
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 الشركة الوطنیة للتنمیة الزراعیة (نادك)

 (شركة مساھمة سعودیة)

   القوائم المالیة 

 فيالمنتھیة   للسنة المستقل    مراجعالوتقریر  

 م ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱
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 شركة مساھمة سعودیة 

 

 

 الفھـرس

 

  
  
  

 ٤-۱ المستقلتقریر مراجع الحسابات  
  
  

 ٥ م  ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱قائمة المركز المالي كما في 
  
  

 ٦ م۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في  الربح أو الخسارة قائمة  
  
  

 ۷ م۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱قائمة الدخل الشامل للسنة المنتھیة في  
  
  

 ۸ م۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في   المساھمینقائمة التغیرات في حقوق 
  
    

 ۹ م۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱قائمة التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة في  
  
  

 ۳۹-۱۰ إیضاحات حول القوائم المالیة  
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 معلومات عن الشركة -۱
للتنمیة الزراعیة (نادك)تم تأسیس   ) بتاریخ ٤۱") بموجب المرسوم الملكي الكریم رقم (م/الشركةشركة مساھمة سعودیة (" ، الشركة الوطنیة 

 ۲٦تاریخ ب) ۱۰۱۰۰۱۸۷۹٥م) وتم تسجیلھا بالسجل التجاري في مدینة الریاض تحت رقم (۱۹۸۱أغسطس    ۱۷ھـ (الموافق  ۱٤۰۱شـوال   ۱۷
 م).۱۹۷۸نوفمبر    ۲٦ھـ (الموافق  ۱۳۹۸ذو الحجة 

 یتمثل نشاط الشركة في اإلنتاج الزراعي والحیواني واستصالح األراضي الزراعیة والتصنیع الغذائي وتسویق منتجاتھ.
 

 من ینایر وتنتھي بنھایة شھر دیسمبر من نفس العـام.  ولتبدأ السنة المالیة للشركة في األ

 یقع المركز الرئیسي للشركة في:

 العربیة السعودیة  المملكة   –الریاض  

 ۱۱٤٦۱الریاض   ۲٥٥۷ص.ب:  

 إعداد القوائم المالیة    أسس  -۲
 

 لتزاماال  بیان  ۲-۱
 

 راجعین و المحاسبینوكما ھو مطبق بواسطة الھیئة السعودیة للم ، لمالیةا تم إعداد ھذه القوائم المالیة السنویة طبقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر
 واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. 

 

 

 أسس القیاس   ۲-۲
 

 التاریخیة فیما عدا البنود الھامة التالیة والواردة في قائمة المركز المالي:  لتكلفة  لمبدأ اطبقاً  السنویة  تم إعداد ھذه القوائم المالیة
 

وفقاً لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر  و  ، من خالل الدخل الشامل اآلخرالعادلة    یتم قیاسھا بالقیمةفي أدوات حقوق الملكیة  االستثمارات   •
 .ووفقاً للمستوى الثاني من التقییم،  ۱۳المالي رقم  

 بالقیمة العادلة ناقصًا تكلفة البیع فیما عدا عندما یتعذر قیاس القیمة العادلة بشكل موثوق.األصول الحیویة  یتم قیاس  •
 .یتم قیاس األدوات المالیة المشتقة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة •
باستخدام طریقة    المنافععتراف بمستحقات التزامات المنافع المحددة للموظفین بالقیمة الحالیة لاللتزامات المستقبلیة ووفقاً لخطة  الیتم ا •

 .وحدة االئتمان المتوقعة
 
 لة العرض والعملة الوظیفیةعم  ۲-۳

 الوظیفیة للشركة، ما لم یذكر خالف ذلك.بالریال السعودي الذي یمثل العملة  السنویة تم عرض ھذه القوائم المالیة  
 

 

 المقارنة  ٤-۲
 . مع تبویب السنة الحالیة  لتتوافقالمقارنة للسنة السابقة، عند الضرورة    قامرتم إعادة تصنیف وتبویب أ

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة   -۳

 

 :بعد  ھاقیلم یتم تطب التي  الجدیدةالصادرة  والتعدیالت المعاییر  )أ
المبكر؛ ومع ذلك  ، م۲۰۲۱ ینایر ۱  بعد تبدأفیما یلي المعاییر والتعدیالت الجدیدة على المعاییر المطبقة للسنوات التي    فإن  ، ویسمح بالتطبیق 

  المعدلة  والتفسیرات  المعاییر  لھذه یكون أن  المتوقع  من  لیس . السنویة  المالیة  البیانات  ھذه إعداد  في  لنفسھا  المبكر  التطبیق  تختار  لم  الشركة
 .المالیة  البیانات  على جوھري تأثیر
 ).۳۷  الدولي  المحاسبة  معیار  على(تعدیالت    العقد  تنفیذ  تكلفة  -  المرھقة  العقود •
(تعدیالت على المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة   -سعر الفائدة   رتعدیل معیا   •  ۳۹، ومعاییر المحاسبة الدولیة    ۹المرحلة الثانیة 

 ).۱٦والمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة   ٤، والمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة    ۷والمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  
 ).۱٦(تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم    COVID-۱۹ذات الصلة بـ    اإلیجار  امتیازات •
 )۱٦  الدولي  المحاسبة  معیار  على(تعدیالت    المقصود  االستخدام  قبل  العائدات :  والمعدات   واآلالت  الممتلكات •
 )۳  لمالیةا  التقاریر  إلعداد  الدولي  المعیار  على(تعدیالت    المفاھیمي  اإلطار  إلى  اإلشارة •
 )۱  الدولي  المحاسبة  معیار  على(تعدیالت    متداولة غیر  أو  متداولة  أنھا  على  المطلوبات تصنیف •
 .التأمین  عقود  -  ۱۷  رقم  المالیة  للتقاریر  الدولي  المعیار  على  والتعدیالت  التأمین  عقود  -  ۱۷  رقم  المالیة  للتقاریر  الدولي  المعیار •
 م.۲۰۲۰-م۲۰۱۸  المالیة  التقاریر  إلعداد  الدولي  المعیار على السنویة  التحسینات •
 ).۲والمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة    ۱اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي   •
 ).۸تعریف التقدیرات المحاسبیة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي   •
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 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة   -۳

   الھامة  المحاسبیة  السیاسات  في  التغییرات )ب
 

 .خالل العام لم تكن ھناك تغییرات في السیاسات المحاسبیة
 

 النقد وما في حكمھ  )ج

قصیرة األجل عالیة السیولة، إن وجدت، والتي تكون فترة    أخرىیتكون النقد وما في حكمھ من نقد بالصندوق ونقد لدى البنوك واستثمارات  
 استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ إنشائھا وتتوفر للشركة بدون أیة قیود.

  أخرىمدینة  أرصدةمدینون تجاریون و )د
والذمم   المشكوك في تحصیلھاامنھا مخصص  مطروحاً   المطفأةبالتكلفة    األخرى المدینةتدرج الذمم المدینة التجاریة  وفقًا لمعاییر    لدیون 

 یتم شطب الدیون المعدومة بمجرد تحدیدھا مقابل المخصصات ذات الصلة.   .)۹(  رقم  التقاریر المالیة الدولیة

 المخزون  )ه
المخزون بالتكلفة   التكلفة ب للتحقق أیھما أقل.  القابلةالقیمة صافي   وأیتم تقییم  المرجح.  استخدامیتم تحدید  المتوسط  تتضمن تكلفة    طریقة 

المستلمة وتشمل تكلفة المخزون  حسوبعد خصم ال الخ)ة ..  ولا(الضرائب والنقل والمن المخزون تكالیف الشراء بما في ذلك ومات التجاریة 
(بما في ذلك مصاریف التصنیع   التحویل  موقعھ وحالتھ  إلىتكبدھا إلحضار المخزون   یتم أخرىوالمتغیرة) وأیة تكالیف    الثابتةتكالیف 

 یتم عمل مخصص عند الضرورة للمخزون المتقادم وبطيء الحركة والمعیب.  الحالیة.

ھو سعر البیع المقدر في السیاق العادي لألعمال مطروًحا منھ التكالیف المقدرة لإلنجاز والتكالیف المقدرة الالزمة    للتحقق  القابلة  صافي القیمة
كمصروف في الفترة التي    المخزونإلجراء البیع. یجب االعتراف بمبلغ أي شطب للمخزون إلى صافي القیمة القابلة للتحقق وجمیع خسائر 

على  زیادة في صافي القیمة القابلة للتحققالناتج عن  للمخزون، الخسارة. یتم االعتراف بمبلغ أي عكس ألي شطب یحدث فیھا الشطب أو 
 العكس.المخزون المعترف بھ كمصروف في الفترة التي یحدث فیھا    قیمةأنھ انخفاض في  

 
 ومعداتوآالت ممتلكات   )و

 ثابتة عندما یكون من المحتمل:  أصولوالمعدات ك  واآلالتببنود الممتلكات    عترافاالیتم 
 

 .الشركة إلىتدفق المنافع االقتصادیة المستقبلیة المرتبطة باألصل   - أ
   .یمكن قیاس تكلفة األصل بشكل موثوق - ب

 

  القیمةفي    نخفاضاال  وخسائر  االستھالكبصافي القیمة بعد خصم مجمع    بالتكلفة وتعرض الحقاً   والمعدات  واآلالتالممتلكات  ب  االعترافیتم  
القیمةیتم إضافة التكالیف الالحقة والتكالیف اإلضافیة لألصل الحالي    .إن وجد كأصل منفصل   عتراف بھااالالدفتریة لألصل أو یتم    على 

مرتبطة بالبند  تتضمن ھذه التكلفة   .بموثوقیة الشركة ویمكن قیاس تكلفة البند إلىعندما یكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادیة مستقبلیة 
یتم إجراء فحص رئیسي أو   وكذا عندما  برسملة تلك التكالیف  فمعاییر االعتراتم استیفاء   إذاالبناء طویلة األجل    االقتراض لمشاریعتكلفة  
  االعترافیتم    .االعتراف بذلكتم استیفاء معاییر    إذا   واآلالت والمعدات  للممتلكاتفي القیمة الدفتریة   االستبدالتكلفة  ب  االعترافیتم   ، شامل

بنود   عند تكبدھا.  والخسارةالربح في قائمة   األخرىجمیع تكالیف اإلصالح والصیانة  ب  الختباروالمعدات    واآلالت  الممتلكاتوتخضع 
للتكلفة المتوقعة إلیقاف    دلیل موضوعي على انخفاض في قیمة األصل.في القیمة عندما یكون ھناك   نخفاضالا یتم تضمین القیمة الحالیة 

 .بذلكتكلفة األصل المعني في حالة استیفاء معاییر االعتراف    ضمنتشغیل األصل بعد استخدامھ،  
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)   -۳
 ومعدات (تتمة) وآالتممتلكات   )و

  األصوللتلك    المقدّر  للعمر اإلنتاجي    وفقاً   األراضي) وذلكوالمعدات بطریقة القسط الثابت (عدا    واآلالت  للممتلكات  االستھالكیتم حساب 
 كما یلي:

 
 عدد السنوات   البیان  

 ٥۰ مباني خرسانیة  

 ۱۰ - ٥ مباني جاھزة
 ٥۰ - ۷ بار  آمنشآت مدنیة و

 ۲٥ - ۷ آالت ومعدات    

 ۳۰ - ۷ وصوامعخزانات 

 ۲٥ - ۸ آالت زراعیة    

 ۸ - ٤ وسائل نقل 

 ۱۰ - ٥ عدد وأدوات  

 ۱۰ - ٥ أثاث ومعدات مكتبیة  

 ۲۰  أشجار مثمرة  

 مدة عقد اإلیجارحسب    تحسینات في مباني مؤجرة
 

من    واآلالت والمعداتالممتلكات ب الغاء االعترافیتم   مستقبلیة  منافع اقتصادیة  وجود  ال یتوقع  أو عندما  ھا أو استخدامعند استبعادھا 
) ةاألصل (محسوبة على أنھا الفرق بین القیمة المتبقیة لألصل وقیمتھ البیعی  استبعادأي ربح أو خسارة ناتجة عن   استبعادھا ألي سبب أخر.

 .  االستبعادعندما یتم    ةأو الخسارالربح تحمل على قائمة  
 

مالیة ویتم تعدیلھا    واآلالتلممتلكات  لة وطرق االستھالك المقدّراإلنتاجیة   یتم مراجعة القیم المتبقیة واألعمار والمعدات في نھایة كل سنة 
 .كلما كان ذلك مناسباً  ، مستقبالً 

 
 مشاریع تحت التنفیذ   )ز 

التنفیذ   المشاریع تحت  اثبات  إنفاقھا  إلىباإلضافة  قتناءااللتكلفة  وفقاً یتم  التكالیف المباشرة التي یتم  وتمكین   الموقع  إلى  إلیصالھاجمیع 
ھذه األصول إلى فئات األصول ذات الصلة ویتم استھالكھا بمجرد    تصنیفإعادة  یتم    .المقصود ستخداملال  الشركة من إعداد ھذه األصول

 .لالستخدام المقصود منھا جاھزیتھا
 

 أصول حیویة  )ح
كما تشتمل أیضا على المحاصیل   ، األصول الحیویة في قطیع األبقار المنتجة والغیر منتجة وكذلك األصول الحیویة المقتناه بغرض البیع تتمثل

. یتم قیاس األصول  ذه البنود بشكل مستقل في قائمة المركز الماليویتم عرض كال من ھ  ، في مرحلة النمو والتي لم تصل بعد لنقطة الحصاد
التاریخیة ناقصاً مجمع   لقیاس بالتكلفةالحیویة بالقیمة العادلة ناقصاً تكلفة البیع إال اذا كانت القیمة العادلة ال یمكن قیاسھا بشكل موثوق فیتم ا

إدارة الشركة من الحصول على بیانات موثوقة یمكن االعتماد علیھا كمدخالت أو    لم تتمكن  .المتراكمة  القیمة انخفاض  وخسائر  االستھالك
معاییر التقاریر المالیة الدولیة رقم  بالقیمة العادلة وفقًا لإلیرادات أو تكلفة االستبدال أو نھج السوق ل الحیوةمؤشرات تدعم قیاس األصول  

  العادلة  القیمةالحیویة إلى   األصولحالة توفر مثل ھذه البیانات في المستقبل، ستقوم الشركة بتعدیل قیاس   يوف  )، العادلةقیاس القیمة  ( ۱۳
 .  التكلفة من  بدالً 

 
 كما یلي:  األصول  المقدّر لتلكللعمر اإلنتاجي    وفقاً الحیویة بطریقة القسط الثابت وذلك    صوللأل  االستھالكیتم حساب 

 
 عدد السنوات   البیان

 ٥ الحیویة (األبقار)  األصول
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  ةالغیر ملموس  األصولط) 

المصروفات ذات الصلة  ب  ویتم االعتراف  ، ألصل غیر ملموس باستثناء تكالیف التطویر  داخلیاً غیر الملموسة المنتجة   األصولال یتم رسملة 
مستقبلیة متعلقة   اقتصادیةكان من المحتمل أن تتدفق منافع    إذاغیر الملموس   االعتراف باألصلعند تكبدھا. یتم  ةأو الخسارالربح في قائمة  
  وفقاً غیر الملموسة بطریقة القسط الثابت وذلك   األصولطفاء  إیتم   .ھعلی  عتماداالن قیاس تكلفة األصل بشكل یمكن  الشركة ویمك  إلىباألصل  

 .سنوات)  ۱۰-٥(  األصوللتلك    المقدّرللعمر اإلنتاجي  
في القیمة كلما كان ھناك   االنخفاضغیر الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى أعمارھا اإلنتاجیة ویتم عمل اختبار    األصولیتم إطفاء 

مراجعة فترة اإلطفاء وطریقة اإلطفاء لألو ، مؤشر على أن األصل غیر الملموس قد انخفضت قیمتھ غیر الملموسة ذات األعمار   صولیتم 
مالیة. كل سنة  المحددة على األقل في نھایة  التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع    اإلنتاجیة  المنافع    الستھالكیتم احتساب 

فترة أو طریقة اإلطفاء  المنوطةالمستقبلیة   االقتصادیة طریق تغییر  اقتضى األمر ذلك باألصل عن  التعامل معھا كتغیرویت  ، حیثما  في  م 
بما  ةأو الخسارالربح غیر الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة   األصولاإلطفاء المتعلق ب  ویتم إدراج مصروف ، المحاسبیةالتقدیرات  

 .غیر الملموسة  األصولیتوافق مع وظیفة  
  ، بالفرق بین صافي متحصالت البیع والقیمة الدفتریة لألصل   الملموسةغیر    االعتراف باألصولأو الخسائر الناتجة عن إلغاء    رباحیتم قیاس األ

 عند استبعاد األصل.  ةأو الخسارالربح بھا في قائمة    االعترافویتم 
 

 دائنون تجاریون ودائنون آخرون   )ي
على أساس صافي المبلغ المستحق أو الدفع المتوقع للسلع والخدمات المستلمة    األخرىالتجاریون واألرصدة الدائنة   الدائنونب االعترافیتم 

 الفواتیر بعد.  ھذهسواء تم إصدار فواتیر من قبل المورد أم لم یتم اصدار  
 

 مخصصات  ال )ك
أو  إذابالمخصصات فقط    االعترافیتم   التزام حالي أو قانوني  (الحدث الملزم) استدالليكان ھناك  لحدث سابق  حیث یكون   ، قد نشأ نتیجة 

 علیھا.  عتماداالیمكن تقدیر المبلغ بطریقة یمكن    وعندما"  احتماال"أكثر    االلتزامتسویة  
 .)االلتزامویة ذلك على الشركة وال یوجد لھ  بدیل واقعي غیر تس  مالیاً   وبالتالي ینتج التزاماً  قانونیاً   الحدث الملزم ھو حدث یخلق التزاماً  (

قائمة المركز المالي  االلتزامالمطلوبة لتسویة   االقتصادیةإن المبلغ المعترف بھ كمخصص ھو أفضل تقدیر للتدفقات   ویتم  ، الحالي بتاریخ 
ال یكون من المحتمل أن یتطلب ذلك    الحالیة عندمامراجعة المخصصات في تاریخ كل قائمة مركز مالي ویتم تعدیلھا لتعكس أفضل التقدیرات  

ل تدفق كالتزام طارئ ما لم یكن احتما  االلتزامأو ال یمكن تقدیر المبلغ بشكل یعتمد علیھ، یتم اإلفصاح عن    االقتصادیةللمنافع   خارجیاً   تدفقاً 
المحتملة التي ال یمكن تأكید وجودھا إال بوقوع أوعدم وقوع حدث أو أكثر من األحداث المستقبلیة   االلتزاماتو  .مستبعداً  االقتصادیةالمنافع  

إ ، تحت سیطرة الشركة غیر مدرجة في القوائم المالیة  التي ال تقع تماماً  مكانیة تدفق ولكن یتم اإلفصاح عنھا كالتزامات محتملة ما لم تعتبر 
 الخارج بعیدة.  إلىالمنافع االقتصادیة  

 
 التأجیر  )ل

إذا كان العقد ینقل  علیھ أو یحتوي   عقد إیجار  العقدیكون عند بدایة العقد، تقوم الشركة بتقییم ما إذا كان العقد ھو عقد إیجار أو یحتوي علیھ.  
 مقابل.بالحق في التحكم في استخدام أصل محدد لفترة زمنیة  

 
 كمستأجر 

 تشملي توال بالتكلفة، تعترف الشركة بأصل حق االستخدام والتزامات اإلیجار في تاریخ بدء اإلیجار. یتم قیاس أصل حق االستخدام مبدئیًا  
 تم باإلضافة إلى أي تكالیف مباشرة مبدئیة البدء، المبلغ األولي اللتزامات اإلیجار المعدلة ألي مدفوعات إیجار تم إجراؤھا في أو قبل تاریخ 

فز  مخصوًما منھ أي حوا  علیھ، تفكیك وإزالة األصل األساسي أو الستعادة األصل األساسي أو الموقع الذي یوجد ل  المقدرة تكالیفوالتكبدھا 
 تأجیر.

