديد عدم زيادة المخاطر االئتمانية المتوقعة بشكل كبير في حالة أن 
تكون األداة معرضة لمخاطر إئتمانية منخفضة في تاريخ التقرير، إال أن قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى العمر يتم 

تطبيقه بشكل مستمر على األرصدة التجارية المدينة.
التصنيف- االلتزامات المالية

متطلبات تصنيف االلتزامات المالية طبقًا للمعيار الدولي رقم )39( تم االحتفاظ بها وبشكل كبير وفقًا لمتطلبات المعيار 
الدولي رقم )9(، إال أنه وبموجب المعيار الدولي رقم )39( فإن جميع التغيرات في القيمة العادلة لاللتزامات المالية المصنفة 
بالقيمة العادلة يتم االعتراف بها من خالل األرباح أو الخسائر  بينما ووفقًا للمعيار الدولي رقم )9( فيتم عرض التغيرات في 

القيمة العادلة وفقًا لما يلي:
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• مبلغ التغير في القيمة العادلة المتعلقة بالتغيرات في المخاطر االئتمانية لاللتزامات المالية يتم عرضه في الدخل الشامل 	
اآلخر.

•  المبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة يتم عرضه في األرباح أو الخسائر.	
االفصاح 

يتطلب المعيار الدولي رقم )9( افصاحات جديدة شاملة فيما يتعلق بالمحاسبة عن التحوط  ومخاطر اإلئتمان المتوقعة، 
وقامت الشركة بعمل دراسة على األثر المتوقع من تطبيق الخسائر المحملة على المدينون التجاريون وتتوقع الشركة انخفاضًا 

قدره )5٠٠ الف ريال( في المدينون التجاريون.
التحول 

طبقًا للمعايير الدولية فإن أي تغير في السياسات المحاسبية يتطلب تطبيق التغيرات بأثر رجعي وستقوم الشركة بتطبيق 
اإلعفاءات التي يسمح بها المعيار عند التطبيق األولي وذلك باالعتراف بالفروقات في القيم الدفترية لألصول المالية 

وااللتزامات المالية الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( في األرباح المحتجزة كما في ١ يناير ٢٠١8م. 

ب ( المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )١5( – اإليرادات من العقود مع العمالء
تم إصدار المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )١5( في مايو ٢٠١4م ويضع نموذجًا من خمس خطوات لحساب اإليرادات الناتجة 
عن العقود مع العمالء. وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالي رقم )١5(، يتم إثبات اإليرادات بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع 

الشركة أن يكون مستحقا مقابل تحويل البضائع أو الخدمات إلى العميل وسيحل معيار اإليرادات الجديد محل جميع متطلبات 
اإلعتراف  باإليرادات الحالية، بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية. يتطلب التطبيق بأثر رجعي كامل أو التطبيق بأثر رجعي 

معدل للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١8م، يسمح بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )١5( بتاريخ يسبق 
هذا التاريخ. 

قامت الشركة بتقدير األثر المالي على قوائمها المالية وأدائها المالي عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )١5( وال 
يوجد لتطبيق المعيار أي أثر على قوائمها المالية. 

ت ( المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )١6( – عقود االيجار
یقدم المعیار الدولي للتقرير المالي رقم )١6( نموذج محاسبي واحد علی أساس اإلیجار في الميزانية للمستأجرين. ويعترف 

المستأجر بحق إستخدام األصل المؤجر له والتي تمثل حقه في استخدام األصل األساسي وخصم اإليجار الذي يمثل التزامه 
بإجراء مدفوعات اإليجار. وهناك إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة. وتبقى 
محاسبة المؤجر مماثلة للمعيار الحالي - أي أن المؤجرين يواصلون تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلية أو تشغيلية.
سیحل المعيار الدولي للتقارير المالیة )١6( محل إرشادات اإليجارات الحالية بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم )١٧( 

عقود التأجير وتفسير لجنة تفسير المعاییر الدولية للتقارير المالیة )4( تحديد ما إذا کان التعاقد یحتوي علی عقود إیجار تشغیلیة 
وتفسير لجنة المعايير الدولية )١5( عقود التأجير التشغيلي و تفسير لجنة المعايير الدولية )٢٧( تقییم مادة المعامالت التي 

تتضمن االستمارة القانونية للتأجير.
يسري المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١9م. يسمح بالتطبيق المبكر للمؤسسات التي تطبق 

المعيار الدولي للتقارير المالية ١5 اإليرادات من العقود مع العمالء في أو قبل تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير 
المالية  رقم )١6(.

وقد بدأت الشركة بإجراء تقييم أولي للتأثير المحتمل على بياناتها المالية. وحتى اآلن، فإن األثر األكثر أهمية الذي تم تحديده 
هو أن الشركة ستعترف باألصول وااللتزامات الجديدة لعقود تأجيرها التشغيلية لشاحنات التوزيع. 

باإلضافة إلى ذلك، فإن طبيعة المصاريف المتعلقة بتلك اإليجارات ستتغير عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
)١6( بمصاريف اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت نتيجة الحق في استخدام األصول المؤجرة ومصاريف الفوائد على 

التزامات اإليجار. ولم تقرر الشركة بعد ما إذا كانت ستستخدم اإلعفاءات االختيارية. وال تتوقع الشركة حدوث أي تأثير جوهري 
على عقود التأجير التمويلي للشركة.

التحول 
يجوز للشركة كمستأجر تطبيق المعيار بإستخدانم أيًا من النهجين التاليين:

•  التطبيق بأثر رجعي، أو 	
•  بأثر رجعي معدل بطرق عملية إختيارية 	
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يقوم المستأجر بتطبيق بشكل مستمر وثابت على جميع عقود اإليجار، ستقوم الشركة بتطبيق المعيار الدولي رقم )١6( في   
١ يناير ٢٠١9م، لم تحدد الشركة بعد نهج التحول الذي سيتم تطبيقه. 

4- السياسات المحاسبية الهامة 

فيما يلي عرض ألهم السياسات المحاسبية المعتمدة والتي تم تطبيقها بواسطة الشركة على جميع الفترات المحاسبية 
المعروضة. 

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

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

• مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 
تدرج الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى  بالقيمة العادلة مطروحًا منها مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. 
يتم تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على 

تحصيل المبالغ المستحقة وفقًا للشروط التعاقدية للذمم المدينة وتحمل على قائمة الدخل. يتم شطب الديون المعدومة 
عند تحديدها مقابل المخصصات المتعلقة بها.

• المخزون 
يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط 

المرجح. تتضمن تكلفة المخزون تكاليف الشراء بما في ذلك )الضرائب والنقل والمناولة ..... الخ( وبعد خصم الحسومات 
التجارية المستلمة وتشمل تكلفة المخزون تكاليف التحويل )بما في ذلك مصاريف التصنيع الثابتة والمتغيرة( وأية تكاليف 

أخرى يتم تكبدها إلحضار المخزون إلى موقعه وحالته الحالية. يتم عمل مخصص عند الضرورة للمخزون المتقادم وبطيء 
الحركة والمعيب.

صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع المقّدر في سياق النشاط االعتيادي ناقصًا التكلفة المقّدرة  لإلنتاج  والتكاليف 
المقّدرة والالزمة إلجراء عملية البيع. يجب اإلعتراف  بأي انخفاض في تكلفة المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق 

كمصروف في الفترة التي تحدث فيها عملية التخفيض. يجب اإلعتراف  بأي عكس النخفاض القيمة في قائمة الدخل في 
الفترة التي يحدث فيها العكس.

• ممتلكات وآالت ومعدات
يتم اإلعتراف  ببنود الممتلكات واآلالت  والمعدات كأصول ثابتة عندما يكون من المحتمل:

أ -    تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة باألصل إلى الشركة 
ب - يمكن قياس تكلفة األصل بشكل موثوق

يتم تسجيل  وإدراج بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة وتعرض الحقا بصافي القيمة بعد خصم مجمع االستهالك 
/ أو خسائر االنخفاض  في القيمة. يتم إضافة التكاليف الالحقة والتكاليف اإلضافية لألصل الحالي على القيمة الدفترية 

لألصل أو يتم اإلعتراف  بها كأصل منفصل عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند إلى 
الشركة ويمكن قياس تكلفة البند بثقة. تتضمن هذه التكلفة تكلفة اإلقتراض  لمشاريع البناء طويلة األجل إذا تم استيفاء 

معايير اإلعتراف  برسملة تلك التكاليف وكذا عندما يتم إجراء فحص رئيسي أو شامل يتم إثبات تكلفة االستبدال في القيمة 
الدفترية للممتلكات واآلالت  والمعدات إذا تم استيفاء معايير اإلعتراف  بذلك. يتم إثبات جميع تكاليف اإلصالح والصيانة 

األخرى  في قائمة الدخل عند تكبدها. وتخضع بنود الممتلكات واآلالت والمعدات الختباراالنخفاض في القيمة عندما يكون 
هناك دليل موضوعي على انخفاض في قيمة األصل. ويتم اإلعتراف  بالتكلفة المتوقعة الستبعاد األصل كجزء من قيمة 

األصل بقيمتها الحالية.
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• ممتلكات وآالت ومعدات )يتبع(
يتم حساب االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات بطريقة القسط الثابت )عدا األراضي( وذلك وفقًا للعمر اإلنتاجي 

المقّدر  لتلك األصول كما يلي:

عدد السنوات  البيان  
5٠ مباني خرسانية  

١٠ - 5 مباني جاهزة وخيام  
5٧ - ٠ أعمال مدنية وأبار  
٢٠ - 5  آالت  ومعدات  
١3 - ٧ صوامع وخزانات  
8 - 5  آالت  زراعية  
8 - 4 سيارات وشاحنات  
٧ - 5 عدد وأدوات  

5 أثاث ومفروشات  
٢ أشجار مثمرة )أعالف(  

٢٠ أشجار مثمرة )فواكه(  

يتم استبعاد بند الممتلكات واآلالت  والمعدات عند استبعادها أو عندما ال يتوقع وجود منافع اقتصادية مستقبلية من 
استخدامها أو استبعادها ألي سبب أخر. أي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعاد األصل )محسوبة على أنها الفرق بين القيمة 

المتبقية لألصل وقيمته البيعيه( تحمل على قائمة الدخل عندما يتم االستبعاد. 

يتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية المقّدرة وطرق االستهالك للممتلكات واآلالت  والمعدات في نهاية كل سنة 
مالية ويتم تعديلها مستقباًل، كلما كان ذلك مناسبًا.

• مشاريع تحت التنفيذ  
يتم اثبات المشاريع تحت التنفيذ وفقًا لتكلفة اإلقتناء باإلضافة إلى جميع التكاليف المباشرة التي يتم إنفاقها عليها حتى يتم 

احضارها إلى المكان المخصص لها وجعلها جاهزة لالستخدام.

• أصول حيوية 
تتمثل األصول الحيوية في قطيع األبقار المنتجة والغير منتجة وكذلك األصول الحيوية المقتناه بغرض البيع كما تشتمل 

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

يتم قياس األصول الحيوية بالقيمة العادلة إال إذا كانت القيمة العادلة ال يمكن قياسها بشكل موثوق فيتم القياس 
بالتكلفة التاريخية ناقصًا مجمع االستهالك حيث لم تتمكن إدارة الشركة من الحصول على بيانات واضحة يمكن االعتماد 

عليها كمدخالت او على مؤشرات تدعم قياس األصول الحيوية بالقيمة العادلة وبشكل يمكن االعتماد عليه سواء كان ذلك 
عن طريق استخدام أي من القيمة السوقية المماثلة أو طريقة تكلفة االستبدال أو طريقة الدخل. وفي حالة توفر مثل هذه 

البيانات في المستقبل، ستقوم الشركة بتعديل قياس الموجودات الحيوية إلى القيمة العادلة بدال من التكلفة.
 

يتم حساب االستهالك لألصول الحيوية بطريقة القسط الثابت وذلك وفقًا للعمر اإلنتاجي المقّدر  لتلك األصول كما يلي:

عدد السنوات الفئة  
5 األصول الحيوية )األبقار( 
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• األصول الغير ملموسه 
ال يتم رسملة األصول غير الملموسة المنتجة داخليًا باستثناء تكاليف التطوير ألصل غير ملموس وتدرج المصروفات ذات 
الصلة في قائمة الدخل عند تكبدها. يتم اإلعتراف  باألصل غير الملموس إذا كان من المحتمل أن تتدفق منافع إقتصادية 

مستقبلية متعلقة باألصل إلى الشركة ويمكن قياس تكلفة األصل بشكل يمكن االعتماد علية. 

يتم إطفاء األصول غير الملموسة بطريقة القسط الثابت وذلك وفقًا للعمر اإلنتاجي المقّدر  لتلك األصول كما يلي:

عدد السنوات البيان  
١٠ - 5 رخص  
١٠ - 5 برامج محاسبية وبرامج أخرى  

يتم إطفاء األصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى أعمارها اإلنتاجية ويتم عمل اختبار االنخفاض  في القيمة 
كلما كان هناك مؤشر على أن األصل غير الملموس قد انخفضت قيمته ويتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لألصول 

غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على األقل في نهاية كل سنة مالية. يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي 
المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المنوطة باألصل عن طريق تغيير فترة أو طريقة 

اإلطفاء حيثما اقتضى األمر ذلك ويتم التعامل معها كتغير في التقديرات المحاسبية ويتم  إدراج  مصروف اإلطفاء المتعلق 
باألصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة الدخل بما يتوافق مع وظيفة األصول غير الملموسة.

يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء اإلعتراف  باألصول غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة 
الدفترية لألصل ويتم اإلعتراف  بها في قائمة الدخل عند استبعاد األصل.

• دائنون تجاريون ودائنون آخرون 
يتم اإلعتراف  الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى  على أساس صافي المبلغ المستحق أو الدفع المتوقع للسلع 

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

• مخصصات 
يتم اإلعتراف  بالمخصصات فقط إذا كان هناك التزام حالي أو قانوني أو إستداللي قد نشأ نتيجة لحدث سابق )الحدث الملزم( 

حيث يكون تسوية االلتزام "أكثر احتماال “وعندما يمكن تقدير المبلغ بطريقة يمكن االعتماد عليها.
) الحدث الملزم هو حدث يخلق التزامًا قانونيًا وبالتالي ينتج التزامًا ماليًا على الشركة وال يوجد له  بديل واقعي غير تسوية ذلك 

االلتزام(.
إن المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للتدفقات االقتصادية المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي بتاريخ قائمة 

المركز المالي ويتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل قائمة مركز مالي ويتم تعديلها لتعكس أفضل التقديرات الحالية عندما 
ال يكون من المحتمل أن يتطلب ذلك تدفقًا خارجيًا للمنافع االقتصادية أو ال يمكن تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه، يتم 

اإلفصاح عن 
االلتزام كالتزام طارئ ما لم يكن احتمال تدفق المنافع االقتصادية مستبعدًا. وااللتزامات المحتملة التي ال يمكن تأكيد 

وجودها إال بوقوع أوعدم وقوع حدث أو أكثر من األحداث المستقبلية التي ال تقع تماما تحت سيطرة الشركة غير مدرجة في 
القوائم المالية ولكن يتم اإلفصاح عنها كالتزامات محتملة ما لم تعتبر إمكانية تدفق المنافع االقتصادية إلى الخارج بعيدة.

• التأجير 
إن تحديد ما إذا كان التعاقد )أو يحتوي على( عقد إيجار يستند إلى جوهر اإلتفاقية في تاريخ البدء، يتم تقييم هذا التعاقد لتحديد 

ما إذا كان الوفاء بالعقد يعتمد على استخدام أصل أو أصول محددة وأن هذا التعاقد ينقل الحق في استخدام األصل أو األصول 
حتى وإن لم يكن هذا الحق محددا بشكل صريح في أٍي من العقود.

بالنسبة للتعاقدات التي تم الدخول فيها قبل ١ يناير ٢٠١6م، يعتبر تاريخ التأسيس ١ يناير ٢٠١6م وفقًا للمعيار الدولي للتقارير 
المالية رقم )١( تطبيق معايير التقارير الدولية للمرة األولى.

