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 معلومات عن الشركة -1

تم تأسيس الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك( شركة مساهمة سعودية )"يشار إليها الحقا  بالشركة"( بموجب المرسوم 

بالسجل التجاري في مدينة م( وتم تسجيلها 1981أغسطس  17هـ )الموافق 1401شـوال  17( بتاريخ 41الملكي الكريم رقم )م/

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

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

لاير  10مليون سهم بقيمة  84,7 إلىمقَسم مليون لاير سعودي  847مل مبلغبلغ رأس مال الشركة المكتتب فيه والمدفوع بالكا

 رباحمن األ خصما  مليون سعودي  77م حيث تم زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 2016ديسمبر  31سعودي للسهم الواحد كما في 

م( من 2016أبريل  7هـ )الموافق 1437الثاني  جمادى 29على قرار الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ  ا  وذلك بناء ةالمبقا

 أسهم.  10خالل توزيع أسهم مجانية تتمثل في سهم واحد مقابل كل 

 من شهر 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: 

 

 والقياس  عدادأسس اإل -2

  عدادأسس اإل  2-1
( , التقرير المالي األولي كما هو مطبق بواسطة الهيئة 34للمعيار الدولي رقم ) طبقا  الموجزة القوائم المالية األولية هذه تم اعداد 

 واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ويجب قراءة هذه القوائم السعودية للمحاسبين القانونيين

م. حيث ال تتضمن هذه القوائم 2017ديسمبر 31لى جنب مع القوائم المالية للسنة السابقة كما في المالية األولية الموجزة جنبا  إ

القوائم المالية المعدة وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية ولكن تم إدراج  كافة المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من

ركز المالي واألداء مالت الهامة لفهم التغيرات في الماألحداث والمعالتفسير السياسات المحاسبية واإليضاحات التفسيرية المحددة 

 المالي للشركة منذ القوائم المالية للسنة السابقة. 

( 9األولى التي يتم تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي رقم )الموجزة ه القوائم المالية هي القوائم المالية األولية هذ تعتبر

ة يرات في السياسات المحاسبية الخاص. كما تم توضيح أثر تلك التغ"اإليرادات من عقود العمالء"( 15األدوات المالية ورقم )

 (. 2-( و )ب 1 -)ب راتقالف ي( ف3باإليضاح رقم )

  أسس القياس 2-2

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

  لمتطلبات المعيار  وفقا  من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقد تم تقييمها بقيمتها العادلة في أدوات حقوق الملكية االستثمارات

 .للمعيار المذكور وفقا  للمستوى الثاني من التقييم  وفقا  ( و13الدولي للتقرير المالي رقم )

 عتمادوفي حال عدم القدرة على قياسها بالقيمة العادلة بشكل موثوق يمكن االبالقيمة العادلة, الحيوية قد تم تقييمها  األصول 

 عليه فيتم قياسها بالتكلفة .  

  االكتوارية للخطة  وفقا  بمستحقات التزامات المنافع المحددة للموظفين بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية و اإلعتراف يتم 
 

 فتراضاتالتقديرات المحاسبية الهامة , األحكام واال 2-3
 على تؤثر التي واالفتراضات والتقديرات باألحكام القيام اإلدارة من للشركة الموجزة األولية المالية القوائم إعداد يتطلب

. المالية الفترة تاريخ في المحتملة المطلوبات عن واإلفصاحات والمطلوبات والموجودات والتكاليف لإليرادات المسجلة المبالغ

 الدفترية القيم على جوهرية تعديالت إجراء تتطلب قد نتائج إلى يؤدي قد والتقديرات االفتراضات هذه حول التأكد عدم أن إال

 .المستقبل في تتأثر التي والمطلوبات للموجودات

 للظروف مناسبة تعتبر والتي المستقبلية باألحداث توقعات تتضمن وعوامل سابقة خبرة على مبنية واالفتراضات التقديرات إن

 ديراتالتق تقييم يتم األخرى, المصادر عن المستقلة غير والمطلوبات للموجودات الدفترية القيمة لتحديد وتستخدم

 .مستمر بشكل واالفتراضات

 في المستقبلية والفترات المراجعة فترة في التقديرات مراجعة فيها يتم التي الفترة في المثبتة المحاسبية التقديرات مراجعة يتم

 .والمستقبلية الحالية الفترات على تغيرت التي التقديرات أثرت حال

 بالقوائم عنها اإلفصاح تم التي تلك مع تتفق للشركة المحاسبية السياسات تطبيق عند اإلدارة بها قامت التي الهامة األحكام إن

 للتقرير الدولي المعيار بتطبيق المرتبطة للتقديرات الرئيسية والمصادر الجديدة الهامة األحكام عدا فيما. السابقة للسنة المالية

 (3) رقم بإيضاح عنها فصاحاإل تم والتي( 9) المالي للتقرير الدولي والمعيار( 15) المالي

 عملة العرض والعملة الوظيفية 2-4
 , ما لم يذكر خالف ذلك.العملة الوظيفية للشركةتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل 
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 السياسات المحاسبية الهامة  -3
 المختصرة األولية المالية القوائم هذه اعداد في المطبقة المحاسبية السياسات فإن أدناه, موضح هو ما باستثناء