 

قیمة   العمر اإلنتاجي ألصل حق االستخدام أو أصل یتم إھالك  حق االستخدام الحقًا باستخدام طریقة القسط الثابت من تاریخ البدء إلى نھایة 
. باإلضافة  نھایة مدة عقد اإلیجار. یتم تحدید العمر اإلنتاجي المقدر ألصول حق االستخدام على نفس أساس تلك الخاصة بالممتلكات والمعدات

وتعدیلھا من أجل بعض المعادالت من    وجدت، إن    القیمة، یتم تخفیض أصل حق االستخدام بشكل دوري عن طریق خسائر انخفاض  ذلك، إلى  
 .التزامات اإلیجار

 
ا باستخدام سعر الفائدة الضمني  ویتم خصمھ   البدء، یتم قیاس التزام اإلیجار مبدئیًا بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي لم یتم سدادھا في تاریخ  

 . تستخدم الشركة معدل االقتراض اإلضافي كمعدل خصم  بسھولة، إذا لم یكن من الممكن تحدید ھذا السعر    في عقد اإلیجار
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 التأجیر (تتمة) )ل

 (تتمة)كمستأجر 

 التزام اإلیجار ما یلي:تشمل مدفوعات اإلیجار المدرجة في قیاس 
 الثابتة  المضمنة  المدفوعات ذلك  في  بما الثابتة،   المدفوعات •
 .البدء  تاریخ  في  كما  المعدل  أو  المؤشر باستخدام البدایة  في  تقاس   معدل،   أو  مؤشر  على  تعتمد  التي  المتغیرة  اإلیجار  مدفوعات •
 .المتبقیة  القیمة  ضمان  بموجب  دفعھا  المتوقع  المبالغ •
 كانت  إذا  اختیاریة  تجدید  فترة  في  اإلیجار  ومدفوعات  بممارستھ،   ستقوم  الشركة  أن  المؤكد  من  الذي  الشراء  خیار  إطار  في  المعاملة  سعر •

  إلنھاءا  عدم  من  معقول  یقین على  الشركة  تكن  لم  ما  للعقد  المبكر  اإلنھاء  وعقوبات التمدید،  خیار  ممارسة  من  معقول یقین على  الشركة
 .مبكر

 
یجار المستقبلیة یتم قیاس التزام اإلیجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم إعادة قیاسھا عندما یكون ھناك تغییر في مدفوعات اإل

ة، أو إذا غیرت إذا كان ھناك تغییر في تقدیر الشركة للمبلغ المتوقع دفعھ بموجب ضمان القیمة المتبقی  معدل، الناشئة عن تغییر في مؤشر أو  
 الشركة تقییم ما إذا كانت ستمارس خیار الشراء أو التمدید أو اإلنھاء.

یتم إجراء تسویة مقابلة على القیمة الدفتریة ألصل حق االستخدام أو یتم تسجیلھا في الربح   الطریقة، عندما یتم إعادة قیاس التزام اإلیجار بھذه  
 ألصل حق االستخدام إلى صفر.  أو الخسارة إذا تم تخفیض القیمة الدفتریة

 
 . ألصول منخفضة القیمةوإیجار اعقود اإلیجار قصیرة األجل 

مدتھا   ۱۲اختارت الشركة عدم االعتراف بالموجودات الخاصة بحق االستخدام والتزامات اإلیجار لعقود اإلیجار قصیرة األجل التي تبلغ 
الشركة مدفوعات اإلیجار المرتبطة بھذه اإلیجارات كمصروفات على أساس القسط   تدرجشھًرا أو أقل وإیجارات األصول منخفضة القیمة.  

 فترة اإلیجار.  الثابت على مدى
 
 االقتراض تكالیف )م

أو إنتاج األصل المؤھل (األصل الذي یستغرق بالضرورة فترة طویلة من الوقت   باقتناءمباشرة   المتعلقةتشكل تكالیف االقتراض   أو إنشاء 
المقصود أو البیع) جزءًا من تكلفة ذلك األصل فترات  . ال یتم )۱۳٫۱االیضاح  انظر (  لالستعداد لالستخدام  رسملة تكالیف االقتراض خالل 

 الخمول.
 الربح أو الخسارة.  قائمةیتم االعتراف بجمیع تكالیف االقتراض األخرى كمصروف في  

 
 التقاریر القطاعیة   )ن

  قطاع األعمال ھو مجموعة من األصول والعملیات التي تعمل على تقدیم منتجات أو خدمات تخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة
، ر بالشركةبقطاعات األعمال األخرى. وتنقسم قطاعات األعمال طبقا لنطاقھا الجغرافي ویتم مراجعة أداء كل قطاع من قبل صانعي القرا

المتعلقة بالقطاعات العاملة في بیئات اقتصادیة  قد تعمل ھذه القطاعات ضمن بیئة اقتصادیة معینة تخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك 
 أخرى.

 
 ح الحكومیة المن )ه
المنشأة سوف تمتثل  الحكومیة، یتم االعتراف بالمنح   ال معقول بأن  تأكید  النقدیة بالقیمة العادلة، إال إذا كان ھناك  المنح غیر  بما في ذلك 

 قائمةعندما یتعلق األمر بالمنحة الخاصة ببند المصاریف، یتم االعتراف بھا في  .المنح ھذهسیتم تلقي    وأنھ؛  المنح بھذهللشروط الملحقة 
عندما تتعلق المنحة بأصل،  خالل الفترات التي یتم فیھا حساب التكالیف التي تھدف المنح إلى تعویضھا.  الربح أو الخسارة على أساس منتظم

 .المركز المالي كإیرادات مؤجلة ویتم إطفاؤه بمبالغ متساویة على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل ذي الصلة  قائمةیتم االعتراف بھ في 
الدخل على أساس منتظم على مدى    قائمةالمركز المالي كإیرادات مؤجلة، والتي یتم االعتراف بھا في    قائمةالمنح في    عرضاختارت الشركة  

في   م االعتراف بھاعندما تتلقى الشركة منًحا من األصول غیر النقدیة، یتم تسجیل األصل والمنحة بالقیمة العادلة ویت .العمر اإلنتاجي لألصل
 .منتظم  وبشكل  األصلإلى نمط استھالك  اَ استنادمر اإلنتاجي المتوقع لألصل، بیان الربح أو الخسارة على مدى الع

كمنحة أبین   االعتراف بالفرقیتم   فائدة أقل من أسعار الفائدة بالسوق وأسعار الفائدة بالسوق  سعار فائدة القرض الحكومي الممنوح بسعر 
 .)األدوات المالیة(  ۹ر التقریر الدولي  لمعیا  وفقاً بالقرض وقیاسھ    االعترافیتم  و  المؤجلة  یراداتضمن اإل  حكومیة
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  -۳  

   النظامي االحتیاطي )ع 

من صافي  ۱۰یجب على الشركة تحویل ما نسبتھالشركات في المملكة العربیة السعودیة،    للشركة ونظامنظام األساسي  لوفقاً ل إلى  ربح السنة٪ 
غیر قابل للتوزیع على المساھمین. ومع ذلك  النظامي االحتیاطي٪ من رأس مالھا. إن ھذا ۳۰  االحتیاطيحتى یبلغ ھذا   النظامي االحتیاطي

 یمكن استخدامھ لتغطیة خسائر الشركة أو زیادة رأس مالھا.
 

 قیمة األصول الغیر مالیة   في االنخفاض )ف
الضریبة المؤجلة) من قبل الشركة في    وأصول  والمخزونبالقیمة العادلة    الحیویة المقاسةتتم مراجعة األصول غیر المالیة (بخالف األصول  

نخفاض في القیمة. في حالة الالقیمة أو عكس خسائر ا  فيلتحدید الظروف التي تشیر إلى حدوث خسائر انخفاض   قائمة مركز ماليتاریخ كل  
ؤشر من ھذا القبیل، یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد لألصل من أجل تحدید مدى خسارة انخفاض القیمة أو عكس خسائر انخفاض وجود أي م

  لالسترداد لألصل  القابلةالقابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع والقیمة المستخدمة. یتم تحدید القیمة    القیمة ).  تالقیمة (إن وجد
 التيوقد الفردي، عندما یتعذر تقدیر المبلغ القابل لالسترداد لألصل الفردي، تقوم الشركة بتقدیر المبلغ القابل لالسترداد للوحدة المنتجة للن

عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل القیمة القابلة لالسترداد، یتم اعتبار األصل منخفض القیمة ویتم تخفیضھ إلى قیمتھ  .لإلیھا األص ینتمي
 .القابلة لالسترداد

  والذي    صم ما قبل الضریبة  ند تقدیر القیمة قید االستخدام، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل خع
عند تحدید القیمة العادلة ناقصًا تكالیف البیع، یتم أخذ معامالت   .السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر الخاصة باألصل  تقدیراتیعكس  

 تقییم مناسب.إذا لم یكن باإلمكان تحدید مثل ھذه المعامالت، یتم استخدام نموذج   .رالسوق الحدیثة في االعتبا
 

 األجنبیة    بالعملةالعملیات    )ص
  األصولویتم تحویل أرصدة    المعاملة، الریال السعودي بأسعار الصرف السائدة بتاریخ   إلىیتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة 

القوائم المالیة. یتم    إلىالنقدیة بالعمالت األجنبیة    الطبیعةذات   االلتزاماتو االعتراف  الریال السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاریخ 
 .ةأو الخسارالربح  والخسائر الناتجة عن التغیرات في أسعار الصرف في قائمة    باألرباح

 
 باإلیرادات  االعتراف )ق

مباعة بالصافي بعد خصم مرتجعات المبیعات والخصومات  تمثل اإلیرادات القیمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق والناتجة عن البضاعة ال
ل التجاریة. تعترف الشركة باإلیراد عندما تنتقل السیطرة على البضاعة إلى العمیل وبمجرد تسلیمھا لھ في توقیت محدد أو عند الشحن في حا

 إقراره بقبول البضاعة.
مخصص المنتجات منتھیة الصالحیة على أساس المرتجعات المتوقعة ویتم   احتسابیتم بیع منتجات الشركة على أساس البیع واإلرجاع ویتم 

الدین بقیمة  خفض  الحق في  صاحبة  الذمم الدائنة األخرى والذمم المدینة التجاریة  في  المصاحب لھا  التأثیر  خصمھا من اإلیرادات مع 
   المرتجعات.

شھًرا. یتم إثبات إیرادات ھذه المبیعات على  ۱۲بًا ما تُباع البضائع بخصومات كبیرة بأثر رجعي استنادًا إلى إجمالي المبیعات على مدار  غال
یتم  و  ، المقدرة. یتم استخدام الخبرة المتراكمة لتقدیر وتوفیر الخصومات واإلیرادات  الكمیةبعد خصم خصومات    العقد، أساس السعر المحدد في  

یحدث انعكاس كبیر. یتم االعتراف بالتزامات استرداد (المضمنة في    ال أن بشكل كبیراالعتراف بھا فقط إلى الحد الذي یكون من المحتمل  
 المستحقة للعمالء فیما یتعلق المبیعات التي تم إجراؤھا خالل السنة.والمتوقع    الكمیةالذمم التجاریة الدائنة واألخرى) لخصومات  

 
 رأس المال   )ر 

إصدار أسھم   إلىوالتي تعزى مباشرة  "إن وجدتاإلضافیة "إن التكالیف  ، یتم تصنیف األسھم كحقوق ملكیة ویتم تسجیلھا بقیمتھا االسمیة
 .ھا في حقوق الملكیة كخصم من العائداتب  االعترافیتم جدیدة  

 
  رباحتوزیعات األ )ش 
 للمساھمین.    العمومیةھا من قبل الجمعیة  اعتمادفي القوائم المالیة في الفترة التي یتم   رباحاأل  االعتراف بتوزیعاتیتم 

 
 المصاریف )ت

التسویق والبیع والتوزیع من جھود الشركة للقیام بوظائف  یتم تصنیف جمیع ،  إن مصاریف البیع والتسویق ھي تلك المصروفات التي تنتج 
و  إلى  األخرىالمصاریف   الزكاة  إداریةمصاریف عمومیة  المالیة ومخصصات  المبیعات والرسوم  تكلفة  تصنیفھا یتم  والتي   .باستثناء 

 یتطلب ذلك  ماعند  ، واإلداریة  العمومیةوالمصاریف   التسویقومصاریف البیع وبین تكلفة المبیعات    كمصاریف عمومیة وإداریة. یتم التوزیع
 .على أساس ثابت

 
 

 



 الشركة الوطنیة للتنمیة الزراعیة (نادك)
 شركة مساھمة سعودیة  
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)   -۳
  الزكاة )ث

الشركة للزكاة  قائمة    یتم ، الھیئة"" والضریبة والجماركلزكاة اھیئة  ألنظمة  وفقاً تخضع  أو  الربح  تقدیر مخصص الزكاة وتحمیلھ على 
أیة فروق في التقدیرات عند   .ةالخسار في   ةأو الخسارالربح ھذه الفروق في قائمة  ب  ویعترف،  الھیئة""من التقییم النھائي  اعتمادیتم تسجیل 

   .الھیئة""من    التقییم النھائي فیھا  اعتمادالفترة التي تم 
 

 مزایا الموظفین  )خ
 

 الموظفون المواطنون  )أ
المعمول بھ في البلدان التي    االجتماعيلموظفي الشركة مشمولة بنظام التأمین    االجتماعیةإن حقوق المعاشات التقاعدیة وغیرھا من المزایا  

مئویة  ویساھم الموظفون وأصحاب العمل شھریاً  ، تعتبر بمثابة نظام اشتراكات محددةوالتي ھا بیعملون   في ھذا النظام على أساس نسبة 
من المرتبات.    ثابتة 

 
   الوافدونالموظفون   )ب

الموظفون الوافدون بعقود محددة المدة تعویضات نھایة الخدمة بموجب قوانین العمل الخاصة بالدول التي یعملون فیھا على أساس  یستحق 
الكامل الذي یستحقھ جمیع الموظفین    االلتزامغیر الممول من خالل احتساب    االلتزاممدة الخدمة والمنافع النھائیة. تم تكوین مخصص لھذا  

 القوائم المالیة.   في تاریخ
 

 خطة المساھمات المحددة . ۱
 االعتراف بالمساھمات  ویتم ةالصل ذات الخدمة تقدیم  عند  كمصروف المحددة  المساھمات  خطط في المساھمات التزامات  تسجیل  یتم

 .المستقبلیة  المدفوعات  تخفیض  أو  النقدیة  األموال  استرداد  فیھ  یتم  الذي  الحد  إلى  كأصل  مقدماً   المدفوعة
 الموظفین  منافع خطة . ۲

  التي  المستقبلیة  المنافع  قیمة  تقدیر  خالل  من  خطة  لكل  منفصل  بشكل  المحددة  المنافع  بخطط  یتعلق  فیما  الشركة  التزامات  صافي احتساب  تم
 احتساب  ویتم ، الخطة أصول  من يأ  من  العادلة القیمة  وخصم المبلغ  ذلك وحسم  السابقة،   والفترات الحالیة  الفترات في  الموظفون  حققھا

 االحتساب  عن  ینتج  وعندما ، المتوقعة  االئتمان وحدة  طریقة  استخدامب مؤھل اكتواري  خبیر  بلقِ  من  سنویاً  المحددة  المنافع التزامات
المتاحة في شكل أي مبالغ مستقبلیة مستردة    االقتصادیةیقتصر األصل المعترف بھ على القیمة الحالیة للمنافع    ، موجودات محتملة للشركة

المنافع أو تخفیضات في المساھمات المستقبلیة للخطة التمویل الحالیة عند احتساب  باالعتبارویؤخذ   ، من خطة  القیمة الحالیة   متطلبات 
على     افاالعتریتم  و ، للمنافع االقتصادیة التزامات المنافع المحددة والتي تشتمل  والعائد على   االكتواریةوالخسائر    ألرباحابصافي 

الفائدة ) وتأثیر سقف  ( باستثناء  الفائدة) مباشرة في الدخل الشامل  األصولموجودات الخطة  . تحدد الشركة  اآلخر(إن وجد، باستثناء 
للفترة عن طریق تطبیق معدل الخصم المستخدم    المحددة)  أصولصافي مصاریف الفوائد (أو الدخل) على صافي التزامات المنافع (صافي  

الفترة السنویة    المحددة والمنافع االلتزاملقیاس   أي تغیرات في صافي التزامات    االعتبار) مع األخذ في  لأو األص( لاللتزامفي بدایة 
األخرى  مصاریف الفوائد والمصاریف    صافيب  االعترافویتم  المحددة خالل الفترة نتیجة للمساھمات ومدفوعات المنافع    المنافع)  أصول(

 االعتراف مباشرةیتم  الخطة. عندما تتغیر منافع الخطة أو عندما یتم تقلیص ةأو الخسار ربحالقائمة  المتعلقة بخطط المنافع المحددة في 
أو الخسارة    باالعتراف بالربحالربح أو الخسارة. تقوم الشركة  قائمة  عن التقلیص في    الناتجةفي المنافع المتعلقة بالخدمة السابقة    اتبالتغیر

 .الناتجة عن تسویة خطة المزایا المحددة عند حدوث التسویة
 

 طویلة األجل للموظفین  أخرىمزایا   . ۳
  الموظفون یستحقھا  التي المستقبلیة  المزایا مبلغ في األخرى األجل طویلة الموظفین  باستحقاقات یتعلق فیما  الشركة التزام  صافي  یتمثل
 لمستحقات  الحالیة  القیمة  االعتراف بفروق  ویتم  الحالیة  قیمتھا  لتحدید  المستحقات  ھذه  خصم  ویتم.  والسابقة  الحالیة  الفترات  في  خدمتھم  مقابل

 .فیھا نشأت  التي  الفترةفي لربح أو الخسارة  ا  بقائمة  الموظفین
 

 األدوات المالیة )ذ
 

 المشتقة  غیر  المالیة  األدوات . ۱

 المالیة غیر المشتقة  األصول )أ
   :تصنف الشركة أصولھا المالیة ضمن فئات القیاس التالیة

 )  ةأو الخسارمن خالل الدخل الشامل أو من خالل الربح   (إمابالقیمة العادلة  األصول المالیة التي تقاس الحقاً   •
 المطفأة.األصول المالیة التي تقاس بالتكلفة   •
 

 
 
 
 



 الشركة الوطنیة للتنمیة الزراعیة (نادك)
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 (تتمة)  األدوات المالیة  ذ)  
 

 (تتمة) المشتقة  غیر   المالیة األدوات .۱

 (تتمة) المشتقة  غیر   المالیة  األصول )أ
 یعتمد التصنیف على نموذج أعمال للشركة إلدارة األصول المالیة والشروط التعاقدیة الخاصة بالتدفقات النقدیة.  