يتم تصنيف عقد اإليجار في تاريخ بداية العقد على أنه عقد تأجير تمويلي أو عقد تأجير تشغيلي ويتم تصنيف عقد التأجير الذي 
يقوم بتحويل كافة المخاطر والعوائد المتعلقة بالملكية إلى الشركة كتأجير تمويلي. خالف ذلك يكون العقد عقد تأجير تشغيلي.
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• التأجير )يتبع(
الشركة كمستأجر 

إن عقود التأجير التمويلي هي التي تنقل وبشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل المستأجر إلى الشركة 
ويتم رسملتها عند بدء عقد اإليجار بالقيمة العادلة لألصل المستأجر أو بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار أيهما أقل ويتم 

توزيع مدفوعات اإليجار بين مصاريف التمويل وخفض التزامات التأجير التمويلي وذلك لتحقيق معدل فائدة ثابت على الرصيد 
المتبقي من االلتزام. تدرج تكاليف التمويل المتعلقة بالتأجير التمويلي ضمن تكاليف التمويل في قائمة الدخل ويتم استهالك 
األصل المؤجر على مدى العمر اإلنتاجي المقّدر  لألصل ومع ذلك إذا لم يكن هناك تأكد معقول من أن الشركة سوف تحصل 

على الملكية بنهاية فترة التأجير فإنه يتم استهالك األصل على مدى العمر اإلنتاجي المقّدر أو فترته االيجارية أيهما أقصر. أما عقد 
التأجير التشغيلي هو عقد إيجار يتم فيه اإلعتراف  بدفعات اإليجار التشغيلي كمصروفات تشغيلية في قائمة الدخل على أساس 

القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

• تكاليف اإلقتراض 
يتم رسملة تكاليف اإلقتراض  المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أصل والذي يستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة لكي يصبح 

جاهزا لالستخدام أوالبيع. يتم تسجيل جميع تكاليف اإلقتراض  األخرى  كمصروفات في الفترة التي تحدث فيها وتتكون 
تكاليف اإلقتراض  من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق باقتراض األموال.

یتم رسملة تکالیف اإلقتراض  المتكبدة في أو بعد تاريخ االنتقال )١ینایر ٢٠١6( لجميع الموجودات المؤهلة ويتم  إدراج  
تكاليف اإلقتراض  المرسملة من ِقبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على الموجودات المؤهلة حتى تاريخ التحول 

إلى المعايير الدولية للتقارير المالية في القيمة الدفترية للموجودات في ذلك التاريخ.

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

عن تلك المتعلقة بقطاعات األعمال األخرى. وتنقسم قطاعات األعمال طبقًا لنطاقها الجغرافي ويتم مراجعة أداء كل قطاع 
من قبل صانعي القرار بالشركة، قد تعمل هذه القطاعات ضمن بيئة اقتصادية معينة تخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك 
المتعلقة بالقطاعات العاملة في بيئات اقتصادية أخرى، يتم تحديد قطاعات األعمال من قبل إدارة الشركة وفقًا لرؤية اإلدارة.

• المنح الحكومية 
یتم اإلعتراف  بالمنح الحكومية عندما یکون ھناك تأکید معقول بأن المنحة ستستلم وأن جميع الشروط المتعلقة بالمنحة 

سوف یتم االلتزام بھا. عندما ترتبط المنحة ببند مصروف يتم اإلعتراف  بها كإيرادات على أساس منتظم وعلى مدى الفترات 
التي يتم فيها احتساب التكاليف التي تعتزم المنح تعويضها. أما إذا تعلقت المنحة بأصل يتم اإلعتراف  بها كإيرادات مؤجله 
ويتم إطفاء اإليراد المؤجل بشكل منتظم على مدى األعمار اإلنتاجية  المقّدرة لألصل ذي الصلة وقد اختارت الشركة عرض 
المنح في قائمة المركز المالي كإيرادات مؤجلة على ان يتم  إدراجها في قائمة الدخل على أساس منتظم وعلى مدى العمر 

اإلنتاجي المقّدر لألصل الممنوح. عندما تحصل الشركة على منح لألصول الغير نقدية يتم اإلعتراف  باألصل والمنحة 
المتعلقة به كإيرادات مؤجله بالقيمة االسمية في تاريخ المنح ويتم  إدراج  اإليرادات المؤجلة في قائمة الدخل على مدى 

العمر اإلنتاجي المقّدر بشكل منتظم.
يتم اإلعتراف  بالفرق بين أسعار فائدة القرض الحكومي الممنوح بسعر فائدة أقل من أسعار الفائدة بالسوق وأسعار الفائدة 

بالسوق كمنحة حكومية ضمن اإليرادات المؤجلة ويتم اإلعتراف  بالقرض وقياسه وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي )39( األدوات 
المالية: )اإلعتراف  والقياس(.

• االحتياطي القانوني 
إن الشركة ووفقًا لنظامها األساسي ولوائح الشركات في المملكة العربية السعودية، يتعين على الشركة تحويل ١٠% من 
صافي دخلها إلى اإلحتياطي القانوني حتى يبلغ هذا اإلحتياطي 3٠% من رأس مالها. إن هذا اإلحتياطي القانوني غير قابل 

للتوزيع على المساهمين. ومع ذلك، يمكن استخدامه لتغطية خسائر الشركة أو زيادة رأس مالها.
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• االنخفاض  في قيمة األصول الغير مالية 
تقوم الشركة بتاريخ كل ميزانية بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر موضوعي على أن أصل ما قد انخفضت قيمته أو عندما 

يتطلب اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل لذلك تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة السترداد األصل إن القيمة القابلة 
السترداد األصل هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم التكاليف الالزمة لبيع األصل أوالقيمة اإلستخدامية لألصل أيهما 
أكبر. يتم تحديد القيمة القابلة لإلسترداد ألصل فردي طالما كان األصل منتجا لتدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن 

تلك األصول أو مجموعات من األصول األخرى . عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل القيمة القابلة لالسترداد يعتبر األصل 
منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد. عند تقييم القيمة االستخدامية ألصل يتم خصم التدفقات 

النقدية المستقبلية  المقّدرة 
إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر 
المحددة لألصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقصًا تكاليف اإلستبعاد تؤخذ معامالت السوق األخيرة في اإلعتبار وفي حال عدم 

توافر مثل هذه المعامالت يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. 

• العمليات بالعملة األجنبية 
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة، ويتم تحويل 

أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ 
القوائم المالية. يتم اإلعتراف  باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في أسعار الصرف في قائمة الدخل.

• اإلعتراف  باإليراد
يتم اإلعتراف  باإليرادات إلى المدى الذي يكون فيه من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية إلى الشركة ويمكن قياس 

اإليرادات بشكل موثوق به بغض النظرعن تاريخ استالم الدفعات الناتجة عن البيع وتقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل 
المستلم أو المستحق بعد خصم الخصومات والحسومات مع مراعاة شروط الدفع المحددة تعاقديًا وباستثناء الضرائب أو 

الرسوم.
يتم اإلعتراف  باإليرادات من بيع المنتجات عندما يتم تحويل المخاطر والمنافع الهامة لملكية المنتجات إلى العميل 

ويتم تسجيل المبيعات بالصافي بعد العوائد والخصومات التجارية وحسومات الكمية )إن وجدت(. 

• رأس المال 
يتم تصنيف األسهم كحقوق ملكية ويتم تسجيلها بقيمتها االسمية، إن التكاليف اإلضافية "إن وجدت" والتي تعزى مباشرة 

إلى إصدار أسهم جديدة يتم  إدراج ها في حقوق الملكية كخصم من العائدات.

• توزيعات األرباح 
يتم اإلعتراف  بتوزيعات األرباح في القوائم المالية في الفترة التي يتم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للمساهمين. 

• المصروفات 
إن مصاريف البيع والتسويق هي تلك المصروفات التي تنتج من جهود الشركة للقيام بوظائف التسويق والبيع والتوزيع ,يتم 
تصنيف جميع المصاريف األخرى إلى مصاريف عمومية وإدارية باستثناء تكلفة المبيعات والرسوم المالية ومخصصات الزكاة 
كما يتم اإلعتراف  بتكاليف اإلقتراض  كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها اال إذا كانت هذه التكاليف منسوبة مباشرة إلى 
اقتناء أو إنشاء أو إنتاج اصل مؤهل في هذه الحالة يتم رسملة هذه التكاليف كجزءًا من تكلفة ذلك األصل وتتضمن تکالیف 

اإلقتراض  فروق أسعار الصرف الناتجة عن اإلقتراض  بالعملة األجنبية إلی الحد الذي یعتبر بمثابة تعديل لتکالیف اإلقتراض  
"إن وجدت". 

• الزكاة
تخضع الشركة للزكاة وفقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل "الهيئة" يتم تقدير مخصص الزكاة وتحميله على قائمة الدخل. 
يتم تسجيل أية فروق في التقديرات عند اعتماد التقييم النهائي وتدرج هذه الفروق في قائمة الدخل في الفترة التي تم اعتماد 

التقييم النهائي فيها. 
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• مزايا الموظفين 
١- الموظفون المواطنون 

إن حقوق المعاشات التقاعدية وغيرها من المزايا االجتماعية لموظفي الشركة مشمولة بنظام التأمين االجتماعي المعمول 
به في البلدان التي يعملون بها تعتبر بمثابة نظام اشتراكات محددة ويساهم الموظفون وأصحاب العمل شهريًا في هذا 

النظام على أساس نسبة مئوية ثابتة من المرتبات. 
٢- الموظفون األجانب 

يستحق الموظفون الوافدون بعقود محددة المدة تعويضات نهاية الخدمة والتي تعتبر مستحقة الدفع بموجب قوانين 
العمل الخاصة بالدول التي يعملون فيها على أساس مدة الخدمة والمنافع النهائية. تم تكوين مخصص لهذا االلتزام غير 

الممول من خالل احتساب االلتزام الكامل الذي يستحقه جميع الموظفين في تاريخ القوائم المالية. 

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

بالمساهمات المدفوعة مقدمًا كأصل إلى الحد الذي يتم فيه استرداد األموال النقدية أو تخفيض المدفوعات المستقبلية.

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

المنافع المستقبلية التي حققها الموظفون في الفترات الحالية والفترات السابقة، وحسم ذلك المبلغ وخصم القيمة 
العادلة من أي من أصول الخطة ويتم احتساب التزامات المنافع المحددة سنويًا من ِقبل خبير اكتواري مؤهل باستخدام 

طريقة وحدة االئتمان المتوقعة وعندما ينتج عن الحساب موجودات محتملة للشركة يقتصر األصل المعترف به على القيمة 
الحالية للمنافع االقتصادية المتاحة في شكل أي مبالغ مستقبلية مستردة من خطة المنافع أو تخفيضات في المساهمات 

المستقبلية للخطة ولحساب القيمة الحالية للمنافع االقتصادية يولى االعتبار ألي متطلبات تمويل دنيا مطبقة ويتم 
اإلعتراف  بالمبالغ المسبقة لصافي التزامات المنافع المحددة والتي تشتمل على المكاسب والخسائر االكتوارية والعائد على 
موجودات الخطة ) باستثناء الفائدة ( وتأثير سقف األصول )إن وجد، باستثناء الفائدة( مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. تحدد 

الشركة صافي مصاريف الفوائد )أو الدخل( على صافي التزامات المنافع )صافي أصول( المحددة للفترة عن طريق تطبيق 
معدل الخصم المستخدم لقياس االلتزام والمنافع المحددة في بداية الفترة السنوية لاللتزام )أواألصل( مع األخذ في االعتبار 

أي تغيرات في صافي التزامات )أصول( المنافع المحددة خالل الفترة نتيجة للمساهمات ومدفوعات المنافع ويتم  إدراج  
صافي مصاريف الفوائد والمصاريف األخرى  المتعلقة بخطط المنافع المحددة في األرباح أو الخسائر. عندما تتغير منافع 

الخطة أو عندما يتم تقليص الخطة يتم اإلعتراف  مباشرة بالتغير في المنافع المتعلقة بالخدمة السابقة أو الربح او الخسارة 
الناتجة عن التقليص في الربح أو الخسارة. تقوم الشركة باإلعتراف  بالربح أو الخسارة الناتجة عن تسوية خطة المزايا المحددة 

عند حدوث التسوية.

• مزايا أخرى طويلة األجل للموظفين
يتمثل صافي التزام الشركة فيما يتعلق باستحقاقات الموظفين طويلة األجل األخرى في مبلغ المزايا المستقبلية التي 

يستحقها الموظفون مقابل خدمتهم في الفترات الحالية والسابقة. ويتم خصم هذه المستحقات لتحديد قيمتها الحالية ويتم 
اإلعتراف  بفروق القيمة الحالية لمستحقات الموظفين بقائمة دخل الفترة التي نشأت فيها.

• األدوات المالية – اإلعتراف  األولى والقياس الالحق
إن األداة المالية هي أي عقد ينتج عنه أصل مالي في منشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية في منشاة أخرى.

األصول المالية: اإلعتراف  األولي والقياس 
يتم تصنيف األصول المالية عند اإلعتراف  األولي وفقًا للفئات التالية:

أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، القروض والذمم المدينة، االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
واالستثمارات المتاحة للبيع ويعتمد تصنيف األصول المالية على الغرض الذي من أجله تم الحصول على تلك األصول المالية. 

تقوم اإلدارة بتحديد تصنيف أصولها المالية عند اإلعتراف  المبدئي. 
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١- قروض ومدينون تجاريون 
القروض والذمم المدينة هي أصول مالية غير مشتقة ذات دفعات محددة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشط 

ويتم  إدراج ها في األصول )االلتزامات( المتداولة  باستثناء تلك التي يزيد تاريخ استحقاقها عن ١٢ شهرا بعد تاريخ القوائم 
المالية، وفي هذه الحالة يتم تصنيفها كأصول )التزامات( غير متداولة وتتكون هذه األصول )االلتزامات( من قروض ومدينون 

الشركة من "مدينون تجاريون" و "مدينون آخرون" و "قروض وسلف وودائع" و "نقد وما في حكمه" في القوائم المالية.
٢- استثمارات متاحة للبيع 

االستثمارات المالية المتاحة للبيع هي أدوات مالية غير مشتقة يتم تصنيفها في هذه الفئة أو هي تلك األصول التي ال 
يتم تصنيفها في أي من الفئات األخرى  ويتم  إدراجها ضمن األصول غير المتداولة ما لم تكن اإلدارة تعتزم التصرف في 

االستثمار خالل ١٢ شهرا من تاريخ القوائم المالية وحيث تمتلك الشرکة أسھم أو حصص في شرکات مختلفة وال يتم تداول 
ھذه األسهم في سوق نشط، وبالتالي یتم اإلعتراف  باالستثمارات المتاحة للبیع بتكلفتة المبدئية في تاريخ االستحواذ.

القياس الالحق لألصول المالية
يعتمد القياس الالحق لألصول المالية على تصنيفها كما هو موضح أدناه

•  أدوات الدين بالتكلفة المطفأة.
• أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع األرباح والخسائر المتراكمة المعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل 

عند إلغاء اإلعتراف .
• أدوات الدين، المشتقات وأدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

• أدوات حقوق الملكية المحددة التكلفة حتى يمكن الحصول على القيمة العادلة .

• إلغاء اإلعتراف  
يتم إلغاء اإلعتراف بأصل مالي أو جزءًا من األصل المالي أو جزءًا من مجموعة من األصول المالية المماثلة عندما:

ينتهي الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل. أو
• قامت الشركة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تحملت التزاما بدفع التدفقات النقدية المستلمة 

بالكامل دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب عقد مع طرف آخر "تمرير". أو
• قامت الشركة بتحويل كافة مخاطر وعوائد األصل. أو

• لم تقم الشركة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر وعوائد األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل.
يتم إلغاء اإلعتراف باألصل المالي عندما تقوم الشركة بتحويل حقوقها في التدفقات النقدية من ذلك األصل أو دخلت في 

عقد تحويل للمخاطر والعوائد لألصل المالي وذلك من خالل نقل ملكية األصل. أو في حال لم تقم الشركة بتحويل المخاطر 
والعوائد لألصل المالي ولكنها فقدت السيطرة على ذلك األصل.

• االنخفاض  في قيمة األصول المالية 
تقوم الشركة بتاريخ كل مركز مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض  في قيمة أصل مالي أو مجموعة 
من األصول المالية يعتبر األصل المالي أو مجموعة من األصول المالية منخفضة القيمة فقط إذا كان هناك دليل موضوعي 

على االنخفاض  في القيمة نتيجة حدث أو أكثر من المتوقع حدوثه )حدث خسارة متوقع( ويكون لحدث الخسارة تأثير على 
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية التي يمكن تقديرها بطريقة يمكن االعتماد 

عليها.

•  االلتزامات المالية 
اإلعتراف  المبدئي والقياس 

يتم تصنيف االلتزامات المالية عند اإلعتراف المبدئي بها كالتزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
يتم اإلعتراف  بجميع االلتزامات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة وفي حالة القروض والسلف والذمم الدائنة يتم اإلعتراف  
بااللتزام المالي بعد خصم التكاليف المباشرة للمعاملة وتتضمن االلتزامات المالية للشركة الدائنين التجاريين واألرصدة 
الدائنة األخرى  والقروض بما في ذلك السحب على المكشوف من البنوك وعقود الضمانات المالية واألدوات المالية 

المشتقة.
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القياس الالحق 
يتم قياس هذه االلتزامات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. 