 .م2017 ديسمبر 31في المنتهية للسنة للشركة المالية القوائم إيضاحات في وارد هو ما مع تتفق

 األولية المالية القوائم هذه في المعروضة الفترات جميع على ثابت بشكل المحاسبية السياسات تطبيق تم

 .المختصرة

 القوائم المالية على هذه هاقيتطبالجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة التي لم يتم معايير ال (أ

 والتفسيراتالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير 
م وتم توضيح 2018يناير  1( اعتبارا  من 15( والمعيار الدولي للتقرير المالي )9قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 ب. -3أثر تطبيق هذ المعايير بالكامل في اإليضاح رقم 

 المعايير الصادرة غير المطبقة 
م مع السماح بالتطبيق المبكر 2018يناير  1فيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة للسنوات التي تبدأ بعد 

 تقم الشركة بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة. ولكن لم 

 عقود االيجار – (16لمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )ا (1
ويعترف المستأجر  .للمستأجرين الميزانيةاإليجار في  عقود( نموذج محاسبي واحد علی 16يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

األصل األساسي وخصم اإليجار الذي يمثل التزامه بإجراء مدفوعات  استخداماألصل المؤجر له والتي تمثل حقه في  ستخدامإبحق 

وتبقى محاسبة المؤجر مماثلة  اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة. وهناك إعفاءات اإليجار.

 أي أن المؤجرين يواصلون تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلية أو تشغيلية. -للمعيار الحالي 

( عقود 17المحاسبي الدولي رقم ) المعياربما في ذلك  اليةالح اإليجارات( محل إرشادات 16المالية ) للتقاريرالدولي  المعيارسيحل 

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

 القانونية( تقييم مادة المعامالت التي تتضمن االستمارة 27ة )و تفسير لجنة المعايير الدولي التشغيلي التأجير( عقود 15المعايير الدولية )

 .للتأجير

م. يسمح بالتطبيق المبكر للمؤسسات التي تطبق المعيار الدولي 2019يناير  1يسري المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 .(16رقم ) من العقود مع العمالء في أو قبل تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية  يراداتاإل 15للتقارير المالية 

ن, فإن األثر األكثر وحتى اآل .ولكن التقييم المفصل لم يكتمل بعد ي للتأثير المحتمل على بياناتها الماليةأولوقد بدأت الشركة بإجراء تقييم 

  الجديدة لعقود تأجيرها التشغيلية لشاحنات التوزيع. االلتزاماتو األصولالشركة ستعترف ب أهمية الذي تم تحديده هو أن

( 16فإن طبيعة المصاريف المتعلقة بتلك اإليجارات ستتغير عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) ,ذلك إلى باإلضافة

التزامات المؤجرة ومصاريف الفوائد على  األصول استخدامبمصاريف اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت نتيجة الحق في 

وال تتوقع الشركة حدوث أي تأثير جوهري على عقود  ستستخدم اإلعفاءات االختيارية.كانت  إذاولم تقرر الشركة بعد ما  اإليجار.

 .التأجير التمويلي للشركة

 التحول 

 م أيا  من النهجين التاليين ستخدااة كمستأجر تطبيق المعيار بيجوز للشرك

 عي, أو جالتطبيق بأثر ر -

 بأثر رجعي معدل بطرق عملية إختيارية  -

( 16بشكل مستمر وثابت على جميع عقود اإليجار, ستقوم الشركة بتطبيق المعيار الدولي رقم )و أحد النهجين بتطبيقيقوم المستأجر 

 م, لم تحدد الشركة بعد نهج التحول الذي سيتم تطبيقه. 2019يناير  1في 

 

 األخرى التعديالت (2

 :للشركة المالية القوائم على جوهري تأثير أدناه الواردة المعدلة أو الجديدة للمعايير يكون أن يتوقع ال

 المـالية الـتقارير معيـار على تعديالت( 2016 – 2014 دورة) المالية للتقارير الدولية للمعايير السنوية التعديالت -

 .28 رقم الدولي المحاسبة ومعيار 1 رقم الدولي

 (.2 المالي للتقرير الدولي المعيار على تعديالت) السهم أساس على الدفع وقياس تصنيف- -

 .40 رقم الدولي المحاسبة معيار على تعديالت العقارية االستثمارات تحويالت على التعديالت -

 الدولي المعيار على تعديالت) المشترك المشروع أو الزميلة وشركته ما مستثمر بين الموجودات مساهمة أو بيع -

 (.28 الدولي المحاسبة ومعيار 10 المالي للتقرير

 .المسبقة والدراسة األجنبية العملة معامالت 22 رقم الدولية المالية التقارير تفسيرات لجنة -

 :اآلن حتى المفعول سارية والغير الصادرة والتعديالت الجديدة المعايير (3

 :للشركة المالية القوائم على جوهري تأثير أدناه الواردة المعدلة أو الجديدة للمعايير يكون أن يتوقع ال

 

 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م 2018مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10 
 

 المحاسبية الهامة )يتبع(السياسات  -3

 
 المـالية الـتقارير معيـار على تعديالت( 2017 – 2015 دورة) المالية للتقارير الدولية للمعايير السنوية التعديالت -