ا  ، بالنسبة لألصول المقاسة بالقیمة العادلة أو الخسائر في قائمة الربح أو الخسارة أو في قائمة الدخل الشامل اآلخر. أما    ألرباحیتم تسجیل 
بالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة والمقتناة لغیر أغراض التجارة فإن ذلك یعتمد على ما إذا كانت الشركة قامت بعمل اختبار 

 لملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.غیر قابل للنقض عند اإلثبات األولي لتسجیل استثمارات حقوق ا
   

بكافة األصول المالیة األخرى في تاریخ المتاجرة    االعترافعتراف باألصول المالیة في تاریخ إصدارھا. یتم في البدایة تقوم الشركة باال
 الشركة طرفاً في األحكام التعاقدیة لألداة.  ھاوالذي تصبح فی

 
الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل أو إذا قامت بتحویل حقوق استالم التدفقات   انتھاءاألصل المالي عند  باستبعادتقوم الشركة 

بأي    االعترافالنقدیة التعاقدیة لألصل المالي في المعاملة التي یتم فیھا انتقال جمیع المخاطر والمنافع المرتبطة بملكیة األصل المالي. یتم  
 لتزام.  اكأصل أو   ھعلیأو اإلبقاء    ئھبإنشاملكیة في األصل المحول الذي قامت الشركة  

 
  تقاصعندما یكون للشركة حق قانوني في  فقط  ویتم عرض المبلغ الصافي في بیان المركز المالي    المالیة، األصول وااللتزامات    تقاصتم ی

 .قتنفس الوفي    االلتزامواألصل  یتم عرض  أو    يصافبالھذه المبالغ عندما تنوي التسویة  
 
 :التالیة  المشتقة  غیر  المالیة  األصول  الشركة  لدى

 

 أصول مالیة بالتكلفة المطفأة  
والعمولة    أصل المبلغحیث تمثل ھذه التدفقات النقدیة مدفوعات    ، یتم قیاس األصول المالیة المحتفظ بھا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة

  المطفأة  الخسارة الناتجة عن االستثمار في أدوات الدین والتي یتم قیاسھا الحقاً بالتكلفةیتم إثبات الربح أو   .بالتكلفة المطفأة یتم قیاسھا  ، فقط
إلغاء   األصل أو انخفاض قیمتھ یتم إدراج إیرادات الفوائد من ھذه األصول المالیة في ب  االعتراففي قائمة الربح أو الخسارة عندما یتم 

المدینة والذمم المدینة األخرى واألرصدة   .الفائدة الفعليإیرادات التمویل باستخدام طریقة معدل   الذمم التجاریة  تقوم الشركة بتصنیف 
 .النقدیة والبنوك ضمن ھذه الفئة

 األصول المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
التدفقات النقدیة التعاقدیة والتي تمثل فیھا التدفقات النقدیة لألصول سداد أصل المبلغ والعمولة فقط یتم   األصول المالیة المقتناة لتحصیل 

  إثبات  ا خالل الدخل الشامل اآلخر فیما عد  منویتم إثبات التغیرات في القیمة الدفتریة    ، قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
.  الخسارة   أو  الربحالصرف األجنبي والتي یتم إثباتھا بقائمة    روخسائر أسعاأرباح أو خسائر االنخفاض في القیمة، وإیرادات العمولة وأرباح  

التراكمیة المثبتة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر یعاد تصنیفھا من حقوق  عند التوقف عن إثبات األصل المالي فإن األرباح أو الخسائر 
 .الخسارةأو    الربحلملكیة إلى قائمة  ا

من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقیمة العادلة، ویتم االعتراف بتوزیعات األرباح    یتم الحقاً قیاس استثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة
كدخل في قائمة الربح أو الخسارة ما لم تمثل توزیعات األرباح بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. یتم االعتراف بصافي األرباح  

 تصنیفھا إلى قائمة الربح أو الخسارة.    والخسائر األخرى في قائمة الدخل الشامل اآلخر، وال یتم إعادة
 .اآلخر  الشامل  الدخل  قائمة في  أخرى  بشركات  ملكیة  حقوق  في  استثماراتھا  الشركة  صنفت

 
 غیر المشتقةالمالیة   االلتزامات )ب

تقوم  ، وفي األحكام التعاقدیة لألداة  طرفاَ المالیة في تاریخ المتاجرة، وھو التاریخ الذي تصبح فیھ الشركة    األولي بااللتزامات  عترافاالیتم  
انتھااالعتراف بالشركة بإلغاء  الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة أو إلغاؤھا أو  مبالغ األصول  االلتزام المالي عند  ؤھا. یتم إجراء مقاصة بین 

المبالغ والنیة إما للتسویة   بتقاصویعرض المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما یكون للشركة حق قانوني    المالیةلتزامات  واال
 وقت.ال  نفس   في  االلتزاماألصل و یتم عرضعلى أساس الصافي أو  

المالیة    االلتزاماتبھذه األولي    االعترافیتم   رى.المالیة األخااللتزامات  المالیة غیر المشتقة إلى فئة   لتزاماتاالتقوم الشركة بتصنیف  
باستخدام    ، یتم قیاس ھذه المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأةاألولي  عترافاال   وبعد ة، مباشرإلیھا أي تكالیف معامالت    مضافاَ بالقیمة العادلة  
 .الفعلیةطریقة الفائدة  

 لتزامات المالیة غیر المشتقة للشركة من القروض التجاریة والذمم الدائنة التجاریة وذمم دائنة أخرى.تتمثل اال
 
 



 الشركة الوطنیة للتنمیة الزراعیة (نادك)
 شركة مساھمة سعودیة  

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة كما في 
ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــــــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ــــ

۱۸ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  -۳
 

 (تتمة)  األدوات المالیةذ)    
 

 المشتقة  المالیة  األدوات . ۲

القیمة جمیع المشتقات غیر مؤھلة كأدوات تحوط وبالتالي یتم االحتفاظ بھا والمحاسبة علیھا كمشتقات تجاریة. یتم قیاس ھذه المشتقات مبدئیًا ب
 ویتم االعتراف بالتغیرات فیھا عموًما في الربح أو الخسارة.  العادلة، یتم قیاس المشتقات بالقیمة   المبدئي، العادلة. بعد االعتراف  

 
 واالفتراضاتاألحكام   الھامة،لتقدیرات المحاسبیة ا - ٤

مبالغ اإل إعدادإن   على  من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر  للشركة یتطلب    األصولوالمصروفات و  یراداتالقوائم المالیة 
نتائج  إلىوالتقدیرات یمكن أن یؤدي    االفتراضاتكد من ھذه  أإن عدم الت  المحتملة.  االلتزاماتعن    یضاحفصاحات المرفقة واإلواإل  االلتزاماتو

 بتلك االفتراضات والتقدیرات في الفترات المستقبلیة.  المتأثرة  االلتزاماتأو    صوللألریة  تتتطلب تعدیالت جوھریة على القیمة الدف
المؤكدة بتاریخ القوائم المالیة والتي لھا مخاطر جوھریة    غیر  األخرى للتقدیراتالرئیسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة    االفتراضاتإن  
الشركة في افتراضاتھا وتقدیراتھا    اعتمدت  خالل السنوات المالیة القادمة.  االلتزاماتو  صولتعدیل جوھري على القیم الدفتریة لأل إلىتؤدي  قد  

القائمة حول التطورات والتغیرات المستقبلیة نتیجة   واالفتراضاتومع ذلك، قد تتغیر الظروف    البیانات المالیة.  إعدادعلى المؤشرات المتاحة عند  
 .وتنعكس ھذه التغیرات واالفتراضات عند حدوثھا  لتغیرات أو ظروف السوق الخارجیة عن سیطرة الشركة

 
  غیر المالیة  األصولقیمة   انخفاض  ۱-٤

المالي عندما تتجاوز   قیمة األصل غیر  لذلك األصل أو تلك القابلة لالسترداد   القیمةلألصل أو الوحدة المنتجة للنقد  الدفتریة القیمةتنخفض 
للنقد من   لألصلالقیمة العادلة    تقدر  .أكبر)أیھما    یةستخداماالتكالیف البیع أو قیمتھ ناقصاً (والتي تمثل القیمة العادلة لألصل   الوحدة المنتجة 

التي تتم على أساس تجاري بحت أل التكالیف  اقصاً   نیمكن مالحظتھا   ةمماثل  صولألأو أسعار سوق   متطابقة صولخالل عملیات البیع 
وال    ، لألصل خالل السنوات الخمس المقبلة  المتوقعةتحسب بناء على القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة    ستخداماالأما قیمة    اإلضافیة لبیع األصل.

التدفقات النقدیة   في المستقبل من   جوھریةأو استثمارات   ، حالیاً أنشطة إعادة الھیكلة التي تكون الشركة غیر ملتزمة بھا   المتوقعةتشمل تلك 
للنقد محل   األصولشأنھا أن تعزز أداء  لمعدل الخصم المستخدم    .ختبارالاللوحدة المنتجة  إن القیمة القابلة لالسترداد ھي األكثر حساسیة 

 .  ستخدامفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض التقدیر للقیمة محل االلحساب التدفقات النقدیة وكذلك التد
 
 بما في ذلك األدوات المالیة المشتقةلألدوات المالیة   العادلةقیاس القیمة   ۲-٤

المالیة المسجلة في قائمة المركز المالي على أساس األسعار المدرجة في السوق    االلتزاماتو  صوللألقیاس القیمة العادلة    في حال عدم إمكانیة
قیمتھا العادلة ب  یتم  ، النشطة التقییم بما في ذلك   استخدامتحدید  للتدفقات النقدیة   استخدامأسالیب  أو   األصولمن تلك   المتوقعةالقیمة الحالیة 

لم یكن ذلك   إذا، وإن أمكن النشطةمدخالت ھذه الطرق من األسواق   وتؤخذ  ، ۱۳رقم    كما نص علیھا المعیار الدولي  أخرىأسالیب  استخدامب
 ممكنا فإن ھناك حاجة 

القیمة العادلة إلى في   التغیراتإن   .والتقلبات االئتمانھذه التقدیرات في االعتبار مخاطر السیولة ومخاطر   وتأخذ  ، درجة من التقدیر لتحدید 
 .  المالیةالعادلة المدرجة لألدوات    القیمة  علىأن تؤثر    یمكنالعوامل    بھذهاالفتراضات المتعلقة  

  
 قیمة األصول المالیة غیر المشتقة  نخفاض فياال  ۳-٤

المطفأة، مثل الذمم التجاریة على األصول المالیة المقاسة بالتكلفة   تعترف الشركة ببدالت الخسارة حسب نموذج الخسارة االئتمانیة المتوقعة
   .للشركة  المدینة

 .ألصول المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأةل  حسب نموذج الخسائراإلئتمانیة المتوقعةالمستقبلیة   اإلئتمانیة تقوم الشركة بتقییم الخسائر

الشركة النھج   الذمم التجاریة المدینة، تطبق  من   التجاریة المدینةللذمم  بخسائرالعمرالمتوقع    االعترافالذي یتطلب  المبسط، بالنسبة لحسابات 
المدینة. الذمم المدینة على أساس خصائص مخاطر   ةالخسائر االئتمانیلقیاس و  تاریخ االعتراف المبدئي للذمم التجاریة  المتوقعة، تم تجمیع 

معدالت الخسارة المتوقعة من المعلومات التاریخیة للشركة وتم تعدیلھا لتعكس النتیجة    احتسابتم    .وأعمار الدیون المستحقةاالئتمان المشتركة  
  صولاأل   .معلومات مستقبلیة لعوامل االقتصاد الكلي مثل التضخم ومعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي  المستقبلیة المتوقعة والتي تتضمن أیضاً 

منخفضة وتطبیق نموذج الخسائر اال یعتبر   المتوقعةئتمانیة المالیة األخرى مثل ذمم الموظفین المدینة واألرصدة البنكیة لھا مخاطر ائتمانیة 
 .غیر ھام

 

 

 

 

 



 الشركة الوطنیة للتنمیة الزراعیة (نادك)
 شركة مساھمة سعودیة  

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة كما في 
ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــــــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ــــ

۱۹ 
 

 (تتمة) واالفتراضاتاألحكام   الھامة،لتقدیرات المحاسبیة ا -٤
 مخصص المخزون بطيء الحركة  ٤-٤

وتستند تقدیرات صافي القیمة القابلة للتحقق على الدلیل األكثر موثوقیة    تقوم اإلدارة بعمل مخصص لبنود المخزون بطیئة الحركة والمتقادمة.
 تاریخالمرتبطة مباشرة باألحداث التي تحدث بعد  التكالیفاالعتبار تقلبات األسعار أو   بعین  التقدیراتتأخذ ھذه   في وقت إجراء التقدیرات.

  ).۲۰السنة (إیضاح    نھایةتلك األحداث الظروف القائمة في    ھایف  تؤكدالحد الذي    یإل  يالمركز المال  قائمة
 والمعدات  واآلالتتقدیر األعمار اإلنتاجیة للممتلكات    ٥-٤

للممتلكات   ویتم تحدید ھذه التقدیرات بعد األخذ في   ، االستھالكوالمعدات لغرض احتساب  واآلالت  تقوم اإلدارة بتقدیر األعمار اإلنتاجیة 
ویتم تعدیل التغیرات في    بمراجعة القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة سنویاً وتقوم اإلدارة    ، والتقادم والتلف  لألصولالمتوقع    االستخدام  االعتبار

 في الفترات الحالیة والمستقبلیة إن وجدت.  االستھالكمصروف  
 

 
 )منافع الموظفینخطط المنافع المحددة (  ٦-٤

المعاشات المستحقة بعد نھایة  التقاعدیة  یتم تقدیر تكالیف خطط  منافع طبیة  اللتزام المعاش التقاعدي باستخدام   الخدمةوأیة  والقیمة الحالیة 
وتشمل ھذه العوامل    ، یتضمن التقییم االكتواري وضع افتراضات مختلفة قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل  .التقییمات االكتواریة

معدل الخصم ومعدل   ال الزیادةتحدید  المرتبات ومعدالت الوفیات والزیادات في  لتعقید التقییم   ونظراً   ، معاشات التقاعدیة في المستقبلفي 
وطبیعتھا ب تتم   في تلك االفتراضات.  ألي تغیرتكون شدیدة الحساسیة    المستحقات المقدّرةفإن    ، نھا طویلة األجلأواالفتراضات األساسیة 

 .  قائمة مركز مالياالكتواریة في تاریخ كل    االفتراضاتمراجعة جمیع  
المستحقات بقیمتھا الحالیة  إلعادةاألكثر عرضة للتغییر ھو معدل الخصم المستخدم    االفتراض وعند تحدید معدل الخصم المناسب    ، احتساب 

یقل تصنیف ھذ  ن المعدالت الفائدة لسندات الشركات بعمالت تتفق مع عمالت مستحقات ما بعد التوظیف على أ االعتبارتأخذ اإلدارة في 
ویتم توقع تلك المستحقات على طول منحنى العائد لتتوافق مع   الت العالمیة لتلك السندات، اأعلى حسب تصنیف الوك" أو  AAالسندات عن "

مزید من الجودة لمعامل الخصم المستخدم ، المدة المتوقعة للمستحقات  المقدّرة حسب الحاجة كما یتم   ، یتم مراجعة السندات األساسیة لتحقیق 
أنھا ال تمثل سندات عالیة  إلیھا سعر الخصم على أساس  السندات التي یستند  لھا فروق ائتمان مفرطة من تحلیل  المستندات التي  حذف تلك 

 الجودة.
معدل الوفیات إلى جد للعموم في بلدان محددةاویستند  الوفیات المتاحة  فترات زمنیةاوال تتغیر جد ، ول  استجابة   ول الوفیات ھذه إال على 

وتستند الزیادات المستقبلیة في المرتبات والزیادات في المعاشات التقاعدیة إلى معدالت التضخم المتوقعة في المستقبل    للتغیرات الدیموغرافیة
للبلدان المعنیة.  بالنسبة 

 .)۲۸إیضاح  (ولمزید من التفاصیل بشأن المستحقات المتعلقة بما بعد انتھاء الخدمة  
 
 ۱۹-مستجدات مرض فیروس كورونا ۷-٤ 

واالقتصادیة في تلك  Covid-۱۹نظراً النتشار   من اضطرابات لألنشطة االجتماعیة  عنھا  المناطق التي تعمل فیھا الشركة وما ینتج  في 
وعلى وجھ الخصوص تراقب اإلدارة االرتفاع   ، قامت إدارة نادك بتقییم آثار ذلك على عملیاتھا بشكل استباقيخالل العامین الماضیین  األسواق

، بما في ذلك تشكیل فریق عمل   دارة سلسلة من اإلجراءات الوقائیةاإلواتخذت    امیكرون -متحور الجدید  الحالي في الحاالت بسبب تفشي ال
منتجاتھا في جمیع أسواقھا.   یتم كورونا لضمان صحة وسالمة موظفیھا وعمالئھا والمجتمع بشكل أوسع وكذلك ضمان استمراریة تورید 

ق الزراعة والتصنیع. تعتقد اإلدارة أن أي إجراءات إغالق یتم إعادة تقدیمھا لن تؤثر مادیًا مراجعة دخول األفراد الملقحین بالكامل إلى مراف
على عملیات الشركة وتواصل اإلدارة مراقبة الطفرة في المتغیر الجدید عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في ھذا الوقت لیست على درایة 

الوباء على  .م وما بعده۲۰۲۲عملیات الشركة خالل عام   بأي عوامل من المتوقع أن تغیر تأثیر 
 

 األحكام  ۸-٤
  ، األصول للنقض لقیمة ھذه   ةالغیر قابل  ةالعادل  قیمةالحیث ال توجد سوق نشطة للحصول على  ، ھا الحیویة بالتكلفةأصولقامت الشركة بتقییم  

فیتم قیاسھا في حقوق الملكیة  ما االستثمارات  أعلیھ  عتماداالبشكل یمكن    العادلةي مؤشرات یستدل بھا على تحدید القیمة أنھ ال توجد أكما  
  االستثماراتلتلك    العادلة  القیمةویظھر التغیر المتراكم في    ، اآلخرالدخل الشامل  قائمة  في  ي تغیرات في قیمتھا  أب  االعترافبالقیمة العادلة ویتم  

 .)۱۹و  ۱۸،   ۱٦إیضاح  (  ضمن حقوق الملكیة  أخرى  احتیاطیاتتحت بند    العادلة  القیمةفي احتیاطي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة الوطنیة للتنمیة الزراعیة (نادك)
 شركة مساھمة سعودیة  

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة كما في 
ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــــــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ــــ

۲۰ 
 

 التقاریر القطاعیة   -٥
من قبل اإلدارة التنفیذیة ۸یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ( ) تحدید قطاعات التشغیل بناءً على تقاریر داخلیة تتم مراجعتھا بانتظام 

المالیة الدولیة    للشركة وتستخدم لتخصیص الموارد للقطاعات وتقییم أدائھا. تم إعداد قطاعات التشغیل الموضحة أدناه وفقًا لمعیار إعداد التقاریر
المنتجات الزراعیة. تتعلق معظم إیرادات الشركة )۸(رقم   األلبان واألغذیة وقطاع إنتاج  ھما: تصنیع  . وتعمل الشركة في قطاعین رئیسیین 

