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 شركة مساهمة سعودية
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 صفحة 
  
  

 2-1 المختصرةالمحدود للقوائم المالية األولية المراجع فحص تقرير 

  

  

 3 م2019يونيو  30كما في  المختصرةاألولية  قائمة المركز المالي

  

  

 4 م2019يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  المختصرةاألولية الربح أو الخسارة قائمة 

  

  

 5 م2019يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  المختصرة األولية قائمة الدخل الشامل

  

  

 6 م2019يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر  المختصرةاألولية  المساهمينقائمة التغيرات في حقوق 

  

    

 7 م2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  المختصرةاألولية قائمة التدفقات النقدية 

  

  

 18-8 م2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  المختصرةاألولية  إيضاحات حول القوائم المالية
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 معلومات عن الشركة -1

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

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

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

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

 

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

 يقع المركز الرئيسي للشركة في:

 المملكة العربية السعودية  –الرياض 

 11461الرياض  2557ص.ب: 

 أسس إعداد القوائم المالية  -2

 

 لتزامبيان اال( 2-1

 
 العربية المملكة في لمعتمدا -"التقرير المالي األولي"  (34للمعيار الدولي رقم ) طبقا   المختصرةالقوائم المالية األولية هذه عداد إتم 

 .القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة من الصادرةاألخرى  صداراتإلوا والمعايير السعودية

 

)القوائم  م2018ديسمبر  31قة كما في جنبا  إلى جنب مع القوائم المالية للسنة الساب المختصرةيجب قراءة هذه القوائم المالية األولية 

. حيث ال تتضمن هذه القوائم كافة المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية المعدة وفقا  للمعايير السنوية األخيرة(

ألحداث والمعامالت الهامة لفهم ا لتفسيرالدولية للتقارير المالية ولكن تم إدراج السياسات المحاسبية واإليضاحات التفسيرية المحددة 

 التغيرات في المركز المالي واألداء المالي للشركة منذ القوائم المالية للسنة السابقة. 

 

ي ر التغير فتم توضيح أث. "عقود اإليجار"( 16) رقم المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق المختصرةاألولية  المالية القوائم هذه في تم

 .1-1-4باإليضاح رقم بعقود اإليجارات السياسات المحاسبية الخاصة 

 

  أسس القياس( 2-2

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

 : المختصرة

 

وفقا  لمتطلبات المعيار الدولي من خالل الدخل الشامل اآلخر والعادلة  يتم قياسها بالقيمةفي أدوات حقوق الملكية االستثمارات  •

 ."ا  للمستوى الثاني من التقييموفق. "(13للتقرير المالي رقم )

، وفي حال عدم القدرة على قياسها والتي يمكن قياسها بالقيمة العادلة بشكل موثوق، يتم قياسها بالقيمة العادلةاألصول الحيوية  •

 بالقيمة العادلة بشكل موثوق يتم قياسها بالتكلفة.  

 ل الربح أو الخسارة.األدوات المالية المشتقة تم قياسها بالقيمة العادلة من خال •

•  

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

 لة العرض والعملة الوظيفيةعم( 2-3
 

 الوظيفية للشركة، ما لم يذكر خالف ذلك.بالريال السعودي الذي يمثل العملة  المختصرةاألولية تم عرض هذه القوائم المالية 
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 واالفتراضاتاألحكام  الهامة،لتقديرات المحاسبية ا -3
 

إن إعداد القوائم المالية للشركة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصروفات واألصول 

والتقديرات يمكن أن يؤدي  االفتراضاتكد من هذه أإن عدم الت المحتملة. االلتزاماتفصاحات المرفقة واإليضاح عن وااللتزامات واإل

بتلك االفتراضات والتقديرات في الفترات  المتأثرةأو االلتزامات  لألصولرية تإلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدف

 المستقبلية.

ة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى  للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ القوائم المالية والتي لها مخاطر الرئيسي االفتراضاتإن 

 .كما هو موضع أدناه تؤدي إلى تعديل جوهري على القيم الدفترية لألصول وااللتزامات خالل السنوات المالية القادمةقد جوهرية 

ومع ذلك، قد تتغير الظروف  ديراتها على المؤشرات المتاحة عند إعداد البيانات المالية.الشركة في افتراضاتها وتق اعتمدت

وتنعكس  القائمة حول التطورات والتغيرات المستقبلية نتيجة لتغيرات أو ظروف السوق الخارجية عن سيطرة الشركة واالفتراضات
 تلك مع تتفق للشركة المحاسبية السياسات تطبيق عند اإلدارة بها قامت التي الهامة األحكام إنهذه التغيرات واالفتراضات عند حدوثها.