 . 23و 12 رقم الدولي المحاسبة ومعيار 11و 3 رقم الدولي

 (.9 المالي للتقرير الدولي المعيار على تعديالت) السلبي التعويض مع المقدمة الدفعات ميزات -

 (.28 رقم الدولي المحاسبي المعيار على تعديالت) المشتركة والمشاريع الشقيقة الشركات في األجل طويلة المنافع -

 (19 رقم الدولي المحاسبي المعيار على تعديالت) الموظفين لمنافع التسويات أو التقليص أو الخطة تعديالت -

 .الدخل ضريبة معالجات من التيقن عدم 23 رقم الدولية المالية التقارير تفسيرات لجنة -

 

 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة  (ب

الهامة للشركة والمطبقة على هذه القوائم المالية, وفيما عدا ما سيتم ذكره أدناه ت المحاسبية افيما يلي التغيرات التي طرأت على السياس

بقة فإن السياسات المحاسبية المطبقة على هذه القوائم المالية األولية الموجزة هي نفس السياسات المطبقة على القوائم المالية للسنة السا

تلك التغيرات في السياسات المحاسبية على القوائم المالية للسنة السابقة كما م, من المتوقع أن تنعكس 2017ديسمبر  31والمنتهية في 

 م. 2018ديسمبر  31في السنة التي ستنتهي في 

والمعيار الدولي ( أدناه, 1-كما هو موضح بالفقرة رقم )ب ( األدوات المالية  9قامت الشركة بالتطبيق األولي للمعاير الدولي رقم )

 م.2018يناير  1( أدناه, وذلك اعتبارا  من 2-كما هو موضح بالفقرة )ب ( اإليراد من العمالء 15)للتقرير المالي رقم 

 -إن األثر األولي لتطبيق تلك المعايير تعود بشكل مباشر على كال  من :

 (1-زيادة الخسائر المتوقعة والمعترف بها واإلنخفاض في قيمة األصول المالية )الفقرة ب  -

 (2-افي القيمة من عوائد المبيعات للعمالء )الفقرة ب عرض اإليرادات بص -

 

 ( األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقرير المالي )( 1 -ب 

 
يحدد متطلبات إثبات وقياس األصول وااللتزامات المالية وبعض عقود الشراء أو بيع بعض البنود ( 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 اإلعتراف والقايس". –( "األدوات المالية 39الغير مالية, كما يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم )

 رات التي طرأت على السياسات المحاسبية السابقة.وفيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة الجديدة وطبيعة التغي

 

 تصنيف وقياس األصول المالية وااللتزامات المالية  (1

 

( والتي تهدف الى 39( بالمتطلبات الحالية في معيار المحاسبة الدولي رقم )9بشكل كبير يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

( المتعلقة باألصول المالية 39أنه يستبعد تلك الفئات الواردة سابقا  في معيار المحاسبة الدولي رقم )لتزامات المالية, إال ف وقياس االتصني

( أثرا  9المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق والقروض واإلستثمارات المتاحة للبيع. لم يكن لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 لتزامات المالية. ركة فيما يتعلق باالجوهريا  على السياسات المحاسبية للش

تكلفة ل( وعند اإلثبات األولي, فإنه يتم تصنيف األصول المالية على أنها أصوال  مالية مقاسة با9وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

من خالل الدخل الشامل اآلخر القيمة العادلة المطفأة, أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )استثمارات في أدوات الدين(, أو ب

 )استثمارات في أدوات حقوق الملكية(, أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

( عادة  ما يستند إلى نموذج األعمال الذي يتم من خالله إدارة 9إن تصنيف األصول المالية وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 لمالية وكذلك خصائص تدفقاتها النقدية.األصول ا

العادلة من خالل الربح أو  ةتقاس األصول المالية بالتكلفة المطفأة في حال إستيفائها كال  من الشرطين التاليين وال يتم قياسها بالقيم

 -الخسارة:

 يتم اإلحتفاظ بتلك األصول ضمن نموذج األعمال لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية, و  -

راتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ تنشأ فت -

 القائم. 

استوفت الشرطين التاليين وال يتم قياسها بالقيمة يتم قياس االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا 

 خالل الربح أو الخسارة.  العادلة من

يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات  -

 مالية, و 

تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ  -

 ائم. الق

أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ووفقا  لما تم كمقاسة بالتكلفة المطفأة غير مصنفة الإن جميع األصول المالية 

وعند األخرى المشتقة بيانه أعاله, يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة, وهذا يتضمن جميع األصول المالية 

االثبات األولي يحق للشركة أن تخصص بشكل نهائي األصول المالية والتي بطريقة أخرى تستوفي شروط ومتطلبات القياس 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر كأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م 2018مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )يتبع(التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة ب( 

 

أ بطريقة أو بأخرى أو تخفيض عدم التطابق عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشالخسارة, وإذا قامت الشركة بذلك فإنها تقوم بحذف 

 بشكل كبير.