• إلغاء اإلعتراف  
يتم إلغاء اإلعتراف  بااللتزامات المالية عندما يتم اإلعفاء من االلتزام المحدد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته عند استبدال التزام مالي 

حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة جوهريًا أو يتم تعديل شروط االلتزامات الحالية بشكل جوهري ويتم معاملة 
هذا التبادل أو التعديل على أنه إلغاء تحقق االلتزامات األصلية وتحقق االلتزام الجديد ويتم اإلعتراف  بالفرق في القيمة 

الدفترية ذات الصلة في قائمة الدخل. 
• مقاصة األدوات المالية

يتم مقاصة األصول وااللتزامات المالية ويتم  إدراج  المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط إذا كان هناك حق قانوني 
معمول به حاليًا لمقاصة المبالغ المعترف بها ويعتزم تسويتها على أساس الصافي أو إثبات األصول وتسوية االلتزامات 

في وقت واحد.

5- التقديرات المحاسبية الهامة، األحكام واالفتراضات 

إن إعداد القوائم المالية للشركة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصروفات 
واألصول وااللتزامات واإلفصاحات المرفقة واإليضاح عن االلتزامات المحتملة. إن عدم التأكد من هذه االفتراضات 

والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية لألصول أو االلتزامات المتأثرة بتلك 
االفتراضات والتقديرات في الفترات المستقبلية.

إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى  للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ القوائم المالية 
والتي لها مخاطر جوهرية قد تؤدي إلى تعديل جوهري على القيم الدفترية لألصول وااللتزامات خالل السنوات المالية 

القادمة. اعتمدت الشركة في افتراضاتها وتقديراتها على المؤشرات المتاحة عند إعداد البيانات المالية. ومع ذلك، قد تتغير 
الظروف واالفتراضات القائمة حول التطورات والتغيرات المستقبلية نتيجة لتغيرات أو ظروف السوق الخارجية عن سيطرة 

الشركة وتنعكس هذه التغيرات واالفتراضات عند حدوثها.

5-١ خطط المستحقات والمنافع المحددة )استحقاقات المعاش التقاعدي(
يتم تقدير تكاليف خطط المعاشات التقاعدية المستحقة بعد انتهاء الخدمة والقيمة الحالية اللتزام المعاش التقاعدي 
باستخدام التقييمات االكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري وضع افتراضات مختلفة قد تختلف عن التطورات الفعلية 
في المستقبل وتشمل هذه العوامل تحديد معدل الخصم ومعدل الزيادة في المرتبات ومعدالت الوفيات والزيادات 

في المعاشات التقاعدية في المستقبل ونظرًا لتعقيد التقييم واالفتراضات األساسية وطبيعتها بأنها طويلة األجل فإن 
المستحقات  المقّدرة تكون شديدة الحساسية ألي تغير في تلك االفتراضات.

 تتم مراجعة جميع االفتراضات االكتوارية في تاريخ كل ميزانية. 
االفتراض األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم المستخدم إلعادة احتساب المستحقات بقيمتها الحالية وعند تحديد معدل 

الخصم المناسب تأخذ اإلدارة في االعتبار معدالت الفائدة لسندات الشركات بعمالت تتفق مع عمالت مستحقات ما بعد 
التوظيف وعلى أال يقل تصنيف هذ السندات عن "AA" أو أعلى حسب تصنيف الوك آالت  العالمية لتلك السندات، ويتم 

توقع تلك المستحقات على طول منحنى العائد لتتوافق مع المدة المتوقعة للمستحقات  المقّدرة -وحسب الحاجة- يتم 
مراجعة السندات األساسية لتحقيق مزيد من الجودة لمعامل الخصم المستخدم كما يتم حذف تلك المستندات التي لها 

فروق ائتمان مفرطة من تحليل السندات التي يستند إليها سعر الخصم، على أساس أنها ال تمثل سندات عالية الجودة.
ويستند معدل الوفيات إلى جدأول الوفيات المتاحة للعموم في بلدان محددة وال تتغير جدأول الوفيات هذه إال على فترات 

زمنية استجابة للتغيرات الديموغرافية وتستند الزيادات المستقبلية في المرتبات والزيادات في المعاشات التقاعدية إلى 
معدالت التضخم المتوقعة في المستقبل بالنسبة للبلدان المعنية.

 ولمزيد من التفاصيل بشأن المستحقات المتعلقة بما بعد انتهاء الخدمة. إيضاح )٢9(
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5- التقديرات المحاسبية الهامة، األحكام واالفتراضات )يتبع(

5-٢ انخفاض قيمة األصول غير المالية
تنخفض قيمة األصل غير المالي عندما تتجاوز القیمة الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد القیمة القابلة لالسترداد لذلك 

األصل أو تلك الوحدة المنتجة للنقد )والتي تمثل القيمة العادلة لألصل   ناقصًا   تكاليف البيع أو قيمته االستخدامية أيهما 
أكبر( تقدر القيمة العادلة لألصل من خالل عمليات البيع التي تتم على أساس تجاري بحت ألصول متطابقة أو أسعار سوق 

ألصول مماثله يمكن مالحظتها   ناقصًا   التكاليف اإلضافية لبيع األصل. أما القيمة االستخدامية تحسب بناًء على القيمة 
الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة لألصل خالل السنوات الخمس المقبلة وال تشمل تلك التدفقات النقدية المتوقعة أنشطة 
إعادة الهيكلة التي تكون الشركة غير ملتزمة بها بعد، أو استثمارات كبيرة في المستقبل من شأنها أن تعزز أداء األصول للوحدة 

المنتجة للنقد محل اإلختبار.
إن القيمة القابلة لالسترداد هي األكثر حساسية لمعدل الخصم المستخدم لحساب التدفقات النقدية وكذلك التدفقات النقدية 

المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض التقدير للقيمة محل االستخدام. 

5-3 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية 
عندما ال يمكن قياس القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي على أساس األسعار 

المدرجة في السوق النشطة وحيثما تتطلب المعايير الدولية تقييم تلك األصول أو االلتزامات بقيمتها العادلة فانه يتم تحديد 
قيمتها العادلة باستخدام أساليب التقييم بما في ذلك استخدام القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة من تلك األصول 
أو باستخدام طرق أخرى كما نص عليها المعيار الدولي رقم )١3(  وتؤخذ مدخالت هذه الطرق من األسواق النشطة حيثما كان 

ذلك ممكنا، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنا فإن هناك حاجة إلى درجة من التقدير لتحديد القيمة العادلة وتأخذ هذه التقديرات في 
االعتبار مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. إن التغيرات في االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل یمکن أن تؤثر علی 

القیمة العادلة المدرجة لألدوات المالیة. 

5-4 االنخفاض  في االستثمارات المتاحة للبيع  
تقوم الشركة في تاريخ كل مركز مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض  في قيمة استثمار أو مجموعة 

استثمارات في حالة االستثمار في حقوق ملكية )أسهم غير نشطة( والمصنفة كمتاحة للبيع، فإن الدليل الموضوعي 
لالنخفاض في القيمة يتضمن انخفاض جوهري أو متتابع لفترات طويلة في القيمة العادلة لالستثمار لدرجة اقل من تكلفته. 

إن تحديد ما ھو "انخفاض جوهري" أو "متتابع لفترات طويلة" یتطلب تقديرات ولتحقيق معقولية هذه التقديرات تقوم الشركة 
بتقييم عوامل أخرى مثل التغيرات التاريخية ألسعار األسهم والمدة أو المدى الذي تكون فيه القيمة العادلة لالستثمار أقل من 

تكلفته.) إيضاح ١9 ( 

5-5 االنخفاض  في المدينين التجاريين
يتم تكوين مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تتمكن من 
تحصيل جميع المبالغ المستحقة وفقًا للشروط األصلية للتعاقد وتعتبر الصعوبات المالية الهامة للمدين واحتمال أن يكون 

المدين في حالة اإلفالس أو إعادة الهيكلة المالية أو عدم السداد أو التأخير في السداد مؤشرًا على وجود دليل موضوعي على 
انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة. 

بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة، يتم إجراء تقييم على أساس فردي. أما المبالغ التي ال تعتبر جوهرية بشكل فردي ولكنها متأخرة 
السداد يتم تجميعها واإلعتراف  بالمخصص الخاص بها مجتمعة مع األخذ في االعتبار طول الفترة الزمنية ومعدالت اإلسترداد 

السابقة. ) إيضاح ٢3 ( 

5-6 مخصص المخزون بطيء الحركة
تقوم اإلدارة بعمل مخصص لبنود المخزون بطيئة الحركة والمتقادمة. ويتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة 

للتحقق وتستند تقديرات صافي القيمة القابلة للتحقق على الدليل األكثر موثوقية في وقت إجراء التقديرات. تأخذ ھذه 
التقديرات بعين االعتبار تقلبات األسعار أو التكاليف المرتبطة مباشرة باألحداث التي تحدث بعد تاريخ القوائم المالية إلی الحد 

الذي تؤكد فبها تلك األحداث الظروف القائمة في نھایة السنة.) إيضاح ٢١ (
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5- التقديرات المحاسبية الهامة، األحكام واالفتراضات )يتبع(

5-٧ تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات
تقوم اإلدارة بتقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات لغرض احتساب اإلستهالك ويتم تحديد هذه التقديرات بعد 
األخذ في االعتبار اإلستخدام المتوقع لألصول والتقادم والتلف وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويًا 

ويتم تعديل التغيرات في مصروف االستهالك في الفترات الحالية والمستقبلية -إن وجدت-.

5-8 األحكام
قامت الشركة بتقييم أصولها الحيوية بالتكلفة حيث ال توجد سوق نشطة للحصول على السعر العادل الغير قابل للنقض 

لقيمة هذه األصول كما أنه ال توجد أي مؤشرات يستدل بها على تحديد القيمة العادلة بشكل يمكن االعتماد عليه أما 
االستثمارات المتاحة للبيع فيتم قياسها بالقيمة العادلة ويتم اإلعتراف بأي تغيرات في قيمتها بقائمة الدخل الشامل اآلخر 

ويظهر التغير المتراكم في القيمة العادلة لتلك االستثمارات في احتياطي القيمة العادلة تحت بند إحتياطيات أخرى ضمن حقوق 

الملكية.

6- التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية )معيار رقم ١( 

هذه القوائم المالية للفترة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م هي أولى القوائم المالية السنوية التي أعدتها إدارة الشركة وفقًا 
للمعايير الدولية للتقارير المالية وبالنسبة للفترات وحتى السنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١6م أعدت الشركة قوائمها المالية 

استنادا إلى المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية.
تم إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحي للشركة كما في ١ يناير ٢٠١6م وكذلك الفترات التي تنتهي في أو بعد 3١ مارس ٢٠١٧م. 

مع الفترات المقارنة كما في وللفترة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١6م طبقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.  
وفيما يلي التعديالت الرئيسية التي أجرتها الشركة إلعادة إصدار قوائمها المالية، بما في ذلك قائمة المركز المالي كما في ١ 

يناير ٢٠١6م والقوائم المالية كما في وللسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١6م.

6-١ اإلعفاءات من التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية.
یسمح المعيار الدولي للتقارير المالیة رقم )١( بإعفاءات محددة من التطبيق بأثر رجعي لبعض المتطلبات بموجب المعاییر 

الدولية للتقارير المالیة وذلك في حالة التطبيق األولي وقد قامت الشركة باألخذ في اعتبارها لدى إعداد القوائم المالية للتقارير 
المالية اإلعفاءات التالية:-

• اإلفصاح عن المبالغ التالية بأثر مستقبلي من تاريخ االنتقال إلى المعايير الدولية للتقارير المالية.
o القيمة الحالية اللتزام مزايا الموظفين المحددة. 
o التسويات المتراكمة الناشئة عن التزامات الخطة.

• قامت الشركة بتطبيق األحكام االنتقالية الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 4، وتحديد ما 
إذا كان التعاقد يحتوي على عقد إيجار، وقامت الشركة بتقييم كافة التعاقدات بناًء على الشروط المعمول بها في تاريخ 

االنتقال.
• قامت الشركة بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 39 ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٢٠ بأثر رجعي على القروض 

الحكومية القائمة في تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية.

6-٢ التقديرات
تتفق التقديرات في ١ يناير ٢٠١6م و3١ ديسمبر ٢٠١6م مع تلك التي تم إعدادها لنفس التواريخ وفقًا للهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين )بعد التسويات لتعكس أي اختالفات في السياسات المحاسبية( بخالف التقديرات الخاصة بالمعاشات 
التقاعدية وغيرها من مستحقات ما بعد الخدمة والتي لم تكن تطلب إعادة تقدير حسب المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين.
إن التقديرات التي استخدمتها الشركة لعرض هذه المبالغ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية "وكما تم اعتمادها من قبل 

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين" تعكس متطلبات التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية كما في ١ يناير ٢٠١6م، 
وكما في 3١ ديسمبر ٢٠١6م. 

وبناًء على ذلك، قامت الشركة بإعداد القوائم المالية المقارنة لتتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة.
وفيما يلي بيان بالتعديالت التي تمت على القوائم المالية وفقًا للمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

لتكون متوافقة مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.
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إيضاح
1 يناير  2016م 
 قبل التعديل 
)ريال سعودي(

التعديالت
  

)ريال سعودي(

1 يناير  2016م 
 بعد التعديل 
)ريال سعودي(

األصول
األصول غير المتداولة  

2,189,608,339 33,748,034 2,155,860,305 )أ(ممتلكات وآالت ومعدات 

397,051,967 132,584,503 264,467,464 )ب(أصول حيوية

3,041,498 3,041,498 -   )أ(أصول غير ملموسة 

8,464,000 3,736,000 4,728,000 )ت(استثمارات متاحة للبيع )غير المتداولة(

233,558,291 )140,167,169(373,725,460 )ث(مشاريع تحت التنفيذ

-   )28,320,835(28,320,835 )ث(مصروفات مؤجلة 

2,83١,٧2٤,095 ٤,622,03١ 2,82٧,١02,06٤ إجمالي األصول غير المتداولة  

األصول المتداولة  
42,655,312 -   42,655,312 أصول حيوية )منتجات زراعية تحت التطوير( 

478,676,536 )21,918,491(500,595,027 )ج(المخزون 

21,032,462 21,032,462 -   )ج(أصول حيوية بغرض البيع

356,326,781 5,169,130 351,157,651 )ح(مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 

22,197,000 19,197,000 3,000,000 )ت(استثمارات متاحة للبيع )متداولة(

101,154,920 -   101,154,920 النقد وأرصدة لدى البنوك 

١,022,0٤3,0١١ 23,٤80,١00 998,562,9١١ إجمالي األصول المتداولة  

3,853,٧6٧,١06 28,١02,١3١ 3,825,66٤,9٧6 إجمالي األصول 

حقوق المساهمين 
770,000,000 -   770,000,000 رأس المال 

166,486,082 -   166,486,082 إحتياطي نظامي 

394,294,132 259,113,894 135,180,238 )خ(أرباح محتجزه 

-   )292,857,967(292,857,967 )د(منح حكومية 

22,933,000 22,933,000 -   )ذ(إحتياطيات أخرى 

١,353,٧١3,2١٤ )١0,8١١,0٧3(١,36٤,52٤,28٧ إجمالي حقوق المساهمين 

االلتزامات غير المتداولة  
1,242,511,338 -   1,242,511,338 قروض عقود مرابحة  

19,643,755 19,643,755 -   )خ(أرباح مؤجلة 

148,872,000 14,100,319 134,771,681 )ر(التزامات مزايا الموظفين

١,٤١١,02٧,093 33,٧٤٤,0٧٤ ١,3٧٧,283,0١9 إجمالي االلتزامات غير المتداولة  

االلتزامات المتداولة  
451,992,047 -   451,992,047 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 

569,961,044 -   569,961,044 قروض عقود مرابحة وأقساط قروض طويلة األجل 

32,359,664 -   32,359,664 دائنوا توزيعات أرباح 

5,169,130 5,169,130 -   )ح(مخصصات 

29,544,914 -   29,544,914 مخصص زكاة 

١,089,026,٧99 5,١69,١30 ١,083,85٧,6٧0 إجمالي االلتزامات المتداولة  

2,500,053,892 38,9١3,20٤ 2,٤6١,١٤0,689 إجمالي االلتزامات  

3,853,٧6٧,١06 28,١02,١3١ 3,825,66٤,9٧6 إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين 

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام

6- التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية )معيار رقم ١(.  )يتبع(

التعديالت التي تمت على قائمة المركز المالي كما في ١ يناير ٢٠١6م
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6- التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية )معيار رقم ١(.  )يتبع(