 بتطبيق المرتبطة للتقديرات الرئيسية والمصادر الجديدة الهامة األحكام عدا فيما. السابقة للسنة المالية بالقوائم عنها اإلفصاح تم التي

 .1-1-4 رقم بإيضاح عنها اإلفصاح تم والتي"عقود اإليجار" ( 16) المالي للتقرير الدولي المعيار

 

 السياسات المحاسبية الهامة  -4
 التغيرات في السياسات المحاسبية (4-1
 

، وفيما عدا المختصرةالمالية األولية فيما يلي التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسبية الهامة للشركة والمطبقة على هذه القوائم 

السنوية هي نفس السياسات المطبقة على القوائم المالية  المختصرةفإن السياسات المحاسبية المطبقة على هذه القوائم المالية األولية  ذلك

 م.2018ديسمبر  31سنة السابقة والمنتهية في لل
 

  أدناه. 1-1-4ح رقم اباإليضكما هو موضح  "عقود اإليجار"( 16لمعيار الدولي للتقرير رقم )اقامت الشركة بتطبيق 

ستفادت الشركة من إعفاءات التطبيق بأثر رجعي ولذلك فإن اأرقام المقارنة لنفس الفترة من العام السابق حيث بتعديل لم تقم الشركة 

.أدناه  1-1-4كما هو موضح في المالحظة  لسياسات المحاسبية المطبقة سابقا  أرقام المقارنة تم عرضها وفقا  ل  

 
 
 "يجاراإلعقود " (16لمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )ا (4-1-1
 

 .للمستأجرين الميزانيةاإليجار في  عقودعلی  موحدنموذج محاسبي  "عقود اإليجار" (16يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

عتراف بالتزامات اإليجار وكذلك اال محل العقداألصل المؤجر له والتي تمثل حقه في استخدام األصل  ستخداما ويعترف المستأجر بحق

 وهناك إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة. مدفوعات اإليجار.بل التزامه تمثوالتي 

 أي أن المؤجرين يواصلون تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلية أو تشغيلية.، لة للمعيار الحاليثوتبقى محاسبة المؤجر مما
 

عقود  ،(17المحاسبي الدولي رقم ) المعياربما في ذلك  الحالية اإليجارات( محل إرشادات 16المالية ) قاريرللتالدولي  المعيارسيحل 

ما إذا کان التعاقد يحتوي علی عقود إيجار تشغيلية وتفسير لجنة  تحديد ،(4المالية ) للتقارير الدوليةالمعايير  تفسيرلجنة  وتفسير التأجير

تأخذ الشكل القانوني المعامالت التي  جوهرتقييم  ،(27)رقم لجنة المعايير الدولية ر وتفسي التشغيلي التأجيرعقود  ،(15المعايير الدولية )

 لعقد اإليجار.
 

تاريخ التطبيق من ( باستخدام طريقة التعديل بأثر رجعي معدل 16قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 م. 2019يناير  1األولي في 
 
لعدم إعادة تقييم ما إذا كان  (16رقم )العملية المتاحة عند االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية  الوسائلختارت الشركة استخدام ا

لمحاسبة المعيار  كعقود إيجار طبقا   العقد يحتوي على عقد إيجار أم ال، مما يسمح بتطبيق المعيار فقط على العقود التي تم تحديدها سابقا  

 الحوافزكما اعتمدت الشركة  .في تاريخ التطبيق األولي( 4جنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية رقم )( وتفسير ل17رقم )الدولي 

على أنها عقود إيجار  ا  على عقود اإليجار المصنفة سابق (16)ند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ع العملية التالية

 (:17)رقم ة الدولي تشغيلية بموجب معيار المحاسب

  .عقود اإليجار ذات الخصائص المتشابهة إلى حد معقول مجموعة)أ( تطبيق معدل خصم واحد على 

 . م2019ق اإلعفاء بعدم االعتراف باألصول وااللتزامات الخاصة بحق االستخدام والتي تنتهي صالحيتها خالل عام يطبت)ب( 

 .د التكلفة المباشرة األولية من قياس حق االستخدام في تاريخ التطبيق األوليا)ج( استبع

وذلك من تاريخ شهر أو أقل  12 ها عنمدة إيجار اوزال تتجاستخدام إعفاءات االعتراف لعقود اإليجار التي  ا  اختارت الشركة أيض

منخفضة )"األصول القيمة ذات العقود اإليجار كذلك وال تحتوي على خيار شراء )"عقود إيجار قصيرة األجل"( والتطبيق األولي 

 .منخفضة القيمة"(
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  -4
 التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة( (4-1

 

 "عقود اإليجار" (16األثر من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) (4-1-2
 
 ( 16ر الدولي للتقرير المالي رقم )اقبل تطبيق المعي (أ

 
المالي للتقرير قبل اعتماد المعيار الدولي  ى. المباني والشاحنات ومنتجات النقل األخرلبنود إيجار مختلفة مثل لدى الشركة عقود إيجار 

إما كعقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي بداية كل عقد، في تاريخ  "كمستأجر"ها اتكل عقود إيجارتصنف الشركة كانت  (16)رقم 

 . في تاريخ التأسيسجوهر ومضمون العقد على أساس 

جميع المخاطر والمزايا العارضة لملكية البند المؤجر بشكل جوهري تحويل يتم عندما تم تصنيف عقد اإليجار على أنه عقد إيجار تمويلي 

 ر.اإلى الشركة، ويتم رسملتها عند بدء عقد اإليجار بالقيمة العادلة للممتلكات المستأجرة أو القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليج

مدفوعات اإليجار بين مصاريف التمويل وتخفيض التزامات اإليجار من أجل تحقيق معدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من  تقسم

 .االلتزام

 ( 16بعد تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) (ب
 

لالعتراف والقياس لجميع عقود اإليجار وهو  وحيدا   ، طبقت الشركة منهجا  (16)لمعيار الدولي لتقرير المالي رقم األولي ل تطبيقالعند 

التزامات اإليجار لتسديد بالشركة  اعترفت ة.باستثناء اإليجارات قصيرة األجل وعقود تأجير األصول ذات القيمة المنخفض ،المستأجر

تم قياس  ،رجعي المعدلالثرلتطبيق باألالطريقة  وفقا   .محل العقدستخدام التي تمثل الحق في استخدام األصول الحق اومدفوعات اإليجار 

أو مستحقة تتعلق بعقد إيجار  أي مدفوعات إيجار مدفوعة مسبقا  بالمعدلة  حق االستخدام باستخدام المبلغ المساوي اللتزامات اإليجار

 .للفترة السابقة المقارنةأرقام تعديل لم يتم . بناء  على ذلك، م2018ديسمبر  31كما في  قائمة المركز الماليمعترف به في 

 :(16البنود التي تأثرت بالتغير في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )ما يلي 

 :م2019يناير  1في قائمة المركز المالي كما أثر التطبيق على ( 1-ب

 

 التغير بعد التطبيق  قبل التطبيق  األصول 

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

  91,592,246  91,592,246    - حق استخدام األصول  

(4,038,881) 4,038,881 المدفوعات المقدمة   -    

  91,592,246 87,553,365 4,038,881 إجمالي األصول 

       االلتزامات 

 87,553,365 87,553,365    - يجارات التزامات اإل

 87,553,365 87,553,365    - تزامات إجمالي اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م2019يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر  المختصرةاألولية  إيضاحات حول القوائم المالية
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  -4
 التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة( (4-1

 ( )تتمة(16بعد تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) (ب

 ( )تتمة(16للتقرير المالي رقم )البنود التي تأثرت بالتغير في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعيار الدولي 

 .م2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة أثر التطبيق على قائمة الربح أو الخسارة  ( 2-ب
 
 

 التغير بعد التطبيق  قبل التطبيق   

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

 -  -  -  ( اإليراداتمصاريف االستهالك )ضمن تكلفة 

 15,473,313 15,473,313    - مصاريف االستهالك )ضمن مصاريف البيع والتسويق( 

    -    -    - دارية( مصاريف االستهالك )ضمن المصاريف العمومية واإل

والتسويق ومصروفات البيع اإليرادات )ضمن تكلفة يجار اإلمصاريف 

 دارية(والعمومية واإل
28,167,275 11,819,090 (16,348,185)  

,40327,292 28,167,275 التشغيلي  الربح  (872874,)  

 1,904,049 1,904,049    - تكلفة التمويل

,1770291, 29,196,452 28,167,275 ربح الفترة   

 

 :م2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  التدفقات النقديةأثر التطبيق على قائمة ( 3-ب

 
 

 التغير بعد التطبيق  قبل التطبيق   

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

116,116,99 25,806,962 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية   19,689,97  

689,9719,    - صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية   (1,689,979)  

  25,806,962 96225,806,  -    

 

 :(16رقم )تسوية التزامات اإليجار طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية ( 4-ب
 

 (لاير سعودي)  

 113,542,282 م2018ديسمبر  31اإليجار التشغيلية كما في الحد األدنى لمدفوعات اإليجار بموجب عقود 

   إعفاءات االعتراف:

(20,622,733) لعقود اإليجار قصيرة األجل   

    - لعقود اإليجار لألصول ذات القيمة المنخفضة 

(7,980,142) 2019يناير  1من  ا  التأثير من الخصم بمعدل االقتراض اإلضافي اعتبار  

يناير  1( كما في 16لمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )األولي لتطبيق العتراف بااللتزامات اإلضافية نتيجة اال

 2,613,958 م2019

365,553,87 2019 يناير 1يجارات كما فيالتزامات اإل  

 

 

 :المركز المالي قائمةالمبالغ المعترف بها في ( 5-ب

 :لشركة والتزامات اإليجار والتغيرات خالل الفترةاستخدام أصول االجدول أدناه يبين القيم الدفترية لحق 
 

 لتزامات اإليجارا اإلجمالي  وسائل نقل مؤجرة  المباني المؤجرة   

 لاير سعودي 

671,817,21 م 2019يناير  1كما في   69,774,530 624,592,91  365,553,87  

 607,172 607,172 607,172    - اإلضافات 

(,9468432,) مصاريف االستهالك   (36713,088,)  (31315,473,)  -    

 1,904,049    -    -    - تكلفة التمويل 

(19,689,97)    -    -    - المدفوعات   

,77019,432 م 2019 يونيو 30كما في   33557,293,  10576,726,  80,374,615 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م2019يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر  المختصرةاألولية  إيضاحات حول القوائم المالية
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  -4
 التغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة( (4-1