 

 القياس الالحق  األصل المالي 

    

 األصول المالية بالتكلفة المطفأة 

القياس الالحق لتلك األصول باستخدام التكلفة الفعلية, يتم تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر يتم 

ثبات إيرادات الفائدة وأرباح (, يتم إ1-( من إيضاح )ب 2فقرة )اإلنخفاض في القيمة )ال

وخسائر تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة ضمن األرباح أو الخسائر. يتم إثبات 

 أو خسارة ضمن األرباح أو الخسائر  أي ربح

االستثمارات في أدوات حقوق الملكية 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 اآلخر 

إيرادات لة, يتم إثبات توزيعات األرباح كيتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العاد

ح استرداد جزء من تكلفة ضمن األرباح أو الخسائر ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل واض

االستثمار. يتم اثبات األرباح والخسائر األخرى ضمن الدخل الشامل اآلخر وال يتم إعادة 

 تصنيفها أبدا  إلى األرباح أو الخسائر 

 

بالمتطلبات الجديدة م يتعلق فقط 2018يناير  1( على القيم الدفترية لألصول المالية في 9أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 لالنخفاض في القيمة وكما هو موضح أدناه.

( وكذلك فئات القياس الجديدة وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 39يوضح الجدول التالي فئات القياس وفقا للمعيار المحاسبي رقم )

 م.2018يناير  1( لفئة األصول المالية الخاصة بالشركة كما في 9)

 

  

ف األساسي التصني

وفقاً لمعيار 

المحاسبة الدولي 

(39) 

التصنيف الجديد وفقاً للمعيار 

 ( 9الدولي للتقرير المالي )

القيمة الدفترية 

األساسية وفقاً 

لمعيار المحاسبة 

 ( 39الدولي )

 

القيمة الدفترية 

الجديدة وفقاً 

للمعيار الدولي 

للتقرير المالي 

(9) 

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(    

       األصول المالية 

استثمارات متاحة   استثمارات متاحة للبيع 

 للبيع  

أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر 
4,324,000  

 
4,324,000  

       
  170,634,046   170,634,046 التكلفة المطفأة قروض وتسهيالت  ذمم مدينة تجارية 

       
         40,719,547   40,719,547 التكلفة المطفأة قروض وتسهيالت  نقد وأرصدة لدى البنوك 

    215,677,593   215,677,593  

 

 االنخفاض في قيمة األصول المالية  (2
االئتمانية ( بنموذج الخسائر 39( نموذج الخسارة المتكبدة في معيار المحاسبة الدولي )9يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

( يتم 9المتوقعة, ويتم تطبيق النموذج الجديد على األصول المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة, ووفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 (.39اإلعتراف بالخسائر االئتمانية المعترف بها سابقا  وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي )

 األصول المالية ذات القيمة المنخفضة 

األصول في قيمة أصل مالي أو مجموعة من  اإلنخفاض كان هناك دليل موضوعي على  إذاتقوم الشركة بتاريخ كل مركز مالي بتقييم ما 

في القيمة  اإلنخفاض كان هناك دليل موضوعي على  إذاالمالية منخفضة القيمة فقط  األصوليعتبر األصل المالي أو مجموعة و المالية

الخسارة تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة  ويكون لحدث متوقع(نتيجة حدث أو أكثر من المتوقع حدوثه )حدث خسارة 

 عليها. عتمادالمالية التي يمكن تقديرها بطريقة يمكن اال صولاأللألصل المالي أو مجموعة 

 عرض االنخفاض في القيمة 

 يتم خصم مخصصات الخسائر لألصول المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية لألصول. 

 ائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل يتم عرض خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بالذمم المدينة التجارية بشكل منفصل في ق

 والتي الف لاير سعودي  2,051اآلخر الموجزة وعليه قامت الشركة بإعادة تصنيف خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة بمبلغ  



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م 2018مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( من مصاريف البيع والتوزيع إلى خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة 39تم اإلعتراف بها وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 م. 2017مارس  31التجارية في قائمة األرباح أو الخسائر الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 التحول  (3

ي السياسات المحاسبية يتطلب تطبيق التغيرات بأثر رجعي وستقوم الشركة بتطبيق اإلعفاءات التي طبقا  للمعايير الدولية فإن أي تغير ف

يسمح بها المعيار عند التطبيق األولي وذلك باالعتراف بالفروقات في القيم الدفترية لألصول المالية وااللتزامات المالية الناتجة من 

 م. 2018يناير  1كما في  في األرباح المحتجزة (9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 

 ( اإليراد من العقود مع العمالء15( المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )2 -ب

 
( فهناك إطار مفاهيم شامل لتحديد مبلغ وتوقيت اإلعتراف باإليرادات. ويحل المعيار الدولي للتقرير المالي 15وفقا  للمعيار الدولي رقم )

 ( عقود اإلنشاءات11( اإليرادات, والمعيار المحاسبي رقم )18محل عدة معايير محاسبية دولية وهي المعيار المحاسبي رقم ) (15رقم )

والتفسيرات المتعلقة بهما, تقوم الشركة بإثبات اإليرادات عند سيطرة العميل على البضائع في وعند اإلقرار بإستالمها في المرحلة 

(. وعليه ليس هناك أي أثر هام من تطبيق المعيار 15تماشى مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )الزمنية للتسليم وبما ي

 ( اإليرادات من العقود مع العمالء على إيرادات الشركة. 15الدولي للتقرير المالي رقم )