التعديالت التي تمت على قائمة المركز المالي كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6م 

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام

إيضاح
1 يناير  2016م 
 قبل التعديل 
)ريال سعودي(

التعديالت
  

)ريال سعودي(

1 يناير  2016م 
 بعد التعديل 
)ريال سعودي(

األصول
األصول غير المتداولة  

2,276,090,813 39,906,294 2,236,184,519 )أ(ممتلكات وآالت ومعدات 

451,328,050 164,609,275 286,718,775 )ب(أصول حيوية

5,858,287 5,858,287 -   )أ(أصول غير ملموسة 

10,308,000 5,580,000 4,728,000 )ت(استثمارات متاحة للبيع )غير المتداولة(

260,292,557 )166,838,728(427,131,285 )ث(مشاريع تحت التنفيذ

-   )43,021,705(43,021,705 )ث(مصروفات مؤجلة 

3,003,8٧٧,٧0٧ 6,093,٤23 2,99٧,٧8٤,28٤ إجمالي األصول غير المتداولة  

األصول المتداولة  
36,457,954 -   36,457,954 أصول حيوية )منتجات زراعية تحت التطوير( 

553,431,623 )25,484,541(578,916,164 )ج(المخزون 

29,571,118 29,571,118 -   )ج(أصول حيوية مقتناه بغرض البيع

330,964,687 5,169,130 325,795,557 )ح(مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 

25,996,000 22,996,000 3,000,000 )ت(استثمارات متاحة للبيع )متداولة(

59,424,762 -   59,424,762 نقد وأرصدة لدى البنوك 

١,035,8٤6,١٤٤ 32,25١,٧0٧ ١,003,59٤,٤3٧ إجمالي األصول المتداولة  

٤,039,٧23,85١ 38,3٤5,١30 ٤,00١,3٧8,٧2١ إجمالي األصول 

حقوق المساهمين 
847,000,000 -   847,000,000 رأس المال 

176,504,899 -   176,504,899 إحتياطي نظامي 

361,951,799 253,152,207 108,799,592 )خ(أرباح محتجزة 

-   )292,857,967(292,857,967 )د(منح حكومية 

32,738,000 32,738,000 -   )ذ(إحتياطيات أخرى 

١,٤١8,١9٤,698 )6,96٧,٧60(١,٤25,١62,٤58 إجمالي حقوق المساهمين 

االلتزامات غير المتداولة  
1,102,537,913 -   1,102,537,913 قروض عقود مرابحة  

18,202,501 18,202,501 -   )خ(أرباح مؤجلة 

162,283,451 17,341,259 144,942,192 )ر(التزامات مزايا الموظفين

١,283,023,865 35,5٤3,٧60 ١,2٤٧,٤80,١05 إجمالي االلتزامات غير المتداولة  

االلتزامات المتداولة  
575,921,544 4,600,000 571,321,544 دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 

688,399,268 -   688,399,268 قروض عقود مرابحة وأقساط قروض طويلة األجل 

33,856,689 -   33,856,689 دائنوا توزيعات أرباح

5,169,130 5,169,130 -   )ح(مخصصات 

35,158,657 -   35,158,657 مخصص زكاة 

١,338,505,288 9,٧69,١30 ١,328,٧36,١58 إجمالي االلتزامات المتداولة  

2,62١,529,١53 ٤5,3١2,890 2,5٧6,2١6,263 إجمالي االلتزامات  

٤,039,٧23,85١ 38,3٤5,١30 ٤,00١,3٧8,٧2١ إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين 
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6- التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية )معيار رقم ١(.  )يتبع(

التعديالت التي تمت قائمة الدخل كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6م.

إيضاح
31 ديسم�ب 2016 
قبل التعديل  
)ريال سعودي(

التعديالت  

)ريال سعودي(

31 ديسم�ب 2016
 بعد التعديل  
)ريال سعودي(

2,176,493,709 )119,998,816(2,296,492,525 )ز( إيرادات المبيعات 

)1,338,629,658()1,111,118()1,337,518,540()س(تكلفة البضاعة المباعة 

83٧,86٤,05١ )١2١,١09,93٤(958,9٧3,985  مجمل الربح 

)549,467,358(116,670,233 )666,137,591()ش(مصاريف البيع والتسويق

)115,363,251()1,521,986()113,841,265( )ص(مصاريف عمومية وإدارية 

)5,582,979(-   )5,582,979(مصاريف وإيرادات تشغيلية أخرى )صافي( 

)6٧0,٤١3,588(١١5,١٤8,2٤٧ )٧85,56١,835(إجمالي  المصروفات 

١6٧,٤50,٤63 )5,96١,68٧(١٧3,٤١2,١50 الدخل من العمليات

)67,388,294(-   )67,388,294(تكلفة التمويل والتسهيالت البنكية  

١00,062,١69 )5,96١,68٧(١06,023,856 الدخل قبل الزكاة 

)5,835,685(-   )5,835,685(الزكاة 

9٤,226,٤8٤ )5,96١,68٧(١00,١88,١٧١ صافي دخل السنة 

قائمة الدخل الشامل اآلخر 

الدخل الشامل اآلخر الذي سيتم إعادة تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في فترات 
الحقة ) بعد خصم الضريبة(

   -   -   -

5,643,000 5,643,000 -صافي ربح من موجودات مالية متاحة للبيع

صافي إجمالي  اإليرادات الشاملة األخرى  التي يعاد تصنيفها إلى الربح أو 
الخسارة في الفترات الالحقة

- 5,6٤3,000 5,6٤3,000

الدخل الشامل اآلخر الذي ال يعاد تصنيفه إلى الربح أو )الخسارة( في الفترات 
الالحقة

   -   -   -

4,162,000 4,162,000 -مكاسب إعادة القياس في خطط المنافع المحددة

صافي الدخل الشامل اآلخر الذي ال يعاد تصنيفه إلى الربح أو )الخسارة( في 
الفترات الالحقة

- ٤,١62,000 ٤,١62,000

9,805,000 9,805,000 -الدخل الشامل اآلخر للسنة، بعد خصم الزكاة

١0٤,03١,٤8٤ 3,8٤3,3١3 ١00,١88,١٧١ إجمالي  الدخل الشامل للسنة، بعد خصم الزكاة

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام
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6- التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية )معيار رقم ١(.  )يتبع(

وفيما يلي بيان التسوية ببعض بنود المركز المالي كما في ١ يناير ٢٠١6م و3١ ديسمبر ٢٠١6م بما في ذلك إجمالي الدخل

الشامل للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١6م.

 أ(  ممتلكات وآالت ومعدات

ي  31 ديسم�ب 2016م
كما �ن

)ريال سعودي(

ي 1 يناير 2016م
كما �ن

)ريال سعودي(

2,236,١8٤,5١92,١55,860,305الرصيد االفتتاحي للممتلكات واآلالت  والمعدات وفقًا للمعايير المحاسبة السعودية 

  التعديالت 

)3,041,498()5,858,287(األصول الغير ملموسة 

17,590,686 22,000,341 أشجار أعالف مثمرة

18,312,815 23,250,817 أصول حيوية أشجار مثمرة 

886,031 513,423 قطع غيار استراتيجية

39,906,29٤33,٧٤8,03٤إجمالي التعديالت على الممتلكات واآلالت والمعدات 

2,2٧6,090,8١32,١89,608,339الرصيد االفتتاحي للممتلكات واآلالت  والمعدات وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية 

ي  31 ديسم�ب 2016م
كما �ن

)ريال سعودي(

ي 1 يناير 2016م
كما �ن

)ريال سعودي(

26٤,٤6٧,٤6٤ 286,٧١8,٧٧5 الرصيد االفتتاحي لألصول الحيوية وفقًا للمعايير المحاسبة السعودية 

  التعديالت 

)18,312,815()23,250,817(األشجار المثمرة 

150,897,318 187,860,092 األبقار الغير منتجة )عجالت(

١6٤.609.2٧5١32.58٤.503إجمالي التعديالت على األصول الحيوية

39٧,05١,96٧ ٤5١,328,050 الرصيد االفتتاحي للممتلكات لألصول الحيوية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية

ي  31 ديسم�ب 2016م
كما �ن

)ريال سعودي(

ي 1 يناير 2016م
كما �ن

)ريال سعودي(

الرصيد االفتتاحي لالستثمارات المتاحة للبيع وفقًا للمعايير المحاسبة السعودية )متداولة 
وغير متداولة(

٧,٧28,000٧,٧28,000

  التعديالت 

28,576,00022,933,000التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع )احتياطيات أخرى(

28,5٧6,00022,933,000إجمالي التعديالت على االستثمارات متاحة للبيع

الرصيد االفتتاحي لالستثمارات المتاحة للبيع وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية )متداولة 
وغير متداولة(

36,30٤,00030,66١,000

األصول الحيوية ب ( 

استثمارات المتاحة للبيع   ت ( 

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام
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6- التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية )معيار رقم ١(.  )يتبع(

مشروعات تحت التنفيذ ث ( 

ي  31 ديسم�ب 2016م
كما �ن

)ريال سعودي(

ي 1 يناير 2016م
كما �ن

)ريال سعودي(

3٧3,٧25,٤60 ٤2٧,١3١,285 الرصيد االفتتاحي لمشروعات تحت التنفيذ وفقًا للمعايير المحاسبة السعودية 

التعديالت 

10,730,149 21,021,364 مصروفات مؤجلة مشروعات تحت التنفيذ

)150,897,318()187,860,092(األبقار الغير منتجة

)١٤0,١6٧,١69()١66,838,٧28(إجمالي التعديالت على مشروعات تحت التنفيذ

233,558,29١ 260,292,55٧ الرصيد االفتتاحي لمشروعات تحت التنفيذ وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية 

ي  31 ديسم�ب 2016م
كما �ن

)ريال سعودي(

ي 1 يناير 2016م
كما �ن

)ريال سعودي(

5٧8,9١6,١6٤500,595,02٧الرصيد االفتتاحي للمخزون  وفقًا للمعايير المحاسبة السعودية

  التعديالت

)886,030()513,423(قطع غيار رأسمالية 

)21,032,461()29,571,118(أصول حيوية مقتناه بغرض البيع 

-٤,600,000 إعادة تصنيف مخصصات 

)2١,9١8,٤9١()25,٤8٤,5٤١(إجمالي التعديالت على المخزون

553,٤3١,623٤٧8,6٧6,536الرصيد االفتتاحي للمخزون وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية

ي  31 ديسم�ب 2016م
كما �ن

)ريال سعودي(

ي 1 يناير 2016م
كما �ن

)ريال سعودي(

الرصيد االفتتاحي للمدينين التجاريون واألرصدة المدينة األخرى وفقًا للمعايير المحاسبة 
السعودية

 325,٧95,55٧ 35١,١5٧,65١

  التعديالت

5,169,130 5,169,130 إعادة تصنيف مخصصات 

5,١69,١30 5,١69,١30 إجمالي التعديالت على المدينون التجاريون واألرصدة المدينة األخرى 

الرصيد االفتتاحي للمدينين التجاريون واألرصدة المدينة األخرى وفقًا لمعايير التقارير 
المالية الدولية

330,96٤,68٧356,326,٧8١

المخزون ج ( 

مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى  ح ( 

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام



التقرير السنوي ٢٠١٧ منادك90

6- التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية )معيار رقم ١(.  )يتبع(

األرباح المحتجزة خ ( 

ي  31 ديسم�ب 2016م
كما �ن

)ريال سعودي(

ي 1 يناير 2016م
كما �ن

)ريال سعودي(

١08,٧99,592١35,١80,238الرصيد االفتتاحي لألرباح المحتجزة وفقًا للمعايير المحاسبة السعودية 

  التعديالت 

273,214,212 273,214,212 األرباح المحتجزة 

)14,100,319()14,100,319(تعديالت وفقًا الحتساب االكتواري على األرباح المحتجزة

-   )7,402,940(تكلفة الخدمة للسنة حسب تقييم االكتواري

-1,441,254 االستهالك لإليرادات )منح حكومية(

259,١١3,893 253,١52,20٧ إجمالي التعديالت على األرباح المحتجزة   

39٤,29٤,١32 36١,95١,٧99 الرصيد االفتتاحي لألرباح المحتجزة  وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية 

ي  31 ديسم�ب 2016م
كما �ن

)ريال سعودي(

ي 1 يناير 2016م
كما �ن

)ريال سعودي(

292,85٧,96٧292,85٧,96٧الرصيد االفتتاحي للمنح الحكومية  وفقًا للمعايير المحاسبة السعودية 

  التعديالت 

)273,214,212()273,214,212(األرباح المحتجزة 

)19,643,755()18,202,501(اإليرادات )منح حكومية(

-)١,٤٤١,25٤(االستهالك لإليرادات )منح حكومية(

)292,85٧,96٧()292,85٧,96٧(إجمالي التعديالت على المنح الحكومية  

-   -   الرصيد االفتتاحي للمنح الحكومية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية 

ي  31 ديسم�ب 2016م
كما �ن

)ريال سعودي(

ي 1 يناير 2016م
كما �ن

)ريال سعودي(

--الرصيد االفتتاحي لإلحتياطيات األخرى وفقًا للمعايير المحاسبة السعودية 

  التعديالت 

22,933,000 28,576,000 احتياطي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

-4,162,000 تعديالت وفقًا الحتساب االكتواري على االحتياطيات األخرى 

22,933,000 32,٧38,000 إجمالي التعديالت على اإلحتياطيات األخرى 

22,933,000 32,٧38,000 الرصيد االفتتاحي لإلحتياطيات األخرى وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية 

المنح الحكومية د( 

احتياطيات أخرى ذ ( 

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام
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6- التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية )معيار رقم ١(.  )يتبع(

مزايا الموظفين ر ( 

ي  31 ديسم�ب 2016م
كما �ن

)ريال سعودي(

ي 1 يناير 2016م
كما �ن

)ريال سعودي(

١٤٤,9٤2,١92١3٤,٧٧١,68١الرصيد االفتتاحي لمزايا الموظفين وفقًا للمعايير المحاسبة السعودية 

  التعديالت 

14,100,319 14,100,319 تعديالت وفقًا الحتساب االكتواري على األرباح المحتجزة

-   )4,162,000(تعديالت وفقًا الحتساب االكتواري على اإلحتياطيات األخرى 

-   7,402,940 تكلفة الخدمة للسنة حسب تقييم االكتواري

١٤,١00,3١9 ١٧,3٤١,259 إجمالي  التعديالت على مخصص نهاية الخدمة  

١٤8,8٧2,000 ١62,283,٤5١ الرصيد االفتتاحي لمزايا الموظفين وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية 

ي 
للسنة المنتهية �ن

31 ديسم�ب 2016م
)ريال سعودي(

2,296,٤92,525 إيرادات المبيعات وفقًا لمعايير المحاسبة السعودية 

 التعديالت 

)119,998,816(مصاريف اإليجارات لنقاط البيع وخصومات أخرى  )مصاريف بيع وتسويق(

)119,998,816(إجمالي التعديالت على إيرادات المبيعات

2,١٧6,٤93,٧09 إيرادات المبيعات وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية 

ي 
للسنة المنتهية �ن

31 ديسم�ب 2016م
)ريال سعودي(

١,33٧,5١8,5٤0 تكلفة البضاعة المباعة وفقًا لمعايير المحاسبة السعودية 

 التعديالت 

1,111,118 فرق المحمل من مصاريف مزايا الموظفين

1,111,118 إجمالي التعديالت على تكلفة البضاعة المباعة

١,338,629,658 تكلفة البضاعة المباعة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية 

ي 
للسنة المنتهية �ن

31 ديسم�ب 2016م
)ريال سعودي(

666,١3٧,59١ مصاريف بيع وتسويق وفقًا للمعايير المحاسبة السعودية 

 التعديالت 

)119,998,816(مصاريف اإليجارات لنقاط البيع وخصومات أخرى  )مصاريف بيع وتسويق(

3,328,583 فرق المحمل من مصاريف مزايا الموظفين 

)116,670,233(إجمالي التعديالت على مصاريف البيع و التوزيع

5٤9,٤6٧,358 مصاريف بيع وتسويق وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية 

ز (  إيرادات المبيعات 

س (  تكلفة البضاعة المباعة

ش ( مصاريف البيع والتسويق
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6- التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية )معيار رقم ١(.  )يتبع(

ص ( مصاريف عمومية وإدارية

ي 
للسنة المنتهية �ن

31 ديسم�ب 2016م
)ريال سعودي(

١١3,8٤١,265 مصاريف عمومية وإدارية وفقًا للمعايير المحاسبة السعودية 

التعديالت 

2,963,239 فرق المحمل من مصاريف مزايا الموظفين 

)1,441,253(إثبات اإليرادات المؤجلة المتعلقة بالمنح الحكومية

1,521,986 إجمالي التعديالت على المصاريف العمومية واإلدارية

١١5,363,25١ مصاريف عمومية وإدارية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية 

٧- التقارير القطاعية 

يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )8( أن يتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية التي تتم 
مراجعتها بشكل منتظم من قبل اإلدارة التنفيذية في الشركة وتستخدم تلك التقارير لتخصيص الموارد للقطاعات وتقييم 

أدائها، ان المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للشركة الموضحة إدناه اعدت وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
)8( القطاعات التشغيلية. تعمل الشركة في قطاعين رئيسين من األعمال التجارية وهما قطاع تصنيع وتوريد منتجات األلبان 

وقطاع إنتاج المنتجات الزراعية المتعلقة بها. إن معظم إيرادات الشركة وأرباحها وأصولها تتعلق بعملياتها في المملكة العربية 
السعودية. والقطاعات التشغيلية التي يتم اإلفصاح عنها بشكل منتظم هي قطاع إنتاج األغذية وقطاع اإلنتاج الزراعي. تقوم 

اإلدارة التنفيذية بمراقبة النتائج التشغيلية لوحدات أعمالها بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم 
األداء. يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ويتم قياسه بشكل يتوافق مع األرباح أو الخسائر المدرجة في القوائم 

المالية.