 ( )تتمة(16بعد تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) (ب

 ( )تتمة(16البنود التي تأثرت بالتغير في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 :الجدول أدناه يبين القيم المعترف بها بقائمة الربح أو الخسارة( 6-ب
 

  

أشهر  الستةفترة 

 30المنتهية في 

 م 2019 يونيو

,31315,473 ستخدام األصول استهالك لحق المصاريف ا  

 1,904,049 تكلفة التمويل اللتزامات التأجير

 11,819,090 قصيرة األجل  -مصاريف اإليجار 

,452,19629 عتراف به في قائمة الربح أو الخسارة إجمالي ما تم اال  
 
 

 (16أدناه السياسات المحاسبية للشركة بعد تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 اإليجارات

تعترف لعقود اإليجار  لمثل هذه الترتيباتبالنسبة  و .ارإيج ترتيباتتقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد يحتوي على ، عند بدء العقد

اإليجار باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود األصول ذات القيمة المنخفضة على  لتزاماتاوالشركة بحق استخدام األصول 

 :النحو التالي

 ستخدام األصولاحق 

 يتم قياس حق استخدام. صول في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي، تاريخ توفر األصل األساسي لالستخدام(حق استخدام األتعترف الشركة ب

إعادة تقييم اللتزامات  نتيجة  ألي، وتعديلها هالكستاالمجمع  منها أي خسائر متراكمة من انخفاض القيمة و ا  بالتكلفة، مطروح صولاأل

اإليجار المعترف بها والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ومدفوعات  لتزاماتاعلى مبلغ صول األتشتمل تكلفة حق استخدام  ر.اإليجا

من  وبدرجة معقولةما لم تكن الشركة على يقين  ة. منها أي حوافز تأجير مستلم اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ البدء مطروحا  

المعترف بها على أساس القسط  صولاأل هالك حق استخدامستايتم  ،لمؤجر في نهاية مدة عقد اإليجارالحصول على ملكية األصل ا

 .إلى انخفاض القيمةصول األخضع حق استخدام ير. ر أيهما أقصمدة اإليجا وأالثابت على مدى فترة الصالحية اإلنتاجية المقدرة 

 لتزامات اإليجارا

على مدى  تسديدهاالتزامات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي يتعين بالشركة  تعترففي تاريخ بدء عقد اإليجار، 

منها حوافز اإليجار مستحقة  ة( مطروحا  ضمنّ تتضمن مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة )بما في ذلك مدفوعات ثابتة م   ر. مدة عقد اإليجا

تتضمن  ة. القبض ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقي

إنهاء عقد أن تمارسه الشركة ومدفوعات غرامات  وبدرجة معقولة  سعر ممارسة خيار الشراء الذي من المؤكد مدفوعات اإليجار أيضا  

مدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على ب اإلعترافتم ي .اإليجار، إذا كان عقد اإليجار يعكس أن الشركة تمارس خيار اإلنهاء

 يحقق شرط السداد.كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي  معدلأو  مؤشر

اإليجار، تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء اإليجار إذا لم يتم تحديد سعر عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات 

اإليجار لتعكس تراكم الفائدة وتخفيض مدفوعات  لتزاماتابعد تاريخ البدء، يتم زيادة مبلغ ة. الفائدة الضمني في عقد اإليجار بسهول

إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو  باإلضافة إلى ذلك يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار ةاإليجار المقدم

 محل العقد.أو تغيير في تقييم شراء األصل  نةتغيير في مدفوعات اإليجار الثابت المضم

 رات قصيرة األجل إيجا

تبلغ التي ات األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل للمركبات )أي تلك اإليجار ةقصير اتاإليجار الممنوح علىتطبق الشركة اإلعفاء 

قصيرة يتم إدراج مدفوعات اإليجار على عقود اإليجار  (. أو أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على خيار شراء ا  هرش 12 هامدة إيجار

 .األجل كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار

 األحكام الهامة في تحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تشتمل على خيارات التجديد

غير قابلة لإللغاء لعقد اإليجار، إلى جانب أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار إذا التحدد الشركة مدة عقد اإليجار على أنها المدة 

المؤكد أن ال إن كان من كان من الممكن أن تتم ممارسة هذا الحق وبدرجة ومعقولة، أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار، 

 تمارس هذ الحق.



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م2019يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر  المختصرةاألولية  إيضاحات حول القوائم المالية
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  -4
 رات في السياسات المحاسبية )تتمة(التغي (4-1

 ( )تتمة(16بعد تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) (ب

 ( )تتمة(16البنود التي تأثرت بالتغير في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 األحكام الهامة في تحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تشتمل على خيارات التجديد )تتمة( 

تطبق الشركة الحكم في تقييم ما إذا كان من  ية. إضاف لفتراتلدى الشركة الخيار بموجب بعض عقود اإليجار في استئجار األصول 

يعني، أنه يأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق حافزا اقتصاديا وهذا  د.ممارسة خيار التجديوبدرجة معقولة المؤكد 

بعد تاريخ البدء، تعيد الشركة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث كبير أو تغيير في الظروف التي تقع تحت  د.لممارسة التجدي