 

  -يلي:التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسبية فيما يتعلق بمبيعات الشركة كما 

 

 طبيعة التغير في السياسة المحاسبية  طبيعة وتوقيت استيفاء التزامات وشروط السداد الهامة  نوع المنتج 

منتجات األلبان 

واألجبان والعصائر 

واألعالف الحيوانية 

والمحاصيل 

 الزراعية األخرى 

جات المباعه إلى العميل تيتم نقل المنافع والمخاطر الخاصة بالمن

وبمجرد استالمه لها وإقراره بذلك , وعليه يتم إصدار مباشرة 

الفواتير وإثبات اإليراد في تلك المرحلة الزمنية بصافي القيمة 

وذلك بعد خصم أيا  من الحسومات التي يتمتع بها العمالء وفقاُ 

لتزامات. تستحق فواتير اإلئتمان والوفاء بتلك اال ةللعقود المبرم

يخ نهاية الشهر المصدرة فيه. ليس يوماُ من تار 60 - 30خالل 

لدى الشركة أي برنامج من برامج الوالء والتي بموجبها يتم منح 

نقاط للعمالء وبالتالي ال يتم إثبات أي ايرادات مؤجلة للمواد 

 .المباعة

بالنسبة للعقود التي تسمح للعميل بإرجاع المواد فإنه يتم إثباتها 

( وإلى المدى الذي 15ي رقم )وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المال

يكون فيه من المرجح عدم حدوث عكس جوهري في مبلغ 

اإليرادات المتراكمة خالل الفترة التي يتم إثباتها , يتم تعديل 

اإليرادات المثبتة وفقا  لعمليات اإلرجاع المتوقعة والتي يتم 

تقديرها بناء  على البيانات التاريخية. وتقوم الشركة بالتخلص من 

رتجعات المبيعات ويتم تسجيل االلتزام في المخصصات م

 األخرى الدائنة. 

وفقا  للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

( كان يتم أيضا  إثبات اإليرادات 18)

من العقود مع العمالء عند استالم 

العميل للبضاعه ونقل كامل السيطره له 

مع تقدير نسبه معقوله من مرتجعات 

تسجيلها أيضا  المبيعات والتي كان يتم

 بالمخصصات األخرى الدائنة 

 

 التحول
 األثر تقيم بطريقة م2018 يناير 1 من بداية المختصرة األولية المالية قوائمها في المالي للتقرير الدولي المعيار بتطبيق الشركة قامت

 قوائمها بتعديل الشركة تقم ولم المعروضة للفترة 15 المالي للتقرير الدولي المعيار متطلبات كافة بتطبيق الشركة قامت. المتراكم

 يعني مما المكتملة, للعقود العملية الوسائل بإستخدام الشركة قامت حيث المتوفرة لإلعفاءات وفقا   المعروضة المقارنة للفترات المالية

 . تعديلها يتم لم المقارنة فترة في المكتملة العقود وكذلك المقارنة فترة نفس في وانتهت بدأت التي المكتملة العقود أن

 15 المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق على المترتبة االًثار
 السياسات تعديل باستثناء الحالية الفترة أو السابقة للفترة المالية البيانات تعديل تستدعي فروقات المعيار متطلبات تطبيق على يترتب لم

 .م2018 يناير 1 في سريانه تاريخ من اعتبارا   15 المالي للتقرير الدولي للمعيار الشركة تطبيق يفيد بما الهامة المحاسبية

 

 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م 2018مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -4
 

نسبة  

 الملكية

مارس  31 

م2018  

ديسمبر  31 

م2017  

 )لاير سعودي( )لاير سعودي(   

  2,670,000  2,670,000 %13,99 الشركة الوطنية إلنتاج البذور )بذور( 

  1,654,000  1,654,000 %8,26 لبانالشركة المتحدة لمزارع األ

  500,000  500,000 %7,30 الشركة المتحدة لتسويق الدواجن )تحت التصفية(

أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل االستثمار في إجمالي 

 اآلخرالشامل 

 
4,824,000  4,824,000  

بالقيمة  في أدوات حقوق الملكية  ماراتثاالستفي قيمة  اإلنخفاضمخصص 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 
(500,000) (500,000) 

أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل االستثمار في  صافي

 اآلخرالشامل 

 
4,324,000  4,324,000  

 

يتم قياس االستثمارات في حقوق الملكية في أسهم الشركات المذكوره عالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وذلك وفقا  

 ( 9( وحسب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )13لمستويات التقييم بالمعيار الدولي رقم )

 رأس المال  -5
 10مليون سهم, قيمة السهم اإلسمية  84.7مليون لاير سعودي مقسمه الى  847م مبلغ 2018مارس  31بلغ رأس مال الشركة كما في 

 مليون لاير سعودي(  847م مبلغ 2017ديسمبر  31لاير سعودي مدفوعة بالكامل )

 ير القطاعية التقار -6
( أن يتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بشكل 8يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

المعلومات المتعلقة  ن, إأدائهاالموارد للقطاعات وتقييم  منتظم من قبل اإلدارة التنفيذية في الشركة وتستخدم تلك التقارير لتخصيص

تعمل الشركة  ."التشغيلية القطاعات"( 8للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) وفقا  عدت أ دناهأللشركة الموضحة  التشغيليةبالقطاعات 

إن  المتعلقة بها.المنتجات الزراعية نتاج إقطاع توريد منتجات األلبان وتصنيع و وهما قطاع من األعمال التجارية ين رئيسينفي قطاع

والقطاعات التشغيلية التي يتم اإلفصاح عنها  ها تتعلق بعملياتها في المملكة العربية السعودية.أصولها وأرباحو الشركة إيراداتمعظم 

أعمالها بشكل بشكل منتظم هي قطاع إنتاج األغذية وقطاع اإلنتاج الزراعي. تقوم اإلدارة التنفيذية بمراقبة النتائج التشغيلية لوحدات 

يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ويتم قياسه بشكل  منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء.