كة ال�ش
ي 

لبان والتصنيع الغذا�ئ قطاع الئ

)ريال سعودي (

قطاع الزراعة

)ريال سعودي (

التسويات 

)ريال سعودي (

الإجمالي  

)ريال سعودي (

اإليراد 

2,032,483,459 -195,191,412 1,837,292,047 ايراد المبيعات 

 -                                          )290,494,490(267,420,890 23,073,600 مبيعات بين القطاعات

2,032,٤83,٤59 )290,٤9٤,٤90(٤62,6١2,302 ١,860,365,6٤٧ إجمالي اإليراد 

 -  الدخل )المصروفات( 

330,094,217 -87,838,634 242,255,583 االستهالكات واإلطفاءات 

9٧,622,٧58 -5٤,968,١١5 ٤2,65٤,6٤3 الربح من العمليات للقطاع 

)59,917,501(-)16,245,975()43,671,526(تكلفة التمويل

3٧,٧05,25٧ -38,٧22,١٤0 )١,0١6,883(الدخل قبل الزكاة 

2,236,164 -)150,626(2,386,790 الزكاة

39,9٤١,٤2١ -38,5٧١,5١٤ ١,369,90٧ الدخل للفترة 

٤,09٤,١٤8,9٤9 -956,٧٤6,٧35 3,١3٧,٤02,2١٤ إجمالي األصول

فيما يلي بيان القطاعات التشغيلية كما في وعن السنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م.
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٧ - التقارير القطاعية )يتبع(

8- إيرادات المبيعات

كة ال�ش
ي 

لبان والتصنيع الغذا�ئ قطاع الئ

)ريال سعودي (

قطاع الزراعة

)ريال سعودي (

التسويات 

)ريال سعودي (

الإجمالي  

)ريال سعودي (

    اإليراد 

2,176,493,709 -   226,978,044 1,949,515,665 ايراد المبيعات 

-   )249,362,942(221,879,442 27,483,500 مبيعات بين القطاعات

2,١٧6,٤93,٧09 )2٤9,362,9٤2(٤٤8,85٧,٤86 ١,9٧6,999,١65 إجمالي اإليراد 

    الدخل )المصروفات( 

305,576,981 -   85,447,931 220,129,050 االستهالكات واإلطفاءات 

١6٧,٤50,٤63 -   38,982,926 ١28,٤6٧,53٧ الربح من العمليات للقطاع 

)67,388,294(-   )16,284,883()51,103,411(تكلفة التمويل

١00,062,١69 -   22,698,0٤3 ٧٧,36٤,١26 الدخل قبل الزكاة 

)5,835,685(-   )221,942()5,613,743(الزكاة

9٤,226,٤8٤ -   22,٤٧6,١0١ ٧١,٧50,383 الدخل للفترة 

٤,039,٧23,85١ -   ١,١05,8٤0,3٤2 2,933,883,509 إجمالي األصول

فيما يلي بيان القطاعات التشغيلية كما في وعن السنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١6م.

31 ديسم�ب 2017م

 )ريال سعودي(

31 ديسم�ب 2016م

)ريال سعودي(

1,723,587,6911,830,303,107 المملكة العربية السعودية  

305,640,299337,980,287 دول مجلس التعاون الخليجي 

3,255,4698,210,315 السودان  

   2,032,٤83,٤592,١٧6,٤93,٧09

31 ديسم�ب 2017م

 )ريال سعودي(

31 ديسم�ب 2016م

)ريال سعودي(

1,822,869,7501,938,110,054مبيعات ألبان وأغذية 

152,338,879187,556,949مبيعات منتجات زراعية 

56,745,11350,049,995شمبيعات عجول 

529,717776,711أخري

2,032,٤83,٤592,١٧6,٤93,٧09

وفيما يلي بيان مبيعات القطاعات الجغرافية 

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام
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9- تكلفة البضاعة المباعة 

١٠- مصاريف وإيرادات أخرى )صافي(

١١- مصاريف البيع والتسويق 

31 ديسم�ب 2017م

 )ريال سعودي(

31 ديسم�ب 2016م

)ريال سعودي(

89٧,٧99,082 8٤٧,398,٤62 تكلفة المواد 

)65,255,265()5٧,5٧6,0٤0(إعانات حكومية *

  ٧89,822,٤22 832,5٤3,8١٧

196,698,338 187,796,399 مزايا الموظفين 

223,739,698 251,197,002 اإلستهالك 

13,237,110 2,491,154 اإلطفاء

19,825,259 19,299,451 مصاريف الصيانة واإلصالح

7,142,000 7,414,500 مخصص مخزون مواد راكده )٢١( 

45,443,436 43,378,797 مصاريف أخرى 

 ١,30١,399,٧25 ١,338,629,658

31 ديسم�ب 2017م

 )ريال سعودي(

31 ديسم�ب 2016م

)ريال سعودي(

)21,026,291()27,605,917(خسائر بيع  ممتلكات وآالت ومعدات )صافي (

506,400 22,360,000 أرباح من استثمارات متاحة للبيع

721,365 972,523 مبيعات خرده 

2,481,821 )1,255,321()خسائر( / أرباح إعادة تقييم عمالت أجنبية 

11,733,726 21,074,826 إيرادات أخرى

 ١5,5٤6,١١١)5,582,9٧9(

31 ديسم�ب 2017م

 )ريال سعودي(

31 ديسم�ب 2016م

)ريال سعودي(

233,153,599232,159,768رواتب مزايا موظفين 

135,819,962135,373,407مصروفات تسويقية 

70,656,06364,097,159استهالك ممتلكات وآالت ومعدات  - إيضاح )١5(

912,221-   إطفاءات  - إيضاح )١٧(

42,723,99045,475,958مصروفات مواد وصيانة 

530,5656,499,919مخصص انخفاض في قيمة الذمم المدينة – إيضاح )٢3(

65,950,57064,948,926أخرى 

5٤8,83٤,٧٤95٤9,٤6٧,358

*  تم اإلعتراف باإلعانات الحكومية المستحقة لشراء بعض بنود األعالف والتي تدعمها حكومة المملكة العربية السعودية خصمًا من تكلفة المواد.
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١٢- مصاريف عمومية وإدارية 

١3- تكلفة التمويل والتسهيالت البنكية`

١4- ربحية السهم

31 ديسم�ب 2017م

 )ريال سعودي(

31 ديسم�ب 2016م

)ريال سعودي(

74,607,53393,970,455رواتب مزايا موظفين 

4,092,8395,009,854تقنية المعلومات 

5,749,9983,590,793استهالك ممتلكات وآالت ومعدات  )١5(

3,705,8236,680,305دراسات واستشارات 

12,016,1456,111,844أخرى 

١00,١٧2,338١١5,363,25١

31 ديسم�ب 2017م

 )ريال سعودي(

31 ديسم�ب 2016م

)ريال سعودي(

59,917,50167,388,294تكلفة تمويل قروض مرابحة 

59,9١٧,50١6٧,388,29٤

31 ديسم�ب 2016م31 ديسم�ب 2017م

39,941,42194,226,484 الربح العائد لمساهمي الشركة ) ريال سعودي (

 -   -   الربح العائد إلى حاملي األسهم العادية معدلة لتأثير التحقيق

84,700,000 84,700,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لألسهم العادية ) سهم (

-   -   أثر التحقيق ) سهم ( 

84,700,00084,700,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

0.471.11 ربحية السهم ) ريال/سهم (

خالل السنة المالية المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١6 قامت الشركة بزيادة رأس المال خصما من األرباح المحتجزة وقامت الشركة بتعديل المتوسط 
المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي ليتفق مع متطلبات المعايير المحاسبية المتبعة.

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام
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١5- ممتلكات وآالت ومعدات 

البيان
ي

ي خرسانية أرا�ن
ي جاهزة مبا�ن

أليات زراعية خزانات وصوامع  آلت  ومعدات منشآت مدنية وأبار مبا�ن

 )ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي(

تكلفة 

١96,539,85١ ٧6,5٤5,0٤٤ ١,639,203,980 ٤25,605,١68 3٧3,685,938 ٤89,٤٤6,٤١٧ ١82,996,0١3  التكلفة في ١ يناير ٢٠١6

22,131,675 2,991,800 106,120,011 7,020,353 59,792,867 39,150,333  -   اإلضافات / إعادة التصنيف )+(

195,000 9,699,437 4,485,354 - -    -    -   اإلستبعادات )-(

2١8,٤٧6,526 69,83٧,٤0٧ ١,٧٤0,838,63٧ ٤32,625,52١ ٤33,٤٧8,805 528,596,٧50 ١82,996,0١3 التكلفة في 3١ ديسمبر ٢٠١6

6,614,765 3,858,055 177,573,074 37,911,800 1,915,392 46,729,045 -اإلضافات / إعادة التصنيف )+(

4,650,349 217,350 6,720,304 - -    -   -اإلستبعادات )-(

220,٤٤0,9٤2 ٧3,٤٧8,١١2 ١,9١١,69١,٤0٧ ٤٧0,53٧,32١ ٤35,39٤,١9٧ 5٧5,325,٧95 ١82,996,0١3 التكلفة في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

اإلستهالكات أو اإلطفائات 

131,176,458 66,148,700 812,041,946 221,056,499 189,190,547 96,532,117 -في ١ يناير ٢٠١6

18,629,004 2,129,605 101,980,194 11,174,628 26,410,522 10,189,035 -افستهالك خالل الفترة )+(

٧5,6٧٧ 9,699,436 4,485,355 9,391,572  -    -   -اإلستبعادات / إعادة التصنيف )-(

١٤9,٧29,٧85 58,5٧8,869 909,536,٧85 222,839,555 2١5,60١,069 ١06,٧2١,١52 -مجع اإلستهالكات في 3١ ديسمبر ٢٠١6

18,825,680 2,746,936 109,491,776 12,498,127 28,036,749 10,913,531 -افستهالك خالل الفترة )+(

4,161,797 )26,174(5,055,089 )107,130( -   )69,336(-اإلستبعادات / إعادة التصنيف )-(

١6٤,393,668 6١,35١,9٧9 ١,0١3,9٧3,٤٧2 235,٤٤٤,8١2 2٤3,63٧,8١8 ١١٧,٧0٤,0١9 -مجع اإلستهالكات في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

56,0٤٧,2٧٤ ١2,١26,١33 89٧,٧١٧,935 235,092,509 ١9١,٧56,3٧9 ٤5٧,62١,٧٧6 ١82,996,0١3 صافي  القيمة الدفترية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

68,٧٤6,٧٤2 ١١,258,538 83١,30١,852 209,٧85,966 2١٧,8٧٧,٧36 ٤2١,8٧5,598 ١82,996,0١3 صافي  القيمة الدفترية في 3١ ديسمبر ٢٠١6

البيان
عدد وأدوات وسائل نقل 

أثاث ومعدات 
مكتبية 

أشجار مثمرة 
ي 

ي مبا�ن
تحسينات �ن

مؤجرة 
إجمالي  قطع غيار رئيسية 

 )ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي(

تكلفة 

٤,206,826,١39 886,030 -   ٤١,003,026 ١3٧,38٤,١95 286,986,689 356,5٤3,٧88  التكلفة في ١ يناير ٢٠١6

3٤2,699,٤52 -   1,247,276 9,508,019 19,039,573 36,749,744 38,947,801 اإلضافات / إعادة التصنيف )+(

3٧,0٧5,١5٧ 372,608 -   -4,467,547 5,527,447 12,327,764 اإلستبعادات )-(

٤,5١2,٤50,٤3٤ 5١3,٤22 ١,2٤٧,2٧6 50,5١١,0٤5 ١5١,956,22١ 3١8,208,986 383,١63,825 التكلفة في 3١ ديسمبر ٢٠١6

3٤2,05٧,5١2 816,740 3,356,514 16,552,197 8,096,166 28,625,957 10,007,807 اإلضافات / إعادة التصنيف )+(

٤9,٤٧١,8١١ -   -   1,396,012 552,264 612,518 35,323,014 اإلستبعادات )-(

٤,805,036,١35 ١,330,١62 ٤,603,٧90 65,66٧,230 ١59,500,١23 3٤6,222,٤25 35٧,8٤8,6١8 التكلفة في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

 اإلستهالكات أو اإلطفائات 

2,0١٧,2١٧,802 -   -   5,099,525 91,526,390 173,044,824 231,400,796 في ١ يناير ٢٠١6

260,206,86٧ -   -   1,407,637 16,352,952 35,951,511 35,981,779 افستهالك خالل الفترة )+(

٤١,065,0٤٧ -   -    -   45,853 5,516,157 11,850,997 اإلستبعادات / إعادة التصنيف )-(

2,236,359,622 -   -   6,50٧,١62 ١0٧,833,٤89 203,٤80,١٧8 255,53١,5٧8 مجع اإلستهالكات في 3١ ديسمبر ٢٠١6

293,١08,636 -   3,080,625 14,285,160 16,847,234 38,970,690 37,412,128 افستهالك خالل الفترة )+(

38,08٧,6٤٤ -   -   925,695 330,545 )609,865(28,427,023 اإلستبعادات / إعادة التصنيف )-(

2,٤9١,380,6١٤ -   3,080,625 ١9,866,62٧ ١2٤,350,١٧8 2٤3,060,٧33 26٤,5١6,683 مجع اإلستهالكات في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

2,3١3,655,52١ ١,330,١62 ١,523,١65 ٤5,800,603 35,١٤9,9٤5 ١03,١6١,692 93,33١,935 صافي  القيمة الدفترية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

2,2٧6,090,8١3 5١3,٤22 ١,2٤٧,2٧6 ٤٤,003,883 ٤٤,١22,٧32 ١١٤,٧28,808 ١2٧,632,2٤٧ صافي  القيمة الدفترية في 3١ ديسمبر ٢٠١6

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام

تم منح الشركة قرض من صندوق التنمية الزراعية السعودي لتمويل وتوسعة مشروع اشجار الزيتون المكثف ومعاصر الزيتون والسمسم في الجوف بضمان األصول الثابتة لمركز السلي بما 
في ذلك األرض المقام عليها وما يستجد من إضافات وتوسعات وبعض السيارات واآلالت والمعدات المملوكة للشركة والتي بلغت صافي قيمتها الدفترية 5١.4 مليون ريال سعودي كما 

في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م )3١ ديسمبر ٢٠١6م: 56 مليون ريال سعودي(.  )إيضاح ٢٧(.
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١5- ممتلكات وآالت ومعدات )يتبع(

١5-١ التوقف عن إنتاج االعالف 
أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية بنهاية عام ٢٠١5م قرارَا بوقف زراعة األعالف داخل المملكة العربية السعودية، وبنااًء 

عليه قامت الشركة بدراسة القيمة االستخدامية الخاصة بثالث وحدات نقد مستقلة ضمن القطاع الزراعي للشركة والتي تقوم 
بشكل أساسي بإنتاج األعالف )لالستخدام الداخلي بشكل رئيسي( بجانب منتجات أخرى وذلك بقياس القيمة المستردة وكذلك 

قياس األثر المتوقع على األصول المتعلقة بتلك الوحدات. تم تقدير القيمة االستخدامية بناًء على صافي التدفقات النقدية 
المتوقعة خالل العمر اإلنتاجي المتبقي لتلك األصول وخالل الخمس سنوات القادمة وبناًء على خطة عمل قامت بإعدادها 

إدارة الشركة وتمت الموافقة عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة. تم استخدام معدل خصم معدل المخاطر ١٢% ومعدل نمو 
طويل األجل ١.5% لقياس صافي التدفقات النقدية الخاصة بالخطة الزراعية وذلك لحساب القيمة النهائية لوحدات النقد الثالث. 