 .تغيير في استراتيجية العمل (التجديد )على سبيل المثالسيطرتها ويؤثر على قدرتها على ممارسة )أو عدم ممارسة( خيار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م2019يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر  المختصرةاألولية  إيضاحات حول القوائم المالية
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 التقارير القطاعية  -5
( أن يتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بشكل 8يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

المعلومات المتعلقة  نإ .أدائهامنتظم من قبل اإلدارة التنفيذية في الشركة وتستخدم تلك التقارير لتخصيص الموارد للقطاعات وتقييم 

من  ين رئيسينتعمل الشركة في قطاع .(8للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) وفقا  عدت أ دناهأللشركة الموضحة  التشغيليةاعات بالقط

ها أرباحو الشركة إيراداتإن معظم  المنتجات الزراعية المتعلقة بها.نتاج إقطاع منتجات األلبان وتصنيع  وهما قطاعاألعمال التجارية 

القطاعات التشغيلية. تقوم اإلدارة التنفيذية بمراقبة النتائج والناتجة عن هذه  تتعلق بعملياتها في المملكة العربية السعوديةها أصولو

يتم تقييم أداء القطاع على أساس  التشغيلية لوحدات أعمالها بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء.

 .المختصرةاألولية  أو الخسائر المدرجة في القوائم المالية رباحالخسارة ويتم قياسه بشكل يتوافق مع األالربح أو 

 

 :م2019يونيو  30المنتهية في  الفترةفيما يلي بيان القطاعات التشغيلية كما في وعن 
 

    
قطاع األلبان 

 والتصنيع الغذائي 
 اإلجمالي   التسويات  قطاع الزراعة 

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

     اإليرادات

  1,134,659,054 -   79,442,340  1,055,216,714 الخارجية اإليرادات

  - (37,055,746)  30,470,446  6,585,300 مبيعات بين القطاعات

  1,134,659,054 (37,055,746)  109,912,786  1,061,802,014 جمالي اإل

         المصروفات 

 (134,101,226)    - (17,179,123) (116,922,103) االستهالكات واإلطفاءات 

  89,725,931    -  2,934,785  86,791,146   الربح التشغيلي 

 (38,372,110)    - (2,663,024) (35,709,086) تكلفة التمويل

 (42,039,771) - (2,917,560) (39,122,211) خسائر محققة  ألدوات مالية مشتقة

 (3,436,181) - (238,471) (3,197,710) صافي خسائر غير محققة  ألدوات مالية مشتقة

  5,877,869    - (2,884,270)  8,762,139 قبل الزكاة )الخسائر(  /الدخل 

 (2,484,399)    - (84,399) (2,400,000) الزكاة

  3,393,470    - (2,968,669)  6,362,139 الفترة (خسارة) /ربح 

  4,120,922,407    -  787,907,059  3,333,015,348 إجمالي األصول
 
 

 :م2018 يونيو 30المنتهية في  الفترةكما في وعن  التشغيليةفيما يلي بيان القطاعات 
 

    
قطاع األلبان 

 والتصنيع الغذائي 
 اإلجمالي   التسويات  قطاع الزراعة 

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

     اإليرادات

  1,033,800,263 -  120,311,160  913,489,103 الخارجية اإليرادات

    - (108,320,946)  101,645,446  6,675,500 مبيعات بين القطاعات

  1,033,800,263 (108,320,946)  221,956,606  920,164,603 جمالي اإل

         المصروفات 

 (138,859,259)    - (36,218,995) (102,640,264) االستهالكات واإلطفاءات 

  49,936,643    -  2,530,631  47,406,012   الربح التشغيلي 

 (32,795,638)    - (7,870,952) (24,924,686) تكلفة التمويل

  17,141,005    - (5,340,321)  22,481,326 قبل الزكاة )الخسائر(  /الدخل 

 (2,652,000)    -    - (2,652,000) الزكاة

  14,489,005    - (5,340,321)  19,829,326 الفترة (خسارة) /ربح 

  4,206,603,507    -  911,292,501  3,295,311,006 إجمالي األصول
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 ربحية السهم  -6

فترة الثالثة أشهر 

 المنتهية  في

يونيو  30 

 م2019

  

فترة الثالثة أشهر 

 المنتهية  في

يونيو  30 

 م2018

  

أشهر  الستةفترة 

 المنتهية  في

يونيو  30 

 م2019

  

أشهر  الستةفترة 

 المنتهية  في

يونيو  30 

 م2018

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

  14,489,005    3,393,470    19,511,919    7,065,275  إلى المساهميند الربح العائ

  84,700,000    84,700,000    84,700,000    84,700,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

  0.17    0.04    0.23    0.08 ربحية السهم 

 
 

الخاص بحملة األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  الفترةربحية السهم األساسيه بقسمة  ربحية احتسابيتم 

 .الفترةالقائمة خالل 
 

 م2019 يونيو 30  رأس المال  -7
 

 م2018ديسمبر  31

  84,700,000   84,700,000 والمدفوعة بالكامل األسهم المصرح بها

 