دارة التنفیذیة النتائج وأرباحھا وموجوداتھا بعملیاتھا في المملكة العربیة السعودیة وتنشأ من قطاعات التشغیل التي یتم االفصاح عنھا. تراقب اإل
الموارد وتقییم األداء. یتم تقییم أداء القطاع على أساس الر بح التشغیلیة لقطاعات التشغیل ھذه بشكل منفصل التخاذ القرارات بشأن تخصیص 

 .أو الخسارة ویتم قیاسھ بطریقة تتفق مع الربح أو الخسارة المعترف بھا في البیانات المالیة

 
 م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱السنة المنتھیة في    عنوطاعات التشغیلیة كما في  یلي ملخص للق  فیما

 

قطاع األلبان والتصنیع   
 قطاع الزراعة الغذائي

بین  المبیعات تسویة
القطاعات/مصاریف 

مخصصة غیر  
 اإلجمالي

)سعودي(لایر   )سعودي(لایر   )سعودي(لایر   )سعودي(لایر    
      اتاإلیراد

۷٥۲٬۸۰۹٬۱۲۲۲٬ الخارجیةیرادات اإل  ۲۷٤٬۲۷۹٬۱۰۲  - ۰۲٦٬۰۸۹٬۲۲٥۲٬  
۹۹٥٬٦۷٤٬۲٦ بین القطاعات إیرادات  ۸۳۲٬۰٤۱٬٦۰  )۸۲۷٬۷۱٦٬۸٦(  - 

۷٤۷٬٤۸٤٬۱٤۹۲٬ إجمالي اإلیرادات   ۱۰٦٬۳۲۱٬۱٦۲  )۸۲۷٬۷۱٦٬۸٦(  ۰۲٦٬۰۸۹٬۲۲٥۲٬  
      اریفالمص

۰۸۲٬۲۱۷٬۲٥ ۲٤٤٬۷۸۱٬٤۱۰ وإطفاء استھالك  - ٤۸۲٬۹۹۸٬۲٦۹  
 الممتلكات قیمة انخفاض خسائرشطب 

)۸٤۱٬۷۸۳٬٥۰(  والمعدات واآلالت  (۳۰٬۸۸٥٬۰٤۲) - (۸۱٬٦٦۸٬۸۸۳) 

عمال األ قیمة انخفاض خسائرشطب 
 (۱٬۹۷۸٬۰٦۲) - (۱٬۹۷۸٬۰٦۲) - التنفیذ تحترأسمالیة ال

مخصص الذمم المدینة األخرى والمدفوعات 
 (٦٤٬۹٤۷٬٤۱۹) - - (٦٤٬۹٤۷٬٤۱۹) المقدمة

)۱۳٥٬٥۲۹٬٦۱( ةالتشغیلی  الخسارة  )۰٥٦٬۷۸٦٬۱٥۱(  - )۱۹۱٬۳۱٥٬۲۱۳(  
)۳۹٤٬۸۲۳٬۲۹( تكلفة التمویل  )۸٦٥٬۱۸۷٬۲(  - )۲٥۹٬۰۱۱٬۳۲(  

)٤٥۰٬۳۲٦٬۲٤٥( - (۱٥۳٬۹۷۳٬۹۲۱) (۹۱٬۳٥۲٬٥۲۹) الزكاة  قبل الخسارة  
)۸۰۹٬٦٦٥٬۳۹( الزكاة  )۸٦٤٬۳٥(  - )٦۷۳٬۷۰۱٬۳۹(  

)۳۳۸٬۰۱۸٬۱۳۱( السنة خسارة   )۷۸٥٬۰۰۹٬۱٥٤(  - )۱۲۳٬۰۲۸٬۲۸٥(  
 ۳٬۸۸۹٬۷۳۰٬۱٥۹ - ٤۹٥٬۰۲۸٬۸٤٦ ۳٬۳۹٤٬۷۰۱٬۳۱۳ إجمالي األصول

 
 

 م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱السنة المنتھیة في   عنو فیما یلي ملخص للقطاعات التشغیلیة كما في 
 

قطاع األلبان والتصنیع   
 قطاع الزراعة الغذائي

بین  المبیعات تسویة
القطاعات/مصاریف 

 غیر مخصصة
 اإلجمالي

)سعودي(لایر   )سعودي(لایر   )سعودي(لایر   )سعودي(لایر    
      اتاإلیراد

 ۲٬۳۰۳٬۰٥۹٬۰٤٥ - ۱٦۲٬۲۰۳٬۰۲۹ ۲٬۱٤۰٬۸٥٦٬۰۱٦ الخارجیةیرادات اإل
)۸۰٬٤۱٦٬٦۷۰( ٥۹٬۰۳٥٬۸۷۰ ۲۱٬۳۸۰٬۸۰۰ بین القطاعات إیرادات  - 

)۸۰٬٤۱٦٬٦۷۰( ۲۲۱٬۲۳۸٬۸۹۹ ۲٬۱٦۲٬۲۳٦٬۸۱٦ إجمالي اإلیرادات   ۲٬۳۰۳٬۰٥۹٬۰٤٥ 
      اریفالمص

 ۲۹۲٬۱۸۹٬۹۷٥ - ۳۷٬۱٤۱٬۹۹٦ ۲٥٥٬۰٤۷٬۹۷۹ وإطفاء استھالك
الممتلكات  قیمة في االنخفاض /خسائر

 (۹٦٬۷۷۹٬٥۳۸) - (۹٦٬۷۷۹٬٥۳۸) -  واآلالت والمعدات
األعمال  قیمة في االنخفاض /خسائر

 (۲٬٦۲۳٬۰۸۷) - (۲٬٦۲۳٬۰۸۷) - التنفیذ تحتالرأسمالیة 

 ۸٤٬٦۱۹٬۱۱۱ - (۳۸٬٥۰٤٬٥۲۰) ۱۲۳٬۱۲۳٬٦۳۱ التشغیلي(الخسارة)  /الربح 
)٤۲٬۰۲٤٬۷٥٤( تكلفة التمویل  )۱٬٥۷۷٬۱۲٥(  - )٤۳٬٦۰۱٬۸۷۹(  

 ۳٥۳٬۲٥٥ ۳٥۳٬۲٥٥ - - أدوات مالیة مشتقةربح من 
 ٤۱٬۳۷۰٬٤۸۷ ۳٥۳٬۲٥٥ (٤۰٬۰۸۱٬٦٤٥) ۸۱٬۰۹۸٬۸۷۷ الزكاة  قبل(الخسارة)  / الربح
)٥٬٤۰۰٬۰۰۰( الزكاة  )۳۱٥٬۹۱۲(  - )٥٬۷۱٥٬۹۱۲(  

 ۳٥٬٦٥٤٬٥۷٥ ۳٥۳٬۲٥٥ (٤۰٬۳۹۷٬٥٥۷) ۷٥٬٦۹۸٬۸۷۷ السنة / (خسارة)  ربح
 ۳٬۸۷٥٬٦۳۹٬٥٤۲ - ٦۷۸٬٦۰٥٬۲۷۸ ۳٬۱۹۷٬۰۳٤٬۲٦٤ إجمالي األصول



 الشركة الوطنیة للتنمیة الزراعیة (نادك)
 شركة مساھمة سعودیة  

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة كما في 
ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــــــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ــــ

۲۱ 
 

 )تتمةالقطاعیة (التقاریر  -٥
 

 :القطاعات الجغرافیة حسب  موزعة  اإلیراداتیلي بیان   فیما
م۱۲۰۲دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱    
)سعودي(لایر   )سعودي(لایر     

 ۲٬۰٤۹٬٦٥۳٬۹۲۹  ۱٬۹۹۳٬۳۱٥٬۹۳۷ المملكة العربیة السعودیة  
 ۲٥۳٬٤۰٥٬۱۱٦  ۲۳۱٬۷۷۳٬۰۸۹ ىخرأدول 

  ۲٬۲۲٥٬۰۸۹٬۰۲٦  ۲٬۳۰۳٬۰٥۹٬۰٤٥ 
 

م۱۲۰۲دیسمبر  ۳۱   اإلیرادات -٦ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱    
 (لایر سعودي)  (لایر سعودي)  
     

 ۲٬۱۱۹٬۲۲٤٬٥۷۰  ۲٬۰۸۷٬٦۷۸٬۸۹۳ ألبان وأغذیة  إیرادات
 ۱۱۳٬۰۹۲٬٤۲٦  ٥۰٬۲۷۲٬۷٥٦ منتجات زراعیة  إیرادات
 ٦۹٬۷٦۷٬٥۰٦  ۸٦٬۳۳۲٬٥۲٤   وثیران عجول مبیعات

 ۹۷٤٬٥٤۳  ۸۰٤٬۸٥۳ ىأخر
  ۲٬۲۲٥٬۰۸۹٬۰۲٦  ۲٬۳۰۳٬۰٥۹٬۰٤٥ 

 

واألغذیة واإلیرادات من المنتجات  منتجات األلبان  في إیرادات  والمتمثلة  العقود المبرمة مع العمالء    فيالمصادر الرئیسیة إلیرادات الشركة    تتمثل
 وإقراره بذلك.یتم نقل السیطرة على المنتجات إلى العمیل بمجرد تسلیمھا إلیھ  .  أخرىمصادر  والزراعیة ومبیعات العجول  

 
م۱۲۰۲دیسمبر  ۳۱   المبیعاتتكلفة  -۷ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱    
 (لایر سعودي)  (لایر سعودي)  

 ۱٬۱۱۲٬۱۲۳٬۲٥٦  ۱٬۱۳۹٬۷۷۱٬۲۹٦ مستھلكة مواد
 (٥٤٬٤۰۹٬٥۱٥)  (٥۰٬۷۱٥٬۰۰٦) إعانات حكومیة *

  ۱٬۰۸۹٬۰٥٦٬۲۹۰  ۱٬۰٥۷٬۷۱۳٬۷٤۱ 
 ۲۱۷٬۰۸۷٬٦۰۳  ۲۰۱٬۷۷۹٬۱۲۰  ** حیویةممتلكات وآالت ومعدات وأصول  -استھالك 

 ۱۷۰٬۹٥۸٬۰۰۲  ۱٥۹٬۳۸۳٬٤۹۷ الموظفین  منافع
 ٥٦٬٦۰٤٬۸۱۷  ٥۷٬۹٥۰٬٦۳٦ مصاریف الصیانة واإلصالح
 ۱۸٬۰٥٥٬٥٤۸  ٤٦٬۸۹۹٬۲۷۷ ) ۲۰ إیضاح( صافي ة،مخصص مخزون مواد راكد
 ۱٥٬۹۹۹٬۱٥۲  ۱٥٬٤٥۸٬٤۷۸ رسوم ومصاریف حكومیة 

 ۱٤٬۷٤۹٬۸۰۲  ۸٬۹۳۸٬۷۲٤ إیجارات مصاریف
 ٤٬۰٦٥٬۷٥۰  ٥٬۷۰۷٬٤٥٤ معدات و وآالت ممتلكاتتأمین  مصاریف

 ۱٬۰۰۱٬۸٦٦  ۸٥۸٬۷۳۲ األصول استخدامحق  - استھالكات
 ۱۹۱٬٦۰۱  ٥٩٦٬٨١٦ رسوم خدمات 

 ۳۸۷٬٥٦٦  ۳۹٤٬۰٥۱ إطفاء
 ۲۰٬٤۰٤٬٥٥۸  ۱٤٬٤۷۳٬۳۰۹ أخرى  مصاریف

  ۱٬٦۰۱٬٤۹٦٬۳۸٤  ۱٬٥۷۷٬۲۲۰٬۰۰٦ 

 
  المواد  تكلفةمقابل  األعالف والتي تدعمھا حكومة المملكة العربیة السعودیة    اصنافبعض    ستیرادالباإلعانات الحكومیة المستحقة    عترافاالتم    *

 .أساس االستھالك على
الحكومة  ةالممنوحة للشركواآلالت والمعدات    الممتلكات(المؤجلة األرباح   *صافي*  ۰٫۳  مبلغ وقدره  م۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱ كما في  )من قبل 

 .)ملیون لایر سعودي ۰٫۳: م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱(  ملیون لایر سعودي
  



 الشركة الوطنیة للتنمیة الزراعیة (نادك)
 شركة مساھمة سعودیة  

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة كما في 
ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــــــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ــــ

۲۲ 
 

م۱۲۰۲دیسمبر  ۳۱  مصاریف بیع وتسویق -۸ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱    

 (لایر سعودي)  (لایر سعودي) 
     

 ۲۲٤٬۰۲٦٬٤۲۰  ۲۱۳٬۰٤۳٬۱٤٤ منافع الموظفین
 ۱٥۹٬۳۹۳٬۱٤۷  ۱۲۱٬۳۸٥٬٤۰۱ مصاریف تسویق وتوزیع

 ٤۰٬۳۰۷٬۲۷٦  ۳۳٬۸۲۷٬۹۰٥ ممتلكات وآالت ومعدات  -استھالك 
 ۳٦٬۱۰٤٬٥۸٥  ۳۱٬۳۷۸٬۲۲۳ رسوم ومصاریف حكومیة 

 ۲۷٬٤۸۹٬۰۱۹  ۲٤٬۸۱۸٬٦۲۹ أصول حق االستخدام  –استھالك 
 ۱۹٬٤۱۸٬۲٤۳  ۱۸٬۱۹۰٬۸۲٤   مصاریف الصیانة واإلصالحات

 ۱٦٬۰٦۸٬٥۰۹  ۱۸٬۰۸۰٬۲۲۰ مصاریف خدمات 
 ۸٬۲۹٤٬٦٦٥  ٦٬۸۹۹٬۹۲۰ إیجاراتمصاریف 

 ۳٬٥٤۳٬٦۳۰  ٤٬۲۳۰٬٥٥۸ مصاریف تأمین ممتلكات وآالت ومعدات 
 ۳۰۷٬٥۸۸  ۳۱۷٬۲۱۳ إطفاء

 ۱۰٬٤٦۱٬۹۳٤  ۱۱٬۷٤۷٬٦٤٤ أخرى  مصاریف
  ٤۸۳٬۹۱۹٬٦۸۱  ٥٤٥٬٤۱٥٬۰۱٦ 

 
م۱۲۰۲دیسمبر  ۳۱ مصاریف عمومیة وإداریة   -۹ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱    

 (لایر سعودي)  (لایر سعودي)  
 ۷۱٬٥٤۱٬٦۸٥  ٦۲٬٤۲۳٬٥۹٥ منافع الموظفین

 ۱۰٬۷۰٥٬۱٤٥  ٤٥٬۳٦٦٬۳٦٦ مصاریف مھنیة واستشاریة 
 ۱٥٬۱۳۳٬۹٥۳  ۲۳٬٤۲٦٬۱۲۹ مصاریف تقنیة المعلومات 

 ۲٬۸۹٤٬۹٤۳  ٥٬٦۱٤٬٤۳٥ إطفاء
 ۲٬۷۱٤٬۱۱٤  ۲٬۳۸۸٬٤۰۷ ممتلكات وآالت ومعدات  -استھالك 

 ۲٬۲۱۹٬٦۲٥  ۱٬٤۹۰٬۰٤۸ رسوم ومصاریف حكومیة 
 ۹٤٦٬۷۱۸  ۱٬۲۸۳٬۳۷۱ مصاریف خدمات

 ۱۱۱٬۱۳۸  ۳۱۸٬۹۲۰ مصاریف تأمین ممتلكات وآالت ومعدات 
 ٥٬۷۰۸٬۰۰٤  ٥٬٦۹٤٬۸۸۳ أخرى  مصاریف

  ۱٤۸٬۰۰٦٬۱٥٤  ۱۱۱٬۹۷٥٬۳۲٥ 
 
 

م۱۲۰۲دیسمبر  ۳۱ صافي  ، إیرادات أخرى -۱۰ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱    
 (لایر سعودي)  (لایر سعودي)  

 ۱۳٬۰۲۳٬٥۱٥  ۱۰٬٥۱۱٬۷۹۸ ثانویة منتجات مبیعات
 ۲٬۷۲۲٬۳۷۹  ٦٬٥٥۱٬۷٥۹ ودخل متنوع اخر ةمبیعات خرد

خالل  من العادلةأرباح من استثمارات في أدوات حقوق ملكیة بالقیمة 
 -  ۳۰۰٬۰۰۰ الدخل الشامل

 ۱۰۹٬۸۷۷٬۳۷۱  - )۲-۱۳* (إیضاح الحكومیة المنح إیرادات
 ۱۱٬۷٥۰٬٤۱٥  (۲۲٬۸٥۳٬٤۰٦) جنبیة أإعادة تقییم عمالت  أرباح /(خسائر)صافي
 (۱۷٬٤۹۰٬۷٦٤)  (٤٥٬٦٦۷٬۲٤٦) صافي حیویة، وأصول ومعدات وآالت ممتلكات بیع خسائر

  (٥۱٬۱٥۷٬۰۹٥)  ۱۱۹٬۸۸۲٬۹۱٦ 
 

 . الملكیة  صكوك  على للحصول  األراضي مسح رسوم مقابل تكبدھاملیون لایر سعودي یمثل تكالیف تم  ۱٬۹إیراد المنح الحكومیة مطروحاً منھ مبلغ  صافي* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة الوطنیة للتنمیة الزراعیة (نادك)
 شركة مساھمة سعودیة  

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة كما في 
ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــــــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ــــ

۲۳ 
 

م۲۰۲۰دیسمبر ۳۱  ۳۱ دیسمبر۲۰۲۱م تكلفة تمویل   -۱۱  
 (لایر سعودي)  (لایر سعودي)  

 ۳۳٬۷٥۷٬٥٥٥  ۲۳٬۱۰۲٬۸٤٥  ةتكلفة تمویل قروض مرابح
 ۳٬۲٤۲٬۲٥۹  ۲٬۷٦۳٬۳۳٤ اإلیجار التزامات فوائد

 ٦٬٦۰۲٬۰٦٥  ٦٬۱٤٥٬۰۸۰ التمویل األخرى مصاریف
 ۳۲٬۰۱۱٬۲٥۹  ٤۳٬٦۰۱٬۸۷۹ 

 
 
م۱۲۰۲دیسمبر  ۳۱ السھم ربحیة -۱۲ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱    

     
 ۳٥٬٦٥٤٬٥۷٥  (۲۸٥٬۰۲۸٬۱۲۳) (لایر سعودي) الشركةالعائد لمساھمي  الربح /(الخسارة) 

 ۱۰۱٬٦۳۷٬٤٤٤  ۱۰۱٬٦٤۰٬۰۰۰ )األسھم عددالمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة (
 ۰٫۳٥  (۲٫۸۰) ربحیة السھم (لایر/سھم) /(خسارة) 

 
 



 الشركة الوطنیة للتنمیة الزراعیة (نادك)
 شركة مساھمة سعودیة  

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة كما في 

ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ـ

۲٤ 
 

  ومعدات وآالت  ممتلكات -۱۳

 
لمركز السلي بما في ذلك األرض المقام علیھا وما یستجد   ممتلكات ومعداتالزیتون والسمسم في الجوف بضمان    شجار الزیتون المكثف ومعاصرأتم منح الشركة قرض من صندوق التنمیة الزراعیة السعودي لتمویل وتوسعة مشروع  