 أو الخسائر المدرجة في القوائم المالية. رباحيتوافق مع األ

 .م2018مارس  31المنتهية في  الفترةن عفيما يلي بيان القطاعات التشغيلية 

 

قطاع األلبان والتصنيع  

 الغذائي 
 اإلجمالي  التسويات  قطاع الزراعة 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

     اإليراد 

  474,084,859   41,894,464  432,190,395 إيراد المبيعات الخارجية 

  - (33,878,626)  31,018,626  2,860,000 مبيعات بين القطاعات 

  474,084,859 (33,878,626)  72,913,090  435,050,395 اجمالي اإليراد 

     الدخل و )المصروفات( 

  71,758,012    -                  19,385,631  52,372,381 اإلستهالكات واإلطفاءات 

     

  11,662,938   (6,019,944)  17,682,882 الربح من العمليات للقطاع 

 (15,359,853)    -                 (3,839,963) (11,519,890) تكلفة التمويل 

 (3,696,914)    -                 (9,859,907)  6,162,993 الدخل قبل الزكاة 

 (1,326,000)     (1,326,000) الزكاة 

 (5,022,914)    -                 (9,859,907)  4,836,993 الدخل للفترة 

  4,190,704,909 -   69,427,324  4,121,277,585 اجمالي األصول 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م 2018مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14 
 

 )يتبع(التقارير القطاعية   -6
 

 م.2017مارس  31المنتهية في  الفترةعن التشغيلية فيما يلي بيان القطاعات 

 

قطاع األلبان والتصنيع  

 الغذائي 
 اإلجمالي  التسويات  قطاع الزراعة 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

     اإليراد 

  481,936,101 -  31,295,783  450,640,319 إيراد المبيعات الخارجية 

 - (21,829,192)  18,416,792  3,412,400 مبيعات بين القطاعات 

  481,936,101 (21,829,192)  49,712,575  454,052,719 جمالي اإليراد إ

     الدخل و )المصروفات( 

 (85,812,395) - (24,126,862) (61,685,533) اإلستهالكات واإلطفاءات 

  24,461,214 -  2,420,814  22,040,400 الربح من العمليات للقطاع 

 (18,723,002) - (4,476,004) (14,246,998) تكلفة التمويل 

  5,738,212 - (2,055,190)  7,793,403 الدخل قبل الزكاة 

 (1,403,481) - (53,481) (1,350,000) الزكاة 

  4,334,731 - (2,108,671)  6,443,403 الدخل للفترة 

  4,123,466,405 -  1,121,750,401  3,001,716,004 جمالي األصول إ

 

 ربحية السهم  -7
الخاص بحملة األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  الفترةيتم احتساب ربحية السهم األساسيه بقسمة ربح 

 .الفترةالقائمة خالل 

 

   م2018مارس  31 
مارس  31

 م2017

 لاير سعودي    لاير سعودي   

  4,334,731   (5,022,914) الربح العائد لمساهمي الشركة 

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

  0.05   (0.06) ربحية السهم 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م 2018مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ومعدات وآالت ممتلكات    -8

 2.3: م2017 ديسمبر 31) سعودي لاير مليار 2.62 مبلغ م,2018 مارس 31 في كما والمعدات واآلالت الممتلكات تكلفة إجمالي بلغ 

 قامت(. سعودي لاير مليون 2.5: م2017 ديسمبر 31) سعودي لاير مليار 2.55 مبلغ اإلستهالك مجمع وبلغ( سعودي لاير مليون

وفقا   سعودي لاير مليون 13.2 بمبلغ ومعدات وآالت ممتلكات بإضافة م2018 مارس 31 في المنتهية أشهر الثالثة فترة خالل الشركة

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

مليون لاير سعودي وجميعها أراض  تم إحياؤها واستخدامها من قبل الشركة ولم يتم بعد االنتهاء من نقل  120,9مبلغ  م2017ديسمبر

 ولة حتى اآلن.ملكيتها باسم الشركة. وقد تم التقدم بطلب لنقل ملكية هذه األراضي ولم يتم البت فيه من قبل الد

بناء  على دعوة تلقتها من وكالة األراضي والمساحة بوزارة البيئة  م2017سبتمبر  19وقد أعلنت الشركة أنها حضرت اجتماعاَ بتاريخ 

والمياه والزراعة بحضور المكتب االستشاري المكلف بمشروع الرفع المساحي لألراضي الزراعية للشركة. وأوضحت الشركة أنه 

عن الكيفية  يضاحمضيفة أنه تم اإل ,الشركةخالل االجتماع عرض نتائج مشروع الرفع المساحي الذي قام به المكتب الهندسي لمواقع  تم 

التي سيتم فيها حساب المساحات المحياة التي ستملك للشركة. وبينت أنها طلبت في نهاية االجتماع الحصول على مهلة ليتم العرض 

وصية اللجنة وافق المجلس على ت ,وبعد عرض األمر على مجلس إدارة الشركة بمجريات هذا االجتماع على مجلس إدارة الشركة.