  .مليون لاير سعودي( 847: م2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 847ما قيمته  م2019 يونيو 30بلغ رأس مال الشركة في 

 
 وتسهيالتعقود مرابحة  -8

 

 عملة القرض   
سعر 

  الفائدة

تاريخ 

 االستحقاق 
 م2018ديسمبر 31   م2019يوينو  30  

          
القيمة 

 سميةاال

القيمة 

 الدفترية 
  

القيمة 

 سميةاال

القيمة 

 الدفترية 

          
مليون لاير  

 سعودي

مليون لاير  

 سعودي

مليون لاير  

 سعودي

مليون لاير  

 سعودي

 لاير سعودي  (1 - 8)تسهيالت بنكية إسالمية 

سايبور + 

 هامش ربح

  ثابت

2019-2027   1,825 1,839   1,816 1,826 

 8 8   8 8   2027-2019 - لاير سعودي  (2- 8)صندوق التنمية الزراعي 

          1,833 1,847   1,824 1,834 
 
 

على أساس  ٪ 334,معدل م 2019 يونيو 30والتي تنتهي في أشهر األولى  الستةفترة بلغ المتوسط المرجح لهامش ربح البنوك خالل 

بين القروض  حيث تتفاوت نسبة هامش الربح (على أساس سنوي ٪.623 :م2018 يونيو 30المنتهية في أشهر  الستةلفترة ) سنوي

  البنوك المحلية مقابل سندات ألمر.نحت القروض من م   قصيرة األجل.ومتوسطة 
 

 :يليكما  قائمة المركز الماليعقود المرابحة والتسهيالت في تم عرض 
        

 م2018ديسمبر  31   م2019يونيو  30  

 مليون لاير سعودي   مليون لاير سعودي التزامات غير متداولة 

  7    7 قروض بضمانات 

  651    811 قروض بضمانات أو سندات ألمر 

  818    658  

       التزامات متداولة 

  1    1 قروض بضمانات 

  1,175    1,028 قروض بضمانات أو سندات ألمر 

  1,029    1,176  
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 )تتمة( وتسهيالتمرابحة عقود  -8

 منحت من بنوك محلية سالمية إقروض وتسهيالت مرابحة  8-1

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

 يونيو 30كما في  ةبلغ حجم التسهيالت الغير مستخدم .ةطبيعة متجددستحقاق لكل بنك على حده، وهي في الغالب ذات لجداول اال

 .مليون لاير سعودي( 2,010: م2018ديسمبر  31) ن لاير سعوديمليو 1,998مبلغ  م2019

 قروض صندوق التنمية الزراعي  8-2

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

بضمان أرض مملوكة للشركة وما أقيم عليها منح هذا القرض  .مليون لاير سعودي 8.35بقيمة إجمالية قدرها  803405009تحت رقم 

م( وتنتهي 2018سبتمبر 14هـ )الموافق 1440محرم  4لى أقساط سنوية تبدأ من عالقرض يتم سداد  .وما يستجد من إضافات وتوسعات

 تم استخدام قيمة القرض لتمويل مشروع شبكات ري تنقيط شتالت الزيتون. .(م2027سبتمبر  8هـ )الموافق 1449محرم  4بتاريخ 

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

على القرض يتم سداد  .بضمان سيارات وآالت ومعدات مملوكة للشركة منح هذا القرض مليون لاير سعودي 1.6بقيمة إجمالية قدرها 

مايو  8ق هـ )المواف1445ذو القعدة  1م( وتنتهي بتاريخ 2015أغسطس  15هـ )الموافق 1436ذو القعدة  1أقساط سنوية تبدأ من 

 م(. تم استخدام القرض بالكامل للمساهمة في مشروع معاصر الزيتون والسمسم.2024

 مليون لاير سعودي(. 8,4: م2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 8.4مبلغ   م2019 يونيو 30وقد بلغ رصيد هذه القروض كما في 

  

 م2018يونيو  30   م 2019يونيو  30 اإليرادات -9

 )لاير سعودي (   سعودي ()لاير   

 885,103,766   982,670,936 المملكة العربية السعودية   

 148,696,497   151,988,118 ىدول أخر

  1,134,659,054   1,033,800,263 
 

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

 وإقراره بذلك.يتم نقل السيطرة على المنتجات إلى العميل بمجرد تسليمها إليه  ى.األخرالزراعية ومبيعات العجول  وبعض اإليرادات 

 تقةأدوات مالية مش -10

 قتراضاال تكاليف تقليل بهدفمالية مشتقة  أدوات لشراء، خالل الفترات السابقةمع بنوك محلية  عقودأربعة  بإبرامالشركة  قامت

 المنتجات هذه هيكلة يتم. معينة مستقبلية قتصاديةا ظروف ظل في وذلكأسعار صرف العمالت األجنبية  بتذبذ من المحتملة والخسائر

 قامت ه،علي .األجنبية العمالت فروق تخفيض وكذلك ليالتمو مصاريف لتخفيض التعاقد وقت المتاحةاالقتصادية  الظروف ظل في

 :التالية العقود في بالدخول الشركة

 دوالر مليون 100بلغت سمية إمن قبل البنوك المصدرة لها بقيمة  ستردادلالقابلة أدوات مالية بعمولة عائمة معكوسة  عقدي (أ

 .سنوات خمس ولمدة لكل عقدأمريكي 

لدوالر األمريكي مقابل الريال السعودي والدرهم اإلماراتي التعامالت با لتبادل العمالت لتغطية مخاطر عقدي أدوات مالية (ب

تم إبرام العقد الخاص بالريال  .التوالي على ،أمريكي دوالر مليون 96 وأمريكي مليون دوالر  100إسمية بلغت  بقيمة

 السعودي لمدة خمس سنوات بينما العقد الخاص بالدرهم اإلماراتي لمدة سنتين.