(إیضاح    ، ملیون لایر سعودي)  ٥۱٫۱۰:  م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱م (۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱سعودي كما في  ملیون لایر   ۲۸٫۹۰قیمتھا الدفتریة  من إضافات وتوسعات وبعض السیارات واآلالت والمعدات المملوكة للشركة والتي بلغت صافي  
۲۸.( 

 مباني جاھزه  مباني خرسانیة  أراضي البیان
مدنیة  منشآت

 أالت ومعدات  وأبار 
خزانات 
 عدد وأدوات  وسائل نقل  آلیات زراعیة  وصوامع 

أثاث ومعدات 
 أشجار مثمرة  مكتبیة 

تحسیان في 
 مباني مؤجرة 

قطع غیار 
 إجمالي  رئیسیة 

سعودي) (لایر (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي)   (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) 

                تكلفة ال
 ٤٬۸۸۰٬۲٤۱٬۷۲٤ ۱٬۷۲٥٬۱۹۹ ٤٬٦۰۳٬۷۹۰ ۱۱۷٬۹٤۳٬۳٥۱ ۱۹۳٬۲۹۹٬۷۹۳ ۳۷٥٬۷۷۹٬٤۳۹ ۳۲۳٬۹۸۱٬٤۳۲ ۱۸۷٬۹۸۳٬٤۹٦ ۷٦٬۱۹۷٬۷۳۲ ۱٬۸۹٥٬۷۹۰٬٦۲٥ ٤۸۲٬۰٥٦٬۱۰۱ ٤٦۳٬۱٦۸٬٥٥٥ ٥۷٤٬۷۱٦٬۱۹۸ ۱۸۲٬۹۹٦٬۰۱۳ م۲۰۲۰ینایر ۱في 

 ۱۸٦٬۳۹٤٬۸٥۲ - - ۲٤٬۳٤۱٬۰۲۸ ٦٬٦۲۸٬۲۷۲ ٦٬۹٤۳٬٦٦۳ ۲٬۰٦٥٬۹۳۰ ۱٬۲۰۷٬٤۹٥ ۷۳٤٬۷۹۸ ۲۰٬۸٥۳٬۷٦٤ ۱٬٤۰٦٬۸۷۰ ۹٬۰۷۱٬٥۹۳ ۱٬۳۳٥٬۹۷۳ ۱۱۱٬۸۰٥٬٤٦٦ اإلضافات 
 (۱۹٬۹۷٦٬۳٥۰) - - - - (۷٬٥٤۰٬۳۱۸) (۱۲٬٤۳٦٬۰۳۲) - - - - - - - )-(اإلستبعادات 

 ٥٬۰٤٦٬٦٦۰٬۲۲٦ ۱٬۷۲٥٬۱۹۹ ٤٬٦۰۳٬۷۹۰ ۱٤۲٬۲۸٤٬۳۷۹ ۱۹۹٬۹۲۸٬۰٦٥ ۳۷٥٬۱۸۲٬۷۸٤ ۳۱۳٬٦۱۱٬۳۳۰ ۱۸۹٬۱۹۰٬۹۹۱ ۷٦٬۹۳۲٬٥۳۰ ۱٬۹۱٦٬٦٤٤٬۳۸۹ ٤۸۳٬٤٦۲٬۹۷۱ ٤۷۲٬۲٤۰٬۱٤۸ ٥۷٦٬۰٥۲٬۱۷۱ ۲۹٤٬۸۰۱٬٤۷۹ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
 ۱۱٦٬٦۹٦٬٤۰۳ - - ٤۹٬۱۱۱٬٥۹٤  ٥٬۰۸۸٬۲۹۹  ۹٬۱٥۲٬٥۳۷  ٤٬۱٦۱٬٥۳۹  ۱٬۱٥۲٬۰٦٥   ۳۸٬٥۰۰٬٥۹۲  ۱٬٥۷۲٬۸۷۱  ٦۸٦٬۱۹٤  ۷٬۲۷۰٬۷۱۲  - اإلضافات 

التعدیالت حسب الجرد 
 الفعلي

 
-  ۱٥۳٬۳۷٤٬۷۸٥  (۱۸۲٬٤۰٦٬۳۸۰) (٤۸٬۹۳۳٬۷۲۸)  ۳٬۲۷٤٬۹۳۱ (٤٬٥٤۳٬٤٥۳) (۱۲٬۹۲۰٬۸۹۹) (٥٦٬۰۲۲٬۱٦۱) (٥۰٬۸٥۳٬۹٥۷) (٤۱٬۸٥۱٬٥۰۸) (۲۲٬۰۱۱٬۲۰٥)  ۱۰۳٬٥۲٥ (٥٤٬۸٤۷) (۲٦۲٬۸٤٤٬۸۹۷) 

 (٤۹٬۷٦۱٬۰۷۲) - - - (٤۸٤٬٥۹۹) (۱۹٬٥۰۹٬٤۳۱) (۲٥٬٤٤۷٬۸۳۸) - (۸٬۲۰۸) (۲٬۲٤۷٬۰۱۳) (۲٥٤٬٤۲۰) (۱٬٤۹٦٬۲۲۹) (۳۱۳٬۳۳٤) - )-(بعادات  اإلست
 ٤٬۸٥۰٬۷٥۰٬٦٦۰  ۱٬٦۷۰٬۳٥۲  ٤٬۷۰۷٬۳۱٥  ۱٦۹٬۳۸٤٬۷٦۸  ۱٦۲٬٦۸۰٬۲٥۷  ۳۱۳٬۹۷۱٬۹۳۳  ۲۳٦٬۳۰۲٬۸۷۰  ۱۷۷٬٤۲۲٬۱٥۷  ۷۲٬۳۸۰٬۸٦۹  ۱٬۹٥٦٬۱۷۲٬۸۹۹  ٤۳٥٬۸٤۷٬٦۹٤  ۲۸۹٬۰۲۳٬۷۳۳  ۷۳٦٬۳۸٤٬۳۳٤  ۲۹٤٬۸۰۱٬٤۷۹ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 

                

مجمع االستھالك 
واالنخفاض في قیمة 

 األصول
              

  ۲٬۷۹٥٬۸٦٥٬۸۰۲  ۱۲٤٬۳٤۰  ٤٬٥٦٥٬۰٤۱  ٤۳٬۸۲۰٬۲۷٥  ۱٤٦٬۲۷۰٬۸۳۹  ۲۹۰٬۸۰۳٬۸۹٤  ۲۷۱٬۸۲۱٬۲۳۳  ۱٥۲٬۸۰۲٬۹۳۳  ٦٥٬٦٦۰٬٥۸۷  ۱٬۰۹۲٬٦٤۷٬۳۸۸  ۲۸٥٬٤۰٤٬۰۲۱  ۳۰۱٬۲٦۹٬۳۱۹  ۱٤۰٬٦۷٥٬۹۳۲ - م۲۰۲۰ینایر  ۱في 

                                 +االستھالك خالل السنة 
-    ۱۲٬۸٤۲٬٦۷۱  ۲۷٬٥۸۳٬۳۷۳  ۹٬۰۳٦٬٦۷۳  ۸۲٬۱۸۹٬٤۹۲  ۲٬٦۷٥٬۱٥۳  ۸٬۸۱۹٬۳۸۲  ۱۸٬۷۷۱٬٥٦٦  ۲٥٬۹۰۹٬۰٤۸  ۱٦٬٥۱۲٬۳٤۳  ٥٬۸۷۷٬۱۸۱  ۲۱٬۹۲۹  ۱۹۷٬٥۱۸  ۲۱۰٬٤۳٦٬۳۲۹  

 (۱۹٬٥٤۷٬۳۸٥) - - - - (۷٬٥۲۲٬۷٥۱) (۱۲٬۰۲٤٬٦۳٤) - - - - - - - )-(االستبعادات  
 ۹٦٬۷۷۹٬٥۳۸ - -  ۳٬٥٦۹٬٦۱٤ ۱٦۲٬۲۲٦ ٤۲۱٬٥۷۹ ۲٬۸۰۰٬۰۳۰ ۹٬۷٥۷٬۳۷۸ ۷۸٥٬٥٦۳ ۲۱٬۸۳۰٬۹۲۹  ٤٤٬۹۹۱٬۹۹۸  ۳٬٥٥۱٬٥۰٥  ۸٬۹۰۸٬۷۱٦ - + االنخفاض خسائر

 ۳٬۰۸۳٬٥۳٤٬۲۸٤   ۳۲۱٬۸٥۸  ٤٬٥۸٦٬۹۷۰  ٥۳٬۲٦۷٬۰۷۰ ۱٦۲٬۹٤٥٬٤۰۸  ۳۰۹٬٦۱۱٬۷۷۰ ۲۸۱٬۳٦۸٬۱۹٥ ۱۷۱٬۳۷۹٬٦۹۳ ٦۹٬۱۲۱٬۳۰۳  ۱٬۱۹٦٬٦٦۷٬۸۰۹  ۳۳۹٬٤۳۲٬٦۹۲  ۳۳۲٬٤۰٤٬۱۹۷  ۱٦۲٬٤۲۷٬۳۱۹ - م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 

                                       + االستھالك خالل السنة
-    ۱۱٬۸۸٦٬۹۱۷  ۲٤٬٥٥۲٬٤۱۹  ۸٬۸۰۸٬۱۰۸  ۷٦٬۱۲۳٬۱۲۷  ۲٬۰۷۱٬٥۷۲  ٥٬۹۸۸٬٥٤۲  ۱۳٬۲۸۸٬٤٤٥  ۲٤٬۲٦٦٬٤۰۲  ۱۳٬۲۱٦٬۳٦۱  ٦٬٦۸۲٬٤۸۱  ۳٬٤٥۷  ۷۳٬۱۷۸  ۱۸٦٬۹٦۱٬۰۰۹ 

إعادة تصنیف تسویات/
 )-+( حسب الجرد 

 ۹۰٬۸۸٤٬٤٦۷ (۱۳۷٬۲۰٤٬۲۹۸) (۱۳٬۱۱۳٬٦۳٦) ۳۰٬۳٤۰٬۱۷٦ (۲٬۸٥۹٬٤۹٤) (۱۷٬۹۱٥٬۳٥۹) (٥۱٬۹۲۳٬۲٥۲) (۳٥٬۱۳۹٬۳۲٥) (۳۹٬۳۳۰٬۸۲٦) (٥٬۷۱٦٬۹۰٤) ۱۰۳٬٥۲٤ ۲۱٦٬۳٦۳ (۱۸۱٬٦٥۸٬٥٦٤) 

 (٤۷٬۸۱٦٬۸۲٤) - - - (٤٦۹٬۰۲۷) (۱۹٬۲۱۹٬۹۷۸) (۲٤٬۰۰۰٬۹۷٤) - (۸٬۲۰۸) (۲٬۲۱۹٬۳۹٤) (۲۲۸٬۰۲٤) (۱٬٤۹٦٬۲۲۹) (۱۷٤٬۹۹۰) - )-(االستبعادات  
 ۳٬۰٤۱٬۰۱۹٬۹۰٥  ٦۱۱٬۳۹۹  ٤٬٦۹۳٬۹٥۱  ٤۷٥٤٬۲۳۲٬٦  ۱۳٦٬۳٦۱٬۹۱٦  ۲۷۹٬٥۱۸٬۸٦۹  ٤۲۱۸٬۷۳۲٬٤۱  ۱٥۹٬٤٥۲٬۸۷٦  ٦۸٬۳۲٥٬۱۷۳  ۱٬۳۰۰٬۹۱۱٬۷۱۸  ۳۳٤٬۸۹۹٬۱٤۰  ۲۱۸٬۲٥٦٬۰۸۹  ۲٦٥٬۰۲۳٬۷۱۳ - م۲۰۲۱دیسمبر ۳۱في 

               الدفتریة  صافي القیمة

 ۱٬۸۰۹٬۷۳۰٬۷٥٥ ۱٬۰٥۸٬۹٥۳ ۱۳٬۳٦٤ ۱۱٥٬۱٥۲٬۱۲۱ ۲٦٬۳۱۸٬۳٤۱ ۳٤٬٤٥۳٬۰٦٤ ۱۷٬٥۷۰٬٤٥٦ ۱۷٬۹٦۹٬۲۸۱ ٤٬۰٥٥٬٦۹٦ ٦٥٥٬۲٦۱٬۱۸۱ ۱۰۰٬۹٤۸٬٥٥٤ ۷۰٬۷٦۷٬٦٤٤ ٤۷۱٬۳٦۰٬٦۲۱ ۲۹٤٬۸۰۱٬٤۷۹ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 

 ۱٬۹٦۳٬۱۲٥٬۹٤۲  ۱٬٤۰۳٬۳٤۱  ۱٦٬۸۲۰  ۸۹٬۰۱۷٬۳۰۹ ۳٦٬۹۸۲٬٦٥۷  ٦٥٬٥۷۱٬۰۱٤ ۳۲,۲٤۳٬۱۳٥ ۱۷٬۸۱۱٬۲۹۸ ۷٬۸۱۱٬۲۲۷  ۷۱۹٬۹۷٦٬٥۸۰  ۱٤٤٬۰۳۰٬۲۷۹  ۱۳۹٬۸۳٥٬۹٥۱  ٤۱۳٬٦۲٤٬۸٥۲ ۲۹٤٬۸۰۱٬٤۷۹ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 



 الشركة الوطنیة للتنمیة الزراعیة (نادك)
 شركة مساھمة سعودیة  

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة كما في 
ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــ ــــــــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ  ــ

۲٥ 
 

 وآالت ومعدات (تتمة)   ممتلكات -۱۳
للتحقق المادي  ونتیجة  المادي من األصول الثابتة  بالتحقق  خارجیین  مع استشاریین  العام الحالي قامت اإلدارة بالتعاون  حددت  خالل 

ملیون لایر سعودي وبالتالي تم اعتبارھا منخفضة القیمة. وكذلك تم تحدید   ٤۰٫۲٦اإلدارة األصول المعطلة بصافي قیمة دفتریة قدرھا  
 لایر سعودي وبالتالي تم شطبھا. ٤۱٫٤۱تاحة لالستخدام بصافي قیمة دفتریة قدرھا  أصول أخرى غیر م

 االقتراض  سملة تكالیف ر   ۱۳-۱
: م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱( سعوديلایر  ملیون   ۸٬۳مبلغ  م  ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱المنتھیة في    السنةالمرسملة خالل    قتراضاالبلغت قیمة تكالیف  

 ).۲۸  إیضاح(،  تم استخدام معدل الفائدة الفعلي لتحدید مقدار تكلفة االقتراض المؤھلة للرسملة  سعودي)،   ملیون لایر  ۱۰٬٤
   

 األراضي   ۱۳-۲
التقریر  :األمور التالیة معلقة فیما یتعلق باألراضي التي تحتفظ بھا الشركة في تاریخ 

ملیون لایر    ٦٦٫٦۰(القیمة الدفتریة لألراضي   الخاضعة لسیطرة الشركة ولكن في انتظار نقل الملكیة القانونیة يضااألر 
 سعودي)

 
ملیون لایر سعودي من األراضي المستلمة من الحكومة في انتظار نقل    ٦٦٫٦۰الشركة ما قیمتھ تمتلك   ، م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في  

 ء شروط المنحة الخاصة بھا في السنوات السابقة.الملكیة القانونیة التي تم استیفا
 :الحكومیة  والمنحة  األرض  تفاصیل یلي  فیما
استلمت الشركة في األصل مساحة معینة من األرض في حائل ووادي الدواسر والجوف كمنحة غیر نقدیة مشروطة تحت    •

أغسطس   ۱۷ھـ (الموافق   ۱٤۰۱شوال   ۱۷الصادر في    ٤۱إشراف وزارة البیئة والمیاه والزراعة بموجب األمر الملكي م /  
" والذي نص على أنھ یحق للشركة ملكیة األرض التي أعادت ۱۹۸۱م  ) المشار إلیھ فیما بعد باسم "األمر الملكي لعام۱۹۸۱

كانت الشركة قد اعترفت بجزء من ھذه األراضي بقیمة م۲۰۲۰مارس   ۳۱الشركة إحیائھا. حتى   ملیون لایر   ۱۲۰٫۸٦، 
 سعودي والتي تم استیفاء شروط المنحة الخاصة بھا.

من وزارة البیئة والمیاه والزراعة تحت رقم  خطا)، تلقت الشركة  م۲۰۲۰یونیو   ۲۳ھـ (الموافق    ۱٤٤۱ذو القعدة   ۲في  • باً 
) م۲۰۲۰یونیو    ۲۰ھـ (الموافق لـ    ۱٤٤۱شوال   ۲۸بتاریخ    ٥۸۳۷۸بشأن إصدار األمر الملكي رقم    ٦۰۰/۱٤۳۸/۱۰٥۷

 إلیھا." الذي یؤكد المنطقة التي یحق للشركة أن تنتمي ۲۰۲۰المشار إلیھ فیما بعد باسم "األمر الملكي لعام  
لجوف ووادي الدواسر بقیمتھا العادلة  با، سجلت الشركة األرض اإلضافیة الممنوحة م۲۰۲۰بناءً على األمر الملكي لعام      •

ملیون لایر سعودي    ۱۱۱٫۸الحالیة وألغت االعتراف بمساحة أرض حائل غیر المؤكدة من الدفاتر مما نتج عنھ صافي ربح 
 .م۲۰۲۰ملیون لایر سعودي خالل عام  ۲۳۲٫٦۷  وارتفعت القیمة الدفتریة لألرض إلى

حصلت الشركة خالل العام الحالي على صكوك الملكیة القانونیة لألراضي في وادي الدواسر والجوف. إن اإلدارة على یقین  •
إلى الشركة في الوقت المناسب عند االنتھاء سیتم نقلھا أیضًا  الملكیة القانونیة لألرض في حائل  معقول من أن  من  بشكل 

 .النظامیةاإلجراءات  
 
السعودیة:  ألراضيا  المستقطعة بواسطة شركة أرامكو 

) ، مُنحت شركة نادك مشروع  م۱۹۸۱أغسطس    ٥ھـ (الموافق   ۱٤۰۱شوال   ٥) بتاریخ  ۱٥۱موجب المرسوم الملكي رقم (ب
الطاقة التي تشكل جزءًا من الموقع.  حرض. وشمل ذلك قطعة أرض زراعیة ومنشآت وأصول ثابتة ومتحركة باإلضافة إلى مصادر  

 )۳۳۳۸۰۱۰۰۱۷۸۱أصدر كاتب العدل بحرض سند ملكیة األرض لشركة نادك عبر رقم صك الملكیة (
 

ربیع األول   ۱۸ألغت المحكمة العلیا سند ملكیة األرض الصادر إلى نادك من قبل كاتب العدل في حرض بقرارھا الصادر بتاریخ  
 .تخضع الستخدام وسیطرة نادكمع تفاھم بإعادة إصدار سند الملكیة للمنطقة التي    )، م۲۰۲۰نوفمبر    ٤ھـ (الموافق   ۱٤٤۲

 
متأكدة بشكل معقول من أن الملكیة القانونیة لھذه  نادك    إدارةفإن    والزراعة، بناءً على المناقشات مع مسؤولي وزارة البیئة والمیاه  

األرض التي تخضع الستخدام وسیطرة نادك سیتم إصدارھا إلى نادك بعد الحصول على جمیع الموافقات الالزمة من السلطات  
من األرض التي  بسبب إزالة جزء محدود   نادك، فإن سند الملكیة الجدید سیؤدي إلى تقلیص أصول    وبالتالي، الحكومیة ذات الصلة.  