الوزارة حول وجهة نظره بخصوص نتائج مشروع الرفع المساحي, و بالتالي فإن الشركة في انتظار  إلىالتنفيذية بإرسال خطاب رسمي 

مخرجات الرفع المساحي النهائية لألراضي المسلمة للشركة  بعد إقرار -إن وجد -مالي  أثر الرد على خطابها, و سيتم اإلعالن عن أي

 اء من اإلجراءات الالزمة.واالنته

 واآلالتمن أرض مشروع الشركة في منطقة حرض والمدرجة تكلفتها ضمن الممتلكات  جزء  قامت شركة أرامكو السعودية باستقطاع 

علما  بأنه قد  ,لم تحسم القضية بصورة نهائية بعدوونشأ عن ذلك نزاع قضائي مع شركة أرامكو السعودية حول تلك األرض  ,والمعدات

م من محكمة الخبر يقضي برفع يد شركة أرامكو السعودية عن 2013نوفمبر  6هـ الموافق 1435محرم  3صدر حكم نهائي بتاريخ 

وقد أقامت شركة أرامكو دعوى لدى المحكمة العامة بمحافظة اإلحساء وصدر حكم ابتدائي يقضي برد الدعوى  ,األرض المستقطعة

شركة أرامكو على هذا الحكم وبعد رفع القضية لمحكمة االستئناف بالرياض طلبت محكمة المقامة من شركة أرامكو وقد اعترضت 

االستئناف رفع القضية للمقام السامي لالستفسار عن بعض جوانب القضية وقد صدر من المقام السامي توجيه بتشكيل لجنة لدراسة 

 .موضوعالمشكلة من المقام السامي الستكمال والبت في ال الموضوع والرفع للمقام السامي, وما زالت الشركة بانتظار رد اللجنة

 ا أرصدة القروض وتواريخ استحقاقه حكومية,قروض تمويل بالمرابحة اإلسالمية وقروض  -9

 

  
عملة 

 القرض 
 سعر الفائدة 

تاريخ 

  االستحقاق 

مارس  31

  م2018

ديسمبر  31

 م2017

        
 

 القيمة الدفترية 
 

 القيمة الدفترية 

        
 

مليون لاير 

  سعودي

مليون لاير 

 سعودي

 لاير سعودي  بنكية إسالمية   تتسهيال
سايبور+ هامش 

 ربح البنك 
2018-2023 

 
 1,930 

 
2,006,4 

 9,4  9.4   2027-2018  - لاير سعودي  صندوق التنمية الزراعي 

              

 2,015,8  1,939         إجمالي القروض 

 

حيث تتفاوت نسبة  %1.45معدل م 2018رجح لهامش ربح البنوك خالل فترة الثالثة أشهر األولى من العام المالي الم بلغ المتوسط

 هامش الربح بين القروض متوسطة وقصيرة األجل.

 تسهيالت بنكية إسالمية من بنوك محلية  9-1 

وفقا  ت هذه التسهيال ألمر صادرة بواسطة الشركة وتستحقالتسهيالت البنكية اإلسالمية )عقود بيع بالمرابحة( مقابل سندات نحت مُ 

مارس  31لجداول اإلستحقاق لكل بنك على حده, وهي في الغالب ذات طبيعة متجدده وبلغ حجم التسهيالت الغير مستخدم كما في 

 مليون لاير سعودي. 1,771مبلغ م 2018

 قرض الشركة من صندوق التنمية الزراعي  9-2 

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

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

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

 م(, تم استخدام قيمة القرض لتمويل مشروع شبكات ري تنقيط شتالت الزيتون.2027سبتمبر  8هـ )الموافق 1449محرم 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م 2018مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ا )يتبع(أرصدة القروض وتواريخ استحقاقه حكومية,قروض تمويل بالمرابحة اإلسالمية وقروض    -9

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

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

م(. تم 2024مايو  8هـ )الموافق 1445ذو القعدة  1م( وتنتهي بتاريخ 2015أغسطس  15موافق هـ )ال1436ذو القعدة  1تبدأ من 

 استخدام القرض بالكامل للمساهمة في مشروع معاصر الزيتون والسمسم.