  مالية مشتقة محققة ألدوات ةخسار 10-1

العقود  إنهاءقررت الشركة خالل الربع الحالي قامت الشركة بتقييم الظروف االقتصادية المستقبلية لتغير معدالت اإلقراض، عليه 

مع البنوك  العقود هذهخسائر إنهاء وتم االعتراف بأدوات مالية بعمولة عائمة معكوسة قابلة لالسترداد من قبل البنوك الخاصة بمنتجات 

 .ةالحالي للفترة مليون لاير سعودي في قائمة الربح أو الخسارة 42,04 قيمتها المحلية والتي بلغت
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 )تتمة( أدوات مالية مشتقة  -10

  ألدوات مالية مشتقةغير محققة  خسارة 10-2

 بلغت إعداد القوائم المالية. تاريخ فياألدوات المالية لهذه  العادلة القيمةالتغير في  تالعمال تبادللمنتجات  محققة الغير الخسارة تمثل

لاير  مليون 3,61 وقدره مبلغللدوالر األمريكي مقابل الريال السعودي  العمالت تبادل تغطية مخاطرمنتج من  محققةال غيرالخسارة 

وقدره  مبلغالدرهم اإلماراتي للدوالر األمريكي مقابل تغطية مخاطر تبادل العمالت منتج  من محققة الغير األرباح بلغت حين فيسعودي 

لاير  مليون 3.44العمالت بمبلغ وقدره  تبادلمحققة لعقود الوعليه، تم االعتراف بأثر صافي الخسارة غير . سعودي لاير ألف 178

 .ةالحالي للفترةسعودي في قائمة الربح أو الخسارة 

 ممتلكات وآالت ومعدات  -11
 

 ديسمبر 31) سعودي لاير مليار 2,11 مبلغ م2019 يونيو 30 في كما والمعدات بلغت صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت

 بمبلغ ومعدات وآالت ممتلكات بإضافة م2019 يونيو 30 في المنتهية الفترة خالل الشركة قامت(. سعودي لاير مليار 2,14: م2018

 .سعودي لاير مليون 42,8

 األراضي ( 11-1

 :المالي رتاريخ التقرياألراضي التي تحتفظ بها الشركة في  يَخ صاألمور التالية معلقة فيما 

 القانونية:ملكيتها خاضعة لسيطرة الشركة في انتظار نقل  يضاأر (أ

الدولة بلغت قبل ممنوحة من  ض  اأرفي أصول الشركة األراضي يتضمن بند  هـ1410شوال  17وفقا  للمرسوم الملكي الصادر في 

 (مليون لاير سعودي 120,9: 2018ديسمبر  31)كما في  م2019 يونيو  30كما في  مليون لاير سعودي 120.9 قيمتها الدفترية 

ً للمرسوم الملكي، فإن الشركة لديها إعفاء من شروط منح األراضي مثل . تم إحياؤها واستخدامها من قبل الشركة اض  أرهي و وفقا
بطلب لنقل ملكية هذه األراضي ولم يتم وقد تم التقدم فيه األرض.  يحياؤها وشرط الوقت الذي يجب أن تحيإشرط المساحة الواجب 

  اآلن.من قبل الدولة حتى هذا الطلب  البت في

بناء  على دعوة تلقتها من وكالة األراضي والمساحة بوزارة البيئة والمياه  م 2017سبتمبر 19بتاريخ  اجتماعا  إدارة الشركة  حضرت

خالل االجتماع عرض نتائج  حي لألراضي الزراعية للشركة. تم والزراعة بحضور المكتب االستشاري المكلف بمشروع الرفع المسا

لكن  ،سوف تتملكها الشركةالتي وإحياؤها التي تم المساحات آلية احتساب يضاح إتم والشركة،  أراضي مشروع لمواقعمعاينة مهندس ال

 .حتى تاريخ إعداد القوائم المالية يتم التوصل إلى قرارلم 

إرسال خطاب ، تم مجلس إدارة الشركةوموافقة  ارةداللجنة التنفيذية التابعة لمجلس اإلبناء  على توصيات اإلجتماع الالجق وبناء  على 

لم و، و بالتالي فإن الشركة في انتظار الرد على خطابها،  نتائج مشروع الرفع المساحي ا حولوجهة نظرهلمعرفة رسمي إلى الوزارة 

 .من قبل الوزارةالنهائية استالم النتائج أثر مالي بعد  اإلعالن عن أيوزارة بعد. سوف يتم يتم استالم رد من قبل ال