ال یتم استخدامھا من قبل  وبالتاليتشغلھا أرامكو حالیًا وقطعة أرض صغیرة في المنطقة الجنوبیة غیر صالحة لإلنتاج الزراعي  
 نادك.

ال یمكن التأكد من األثر المالي للتغیر في مساحة األرض كما في تاریخ التقریر في ظل عدم وجود أمر محكمة نھائي ومع ذلك تقدر    
.إلدارة أن التأثیر لن یكون جوھریًاا      

 
 
 



 الشركة الوطنیة للتنمیة الزراعیة (نادك)
 شركة مساھمة سعودیة  

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة كما في 
ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــ ــــــــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ  ــ

۲٦ 
 

 وآالت ومعدات (تتمة)    ممتلكات-  ۱۳
 خسائر االنخفاض في قیمة الممتلكات واآلالت والمعدات  ۱۳-۳

التعاون  ۲۰۱۰في عام   عملیات السودان)(السودان بدأت نادك عملیاتھا في  أعمالھا الزراعیة خارج دول مجلس  م بھدف توسیع 
عام   الخضراء. في  المتزایدة لألعالف  االحتیاجات  لتلبیة  بشكل أساسي  قطعة أرض    م، ۲۰۱۱الخلیجي  استأجرت شركة نادك 

أت في تحویل األراضي  ألف فدان من األراضي الجافة من حكومة السودان لتطویرھا بغرض إنتاج علف أخضر وبد ٦۰مساحتھا 
من عام   التجاري من المنتجات الزراعیة    ۲۰۱٤الجافة إلى أراٍض زراعیة اعتباًرا  مع توقع أن تكون ھذه األرض متاحة لإلنتاج 

 سنوات. ۱۰إلى  ۸في إطار زمني من  

مالی استمرت نادك في تكبد  ذلك، من األراضي، ومع  فدان    ۷۰۰۰نجحت نادك في إحیاء    م، ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱حتى   من   ةخسائر 
ونقص الدیزل لتشغیل مضخات الري والمحاور ، وارتفاع تكلفة النقل من   اآلبار، وانھیار   العائد، بسبب انخفاض   عملیات السودان
 الموقع إلى نادك.

وال توجد خطة لمزید من االستثمار في توسیع  حالیًا أي تدفقات نقدیة إیجابیة على مدى عمر المشروععملیات السودان ال تظھر 
 العملیات في السودان.

ونظرت في إمكانیة استمرار العملیات    القیمةاإلدارة تقییًما النخفاض    السودان أجرتلعملیات    بناءً على ھذه التدفقات النقدیة المتوقعة 
من أصول عملیا العملیات والتخلص  التعاقدي بموجب عقد    االلتزامت السودان في ضوء في السودان باإلضافة إلى إمكانیة نقل 

خلصت اإلدارة إلى أن أصول   ، السودانبناءً على تقییم انخفاض قیمة عملیات . لالسترداد  ةالقابل  القیمةتحدید   معإیجار األرض 
كما أن استمرار عملیات السودان لن یوفر  ،  المشروع غیر قابلة لالسترداد من خالل البیع أو التحویل دون موافقة حكومة السودان  

لكات  ملیون لایر سعودي (ممت   ۹۹٫٤۰  والتي بلغت  لبالكام  المشروع  قیمة  تخفیضاإلدارة  وبالتالي قررت  ، أي تدفقات نقدیة إیجابیة  
قید التنفیذ:   ۹٦٫۷۸وآالت ومعدات:   العام  ۲٫٦۲ملیون لایر سعودي وأعمال رأسمالیة  مما أدى إلى   ملیون لایر سعودي) خالل 

 خفض قیمة عملیات السودان إلى الصفر.

 اتوالتزامات اإلیجار   االستخدام حق أصول-۱٤
 ألصولتسویة القیمة الدفتریة  -۱

  االستخدام حق
 المباني

 
 السیارات والشاحنات

 
 اآلالت

 
 إجمالي

 (لایر سعودي)  (لایر سعودي)  (لایر سعودي)  (لایر سعودي)  
         

 ٦۹٬۷۱۳٬۷۱۷  -  ٥۲٫٤۳۹٫٤۲٥  ۱۷٬۲۷٤٬۲۹۲  م۲۰۲۰ ینایر ۰۱القیمة الدفتریة في 
 ۱۷٬٥۳۲٬٦٤۸  ۱۰٬٤۹٦٬۷٥۲  ۹۳۲٬٤۰٤  ٦٬۱۰۳٬٤۹۲  م ۲۰۲۰إضافات خالل العام 

 (۱۹۲٬۷۸۱)        -  -  (۱۹۲٬۷۸۱)  إعادة تصنیف ایجارات
 (۲۸٬٤۹۰٬۸۸٥)  (۱٬۰۰۱٬۸٦٦)  (۲۲٬۷۲۹٬۳۳٦)  (٤٬۷٥۹٬٦۸۳)  م۲۰۲۰ العاماالستھالك خالل 

 ٥۸٬٥٦۲٬٦۹۹  ۹٬٤۹٤٬۸۸٦  ۳۰٬٦٤۲٬٤۹۳  ۱۸٬٤۲٥٬۳۲۰  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱القیمة الدفتریة في 
 ٤۱٬۰٥٦٬۱٦٥  -  ۳۹٬۳٦٥٬۸۳۹  ۱٬٦۹۰٬۳۲٦   م۲۰۲۱إضافات خالل العام 

 (۲٬٤٦۹٬۲٦۷)  -  (٤۸٬۹۲۹)  (۲٬٤۲۰٬۳۳۸)  إعادة تصنیف ایجارات
 (۲٥٬٦۷۷٬۳٦۱)  (۸٥۸٬۷۳۱)  (۲۱٬٥٥۷٬٤۷۰)  (۳٬۲٦۱٬۱٦۰)   م۲۰۲۱ العاماالستھالك خالل 

 ۷۱٬٤۷۲٬۲۳۷  ۸٬٦۳٦٬۱٥٥  ٤۸٬٤۰۱٬۹۳۳  ۱٤٬٤۳٤٬۱٤۸  م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱القیمة الدفتریة في 
 
 التزامات اإلیجار -۲

 إجمالي  
    (لایر سعودي)  

م۲۰۲۰ینایر  ۰۱ القیمة الدفتریة في   ۷٦٬٦۲٦٬۳۰٥ 
م۲۰۲۰عقود اإلیجار الجدیدة في العام  ةإضاف   

 
۱۷٬٥۳۲٬٦٤۸ 

م۲۰۲۰ العام فيفوائد التزامات اإلیجار   ۳٬۲٤۲٬۲٥۹ 
 (۱۹۲٬۷۸۱)   ایجارات تصنیف إعادة

م ۲۰۲۰العام  خالل اإلیجاردفع التزام    (۳٤٬٤٤۸٬۹۷۰) 
م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱القیمة الدفتریة في    ٦۲٬۷٥۹٬٤٦۱ 

م۲۰۲۱ عقود اإلیجار الجدیدة في العام ةإضاف   
 

٤۱٬۰٥٦٬۱٦٥ 
م۲۱۲۰ العام فيفوائد التزامات اإلیجار   ۲٬۷٦۳٬۳۳٤ 

 (۲٬٤٦۹٬۲٦٦)   ایجارات تصنیف إعادة
م ۲۱۲۰العام  خالل اإلیجاردفع التزام    (۳۳٬۷٦۰٬٤۱۲) 

  ۷۰٬۳٤۹٬۲۸۲ 
اتالمتداول من التزام اإلیجار ءالجز   ۲٥٬۰٥۰٬۷۱۷ 
اتغیر المتداول من التزام اإلیجار ءالجز   ٤٥٬۲۹۸٬٥٦٥ 



 الشركة الوطنیة للتنمیة الزراعیة (نادك)
 شركة مساھمة سعودیة  

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة كما في 
ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــ ــــــــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ  ــ

۲۷ 
 

   

م۲۱۲۰دیسمبر  ۳۱ مشاریع تحت التنفیذ -۱٥  
 

دیسمبر  ۳۱
م۲۰۲۰  

 (لایر سعودي)  (لایر سعودي) 
 ۱۱٤٬۸۰۸٬۷٦۲  ۹۷٬۸٦٤٬۷٦۰ التنفیذ تحت أعمال

 -  (۱٬۹۷۸٬۰٦۲) شطب خالل السنة
 (۲٬٦۲۳٬۰۸۷)  - )۱۳٫۳القیمة المتعلقة بمشروع السودان (إیضاح انخفاض 

 ۹٥٬۸۸٦٬٦۹۸  ۱۱۲٬۱۸٥٬٦۷٥ 

 
 

 )متداولة(غیر  حیویة  أصول -۱٦
ل  األصولتتكون   وتشتمل األبقار غیر المنتجة على أبقار   أبقار منتجة وغیر منتجة إلىوالتي تصنف  األبقار قطیع لشركة من الحیویة 

مرحلة اإلنتاج إلنتاج الحلیب أو المنتجة  باألبقار  االحتفاظویتم   ، ویتم زیادة قیمتھا كلما زادت في العمر ، األلبان التي یتم تربیتھا حتى 
على   استھالكھاویتم   فئة األبقار المنتجة إلىنتاج الحلیب الخام یتم تحویلھا  إعلى   ر المنتجةغیة األبقار  التحقق من قدر وعند ، زیادة النسل

ولذلك تقوم الشركة بفصل مزارع    تربیة الماشیة معرضة لمخاطر اإلصابة باألمراضن  إخمس سنوات.    وھو  المقدّر لھاالعمر اإلنتاجي  
كما یخضع القطیع لمعاییر طبیة صارمة للغایة وإجراءات احترازیة   األمراض للقطیعحتى یتم تالفي نقل األخرى  المشاریع   ناألبقار ع

 اإلصابة بھا.  أو  االنتقاللمنع مثل ھذه األمراض من  
 

 م: ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱و  م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في  الحیویة للشركة والتغیر فیھا   األصولوفیما یلي بیان ب
 

بقاراأل  البیان جماليإ  العجالت    
 

 (لایر سعودي)  (لایر سعودي)  (لایر سعودي) 
 ٦۳۲٬۱۷۱٬۳۱٤  ۲٥۳٬۸۳۹٬۷۰٤  ۳۷۸٬۳۳۱٬٦۱۰  م۲۰۲۰ ینایر ۱التكلفة كما في 

 ۳۳۱٬۹٥۷٬۹۱۳  ۱۹۱٬۰۱۰٬۷۲۰  ۱٤۰٬۹٤۷٬۱۹۳   التحویل أوإضافات نتیجة الوالدات 
 (۲٥۰٬۸۹٤٬٥٤۹)  (۱٤۰٬۹٤۷٬۱۹۳)  (۱۰۹٬۹٤۷٬۳٥٦)  و التحویلأ الوفاة أونتیجة البیع  االستبعاد

 ۷۱۳٬۲۳٤٬٦۷۸  ۳۰۳٬۹۰۳٬۲۳۱  ٤۰۹٬۳۳۱٬٤٤۷  م۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱التكلفة كما في 
 ۷۹٬٥۷٥٬۹۳٥  -  ۷۹٬٥۷٥٬۹۳٥  م۲۰۲۰ ینایر ۱مجمع االستھالك كما في 

 ٥۰٬۰٦۲٬۹٤۰  -  ٥۰٬۰٦۲٬۹٤۰  م ۲۰۲۰ العام خالل االستھالك
 (٤۱٬۸۹٥٬۸٤۲)  -  (٤۱٬۸۹٥٬۸٤۲)  م۲۰۲۰ العام خاللمجمع االستھالك المستبعد 
 ۸۷٬۷٤۳٬۰۳۳  -  ۸۷٬۷٤۳٬۰۳۳  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱مجمع االستھالك كما في 

 ٦۲٥٬٤۹۱٬٦٤٥  ۳۰۳٬۹۰۳٬۲۳۱  ۳۲۱٬٥۸۸٬٤۱٤  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱صافي القیمة الدفتریة كما في 
       

 ۷۱۳٬۲۳٤٬٦۷۸  ۳۰۳٬۹۰۳٬۲۳۱  ٤۰۹٬۳۳۱٬٤٤۷  ۲۰۲۱ ینایر ۱التكلفة كما في 
 ٤۱۲٬٦۳۱٬۹٦۰  ۲۳۹٬۹۲۱٬٤۸۲  ۱۷۲٬۷۱۰٬٤۷۸   التحویل أوإضافات نتیجة الوالدات 

 (۳۷۰٬٤۰۳٬۱۹۳)  (۱۷۲٬۷۱۰٬٤۷۸)  (۱۹۷٬٦۹۲٬۷۱٥)  و التحویلأ الوفاة أونتیجة البیع  االستبعاد
 ۷٥٥٬٤٦۳٬٤٤٥  ۳۷۱٬۱۱٤٬۲۳٥  ۳۸٤٬۳٤۹٬۲۱۰  م۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱التكلفة كما في 

 ۸۷٬۷٤۳٬۰۳۳     -                           ۸۷٬۷٤۳٬۰۳۳  م۲۰۲۱ ینایر ۱مجمع االستھالك كما في 
 ٥۱٬٥۷٦٬۳۰٦     -                           ٥۱٬٥۷٦٬۳۰٦  م ۲۰۲۰ العام خالل االستھالك

 (٦۹٬٤۱٤٬۲۰۲)     -                           (٦۹٬٤۱٤٬۲۰۲)  م۲۰۲۱ العام خاللمجمع االستھالك المستبعد 
 ٦۹٬۹۰٥٬۱۳۷  -  ٦۹٬۹۰٥٬۱۳۷  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱مجمع االستھالك كما في 

دیسمبر  ۳۱صافي القیمة الدفتریة كما في 
  م۲۰۲۱

۳۱٤٬٤٤٤٬۰۷۳  ۳۷۱٬۱۱٤٬۲۳٦  ٥۸٥٬٥٥۸٬۳۰۸ 

 
 

  



 الشركة الوطنیة للتنمیة الزراعیة (نادك)
 شركة مساھمة سعودیة  

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة كما في 
ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــ ــــــــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ  ــ

۲۸ 
 

 أصول غیر ملموسة -۱۷
برامج تراخیص    
 (لایر سعودي)  

   التكلفة 
 ۳۱٬٦۲۲٬۳۷۳  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في  التكلفة

 -  م۲۰۲۰ عام خاللاإلضافات 
 ۳۱٬٦۲۲٬۳۷۳  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱التكلفة كما في 

 ۱٦٬۲۲۳٬٥۸٤  م۲۰۲۱ عام خاللاإلضافات 
 ٤۷٬۸٤٥٬۹٥۷  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في  التكلفة
   اإلطفاء
 ۱۹٬۹۷۱٬۹۱٥  م۲۰۲۰ینایر  ۱كما في اإلطفاء مجمع 

 ۳٬٥۹۰٬۰۹۷  م۲۰۲۰ عاماإلطفاء خالل 
 ۲۳٬٥٦۲٬۰۱۲  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في اإلطفاء مجمع 

 ٦٬۳۲٥٬٦۹۹  م۲۰۲۱ عاماإلطفاء خالل 
 ۲۹٬۸۸۷٬۷۱۱  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في  اإلطفاء مجمع

   القیمة الدفتریة 
 ۱۷٬۹٥۸٬۲٤٦  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
 ۸٬۰٦۰٬۳٦۱  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 

 
 

 
 استثمارات -۱۸

 
م۲۰۲۰دیسمبر ۳۱  ۳۱ دیسمبر۲۰۲۱م ملكیة الحقوق بطریقة  استثمار  

 (لایر سعودي)  (لایر سعودي)  
 الغذائي القابضة *شركة األمن  

 ٥٠٬٨٨٨٬٧٧٦  - 

 ٥٠٬٨٨٨٬٧٧٦  - 
 

ع مجموعة أوالم الدولیة، وشركة الراجحي الدولیة لالستثمار وشركة ابناء  مدخلت الشركة في مشروع مشترك    الحاليخالل العام  *
 الثانیة.، وذلك باالستحواذ على شركة المطاحن  عبدالعزیز العجالن لالستثمار التجاري والعقاري

 
 اآلخر  الشاملحقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل    أدوات  فياستثمارات  
 

 
نسبة 

الملكیة 
(%) 

التكلفة 
 التاریخیة

 

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۲۱

 

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۲۰

 

التغیر في القیمة 
 م۲۰۲۱العادلة 

 

التغیر في القیمة 
 م۲۰۲۰العادلة 

 (لایر سعودي)  (لایر سعودي)  (لایر سعودي)  (لایر سعودي)  (لایر سعودي)     
الشركة الوطنیة إلنتاج 

 ۲٬۷۷٤٬۰۰۰  ۲٬۲٦۱٬۰۰۰  ٤٬۸٦۰٬۰۰۰  ۷٬۱۲۱٬۰۰۰  ٤٬۱۲۸٬۰۰۰ ٪۱۳٫۹۹ البذور (بذور) 

الشركة المتحدة لمزارع 
 (۱٬٥۱۷٬۰۰۰)  ۳٬۱۳۲٬۰۰۰  ۲٬۷٦۹٬۰۰۰  ٥٬۹۰۱٬۰۰۰  ٦۰۰٬۰۰۰ ٪۸٫۲٦ األلبان

الشركة المتحدة لتسویق 
 ٥۰۰٬۰۰۰ ٪۷٫۳۰ الدواجن (تحت التصفیة)

 
٥۰۰٬۰۰۰ 

 
٥۰۰٬۰۰۰ 

 
- 

 
- 

           
 ۱٬۲٥۷٬۰۰۰  ٥٬۳۹۳٬۰۰۰  ۸٬۱۲۹٬۰۰۰  ۱۳٬٥۲۲٬۰۰۰  ٥٬۲۲۸٬۰۰۰  اإلجمالي

مخصص االنخفاض في قیمة 
استثمارات في أدوات حقوق 
ملكیة بالقیمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر 

 المتاحة للبیع 

 )٥۰۰٬۰۰۰( 

 

(٥۰۰٬۰۰۰) 

 

(٥۰۰٬۰۰۰) 

 

- 

 

- 

صافي قیمة استثمارات في 
أدوات حقوق ملكیة بالقیمة 
العادلة من خالل الدخل 
 الشامل اآلخر المتاحة للبیع

 ٤٬۷۲۸٬۰۰۰ 

 

۱۳٬۰۲۲٬۰۰۰ 

 

۷٬٦۲۹٬۰۰۰ 

 

- 

 

- 

 



 الشركة الوطنیة للتنمیة الزراعیة (نادك)
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۲۹ 
 

 استثمارات(تتمة)-۱۸
 (تتمة) اآلخر  الشاملحقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل    أدوات  فياستثمارات 

الدخل الشامل اآلخر أدوات  في  تم قیاس استثمارات  لألدوات  ( ۹الدولي رقم   تقریرالر  اوفقًا لمعیحقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل 
ثمارات المتاحة للبیع في قیمة  في قیمة االستنخفاض االیتمثل مخصص    .)قیاس القیمة العادلة(  ۱۳الدولي رقم   ومعیار التقریر)  المالیة