إن اإلدارة واثقة من نتائج الخطة المرتبطة بوحدات النقد وأنه ال يوجد تأثير متوقع على القيمة الدفترية لألصول كما في 
3١ ديسمبر ٢٠١٧م.  ستقوم اإلدارة بإعادة تقييم افتراضاتها في الفترات المستقبلية مع النتائج الفعلية وضبط خطة العمل 

والبيانات المالية وفقًا لذلك إذا لزم األمر.
قامت اإلدارة بتقییم القيمة االستخدامية لوحدات النقد بمبلغ 335 مليون ريال سعودي والتي تتجاوز القيمة الدفترية لألصول 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ بمبلغ ٢99 مليون ريال سعودي. ومع ذلك وحيث أن االفتراضات والتقديرات التي وضعتها إدارة 
الشركة عرضة للتغير فقد قامت الشركة بعمل تحليل حساسية لالفتراضات الخاصة بالقيمة االستخدامية بالزيادة أو النقص 

وكما هو موضح بالجدول أدناه.

متوسط الئثر المالي )نقص(  / زيادة  نسبة التغ�ي )نقص(  /  زيادة  اضات الهامة  الف�ت

19 / )19( %1 + / )-( نسبة الخصم 

12 / )12( %1 + / )-( معدل نمو طويل األجل

44 /  )44( %10 + / )-( سعر البيع والتكاليف المتغيرة 

34 /  )34( %2.5 + / )-( معدل اإلنتاجية للهكتار وعدد األشجار 

١5-٢ رسملة تكاليف اإلقتراض 
بلغت قيمة تكاليف اإلقتراض  المرسملة خالل السنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م مبلغ ١3,5 مليون ريال سعودي –

)3١ ديسمبر٢٠١6م: مبلغ ١,6 مليون ريال سعودي(، )١ يناير ٢٠١6م: مبلغ ١.9 مليون ريال سعودي( وكان المعدل المستخدم 
لتحديد مبلغ تكاليف اإلقتراض  المؤهلة للرسملة هو 3.5٢%، وهو معدل الفائدة الفعلي لالقتراض المحدد خالل السنة ٢٠١٧م.

١5-3 األراضي والمباني 
وفقًا للمرسوم الملكي الصادر في ١٧ شوال ١4١٠  تتضمن األراضي أراٍض ممنوحة من الدولة بلغت قيمتها الدفترية كما في 

3١ ديسمبر٢٠١٧م مبلغ ١٢٠,9 مليون ريال سعودي وجميعها أراٍض تم إحياؤها واستخدامها من قبل الشركة ولم يتم بعد االنتهاء 
من نقل ملكيتها باسم الشركة. وقد تم التقدم بطلب لنقل ملكية هذه األراضي ولم يتم البت فيه من قبل الدولة حتى اآلن.

وقد أعلنت الشركة أنها حضرت اجتماعَا بتاريخ ١9 سبتمبر ٢٠١٧م بناًء على دعوة تلقتها من وكالة األراضي والمساحة بوزارة البيئة 
والمياه والزراعة بحضور المكتب االستشاري المكلف بمشروع الرفع المساحي لألراضي الزراعية للشركة. وأوضحت الشركة أنه 

تم  خالل االجتماع عرض نتائج مشروع الرفع المساحي الذي قام به المكتب الهندسي لمواقع الشركة، مضيفة أنه تم اإليضاح 
عن الكيفية التي سيتم فيها حساب المساحات المحياة التي ستملك للشركة. وبينت أنها طلبت في نهاية االجتماع الحصول 

على مهلة ليتم العرض بمجريات هذا االجتماع على مجلس إدارة الشركة.
وبعد عرض األمر على مجلس إدارة الشركة، وافق المجلس على توصية اللجنة التنفيذية بإرسال خطاب رسمي إلى الوزارة حول 
وجهة نظره بخصوص نتائج مشروع الرفع المساحي، و بالتالي فإن الشركة في انتظار الرد على خطابها، و سيتم اإلعالن عن أي 

أثر مالي -إن وجد - بعد إقرار مخرجات الرفع المساحي النهائية لألراضي المسلمة للشركة واالنتهاء من اإلجراءات الالزمة.

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام
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البيان
أبقار

)ريال سعودي(

عجالت

  )ريال سعودي(
الإجمالي

)ريال سعودي(

150,897,318462,799,806 311,902,488 التكلفة في ١ يناير ٢٠١6م

230,086,293 133,524,534 96,561,759 إضافات نتيجة الوالدات  

)165,576,304()96,561,759()69,014,545(اإلستبعادات نتيجة البيع أو الوفاة 

52٧,309,٧95 ١8٧,860,093 339,٤٤9,٧02 التكلفة كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6م

65,747,839 -65,747,839 مجمع اإلستهالك كما في ١ يناير ٢٠١6م

31,010,329 -31,010,329 اإلستهالك للفترة 

)20,776,423(-   )20,776,423(مجمع اإلستهالك المستبعد 

٧5,98١,٧٤5 -   ٧5,98١,٧٤5 مجمع اإلستهالك كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6م

٤5١,328,050 ١8٧,860,093 263,٤6٧,95٧ صافي القيمة الدفترية كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6م

 

527,309,795 187,860,093 339,449,702 التكلفة كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6م

245,481,790 134,834,749 110,647,041 إضافات نتيجة الوالدات او التحويل 

)213,091,562()110,647,041()102,444,521(اإلستبعادات نتيجة البيع أو الوفاة او التحويل

559,٧00,023 2١2,0٤٧,80١ 3٤٧,652,222 التكلفة كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م

75,981,744 -75,981,744 مجمع اإلستهالك كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6م

33,568,177 -33,568,177 اإلستهالك للفترة 

)32,222,879(-   )32,222,879(مجمع اإلستهالك المستبعد 

٧٧,32٧,0٤2 -   ٧٧,32٧,0٤2 مجمع اإلستهالك كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م

٤82,3٧2,98١ 2١2,0٤٧,80١ 2٧0,325,١80 صافي القيمة الدفترية كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م

١5- ممتلكات وآالت ومعدات )يتبع(

١5-3 األراضي والمباني )يتبع(
قامت شركة أرامكو السعودية باستقطاع جزءًا من أرض مشروع الشركة في منطقة حرض والمدرجة تكلفتها ضمن الممتلكات 
واآلالت والمعدات، ونشأ عن ذلك نزاع قضائي مع شركة أرامكو السعودية حول تلك األرض ولم تحسم القضية بصورة نهائية 

بعد، علمًا بأنه قد صدر حكم نهائي بتاريخ 3 محرم ١435هـ الموافق 6 نوفمبر ٢٠١3م من محكمة الخبر يقضي برفع يد شركة 
أرامكو السعودية عن األرض المستقطعة، وقد أقامت شركة أرامكو دعوى لدى المحكمة العامة بمحافظة اإلحساء وصدر حكم 

ابتدائي يقضي برد الدعوى المقامة من شركة أرامكو وقد اعترضت شركة أرامكو على هذا الحكم وبعد رفع القضية لمحكمة 
االستئناف بالرياض طلبت محكمة االستئناف رفع القضية للمقام السامي لالستفسار عن بعض جوانب القضية وقد صدر 

من المقام السامي توجيه بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع والرفع للمقام السامي، وما زالت الشركة بانتظار رد اللجنة المشكلة 
من المقام السامي الستكمال والبت في الموضوع.

١6- أصول حيوية 

تتكون األصول الحيوية للشركة من كل من قطيع األبقار والتي تصنف إلى أبقار منتجة وغير منتجة وتشتمل األبقار غير المنتجة 
على أبقار األلبان التي يتم تربيتها حتى مرحلة اإلنتاج ويتم زيادة قيمتها كلما زادت في العمر ويتم االحتفاظ باألبقار المنتجة 
إلنتاج الحليب أو زيادة النسل وعند التحقق من قدرة األبقار الغير منتجة على إنتاج الحليب الخام يتم تحويلها إلى فئة األبقار 

المنتجة ويتم استهالكها على العمر اإلنتاجي المقّدر  لها وهو خمس سنوات. أن تربية الماشية معرضة لمخاطر اإلصابة 
باألمراض ولذلك تقوم الشركة بفصل مزارع األبقارعن المشاريع األخرى حتى يتم تالفي نقل األمراض للقطيع كما يخضع 

القطيع لمعايير طبية صارمة للغاية وإجراءات احترازية لمنع مثل هذه األمراض من االنتقال أو اإلصابة بها.

وفيما يلي بيان باألصول الحيوية للشركة والتغير فيها كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م
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١٧- أصول غير ملموسة

برامج وتقنيات

)ريال سعودي(

رخص برامج

  )ريال سعودي(
الإجمالي

)ريال سعودي(

التكلفة 

١3,١38,85٤١,٧5٧,5١6١٤,896,3٧0التكلفة كما في ١ يناير ٢٠١6م

98,6804,368,8674,467,547اإلضافات -٢٠١6م

١3,23٧,53٤6,١26,383١9,363,9١٧التكلفة كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6م

5,600,428412,0196,012,447اإلضافات -٢٠١٧م

١8,83٧,9626,538,٤0225,3٧6,36٤التكلفة كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م

اإلطفاءات 

١0,39٤,١90١,٤60,682١١,85٤,8٧2المجمع كما في ١ يناير ٢٠١6م

1,388,745262,0131,650,758اإلطفاءات خالل الفترة -٢٠١6م

١١,٧82,935١,٧22,695١3,505,630المجمع كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6م

819,62714846672,304,294اإلطفاءات خالل الفترة-٢٠١٧م

١2,602,5623,20٧,362١5,809,92٤المجمع كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م

6,235,٤003,33١,0٤09,566,٤٤0صافي القيمة الدفترية كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م

١,٤5٤,599٤,٤03,6885,858,28٧صافي القيمة الدفترية كما في 3١ ديسمبر٢٠١6م 

2,٧٤٤,66٤296,83٤3,0٤١,٤98صافي القيمة الدفترية كما في ١ يناير ٢٠١6م

١8-  أصول حيوية )منتجات زراعية تحت التطوير(

31 ديسم�ب 2017م
)ريال سعودي(

31 ديسم�ب 2016م
)ريال سعودي(

1 يناير 2016م
)ريال سعودي(

14,628,16219,822,80721,858,807أعالف

20,070,74516,635,14720,796,505محاصيل سنوية 

3٤,698,90٧36,٤5٧,95٤٤2,655,3١2اإلجمالي

١9-  استثمارات متاحة للبيع

31 ديسم�ب 2017م
)ريال سعودي(

31 ديسم�ب 2016م
)ريال سعودي(

1 يناير 2016م
)ريال سعودي(

الجزء المتداول من االستثمارات المتاحة للبيع 

22,197,000 25,996,000 -   شركة تأصيل الدواجن )عروق(

22,١9٧,000 25,996,000 -   إجمالي  الجزء المتداول

   الجزء الغير متداول من االستثمارات المتاحة للبيع

4,046,000 4,592,000 2,670,000 الشركة الوطنية إلنتاج البذور )بذور( 

4,418,000 5,716,000 1,654,000 الشركة المتحدة لمزارع االلبان

500,000 500,000 500,000 الشركة المتحدة لتسويق الدواجن )تحت التصفية(

8,96٤,000 ١0,808,000 ٤,82٤,000 إجمالي الجزء الغير متداول

)500,000()500,000()500,000(مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع 

8,٤6٤,000 ١0,308,000 ٤,32٤,000 صافي الجزء الغير متداول

30,66١,000 36,30٤,000 ٤,32٤,000 إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع 

يتمثل مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع في قيمة اإلستثمار في الشركة المتحدة لتسويق الدواجن نظرًا لوضع الشركة تحت التصفية.
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٢١-  المخزون

31 ديسم�ب 2017م
)ريال سعودي(

31 ديسم�ب 2016م
)ريال سعودي(

1 يناير 2016م
)ريال سعودي(

306,188,205 311,237,941 374,615,211 مواد وخامات 

71,273,221 77,145,709 85,765,352 قطع غيار ومواد أخرى 

5,068,516 9,025,106 9,550,097 وقود وقوى محركة 

57,218,398 92,145,366 99,487,212 مخزون منتجات زراعية 

57,726,530 77,716,888 73,920,902 مخزون تصنيع غذائي

-   7,500,947 9,843,939 مخزون منتجات حيوانية 

٤9٧,٤٧٤,8٧0 5٧٤,٧٧١,95٧ 653,١82,٧١3 إجمالي  المخزون 

)١8,٧98,33٤()2١,3٤0,33٤()2١,02٤,83٤(مخصص االنخفاض في قيمة المخزون

632,١5٧,8٧9553,٤3١,623٤٧8,6٧6,536صافي المخزون

حركة مخصص مخزون بطيء الحركة

31 ديسم�ب 2017م
)ريال سعودي(

31 ديسم�ب 2016م
)ريال سعودي(

1 يناير 2016م
)ريال سعودي(

20,758,449 18,798,334 21,340,334 الرصيد  في بداية العام

4,501,289 7,142,000 7,414,500 محمل على قائمة الدخل خالل العام

-   )4,600,000(-   إعادة تبويب

)6,461,404(-   )7,730,000(مخصص مستخدم خالل العام

2١,3٤0,33٤١8,٧98,33٤ 2١,02٤,83٤ الرصيد  في نهاية العام 

٢٢-  أصول حيوية مقتناه بغرض البيع

31 ديسم�ب 2017م
)ريال سعودي(

31 ديسم�ب 2016م
)ريال سعودي(

1 يناير 2016م
)ريال سعودي(

22,525,١3029,5٧١,١١82١,032,٤62

٢٠- مشاريع تحت التنفيذ

مصاريف مؤجلة
)ريال سعودي(

اعمال تحت التنفيذ
)ريال سعودي(

إجمالي 
)ريال سعودي(

2١0,0٧١,8١0260,292,55٧233,558,29١
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٢3-   مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 

31 ديسم�ب 2017م
)ريال سعودي(

31 ديسم�ب 2016م
)ريال سعودي(

1 يناير 2016م
)ريال سعودي(

١8١,0١6,5١3 ١9١,٤85,220 ١96,١90,5٧3 المدينون التجاريون 

76,322,205 50,238,023 87,087,088 إعانات حكومية مستحقة*

89,750,385 83,500,285 55,170,052 مدفوعات مقدمة

25,508,96١ 29,660,6٤٤ 30,9٤٤,336 ذمم موظفين 

500,000 206,400 -   إيرادات استثمارات متاحة للبيع مستحقة 

1,440,070 -   -   مدينون أصحاب عالقة 

314,690 900,077 221,212 أخرى 

 369,6١3,26١ 355,990,6٤9 3٧٤,852,82٤

)18,526,043()25,025,962()25,556,527(مخصص اإلنخفاض في الذمم المدينة 

 3٤٤,056,٧3٤ 330,96٤,68٧ 356,326,٧8١

*  تتمثل اإلعانات الحكومية المستحقة في قيمة االعانات التي لم تصرف بعد من الجهات الحكومية حتى 3١ ديسمبر ٢٠١٧م.

حركة مخصص االنخفاض  في قيمة الذمم المدينة

31 ديسم�ب 2017م
)ريال سعودي(

31 ديسم�ب 2016م
)ريال سعودي(

1 يناير 2016م
)ريال سعودي(

25,025,962١8,526,0٤3١٧,١١5,١٧3الرصيد في بداية السنة 

530,5656,499,9196,580,000المحمل على قائمة الدخل خالل السنة

)5,169,130(--إعادة تصنيف )مخصصات أخرى(

25,556,52٧25,025,962١8,526,0٤3الرصيد في نهاية السنة 

٢4-  نقد وأرصدة لدى البنوك 

31 ديسم�ب 2017م
)ريال سعودي(

31 ديسم�ب 2016م
)ريال سعودي(

1 يناير 2016م
)ريال سعودي(

36,988,27740,008,96684,420,701أرصدة نقدية لدى البنوك 

3,731,27019,415,79616,734,219نقد بالصندوق 

٤0,٧١9,5٤٧59,٤2٤,٧62١0١,١5٤,920

٢5-  رأس المال 

31 ديسم�ب 2017م
عدد الئسهم

31 ديسم�ب 2016م
عدد الئسهم

1 يناير 2016م
عدد الئسهم

٧٧,000,000 8٤,٧00,000 8٤,٧00,000 األسهم المصرح بها
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٢٧- دائنوا توزيعات أرباح

أدناه جدول يوضح حركة التوزيعات على مساهمي الشركة وفقًا لتوصيات مجلس إدارة الشركة وموافقة الجمعيه العامه 
حيث صادقت الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ٢9 جمادى الثاني ١43٧هـ )الموافق٧ أبريل ٢٠١6م( على زيادة رأس المال 

من ٧٧٠ مليون ريال سعودي إلى 84٧ مليون ريال سعودي بنسبة ١٠% أي بزيادة أسهم الشركة من ٧٧ مليون سهم إلى ٧,84 
مليون سهم من األرباح المبقاة وبما يعادل سهم واحد لكل ١٠ أسهم وذلك لألسهم القائمة في تاريخ انعقاد الجمعية 

العامة للمساهمين كما أقرت ذات الجمعية توزيع أرباح نقدية للسادة مساهمي الشركة بلغت 38,5 مليون ريال سعودي 
)بواقع ٠,5٠ ريال سعودي للسهم( وصرف مبلغ مليون وخمسون ألف ريال سعودي  كمكافأة ألعضاء مدلس اإلدارة عن 

السنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١5م.