ا ألن الشركة ليس لديها إطار زمني محدد للوفاء بالشروط المرتبطة بمنح األراضي، وأيض   ا ألن الشروط المحددة في ومع ذلك، نظر 

. عالوة خالل مدة من الوقتسوف يتم نقلها إلى الشركة  يضالألر ةالمرسوم الملكي قد تم استيفاؤها، تعتقد اإلدارة أن الملكية القانوني

ضمن أصول  يضاهذه األر إدراج، فقد تم يضاوتتمتع بملكية االنتفاع من هذه الألر يضاسيطرعلى األرتعلى ذلك، وبما أن الشركة 

 .الشركة

 األراضي المستقطعة بواسطة شركة أرامكو السعودية  (ب

برفع السعودية ادك برفع قضية على شركة أرامكو السعودية أمام المحكمة العامة بالخبر لمطالبة شركة أرامكو سبق وأن قامت شركة ن

في حرض. وقد صدر فيها حكما  نهائيا  من محكمة التمييز في تاريخ  الشركةالمستقطعة في مشروع  يضااألربعض يدها عن 

شركة من المحكمة العامة بالخبر والقاضي برفع يد  كم االبتدائي الصادرم وجاء مؤيدا  للح24/10/2010هـ الموافق  16/11/1431

قد تقدمت بشكوى ضد شركة نادك أمام المقام السامي السعودية أن شركة أرامكو لى إالمستقطعة. ويشار  يضاعن األرالسعودية رامكو أ

هـ 18/1/1435وتاريخ  2554بعد صدور حكم محكمة التمييز بخصوص هذا الموضوع، وتم تشكيل لجنة بموجب األمر السامي رقم 

ولم يتم البت في هذا ليه. إلدراسة الشكوى المقدمة من شركة أرامكو السعودية ضد شركة نادك والرفع للمقام السامي بما يتم التوصل 

.الموضوع حتى هذا التاريخ



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
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   األدوات المالية -12

في أدوات حقوق الملكية تقاس بالقيمة العادلة من  االستثمارات األصول وااللتزامات المالية بطريقة التكلفة المطفأة فيما عدا تم قياس

 السعر هي العادلة القيمة .العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارةخالل الدخل الشامل اآلخر واألدوات المالية المشتقة تقاس بالقيمة 

 وشروط القياس بتاريخ السوق في المتعاملين بين نظامية معاملة في ما لتزاما تحويل عند سداده أو ما أصل بيع عند استالمه سيتم الذي

تي تعظم قيمة األصل ويؤخذ باالفتراضات التي يمكن في حال عدم وجود سوق نشط يتم قياس األصل أو االلتزام في السوق ال. السوق

قامت الشركة باالعتماد على طرق تقييم لألصول المالية المتاحة للبيع معتمده  .ان يأخذها مشاركي السوق لتعظيم منافع استخدام األصل

  لتعظيم المنافع من األصل.أصول مالية مشابهة في سوق نشطة مع األخذ في االعتبار أداء األصل نفسه وذلك داء أعلى 

 المالية المفصح عنها في قائمة المركز المالي ال تختلف جوهريا  من قيمها العادلة. واإللتزامات لألصولالقيمة الدفترية 

     م2018ديسمبر  31   م 2019يونيو  30  

 لاير سعودي(لف أ)   لاير سعودي(لف أ) 
 مستوى التقييم   

           األصول المالية بالقيمة العادلة 

استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر
8,249    8,249  

  
 المستوى الثاني 

 -  178 أدوات مالية مشتقة
 

 المستوى الثاني

      8,249   8,427 إجمالي األصول المالية بالقيمة العادلة

           األصول المالية بالتكلفة المطفأة 

 -    360,660   394,237 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 

 -    35,219    79,194 نقد وأرصدة لدى البنوك

      395,879    473,431 إجمالي األصول المالية بالتكلفة المطفأة

      404,128    481,858 إجمالي األصول المالية 

 

     م 2018ديسمبر  31   م 2019يونيو  30  

 مستوى التقييم    لاير سعودي(لف أ)   لاير سعودي(لف أ) 

           بالقيمة العادلةمالية ال االلتزامات

 المستوى الثاني   -  3,614 أدوات مالية مشتقة

 المستوى الثاني   -  3,614 مالية بالقيمة العادلةال االلتزاماتإجمالي 

      

      بالتكلفة المطفأة مالية ال االلتزامات

 -   442,394   502,512 دائنة أخرى  دائنون تجاريون وأرصدة

 -  -  80,375 التزامات اإليجارات

 -   1,834,401   1,846,787 عقود مرابحة وتسهيالت 

     2,276,795   2,429,674 بالتكلفة المطفأةمالية ال االلتزاماتإجمالي 

     2,276,795   2,433,288 إجمالي اإللتزامات المالية 

 

 اعتماد مجلس اإلدارة -13

 22بتاريخ  اإلدارةمجلس  قبل من م2019 يونيو 30في  تينالمنتهيلفترتي الثالثة والستة أشهر تم اعتماد القوائم المالية لإلصدار 

  م.2019 يوليو 25 الموافق هـ1440 ذوالقعده
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