 لوضع الشركة تحت التصفیة.    لتسویق الدواجن نظراً في الشركة المتحدة  ستثمار  اال
   

م۱۲۰۲دیسمبر ۳۱  أصول حیویة (متداولة) -۱۹ م۲۰۲۰دیسمبر ۳۱    
 (لایر سعودي)  (لایر سعودي)  

 ۳٬۰٦٤٬۱٥۲  -  أعالف خضراء (مشروع السودان)
 ۲٤٬٦۲٥٬۰۳۷  ۲٤٬۱۱۸٬۷۹۳  محاصیل سنویة

  ۲٤٬۱۱۸٬۷۹۳  ۲۷٬٦۸۹٬۱۸۹ 
 
 

 المخزون -۲۰

م۱۲۰۲دیسمبر  ۳۱  
  (لایر سعودي)

 

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 (لایر سعودي)

    
 ۲۸٤٬۹۸۳٬٦۳٤  ۲۹۳٬۲۷۷٬۹۸۲  خاممواد 

 ۹۲٬۸۷۱٬۲۳٥  ۹٦٬٤۰۰٬۰۳٤ قطع غیار 
 ۷٥٬۳۳٤٬٤۰۰  ٤٥٬۲۹٦٬۳٥۰ مخزون منتجات زراعیة 

 ۱۰۳٬۷٦٦٬۰٦۸  ۸۷٬٤٦٥٬۸٦۲ تام الصنع  إنتاجمخزون 
 ۸٬٤٤٥٬۱۱٤  ۸٬۰۱۷٬٤۲۷ منتجات حیوانیة (سماد) 

 ۷٬۲٥٤٬۱۸۰  ٤٬٥۹۷٬۲٦۲  وزیوتوقود 
 ٥۳٥٬۰٥٤٬۹۱۷  ٥۷۲٬٦٥٤٬٦۳۱ 

 (۳٦٬۰۹۲٬۱۱۹)  (۸۲٬۹۹۰٬۹٥٥) بطيء الحركة مخزون مخصص
 ٤٥۲٬۰٦۳٬۹٦۲  ٥۳٦٬٥٦۲٬٥۱۲ 
    

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ مخزون بطيء الحركة 
 (لایر سعودي)  سعودي)(لایر   

 ۱۸٬۰۳٦٬٥۷۱  ۳٦٬۰۹۲٬۱۱۹ بدایة السنة  في الرصید
 ۱۸٬۰٥٥٬٥٤۸  ٤٦٬۸۹۸٬۸۳٦ )۷(إیضاح  المخزون، صافي مخصص حركة

 ۳٦٬۰۹۲٬۱۱۹  ۸۲٬۹۹۰٬۹٥٥ نھایة السنة  في الرصید
 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱   بغرض البیع  مقتناهأصول حیویة   -۲۱
 

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۲۰

 (لایر سعودي)  سعودي)(لایر   
 ۲٥٬۱۱۲٬٤٤۸  ۳٥٬۰٤٦٬۹٤۳  بغرض البیع مقتناهأصول حیویة 

 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ وأرصدة مدینة أخرى مدینون تجاریون ومصروفات مدفوعة مقدماً -۲۲

 (لایر سعودي)  (لایر سعودي) 
 ٢٥٧٬٤٨٧٬٥٩٧  ۲٥٤٬۸۳۹٬۱۳٤ المدینون التجاریون*

 ٨١٬٨٤٤٬٩٥٦  ۱۰۲٬٤۷۳٬٤٤٤ حكومیة مستحقة**إعانات 
 ٢٢٬٦٩٦٬٠٧٧  ۱۷٬٤۸۷٬۳۹۲ موظفین  ذمم

 ٧٬٣٢٦٬٤٦٣  ۹٬۲۱۷٬۰۰۸  آخرون مدینون
 ۳۸٤٬۱۰٦٬۹۷۸  ٣٦٩٬٣٥٥٬٠٩٣ 

 (٤٣٬٤٢٧٬٦١٣)  (٤۸٬٦٥۸٬۱٥۲) التجاریةنخفاض في الذمم المدینة مخصص اال
   (٤۷٬۱۱۹٬۰۹٥) المستحقةمخصص اإلعانات الحكومیة 

 ۲۸۸٬۲۳۹٬۷۳۱  ٣٢٥٬٩٢٧٬٠٩٣ 
 

 كأصول مالیة تم قیاسھا بالتكلفة المطفأة.  أعالهالمفصح عنھم  والمدینون اآلخرون  تم تصنیف المدینون التجاریون    *  
 الجھاتتوفرھا ** تمثل اإلعانات الحكومیة المستحقة المبالغ المطالب بھا من الحكومة وتعتبر قابلة لالسترداد من الحكومة ألنھا تفي بالمعاییر التي 

 ومن المؤكد بشكل معقول أن الدعم سیتم استالمھ. ،الحكومیة
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



 الشركة الوطنیة للتنمیة الزراعیة (نادك)
 شركة مساھمة سعودیة  

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة كما في 
ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــ ــــــــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ  ــ

۳۰ 
 

 (تتمة) وأرصدة مدینة أخرى مدینون تجاریون ومصروفات مدفوعة مقدماً - ۲۲
 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱م                  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱                                                                        مدفوعات مقدمة -۲۲

 (لایر سعودي)  (لایر سعودي) 
 ۹۷٬۳٤۱٬٤۰۲  ۲٤۹٬٥۰۷٬٦٥٤ مدفوعات مقدمة للموردین

 ۱۹٬۲۳۷٬۳۳٥  ۳۲٬۱٤٦٬۰۲٥ مدفوعة مقدما واخريمصاریف 
 ۲۸۱٬٦٥۳٬٦۷۹  ۱۱٦٬٥۷۸٬۷۳۷ 

 -  (۱۷٬۸۲۸٬۳۲٤) المدفوعات المدفوعة مقدما مخصص انخفاض
 ۲٦۳٬۸۲٥٬۳٥٥  ۱۱٦٬٥۷۸٬۷۳۷ 

     
   ملیون لایر  ۱۷٫۸۲بمبلغ المقدمة ووجدت أن بعض المدفوعات  ة مقدماً المدفوع المبالغ خالل العام قامت الشركة بتقییم إمكانیة استرداد واستخدام 

    سعودي والتي ال یمكن تقدیر إمكانیة استردادھا وبالتالي تم تكوین مخصص لذلك.
 

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ نخفاض في قیمة الذمم المدینةاال
 (لایر سعودي)  (لایر سعودي) 

 ۳۹٬۱۱۷٬۷۳٥  ٤۳٬٤۲۷٬٦۱۳ الرصید في بدایة السنة 
 ٤٬۳۰۹٬۸۷۸  ٥٬۲۳۰٬٥۳۹ التجاریةالذمم المدینة  انخفاض خسائر

 ٤۳٬٤۲۷٬٦۱۳  ٤۸٬٦٥۸٬۱٥۲ الرصید في نھایة السنة 
                   

                    
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ قد وأرصدة لدى البنوكن -۲۳

 (لایر سعودي)  (لایر سعودي) 
 ٦٤٬۳۸۱٬۸٥۸  ۸۱٬۹۱۸٬۳٥٥ أرصدة نقدیة لدى البنوك 

 ٤٬۳۳۱٬۹۹٦  - نقد بالصندوق 
 ۸۱٬۹۱۸٬۳٦  ٥٥۸٬۷۱۳٬۸٥٤ 

 
 

 رأس المال -۲٤
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۲۱
 

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 ۱۰۱٬٦٤۰٬۰۰۰  ۱۰۱٬٦٤۰٬۰۰۰ سھم)األسھم المصرح بھا (عدد األ
    

 حركة األسھم الصادرة    
 القیمة  األسھم عدد األسھم العادیة الصادرة والمدفوعة بالكامل

 )سعودي(لایر  
 ۱٬۰۱٦٬٤۰۰٬۰۰۰  ۱۰۱٬٦٤۰٬۰۰۰ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في  كما
 ۱٬۰۱٦٬٤۰۰٬۰۰۰  ۱۰۱٬٦٤۰٬۰۰۰ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  كما

 
 نظامي  احتیاطي-۲٥

من صافي ۱۰نسبتھ ما تحویل  الشركة على  یجبالشركات في المملكة العربیة السعودیة،    ونظام  للشركةنظام األساسي لوفقاً ل   ربح ٪ 
یبلغ ھذا   النظامي  االحتیاطيإلى    السنة مالھا. إن ھذا ۳۰  االحتیاطيحتى  من رأس  للتوزیع على  النظامي  االحتیاطي٪  قابل  غیر 

 المساھمین. ومع ذلك یمكن استخدامھ لتغطیة خسائر الشركة أو زیادة رأس مالھا.
 

     أخرى  احتیاطیات -۲٦
 (لایر سعودي)  

  ۲۰٬٦۳۷٬۰۰٦  م۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید كما في 
   اتالتغیر

 ۱٬۲٥۷٬۰۰۰  حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدواتفي القیمة العادلة الستثمارات في  التغیر 
     ۷٤۷٬۸٤۷  كتواري على االحتیاطیات األخرىحتساب االال تعدیالت وفقاَ

 ۲٬۰۰٤٬۸٤۷  إجمالي التعدیالت على حقوق الملكیة األخرى 
 ۲۲٬٦٤۱٬۸٥۳  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في الرصید 

   التغیرات
 ٥٬۳۹۳٬۰۰۰  حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدواتفي القیمة العادلة الستثمارات في  التغیر

 (۲٬۸۳۰٬٤۲٤)  كتواري على االحتیاطیات األخرىحتساب االال تعدیالت وفقاَ
 ۲٬٥٦۲٬٥۷٦  إجمالي التعدیالت على حقوق الملكیة األخرى 

 ۲٥٬۲۰٤٬٤۲۹   م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید كما في 



 الشركة الوطنیة للتنمیة الزراعیة (نادك)
 شركة مساھمة سعودیة  

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة كما في 
ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــ ــــــــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ  ــ

۳۱ 
 

 تسھیالتوقروض مرابحة -۲۷
  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱       

عملة   
 القرض 

سعر 
  الفائدة

تاریخ 
 القیمة الدفتریة اإلسمیةالقیمة  القیمة الدفتریة القیمة اإلسمیة   االستحقاق 

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي          

تسھیالت بنكیة إسالمیة 
)۲۸-۱ ( 

لایر 
 سعودي 

 سایبور
 +

ھامش 
 ربح 

۲۰۲۲ – 
۲۰۲۸   ۱٬٦۲٦٬۷۳۷ ۱٬٦۳۱٬۰٤۰ ۱٬٤۷۸٬۳٥۰ ۱٬٤۸٤٬۲۷۹  

صندوق التنمیة قرض 
 ) ۲-۲۸الزراعي (

لایر 
 – ۲۰۲۲ ثابت  سعودي 

۲۰۲۷   ٥٬٤٦۳ ٥٬٤٦۳  ٦٬٤٥٤ ٦٬٤٥٤ 

 ۱٬٤۹۰٬۷۳۳ ۱٬٤۸٤٬۸۰٤ ۱٬٦۳٦٬٥۰۳ ۱٬٦۳۲٬۲۰۰         القروض إجمالي 
 
العام   بلغ - البنوك خالل    نسبة  تتفاوت حیثأساس سنوي،    على )٪۲٫۸۲ :م۲۰۲۰(  ٪۲٫۰۱ م۲۰۲۱المتوسط المرجح لھامش ربح 

 األجل.   قصیرةوالقروض متوسطة  بین الربح ھامش 
 .مقدمة من الشركة  البنوك المحلیة مقابل سندات ألمرنحت القروض من  مُ  -

 
 یلي:كما   قائمة المركز الماليفي  یتم عرض القروض  

م۱۲۰۲دیسمبر  ۳۱   م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱    
لایر سعوديألف   ألف لایر سعودي متداولة الغیر  لوباتمطال  

 ٥٬٤٦۳  ٤٬٤۷۲  اتقروض بضمان
 ۸۷٥٬٥۱۲  ۱٬۱٤٦٬۰۱۱  ألمر سندات أو بضماناتقروض غیر مضمونة 

  ۱٬۱٥۰٬٤۸۳  ۸۸۰٬۹۷٥ 
    متداولة ال لوباتمطال

 ۹۹۱  ٩٩١  اتقروض بضمان
 ٦۰۸٬۷٦۷  ٤٨٥٬٠٢٩ ألمر سندات أو بضماناتقروض غیر مضمونة 

 ٦   ٤٨٦٬٠٢٠۰۹٬۷٥۸ 

 تسھیالت مرابحة إسالمیة منحت من بنوك محلیة    ۲۷-۱

وفقاً  ت ھذه التسھیال  تستحق  .مُنحت التسھیالت البنكیة اإلسالمیة (عقود بیع بالمرابحة) مقابل سندات ألمر صادرة بواسطة الشركة
 دیسمبر  ۳۱كما في    غیر المستخدمةبلغ حجم التسھیالت   .ةستحقاق لكل بنك على حده، وھي في الغالب ذات طبیعة متجددلجداول اال

 .لایر سعودي) ملیون ٦۰۸: م۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱، (ن لایر سعوديملیو ٦۹۷مبلغ  م ۲۰۲۱

 قروض صندوق التنمیة الزراعي    ۲۷-۲

الزراعیة  ۲۰۱۲مایو   ٥ھـ (الموافق  ۱٤۳۳الثاني    ىجماد ۲٤بتاریخ   م)، تمت الموافقة على منح الشركة قرض من صندوق التنمیة 
ملیون لایر سعودي، بضمان أرض مملوكة للشركة وما أقیم علیھا وما یستجد  ۸٫۳٥بقیمة إجمالیة قدرھا   ۸۰۳٤۰٥۰۰۹تحت رقم  

) وتنتھي بتاریخ م۲۰۱۸سبتمبر  ۱٤ھـ (الموافق  ۱٤٤۰محرم    ٤یة تبدأ من  من إضافات وتوسعات على أن یتم السداد على أقساط سنو
الزیتون.  .)م۲۰۲۷سبتمبر    ۸ھـ (الموافق  ۱٤٤۹محرم   ٤  تم استخدام قیمة القرض لتمویل مشروع شبكات ري تنقیط شتالت 

 ۸۰۳۸۰٥۰٤۸م)، تمت الموافقة على منح الشركة قرض آخر تحت رقم ۲۰۱۲سبتمبر    ۱۷ھـ (الموافق  ۱٤۳۳ذو القعدة   ۱بتاریخ  
ملیون لایر سعودي، بضمان سیارات وآالت ومعدات مملوكة للشركة على أن یتم السداد على أقساط سنویة  ۱٫٦بقیمة إجمالیة قدرھا  

م). تم ۲۰۲٤مایو   ۸ھـ (الموافق  ۱٤٤٥ذو القعدة    ۱م) وتنتھي بتاریخ  ۲۰۱٥أغسطس    ۱٥فق  ھـ (الموا۱٤۳٦ذو القعدة   ۱تبدأ من 
من صندوق التنمیة الزراعي  بلغ رصید ھذه القروض    دوالسمسم. وقاستخدام القرض بالكامل للمساھمة في مشروع معاصر الزیتون  

 ملیون لایر سعودي). ٦٫٥: م۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٥٫٥  م مبلغ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱كما في  

 لموظفیناالتزامات منافع   -۲۸
ة عند ترك الموظف  إجمالیبحیث توفر مكافأة    )۱۹  محددة (كما ھو محدد في معیار المحاسبة الدولي رقم  منافعتقوم المنشأة بتشغیل خطة 

ولذلك فإن الخطة والتزاماتھا أكثر حساسیة للتغیرات    السعودیة.للخدمة في الشركة، بما یتماشى مع قانون العمل الحالي في المملكة العربیة  
 .  االلتزاماتفي الزیادات المستقبلیة في المرتبات ومعدالت االنسحاب في المستقبل ومعدل الخصم المستخدم في تقییم  

لمتطلبات معیار المحاسبة   وفقاً لمتوقعة  ا  االئتمانطریقة وحدة    استخدامتم تقییم التزامات الخطة ب  ، حیثوال یطلب من الشركة تمویل الخطة
معروف حالیاً  .۱۹الدولي رقم  مبلغ وتوقیت االستحقاقات المستحقة في المستقبل غیر  قیمة  وبما أن  فقد وضعت افتراضات لوضع   ،

  منھجیات تتوافق مع متطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم استخدامب  االفتراضاتوقد استمدت ھذه  ، لاللتزامات المتعلقة بالخدمة السابقة
عندما ال تتطابق و  ، أي تغییرات في االفتراضات مع مرور الوقت تعكس التغیرات في الظروف المالیة واالقتصادیة والدیموغرافیة  .۱۹

   في السنوات المالیة المستقبلیة.اآلخر  لشامل  التغیر ضمن قائمة الدخل ا  إدراج ذلكیتم    ، بھاالمعمول    االفتراضاتالخبرات المستقبلیة مع  
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۳۲ 
 

 لموظفین (تتمة)االتزامات منافع  -۲۸
 
 :ھي كما یليشركة  لللحركة في القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة لخطة مكافأة نھایة الخدمة  ا

م۱۲۰۲دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱    
 (لایر سعودي)  (لایر سعودي)  

 ۱٦٥٬۸۱۳٬٥٥۸  ۱٦٥٬٦۱۹٬٦۱۷ السنةالمحددة في بدایة لمنافع التزامات ا
 ٤٬٦۰۰٬۳۱۲  ٤٬۱۷٦٬۲۱۰ تكلفة الفائدة

 ۱۷٬۷۹٥٬٤۱۰  ۱۷٬۸۹۲٬۰۳۸ تكلفة الخدمة الحالیة
 (۲۱٬۸٤۱٬۸۱٦)  (۲۷٬٥۱٤٬۸٤٦) الفوائد المدفوعة

 (۷٤۷٬۸٤۷)  ۲٬۸۳۰٬٤۲٤ آلخر الشامل الدخل فيالخسارة / (المكاسب) االكتواریة 
 ۱٦٥٬٦۱۹٬٦۱۷  ۱٦۳٬۰۰۳٬٤٤۳ السنةالمحددة في نھایة  منافعالتزامات ال

 

 :االكتواریةللدراسة  وفقاً م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱و م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱لسنة المنتھیة في ل ھاوفیما یلي بیان بقیمة المبالغ التي تم تعدیل

م۱۲۰۲دیسمبر ۳۱     م۲۰۲۰دیسمبر ۳۱    
سعودي)(لایر       (لایر سعودي)  

 ۱۷٬۷۹٥٬٤۱۰  ۱۷٬۸۹۲٬۰۳۸   تكلفة الخدمة الحالیة
 ٤٬٦۰۰٬۳۱۲  ٤٬۱۷٦٬۲۱۰   تكلفة الفائدة

 ۲۲٬۳۹٥٬۷۲۲  ۲۲٬۰٦۸٬۲٤۸   للسنة  الخسارة أو الربحالمصاریف المحملة على قائمة 
 

 :من البنود التالیةم  ۲۰۲۰وم  ۲۰۲۱للسنوات    الموظفینالمتعلقة بخطة مزایا  األخرى  الشاملة    یراداتتتكون اإل

م۲۰۲۰دیسمبر ۳۱     م۲۰۲۰دیسمبر ۳۱    
 (لایر سعودي)  (لایر سعودي)    