 مليون لاير سعودي(. 9.4: م2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 9.4مبلغ  م 2018مارس  31وقد بلغ رصيد هذه القروض كما في 

 ويتم عرض القروض بالقوائم المالية كما يلي:

 

  
 مارس 31

 م2018
  

ديسمبر  31

 م2017

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي ة ولاالتزامات غير متد

 8,437   8,437 قروض بضمان 

 1,065,457   976,330 ض بدون ضمان روق

  984,767   1,073,894 

      ة اولالتزامات متد

 990   990 قروض بضمان 

 940,991   953,448 ض بدون ضمان روق

 941,981   954,438 القروضإجمالي  

 

 إليراداتا -10

لمنتجات الغذائية باإلضافة الى تتلخص المصادر الرئيسية إليرادات الشركة من العقود مع العمالء لبيبع منتجات األلبان والعصائر وا

مبيعات  الشركة  من  األعالف الحيوانية والمنتجات الحيوانية األخرى, ويتم تحويل السيطرة على المنتجات للعميل بمجرد تسليمها له 

 وموافقته على ذلك والتوقيع باإلستالم على تلك االستالمات. 

 (  2-( فقرة )ب3رقم )باإليضاح  على القوائم المالية األولية الموجزة  (15تم اإلفصاح عن أثر التحول للمعيار الدولي رقم )

 

 م 2017مارس  31  م2018مارس  31 
 ( سعودي لاير)  ( سعودي لاير) 

 394,482,239   397,461,072 المملكة العربية السعودية   

 86,264,347   70,183,423 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

 1,189,515   6,440,363 السودان   

 481,936,101  474,084,859 اإلجمالي    

 

 



 للتنمية الزراعية )نادك(الشركة الوطنية 
 شركة مساهمة سعودية 

 م 2018مارس  31إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يفترض في  بالقيمة العادلة.تم قياسها للبيع  المتاحة االستثمارات المالية بطريقة التكلفة المطفأة فيما عدا االلتزاماتو األصول تم قياس

وبعمليات منتظمة بين مشاركين في سوق منتظمة لتحويل  ةسواق نشطأااللتزام المالي يتم تبادلهم في أن األصل أو قياس القيمة العادلة 

يتم قياس األصل أو االلتزام في السوق التي تعظم قيمة األصل ويؤخذ باالفتراضات ة التزام أو شراء أصل وفي حال عدم وجود سوق نشط

حة االمالية المت صولعلى طرق تقييم لأل عتماداألصل, قامت الشركة باال استخداملتعظيم منافع التي يمكن ان يأخذها مشاركي السوق 

 صل.مع األخذ في االعتبار أداء األصل نفسه وذلك لتعظيم المنافع من األ ة في سوق نشطةمشابه ةمالي أصولبيع معتمده على اداء لل

 نها في قائمة المركز المالي ال تختلف جوهريا  من قيمها العادلة.والمطلوبات المالية المفصح ع لألصولالقيمة الدفترية 

 األصول و االلتزامات المالية 

 األصول المالية 

 

  2017ديسمبر  31   2018مارس  31  

     األصول المالية بالقيمة العادلة 

استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر
 4,324,000  4,324,000 

 4,324,000  4,324,000  المالية بالقيمة العادلة األصولإجمالي 

     األصول المالية بالتكلفة المطفأة 

 344,056,734  475,615,889  مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

  40,719,547   31,526,232  نقد وأرصدة لدى البنوك

 384,776,281  507,142,121  بالتكلفة المطفأةإجمالي األصول المالية 

 389,100,281  511,466,121  إجمالي األصول المالية 

 المالية  اإللتزامات

  2017ديسمبر  31   2018مارس  31  

     مالية بالتكلفة المطفأة  التزامات

 399,717,288  577,764,789  دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

 2,015,875,268  1,939,204,876  قروض

 2,415,592,556  2,516,969,665  المالية بالتكلفة المطفأة إللتزاماتإجمالي ا

 2,415,592,556  2,516,969,665  إجمالي اإللتزامات المالية 
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هـ الموافق 8/7/1439نهائية )االتفاقية( بتاريخ أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )شركة نادك( عن إبرام اتفاقية شراء 

من الحصص في شركة الصافي دانون المحدودة )شركة الصافي دانون( مع كل من شركة الصافي  %100م لشراء 25/03/2018

 القابضة وشركة دانون لأللبان االستثمارية إندونيسيا بي تي أي المحدودة )الشركاء البائعين(.

سهم لصالح شركة الصافي القابضة  44,476,257تتمثل في "أسهم عوض" التفاقية فان الشركة بصدد اصداربموجب أحكام و شروط ا

شركة دانون لأللبان االستثمارية إندونيسيا بي تي أي سهم لصالح  9,106,457من رأس مال الشركة و  %32.16تمثل ما نسبتة 

لاير سعودي و  1,382,857,140خالل زيادة رأس مال الشركة الى رأس مال الشركة  و ذلك من  %6,59تمثل ما نسبتة  المحدودة

سهم و سيؤدي زيادة رأس المال النخفاض نسبة المساهمين الحالين  138,285,714بإصدار تلك األسهم يصبح عدد أسهم رأس المال 

سيتم تحديد قيمة "أسهم  %38.75و نسبة المساهمين الجدد هي  %61.25في الشركة و بذلك تكون نسبة المساهمين الحالين هي 

 بناءا  على قيمة أسهم شركة نادك في تاريخ استكمال الصفقة. العوض"

 مجلس اإلدارة اعتماد -13

 هـ 1439 /22/8بتاريخ  اإلدارةبمعرفة مجلس  م2018 مارس 31المنتهية في  للفترةلإلصدار  المالية القوائم اعتمادتم 

  .م8/5/2018الموافق 