)ريال سعودي(

32,359,664 رصيد ١ يناير ٢٠١6م

39,550,000التوزيعات المقترحة  خالل العام ٢٠١6م

38,052,975التوزيعات المدفوعة خالل العام ٢٠١6م

33,856,689 رصيد 3١ ديسمبر ٢٠١6م

-   التوزيعات المقترحة خالل العام ٢٠١٧م

)14,417(التوزيعات المدفوعة خالل العام ٢٠١٧م

33,8٤2,2٧2 رصيد 3١ ديسمبر ٢٠١٧م

مقترح مجلس اإلدارة 

بتاريخ  ٢6 / ١439/٠6هـ الموافق ١4/ ٢٠١8/٠3م أوصى مجلس اإلدارة على صرف مبلغ مليون وخمسون ألف ريال كمكافأة 
ألعضاء مجلس اإلدارة ، حيث يخضع ذلك لموافقة المساهمين خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية. 

حركة األسهم الصادرة والممنوحة كجزء من توزيعات األرباح 

القيمة )ريال سعودي(عدد الئسهماألسهم العادية الصادرة والمدفوعة بالكامل

8٤,٧00,0008٤٧,000,000كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6م

--أسهم منح كتوزيعات أرباح 

84,700,000847,000,000كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م

٢6- االحتياطي النظامي

وفقًا للنظام األساسي لقانون الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام الساسي للشركة، يجب على الشركة تحويل 
١٠% من صافي أرباح السنة إلى اإلحتياطي القانوني حتى يبلغ هذا االحتياطي 3٠% من رأسمالها. إن هذا االحتياطي غير قابل 

للتوزيع على المساهمين.
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تاريخ الستحقاق سعر الفائدةعملة القرضالبيان

1 يناير 2016م31 ديسم�ب 2016م31 ديسم�ب 2017م

سمية يةالقيمة الإ سميةالقيمة الدف�ت يةالقيمة الإ سميةالقيمة الدف�ت يةالقيمة الإ القيمة الدف�ت

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي

قروض بدون 
ضمانات 

سايبور+ هامش ربح ريال سعودي 
20171,998,7782,006,4471,762,6111,781,3531,773,9341,776,711-2023البنك 

20179,4289,42814,4849,58434,98435,761-2024ثابت ريال سعودي قروض بضمانات 

2,008,2062,0١5,8٧5١,٧٧٧,095١,٧90,93٧١,808,9١8١,8١2,٤٧2 إجمالي القروض

بلغ المتوسط المرجح لهامش ربح البنوك خالل العام ٢٠١٧م معدل ١.45% حيث تتفاوت نسبة هامش الربح بين القروض متوسطة وقصيرة األجل.
منحت القروض من البنوك المحلية مقابل سندات ألمر.

٢9-  قروض تمويل بالمرابحة اإلسالمية وقروض حكومية، أرصدة القروض وتواريخ استحقاقها

٢8-  احتياطيات أخرى

31 ديسم�ب 2016م
)ريال سعودي(

22,933,000 الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١6م

التعديالت

5,643,000  التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

4,162,000 تعديالت وفقا إلحتساب اإلكتواري على االحتياطيات األخرى

9,805,000 إجمالي التعديالت على حقوق الملكية األخرى 

32,٧38,000 الرصيد كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6م

التعديالت

)22,996,000(تحقق عدم اإلعتراف بأحد األصول المالية المتاحة للبيع )بيع حصة الشركة في شركة تأصيل الدواجن(

)5,984,000( التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

)3,838,787(تعديالت وفقا إلحتساب اإلكتواري على االحتياطيات األخرى

)32,8١8,٧8٧(إجمالي التعديالت 

)80,٧8٧(الرصيد كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م
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٢9-  قروض تمويل بالمرابحة اإلسالمية وقروض حكومية، أرصدة القروض وتواريخ استحقاقها )يتبع(

3٠-  المخصصات األخرى  

ويتم عرض القروض بالقوائم المالية كما يلي:

31 ديسم�ب 2017م
 ألف ريال سعودي

31 ديسم�ب 2016م
 ألف ريال سعودي

1 يناير 2016م
 ألف ريال سعودي

التزامات غير متداولة 

8,4379,42814,483قروض بضمان 

1,065,4571,093,1101,228,028قروض بدون ضمان 

 ١,0٧3,89٤١,١02,538١,2٤2,5١١

       التزامات متداولة 

9905,05621,278قروض بضمان 

940,991683,343548,683قروض بدون ضمان 

9٤١,98١688,399569,96١ إجمالي القروض

مخصص الزكاة

)ريال سعودي (

مخصصات أخرى

)ريال سعودي (

الإجمالي  

)ريال سعودي (

34,714,044 5,169,130 29,544,914 الرصيد في ١ يناير ٢٠١6م

5,613,743 -   5,613,743 مكون خالل السنة 

-   -   -   المستخدم خالل السنة 

٤0,32٧,٧8٧ 5,١69,١30 35,١58,65٧ الرصيد في 3١ ديسمبر ٢٠١6م

5,306,648 -   5,306,648 المكون خالل الفترة 

)7,693,438(-   )7,693,438(مخصصات انتفي الغرض منها

)1,193,751(-   )1,193,751(المستخدم خالل الفترة 

36,٧٤٧,2٤6 5,١69,١30 3١,5٧8,١١6 الرصيد في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م

                        

34,714,044 5,169,130 29,544,914 الجزء المتداول من المخصصات 

-   -   -   الجزء غير المتداول من المخصصات 

3٤,٧١٤,0٤٤ 5,١69,١30 29,5٤٤,9١٤ كما في ١ يناير ٢٠١6م

40,327,787 5,169,130 35,158,657 الجزء المتداول من المخصصات 

-   -   -   الجزء غير المتداول من المخصصات 

٤0,32٧,٧8٧ 5,١69,١30 35,١58,65٧ الرصيد في 3١ ديسمبر ٢٠١6م

36,747,246 5,169,130 31,578,116 الجزء المتداول من المخصصات 

-   -   -   الجزء غير المتداول من المخصصات 

36,٧٤٧,2٤6 5,١69,١30 3١,5٧8,١١6 كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م
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3٠-  المخصصات األخرى  )يتبع(

3٠-١ مخصص الزكاة:
حصلت الشركة على الربط النهائي للزكاة للسنوات حتى سنة ١99٧م من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة(، وأعدت 

الهيئة ربط عن السنوات من ١998م حتى سنة ٢٠٠6م. وقد اعترضت الشركة على بعض بنوده لدى الهيئة. وقد صدر قرار لجنة 
االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية الثانية برفض اعتراض الشركة من الناحية الموضوعية وقامت الشركة باالستئناف على 
هذا القرار لدى اللجنة االستئنافية الضريبية وأصدرت اللجنة االستئنافية قرارها في صالح الشركة بتخفيض الزكاة المستحقة 

على الشركة من ١٢.١ مليون ريال سعودي إلى 4.9 مليون ريال سعودي. تسلمت الشركة الربط النهائي من قبل الهيئة عن سنة 
٢٠٠٧م خالل عام ٢٠١4م ونتج عنه فروق لصالح الشركة بمبلغ ٢.6 مليون ريال سعودي. هذا وقدمت الشركة اإلقرارات الزكوية 

للسنوات ٢٠٠8م حتى ٢٠١6م وفقًا للنظم المتبعة، هذا وقد أصدرت الهيئة ربوطها الزكوية لألعوام من ٢٠٠8م إلى ٢٠١٢م إال ان 
الشركة اعترضت على تلك الربوط وتمت المحاولة للقيام بالمصالحة مع الهيئة إال أن المصالحة لم تتم وعليه قررت الشركة 
رفع االعتراض للجنة االبتدائية ويتمثل المخصص في قيمة الزكاة المستحقة على الشركة ويتم احتساب الزكاة على أساس 

الربح المعدل أو الوعاء الزكوي أيهما أكبر وتم احتساب مخصص الزكاة للعام المالي ٢٠١٧م وفقًا للوعاء الزكوي.

3٠-٢ المخصصات األخرى :
تتمثل المخصصات األخرى  في المكون لمقابلة بعض القضايا المرفوعة على الشركة وتتمثل قيمته في أفضل تقدير تم من 

خالل المستشار القانوني.

3٠-3 التزامات مزايا الموظفين:
تقوم المنشأة بتشغيل خطة استحقاقات محددة )كما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي رقم )١9( بحيث توفر مكافأة 

إجمالي ة عند ترك الموظف للخدمة في الشركة، بما يتماشى مع قانون العمل الحالي في المملكة العربية السعودية. ويحسب 
مبلغ االستحقاق حسب قوانين العمل بالمملكة ويستند ذلك إلى سنوات الخدمة والراتب في تاريخ المغادرة. ولذلك فإن 

الخطة والتزاماتها أكثر حساسية للتغيرات في الزيادات المستقبلية في المرتبات ومعدالت االنسحاب في المستقبل ومعدل 
الخصم المستخدم في تقييم االلتزامات. وال يطلب من الشركة تمويل الخطة، ولذلك اختارت الشركة الوفاء بدفع المزايا 

عند استحقاقها. تم تقييم التزامات الخطة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي 
رقم )١9(. وبما أن مبلغ وتوقيت االستحقاقات المستحقة في المستقبل غير معروف حاليًا، فقد وضعت افتراضات لوضع 
قيمة لاللتزامات المتعلقة بالخدمة السابقة، وبصورة منفصلة، عن االلتزامات المتعلقة بتكلفة االستحقاق في المستقبل. 
وقد استمدت هذه االفتراضات باستخدام منهجيات تتوافق مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ١9. أي تغييرات في 

االفتراضات مع مرور الوقت تعكس التغيرات في الظروف المالية واالقتصادية والديموغرافية. عندما ال تتطابق الخبرات 
المستقبلية مع االفتراضات المعمول بها يتم  إدراج  ذلك التغير ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر في السنوات المالية 

المستقبلية.
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31 ديسم�ب 2017م

 )ريال سعودي(

31 ديسم�ب 2016م

)ريال سعودي(

١٤8,8٧2,000 ١62,283,٤5١ التزامات االستحقاقات المحددة في بداية الفترة

6,323,000 5,923,330 تكلفة الفائدة

22,213,000 20,884,212 تكلفة الخدمة الحالية

)10,962,549()22,254,107(الفوائد المدفوعة

)4,162,000(39,356 )المكاسب( / الخسائر االكتوارية في اإليرادات الشاملة األخرى 

١62,283,٤5١ ١66,8٧6,2٤2 التزامات االستحقاقات المحددة في نهاية الفترة

31 ديسم�ب 2017م

 )ريال سعودي(

31 ديسم�ب 2016م

)ريال سعودي(

2,680,000 1,984,014 )المكاسب( / الخسائر االكتوارية الناجمة عن التغيرات في االفتراضات المالية

)6,842,000()1,944,658()المكاسب( / الخسائر االكتوارية الناجمة عن خبرة المسؤولية

)٤,١62,000(39,356إجمالي )المكاسب( الخسائر الشاملة األخرى  

وفيما يلي بيان بقيمة المبالغ التي تم تعديل قائمة دخل السنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م وفقًا للدراسة االكتوارية :

تتكون اإليرادات الشاملة األخرى  المتعلقة بخطة مزايا الموظفين للسنوات ٢٠١6م و٢٠١٧م من البنود التالية:

الحركة في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة لخطة مكافأة نهاية الخدمة للمنشأة هي كما يلي:

31 ديسم�ب 2017م

 )ريال سعودي(

20,884,212 تكلفة الخدمة الحالية

5,923,330 تكلفة الفائدة

)3,799,431(التغير في االفتراضات 

23,008,١١١ المصاريف المحملة على قائمة الدخل للسنة 
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31 ديسم�ب 2017م

%

31 ديسم�ب 2016م

%

3.53.6نسبة الحسم 

55نسبة الزيادة في الرواتب المتوقعة 

العمر: النسبة العمر: النسبة االنسحاب

20: 12.5%20: 12.5%) النسبة متوسط ( 

%8.0   :30%8.0   :30

%4.0   :40%4.0   :40

%1.5   :50%1.5   :50

وفيما يلي بيان االفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد التزامات المزايا المحددة لخطة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين: 

3٠- المخصصات - يتبع )صافي التزامات المنافع المحددة للموظفين(

3١-   الدائنون التجاريون واالرصدة الدائنة األخرى 

31 ديسم�ب 2017م
)ريال سعودي(

31 ديسم�ب 2016م
)ريال سعودي(

1 يناير 2016م
)ريال سعودي(

332,196,301 478,637,520 306,713,057 دائنون تجاريون 

8,227,237 2,675,590 4,394,273دائنون تجاريون ذو عالقة )رئيسيين( 

72,233,454 46,701,160 35,237,620 مستحقات موظفين 

34,790,000 43,787,001 48,016,977 مصروفات مستحقة 

1,136,292 2,360,557 3,205,644 مدفوعات مقدمة من عمالء 

3,408,763 1,759,716 2,149,717 دائنون آخرون 

٤5١,992,0٤٧ 5٧5,92١,5٤٤ 399,٧١٧,288 اإلجمالي  

3٢-  التعهدات وااللتزامات الطارئة 

أبرمت الشركة بعض عقود اإليجار التشغيلية وتتراوح مدة اإليجار ما بين ٢ و5 سنوات. ولدى الشركة الحق بموجب بعض 
عقود اإليجار تمديد فترة إضافية لعمر العقود المبرمة. 

وتتمثل االلتزامات المستقبلية الملتزمة بها الشركة طبقًا لهذه العقود كالتالي:

31 ديسم�ب 2017م
)ريال سعودي(

31 ديسم�ب 2016م
)ريال سعودي(

1 يناير 2016م
)ريال سعودي(

30,600,00019,458,00019,458,000التزامات خالل او أقل من سنة 

25,920,00093,884,00093,884,000التزامات بعد سنه واحدة وال تتعدى خمس سنوات 

56,520,000١١3,3٤2,000١١3,3٤2,000

خطة المعاشات التقاعدية المحددة
قامت الشركة باحتساب وسداد مبلغ ١4,٠ مليون ريال سعودي فيما يتعلق بنظام المساهمة المحددة للمعاشات في الفترة 

المنتهية في 3١ ديسمبر٢٠١٧م )3١ ديسمبر٢٠١6م ١3,8 مليون ريال سعودي(

االلتزامات الرأسمالية
بلغت االلتزامات الرأسمالية 8,5 مليون ريال سعودي مقابل عقود توريد ممتلكات وآالت  ومعدات )3١ ديسمبر ٢٠١6 م:  ٢١6 

مليون ريال سعودي(

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام
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ية القيمة العادلة القيمة الدف�ت

ي المستوى الئول الإجمالي متاحة للبيع التكلفة المطفأة 
الإجمالي المستوى الثالثالمستوى الثا�ن

األصول المالية

----   3٤٤,056,٧3٤-344,056,734مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

4,324,0004,324,000  4,324,000٤,32٤,000استثمارات متاحة للبيع 

٤,32٤,000-٤,32٤,000-  3٤٤,056,٧3٤٤,32٤,0003٤8380,٧3٤إجمالي األصول المالية 

االلتزامات المالية  المالية 

----   399,٧١٧,288-399,717,288دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 

----   2,015,875,2682,0١5,8٧5,268قروض 

----2,٤١5,592,556-   2,٤١5,592,556إجمالي االلتزامات المالية 

33-   القيمة العادلة

تم قياس األصول وااللتزامات المالية بطريقة التكلفة المطفأة فيما عدا االستثمارات المتاحة للبيع تم قياسها بالقيمة العادلة. 
يفترض في قياس القيمة العادلة أن األصل أو االلتزام المالي يتم تبادلهم في اسواق نشطة وبعمليات منتظمة بين مشاركين 
في سوق منتظمة لتحويل التزام أو شراء أصل وفي حال عدم وجود سوق نشطة يتم قياس األصل أو االلتزام في السوق التي 
تعظم قيمة األصل ويؤخذ باالفتراضات التي يمكن ان يأخذها مشاركي السوق لتعظيم منافع استخدام األصل، قامت الشركة 
باالعتماد على طرق تقييم لألصول المالية المتاحة للبيع معتمده على اداء أصول مالية مشابهة في سوق نشطة مع األخذ في 

االعتبار أداء األصل نفسه وذلك لتعظيم المنافع من األصل.

يظهر الجدول أدناه القيم الدفنرية والقيم العادلة لألصول وااللتزامات المالية وكذلك مستويات التقييم المستخدمه للوصول 
للقيمة العادلة لتلك األصول . 

34- إدارة مخاطر االستثمارات المالية

تتعرض الشرکة للمخاطر التالية من خالل استخدامها لألدوات المالیة:

مخاطر االئتمان

مخاطر السيولة

مخاطر السوق

يعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض الشركة لكل من المخاطر المذكورة أعاله، وأهداف الشركة وسياساتها وإجراءاتها 
لقياس وإدارة المخاطر، وإدارة الشركة لرأس المال. كما يتم  إدراج إيضاحات كمية أخرى في هذه القوائم المالية. ويركز برنامج 

إدارة المخاطر بشكل عام على عدم إمكانية التنبؤ باألسواق المالية ويسعى إلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي 
للشركة. تتضمن األدوات المالية المدرجة في المركز المالي النقد وما في حكمه واالستثمارات قصيرة األجل والمدينين 
والمستحق من أطراف ذات عالقة والقروض قصيرة األجل وطويلة األجل والدائنين والمستحق إلى أطراف ذات عالقة 

والمصروفات المستحقة، وكذلك المطلوبات المتداولة  األخرى.

34-١ مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم وفاء الطرف المقابل بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد أعمال مما يؤدي إلى خسارة مالية، 
تتعرض الشرکة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التشغيلية )بصفة رئيسية للذمم المدینة التجارية( ومن أنشطة التمويل.

القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام
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القوائم الماليةالحوكمةاألداء الماليعن نادكتقرير مجلس اإلدارةنادك في أرقام

34- إدارة مخاطر االستثمارات المالية  )يتبع(

الذمم التجارية المدينة

تتم إدارة مخاطر ائتمان العمالء من قبل كل قطاع من قطاعات األعمال وفقًا لسياسة الشركة وإجراءاتها ومراقبتها المتعلقة 
بإدارة مخاطر ائتمان األعمال. يتم تقييم جودة االئتمان للعميل بناًء على بطاقة تقييم لكل عميل بناًء على تاريخ تعامل العميل مع 
الشركة ومدى التزامه بالسداد من خالل تحديد فترة سماح وحد ائتماني لكل عميل. تقوم الشركة باحتساب مخصص لالنخفاض 
في القيمة على أساس تقديراتها للخسائر المتكبدة فيما يتعلق بالمدينين التجاريين. وتتمثل المكونات الرئيسية لهذا المخصص 

من عنصر خسارة متوقع من عمالء محددين  وكذلك عنصر الخسارة المجمع الذي يتم تقديره لمجموعة من العمالء المماثلة فبما 
یتعلق بالخسائر التي يمكن تکبدھا والتي لم یتم تحدیدھا بعد. يتم تحديد مخصص الخسائر المجمع بناًء على البيانات التاريخية 

إلحصاءات التحصيل للعمالء المماثله. تعتقد اإلداره أنه ال يوجد مخصص إضافي لمخاطر اإلئتمان المطلوبة الزائد عن االنخفاض 
العادي في الذمم المدينة.

31 ديسم�ب 2017م
)ريال سعودي(

31 ديسم�ب 2016م
)ريال سعودي(

1 يناير 2016م
)ريال سعودي(

196,190,573191,485,220181,016,513مدينون تجاريون

١96,١90,5٧3١9١,٤85,220١8١,0١6,5١3

تتكون األرصده المستحقة من المدينون التجاريون من ٧5% من األرصدة في المملكة العربية السعودية، ٢3% من األرصدة 
المستحقة في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى، ٢% من األرصدة المستحقة في دول أخرى وذلك كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م.

34-٢ مخاطر السيولة 

مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة صعوبات في الوفاء بااللتزامات المرتبطة بااللتزامات المالية التي يتم تسويتها من 
خالل تسليم نقد أو أصل مالي آخر. إن نهج الشركة في إدارة السيولة هو التأكد قدراإلمكان من أن لديها دائما سيولة كافية للوفاء 
بالتزاماتها عند استحقاقها في الظروف العادية والصعبة دون تكبد خسائر غير مقبولة أوالمخاطرة بسمعة الشركة، قد تنتج مخاطر 

السيولة من عدم القدرة على بيع األصل المالي بسرعة وعلى مقربة من قيمته العادلة، يتم استثمار جزءًا كبيرًا من أموال الشركة 
في النقد وما في حكمه وهي متاحة بسهولة لتغطية المصاريف التشغيلية المتوقعة، بما في ذلك خدمة االلتزامات المالية.

ولتحسين مستوى توافر السيولة في الشركة ستقوم الشركة بوضع خطة لتطوير أداء رأس المال العامل وإعادة هيكلة لمكونات 
رأس المال.

امات تحت الطلب ن امات اقل من 3 شهورال�ت ن ال�ت
امات أك�ش من 3  ن ال�ت
شهور وأقل من سنة 

امات أك�ش من سنه  ن ال�ت
وأقل من 5 سنوات 

امات أك�ب من 5  ن ال�ت
سنوات

الإجمالي  

 )ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي(

األرصدة الدائنة كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م 

495,178,280446,803,574904,421,628169,471,7862,015,875,268-   قروض مرابحة وحكومية 

311,107,330-   246,585,83253,622,07710,899,421-   دائنون تجاريون 

٧٤١,٧6٤,١١2500,٤25,65١9١5,32١,0٤9١69,٤٧١,٧862,326,982,598-   إجمالي االلتزامات 

امات تحت الطلب ن امات اقل من 3 شهورال�ت ن ال�ت
امات أك�ش من 3  ن ال�ت
شهور وأقل من سنة 

امات أك�ش من سنه  ن ال�ت
وأقل من 5 سنوات 

امات أك�ب من 5  ن ال�ت
سنوات

الإجمالي  

 )ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي(

األرصدة الدائنة كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6م 

1,790,937,181 3,480,529 1,099,057,383 358,671,752 329,727,517 -   قروض مرابحة وحكومية 

481,313,110 -   6,348,008 141,348,530 333,616,572 -   دائنون تجاريون 

2,2٧2,250,29١ 3,٤80,529 ١,١05,٤05,39١ 500,020,282 663,3٤٤,089 -   إجمالي االلتزامات 
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34- إدارة مخاطر االستثمارات المالية  )يتبع(

إدارة رأس المال

يتضمن رأس المال حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة. إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال الشركة هو التأكد من 
االحتفاظ بتصنيف ائتماني قوي ونسب رأسمال جيدة لدعم أعمال الشركة وزيادة قيمة الشركة. تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس 

المال وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية. للمحافظة على هيكل رأس 
المال أو تعديله، يجوز للشركة تعديل مدفوعات توزيعات األرباح إلى المساهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار 

أسهم جديدة. تقوم الشرکة بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة اإلقراض )المديونية(، وھي صافي الدین مقسومًا علی إجمالي  
رأس المال زائدًا صافي الدین. وتتمثل سياسة الشركة في الحفاظ على نسبة المديونية بين ١.8 إلى ٢.5 تدرج الشركة ضمن صافي 
الدين القروض والسلفيات التي تحمل فائدة والدائنون التجاريون األرصدة الدائنة األخرى ناقصًا الودائع النقدية، باستثناء العمليات 

المتوقفة.

31 ديسم�ب 2017م
)ريال سعودي(

31 ديسم�ب 2016م
)ريال سعودي(

1 يناير 2016م
)ريال سعودي(

1,812,472,382 1,790,937,181 2,015,875,268 قروض مرابحة إسالمية وحكومية 

451,992,047 575,921,544 399,717,288 دائنون تجاريون ودائنون آخرون  

19,643,755 18,202,501 15,773,301 إيرادات مؤجلة )منح حكومية( 

32,359,664 33,856,689 33,842,272 التزامات مالية أخرى 

148,872,000 162,283,451 166,876,242 التزامات مزايا الموظفين

29,544,914 35,158,657 31,578,116 مخصص زكاة 

5,169,130 5,169,130 5,169,130 المخصصات أخرى

 2,500,053,892 2,62١,529,١53 2,668,83١,6١٧ إجمالي  االلتزامات األخرى 

 )101,154,920()59,424,762()40,719,547(مطروحُا منهم النقد واإليداعات النقدية  

2,398,898,9٧2 2,562,١0٤,39١ 2,628,١١2,0٧0 صافي الدين 

1,353,713,214 1,418,194,698 1,425,317,332 حقوق الملكية 

3,٧52,6١2,١86 3,980,299,089 ٤,053,٤29,٤02حقوق الملكية وصافي الدين 

1.6 1.6 1.5 نسبة اإلقتراض  )المديونية( 

ولتحقيق هذا الهدف، تهدف إدارة رأسمال الشركة - من بين أمور أخرى- إلى ضمان الوفاء بالتعهدات المالية المرتبطة بالقروض 
والسلف التي تحمل فائدة والتي تحدد متطلبات هيكل رأس المال. حيث أنه في حالة مخالفة االلتزام بتلك التعهدات المالية قد 

يسمح للبنوك المطالبة بالقروض والتسهيالت البنكية الممنوحة للشركة. هذا ولم تكن هناك أية مخالفات للتعهدات المالية 
المتعاقد عليها مع البنوك المانحة لتلك القروض، وفي حال وقوع مثل هذه المخالفات تحصل الشركة على إعفاءات من البنوك 

لفترات تحددها تلك البنوك. 
لم بتم إجراء أي تغییرات في األهداف والسياسات والعمليات إلدارة رأس المال خالل السنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م 

والسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١6م. 

34-3 مخاطر السوق 

مخاطر السوق تتمثل في مخاطر تغير أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الربح وأسعار األسهم وتؤثر 
تلك المخاطر على دخل الشركة أو قيمة مقتنياتها من األدوات المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة 

التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة، مع تحسين العائد. 

ينشأ تعرض الشركة لمخاطر السوق من:

مخاطر العملة

مخاطر معدل الربح
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)ريال سعودي()ريال سعودي()ريال سعودي()ريال سعودي(

2017م2016مالتحرك
التحرك بالزيادة 

2017م
التحرك بالنقص 

2017م
التحرك بالزيادة  

2016م
التحرك بالنقص 

2016م

1,045,602 )1,045,602(1,271,483 )1,271,483(3.751 3.754 1%السعر لـ ١ دوالر 

157,895 )157,895(234,744 )234,744(4.462 4.082 1%السعر لـ ١ يورو 

7,040 )7,040(14,513 )14,513(5.061 5.564 1%السعر لـ ١ جنيه استرليني  

)١,520,٧٤0( ١,520,٧٤0)١,2١0,53١ )٧,2١0,53٧

كة نوع التعاملطبيعة العالقةال�ش
رصيد أول العام

  ) دائن(

الحركة خالل العام 2017م
رصيد 31 ديسم�ب 

2017م

دائندائنمدين

)ريال سعودي()ريال سعودي()ريال سعودي(

1,210,2005,579,7275,302,287932,760شراء مواد تعبئةمملوكة ألوقاف رئيس مجلس اإلدارةالوطنية للبالستيك

524,398--524,398شراء شعيرمملوكة جزئيًا لرئيس مجلس اإلدارةالشركة السعودية لألعالف والحبوب

940,9922,224,5162,169,342885,818شراء قطع غيارمملوكة لعضو مجلس اإلدارةشركة عبدالله الراشد أبونيان

1,997,87714,996,24215,049,6622,051,297شراء وقود وأسمدةمملوكة جزئيًا لرئيس مجلس اإلدارةشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة

٤,6٧3,٤6٧22,800,٤8522,52١,29١٤,39٤,2٧3

34- إدارة مخاطر االستثمارات المالية  )يتبع(

إدارة رأس المال )يتبع( 34-3 مخاطر السوق 

مخاطر العملة:

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

تتعامل الشركة بصورة أساسية بالريال السعودي والدوالر. وتراقب اإلدارة عن كثب وبشكل مستمر تقلبات أسعار الصرف. بناًء 
على خبرتها، ال تعتقد اإلدارة أنه من الضروري التحٌوط من تأثير مخاطر صرف العمالت األجنبية حيث أن معظم المعامالت بالريال 
السعودي والدوالر، الريال السعودي مربوط فعليًا بالدوالر األمريكي وال توجد أدوات مالية هامة أخرى بالعملة األجنبية غير الدوالر 

األمريكي وبالتالي يتم تخفيف مخاطر العمالت األجنبية.

مخاطر معدل الربح:

مخاطر معدل الربح ھي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالیة بسبب التغيرات في أسعار 
الفائدة بالسوق. إن تعرض الشركة لمخاطر السوق للتغيرات في أسعار الفوائد البنكية يتعلق أساسًا بقروض الشركة التي تم 

شراؤها لتمويل متطلبات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية. يتم إعادة تسعير هذه القروض بشكل دوري وتعرض الشركة 
لمخاطر أسعار الفوائد المتعلقة بالتدفقات النقدية. وتتمثل ممارسة الشركة في إدارة تكاليف الفوائد البنكية من خالل تحسين 

السيولة النقدية المتاحة وتقليل اإلقتراض . عندما يكون اإلقتراض ضروريًا، يتم مضاهاة مدة القروض مع أوقات السداد 
المتوقعة. هناك مراجعة منتظمة ألسعار الفوائد البنكية لضمان تخفيف أثر هذه المخاطر. 

35-  األطراف ذات العالقة الرئيسيين، التعامالت واألرصدة

تتضمن األطراف ذات العالقة في الشركة الشركات والكيانات التجارية التي يملكها أو يديرها بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة. في 
إطار النشاط اإلعتيادي، تتعامل الشركة مع تلك الشركات من خالل عقود معتمدة من قبل اإلدارة.

فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع األطراف ذات العالقة:
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35-  األطراف ذات العالقة الرئيسيين، التعامالت واألرصدة  )يتبع(

المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا: 

يتكون موظفو اإلدارة الرئيسيون بالشركة من أعضاء اإلدارة الرئيسيين الذين لديهم السلطة والمسئولية عن تخطيط وتوجيه 
ومراقبة أنشطة الشركة. 

36-  األحداث الهامة 

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الصافي دانون المحدودة )شركة الصافي 
دانون( في تاريخ ١439/١/١٧هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٧م )المذكرة( وذلك لغرض البدء في المناقشات لدراسة إمكانية دمج أعمال 

الشركتين التجارية، وستكون عملية دمج األعمال التجارية للشركتين من خالل استحواذ شركة نادك على جميع حصص الشركاء 
في شركة الصافي دانون مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة نادك للشركاء في شركة الصافي دانون عن طريق زيادة رأس مال 

شركة نادك )الصفقة المقترحة(، ومن المتوقع أن يملك الشركاء في شركة الصافي دانون عند استكمال الصفقة المقترحة على ما 
نسبته 38.٧5% من رأس مال شركة نادك بعد الزيادة، على أن يتم تأكيد ذلك بناًء على مرحلة إعداد دراسات العناية المهنية.

وتبلغ مدة مذكرة التفاهم ستة )6( أشهر ميالدية من تاريخ التوقيع عليها. وقد تم  آالت فاق بين كل من شركة نادك و شركة 
الصافي دانون على فترة حصرية يقوم الطرفان خاللها بإجراء دراسات العناية المهنية المالية والتجارية والقانونية فيما يتعلق 

بالصفقة المقترحة.

و ستخضع الصفقة المقترحة لعدد من الشروط بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، إبرام اتفاقيات نهائية، والحصول على 
موافقة الجمعية العامة غيرالعادية لشركة نادك وموافقة الشركاء في شركة الصافي دانون والحصول على الموافقات الالزمة من 

الجهات الحكومية ذات العالقة. وتشير شركة نادك إلى أن الدخول في هذه المناقشات ال يعني بالضرورة أن الصفقة المقترحة 
سوف تتم بين الطرفين.

وستقوم الشركة باإلعالن عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة المقترحة في حينها.

3٧- اعتماد مجلس اإلدارة

تم اعتماد القوائم المالية لإلصدار للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧م بمعرفة مجلس اإلدارة بتاريخ ٧/٢/ ١439هـ 

الموافق ٢٠١8/3/١9م. 

31 ديسم�ب 2017م
)ريال سعودي(

31 ديسم�ب 2016م
)ريال سعودي(

12,552,98512,781,977منافع قصيرة األجل 

9,637,6089,815,367منافع طويلة األجل 

22,١90,59322,59٧,3٤3إجمالي منافع موظفي اإلدارة العليا 