) االكتواریة الناجمة عن التغیرات في االفتراضات األرباح/ ( الخسائر
 ۲٬۰٥۰٬۰۳۷  -   المالیة

 (۲٬۷۹۷٬۸۸٤)  ۲٬۸۳۰٬٤۲٤   الخبرةالخسارة / (المكاسب) االكتواریة الناتجة عن تعدیل 
 (۷٤۷٬۸٤۷)  ۲٬۸۳۰٬٤۲٤   آلخر الشامل الدخل فيالخسارة / (المكاسب) االكتواریة 

 
  المحددة لخطة مكافأة نھایة الخدمة للموظفین:  المنافعالھامة المستخدمة في تحدید التزامات    االفتراضاتوفیما یلي بیان 

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱  
 ٪۲٫۷٥  ٪۳٫۰۰   الخصمنسبة 
 ٪۳٫٥  ٪۳٫۷٥   المتوقعةفي الرواتب  الزیادةنسبة 

 النسبة: العمر  Age: Ratio  االنسحاب من العمل
( النسبة متوسط )   ۱۸-۲٥:۱۸٫۷٥٪  ۱۸-۲٥:۱۸٫۷٥٪ 

  ۲٦-۳۰:۱٥٫۰۰٪  ۲٦-۳۰:۱٥٫۰۰٪ 
  ۳۱-٥۰:۷٫٥۰٪  ۳۱-٥۰:۷٫٥۰٪ 
  +٥۱:۳٫۷٥  ٪٥۱+   :۳٫۷٥٪ 
 

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ دائنون تجاریون وأرصدة دائنة أخرى  -۲۹

 (لایر سعودي)  (لایر سعودي) 
 ٤۱۱٬٥۱٤٬۷۷۱  ٤٨٧٬٧٣٨٬٢٣٢ دائنون تجاریون 

 ۹۸٬۹٦۳٬۹۹٥  ۱٤۰٬۲٤٤٬۸۹۱ مصروفات مستحقة 
 ٦٦٬۹۳٥٬۲۳۱  ٤٤٬٥۸۱٬۸٤۲ مستحقات موظفین

 ۹٬۱۱۸٬۱۱۸  ٥٬٦۳٤٬۱۸۷ من عمالء  ةمدفوعات مقدم
 ۲٬۲۷۷٬۳۳۳  ٦٬٢٤٢٬٧٥٠ القة ع ودائنون تجاریون ذ

 ۱۷٬۲۷٤٬۲۰٥  ۲۹٬٤٥۸٬۹۲۷ دائنون آخرون 
 ٦۰٦٬۰۸۳٬٦٥۳  ۷۱۳٬۹۰۰٬۸۲۹ اإلجمالي 
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۳۳ 
 

 مستحقة  أرباحتوزیعات  -۳۰
 المستحقة:الجدول أدناه یوضح حركة توزیعات األرباح  

 (لایر سعودي)  
 ۳۳٬۳۸۱٬۲۰٦  م۲۰۲۰ ینایر ۱رصید 

 (۲٥۰٬٤۷۰)  م۲۰۲۰توزیعات مدفوعة خالل عام 
 ۳۳٬۱۳۰٬۷۳٦  م۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱رصید 

 (۳۲۰٬۹٥۸)  م۲۰۲۱توزیعات مدفوعة خالل عام 
 ۳۲٬۸۰۹٬۷۷۸  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱رصید 

   
 (لایر سعودي)  مخصص زكاة       -۳۱

 ۳۳٬۳۹۲٬٥۹۹  م۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 
 ٥٬٤۰۰٬۰۰۰   السنةالمكون خالل 

 ۳۱٥٬۹۱۲  زكاة محاصیل (السودان)
 ٥٬۷۱٥٬۹۱۲  الخسارة أو الربح قائمة ىجمالي المحمل علإ

 (۱٬۰٥٤٬۷۱٥)  السنة خاللزكاة مدفوعة 
 ۳۳٬۳۹۲٬٥۹۹  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في 

   
 ۳۳٬۳۹۲٬٥۹۹  م۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید كما في 

   المخصص المعترف بھ خالل السنة
 ٦٬۰۰۰٬۰۰۰   السنةالمكون خالل 

 ۳۳٬٦٦٥٬۸۰۹  مخصص الزكاة عن السنوات السابقة
 ۳٥٬۸٦٤  زكاة محاصیل (السودان)

 ۳۹٬۷۰۱٬٦۷۳  الخسارة أو الربح قائمة ىجمالي المحمل علإ
 (۸٤۳٬۸٥۷)  السنة خاللزكاة مدفوعة 

 ۷۲٬۲٥۰٬٤۱٥  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 

أصدرت الھیئة ربطاً    .(الھیئة)  والضریبة والجماركزكاة  الھیئة  من   م۱۹۹۷للسنوات حتى    للزكاة النھائيالربط  حصلت الشركة على 
بعدم قبول  صدر قرار لجنة االعتراض وقد الشركة على بعض بنوده لدى الھیئة.   اعترضتم و۲۰۰٦سنة إلى م  ۱۹۹۸من  للسنوات 

على البنود محل الخالف.  الشركة  والتي أیدت موقف  قامت الشركة باالستئناف على ھذا القرار لدى اللجنة االستئنافیة    .اعتراض الشركة
قرارھا لصالح الزكاالشركة وقامت   أصدرت اللجنة االستئنافیة  ملیون لایر سعودي إلى    ۱۲٫۱ة المستحقة على الشركة من  بتخفیض 

ملیون لایر سعودي مقابل الربوط المعدلة وقدمت اعتراضًا على الربوط    ٤٫۹قدمت الشركة ضمانًا بنكیًا بقیمة    .ملیون لایر سعودي ٤٫۹
الفصل االبتدائیة برفض   ةر قرار لجناألمانة العامة للجان الضریبة وصد يتم إحالة االعتراض ال .م۲۰۰٦و   م۲۰۰٥المعدلة لعامي  

امام اللجنة   تاریخ  ، االستئنافیةالدعوى وتم االستئناف  تحدید جلسة حتي    -م  ۲۰۱٤أصدرت الھیئة ربوطاً زكویة لألعوام   .ولم یتم 
العام الحالي وھي قید المناقشة حالیاً.  الھیئة، على بعض بنودھا لدى    اً إعراضم، وقدمت الشركة  ۲۰۲۰ خصصت الشركة مبلغ   خالل 
 .ملیون لایر سعودي للسنوات المذكورة بناءً على رأي استشاري خارجي  ۳۳٫۷

   محتملةال االلتزاماتوالتعھدات  -۳۲
 الرأسمالیة  االلتزامات

 ۲٥٫۰٦م:    ۲۰۲۰ر  دیسمب  ۳۱ومعدات (  وآالتملیون لایر سعودي مقابل عقود تورید ممتلكات    ٦۷٫۳٦الرأسمالیة   االلتزاماتبلغت  
 .ملیون لایر سعودي)

   المستندیة  االعتمادات

 م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱(م  ۲۰۲۱  دیسمبر  ۳۱في  لایر سعودي    ملیون  ۲۲۸٫۳۱مبلغ    ات المستندیةمقابل االعتماد  محتملةبلغت االلتزامات ال
 ملیون لایر سعودي).    ۱۸۰٫٦۸

 
 خطابات الضمان

    م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱م (۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱لایر سعودي في  ملیون  ٥٤٫۳٤ الضمان مبلغمقابل خطابات  المحتملة  بلغت االلتزامات  
 ملیون لایر سعودي).  ٦٦٫۲۳
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۳٤ 
 

   العادلةالقیمة  -۳۳
الدخل   التكلفة المطفأة فیما عدا االستثمارات في حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل  قیاس األصول وااللتزامات المالیة بطریقة  تم 

قیاسھا بالقیمة العادلة. یفترض في قیاس القیمة العادلة أن األصل أو االلتزام المالي یتم تبادلھم في أسواق نشطة الشامل اآلخر والتي یتم 
التزام أو شراء أصل منتظمة لتحویل  مشاركین في سوق  قیاس األصل أو  .وبعملیات منتظمة بین  في حال عدم وجود سوق نشطة یتم 

یؤخذ باالفتراضات التي یمكن ان یأخذھا مشاركي السوق لتعظیم منافع استخدام األصل، قامت    .لااللتزام في السوق التي تعظم قیمة األص 
الشركة باالعتماد على طرق تقییم لالستثمارات في حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل معتمده على اداء أصول مالیة 

 صل نفسھ وذلك لتعظیم المنافع من األصل.مشابھة في سوق نشطة مع األخذ في االعتبار أداء األ

 قیمھا العادلة. عنالمالیة المفصح عنھا في قائمة المركز المالي ال تختلف جوھریاً    وااللتزامات  لألصولالقیمة الدفتریة  
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

 القیمة العادلة   القیمة الدفتریة  

 
بالقیمة  بالتكلفة المطفأة 

المستوى   جمالي إ العادلة 
 األول 

المستوى 
 الثاني 

المستوى 
 جمالي إ الثالث

 
ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

         األصول المالیة 
استثمارات في أدوات حقوق 

ملكیة بالقیمة العادلة من خالل 
 اآلخرالدخل الشامل 

- ۱۳٬۰۲۲ ۱۳٬۰۲۲ 
 

- ۱۳٬۰۲۲ - ۱۳٬۰۲۲ 

ذمم مدینة تجاریة وذمم مدینة 
 - - - -  ۲۷۷٬٦٦۰ - ۲۷۷٬٦٦۰ أخرى 

 - - - -  ۸۱٬۹۱۸ - ۸۱٬۹۱۸ نقد وأرصدة لدى البنوك 
 ۳٥۹٬٥۷۸ ۱۳٬۰۲۲ ۳٥۹٬٥۷۸  - ۱۳٬۰۲۲ - ۱۳٬۰۲۲ 

         االلتزامات المالیة 
ذمم دائنة تجاریة وذمم دائنة 

  ٦۸٦٬۸۹٦ - ٦۸٦٬۸۹٦ أخرى 
- - - - 

 - - - -  ۱٬٦۳٦٬٥۰۳ - ۱٬٦۳٦٬٥۰۳ قروض 
 - - - -  ۷۰٬۳٤۹ - ۷۰٬۳٤۹ اإلیجارات  التزامات

 ۲٬۳۹۳٬۷٤۸ - ۲٬۳۹۳٬۷٤۸  - - - - 
 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ 

 القیمة العادلة   القیمة الدفتریة  

 
بالقیمة  بالتكلفة المطفأة 

المستوى   جمالي إ العادلة 
 األول 

المستوى 
 الثاني 

المستوى 
 جمالي إ الثالث

 
ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

         األصول المالیة 
استثمارات في أدوات حقوق 

ملكیة بالقیمة العادلة من خالل 
 اآلخرالدخل الشامل 

- ۷٬٦۲۹ ۷٬٦۲۹ 
 

- ۷٬٦۲۹ - ۷٬٦۲۹ 

ذمم مدینة تجاریة وذمم مدینة 
 - - - -  ۲۸٦٬۷٥۳ - ۲۸٦٬۷٥۳ أخرى 

 - - - -  ٦۸٬۷۱٤ - ٦۸٬۷۱٤ نقد وأرصدة لدى البنوك 
 ۳٥٥٬٤٦۷ ۷٬٦۲۹ ۳٦۳٬۰۹٦  - ۷٬٦۲۹  ۷٬٦۲۹ 

         االلتزامات المالیة 
ذمم دائنة تجاریة وذمم دائنة 

  ٥۸۹٬۰۸۸ - ٥۸۹٬۰۸۸ أخرى 
- - - - 

 - - - -  ۱٬٤۹۰٬۷۳۳ - ۱٬٤۹۰٬۷۳۳ قروض 
 - - - -  ٦۲٬۷٥۹ - ٦۲٬۷٥۹ اإلیجارات  التزامات

 ۲٬۱٤۲٬٥۸۰ - ۲٬۱٤۲٬٥۸۰  - - - - 
 

  



 الشركة الوطنیة للتنمیة الزراعیة (نادك)
 شركة مساھمة سعودیة  

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة كما في 
ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــ ــــــــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ  ــ

۳٥ 
 

 إدارة مخاطر االستثمارات المالیة -۳٤
 :المالیةلألدوات    ھااستخداممن خالل  التالیةللمخاطر    الشركةتتعرض  

 االئتمان  مخاطر -أ
 السیولة  مخاطر -ب
 مخاطر السوق -ت

عاله، وأھداف الشركة وسیاساتھا وإجراءاتھا لقیاس أالشركة لكل من المخاطر المذكورة  معلومات عن تعرض  یضاحیعرض ھذا اإل
ویركز برنامج إدارة المخاطر    ، في ھذه القوائم المالیة  أخرىكمیة    إیضاحات  یتم إدراجكما    وإدارة المخاطر، وإدارة الشركة لرأس المال. 

السلبیة المحتملة على األداء المالي للشركة. تتضمن األدوات    اآلثارتقلیل   إلىبشكل عام على عدم إمكانیة التنبؤ باألسواق المالیة ویسعى  
راف ذات عالقة والقروض  قصیرة األجل والمدینین والمستحق من أط  واالستثماراتالمالیة المدرجة في المركز المالي النقد وما في حكمھ  

 . المتداولة األخرى أطراف ذات عالقة والمصروفات المستحقة، وكذلك المطلوبات    إلىقصیرة األجل وطویلة األجل والدائنین والمستحق  

 مخاطر االئتمان  ۱-۳٤

تتعرض  ، خسارة مالیة  إلىھي مخاطر عدم وفاء الطرف المقابل بالتزاماتھ بموجب أداة مالیة أو عقد أعمال مما یؤدي   االئتمانمخاطر  
 .التمویل) ومن أنشطة التجاریة  المدینةللذمم   رئیسیة(بصفة   التشغیلیة أنشطتھالمخاطر االئتمان من    الشركة

 :الجدول أدناهاطر موضحة كما في  خاألصول المالیة المعرضة للم

م۲۰۲۱دیسمبر ۳۱  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱    
 (لایر سعودي)  (لایر سعودي) 
    

 ٦۸٬۷۱۳٬۸٥٤  ۸۱٬۹۱۸٬۳٥٥ نقد وأرصدة لدى البنوك 
 ۲۸٦٬۷٥۳٬۱٤۳  ۲۷۷٬٦٥۹٬٦٦۲ مدینون تجاریون ومدینون آخرون 

 ۳٥۹٬٥۷۸٬۰۱۷  ۳٥٥٬٤٦٦٬۹۹۷ 
 التجاریة المدینةالذمم  

لسیاسة الشركة وإجراءاتھا ومراقبتھا المتعلقة بإدارة مخاطر    وفقاً تتم إدارة مخاطر ائتمان العمالء من قبل كل قطاع من قطاعات األعمال  
على تاریخ تعامل العمیل مع الشركة ومدى التزامھ   ناءً ببناء على بطاقة تقییم لكل عمیل    للعمیل  االئتمانیتم تقییم جودة   ائتمان األعمال.

ساس تقدیراتھا  أتقوم الشركة باحتساب مخصص لالنخفاض في القیمة على  ، بالسداد من خالل تحدید فترة سماح وحد ائتماني لكل عمیل
ر خسارة متوقع من عمالء محددین   المخصص من عنص  لھذا  الرئیسیة  المكوناتوتتمثل  ، للخسائر المتكبدة فیما یتعلق بالمدینین التجاریین

یتعلق بالخسائر التي یمكن تکبدھا والتي لم یتم تحدیدھا   مایفوكذلك عنصر الخسارة المجمع الذي یتم تقدیره لمجموعة من العمالء المماثلة  
المجمع بناءً   بعد. التاریخیة إلحصاءات التحصیل للعمالء المماثل یتم تحدید مخصص الخسائر  أنھ ال یوجد   ةتعتقد اإلدار  ، ةعلى البیانات 

 .العادي في الذمم المدینةنخفاض االالمطلوبة الزائد عن    ئتماناالمخصص إضافي لمخاطر  

من األرصدة المستحقة    ٪۱۸% من األرصدة في المملكة العربیة السعودیة،  ۸۲التجاریون من    المدینینالمستحقة من    ةتتكون األرصد
 ٪ على التوالي).۱۸٪ و ۸۲: م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱( .م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في   الخلیجيدول مجلس التعاون من  

 

 وأعلى.   BBBیتراوح من   ائتمانيتصنیف    األرصدة النقدیة بالبنوك ذات

 مخاطر السیولة    ۲-۳٤

من خالل   االلتزاماتالمرتبطة ب  االلتزاماتمخاطر السیولة ھي مخاطر مواجھة الشركة صعوبات في الوفاء ب المالیة التي یتم تسویتھا 
كافیة للوفاء بالتزاماتھا إلار  إن نھج الشركة في إدارة السیولة ھو التأكد قد  تسلیم نقد أو أصل مالي آخر. مكان من أن لدیھا دائما سیولة 

عدم    مند تنتج مخاطر السیولة ق  ، المخاطرة بسمعة الشركةو  عند استحقاقھا في الظروف العادیة والصعبة دون تكبد خسائر غیر مقبولة أ
من أموال الشركة في  اً كبیر جزءاً یتم استثمار   ، على مقربة من قیمتھ العادلةواألصل المالي بسرعة  أو تحصیل قیمة القدرة على بیع  

لتغطیة    وأرصدة البنوك  یةالنقد متاحة بسھولة  المتوقعة، بما في ذلك خدمة   المصروفاتوھي  ، ولتحسین  المالیة  االلتزاماتالتشغیلیة 
 لمكونات رأس المال.  ةفي الشركة ستقوم الشركة بوضح خطة لتطویر أداء رأس المال العامل وإعادة ھیكل ةلومستوى توافر السی

 

 

 



 الشركة الوطنیة للتنمیة الزراعیة (نادك)
 شركة مساھمة سعودیة  

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة كما في 
ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــ ــــــــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ  ــ

۳٦ 
 

 دارة مخاطر االستثمارات المالیة (تتمة)إ  -۳٤

   (تتمة)  مخاطر السیولة   ۲-۳٤

 

     

 

رأس المال  إدارة 

بتصنیف ائتماني  االحتفاظإن الھدف الرئیسي من إدارة رأسمال الشركة ھو التأكد من  الخاصة بمساھمي الشركة. الملكیةیتضمن رأس المال حقوق 
تقوم الشركة بإدارة ھیكل رأس المال وإجراء التعدیالت علیھ في ضوء التغیرات  قوي ونسب رأسمال جیدة لدعم أعمال الشركة وزیادة قیمة الشركة.

 إلى رباحللمحافظة على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ، یجوز للشركة تعدیل مدفوعات توزیعات األ ومتطلبات التعھدات المالیة. االقتصادیةفي الظروف 
 وھي (المدیونیة)، قراض االنسبة  استخدامبمراقبة رأس المال ب الشركةتقوم  المساھمین أو إصدار أسھم جدیدة. إلىالمساھمین أو إعادة رأس المال 

تدرج الشركة  .٪۲٫٥ إلى ٪۱٫۸وتتمثل سیاسة الشركة في الحفاظ على نسبة المدیونیة بین  .الدینصافي  علي مقسوماً  الدینصافي  رأس المال زائداً 
 .  الودائع النقدیةناقصاً األخرى الدائنة  األرصدةضمن صافي الدین القروض والسلفیات التي تحمل فائدة والدائنون التجاریون 

م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱    
 (لایر سعودي)  (لایر سعودي)  

 ۱٬٤۹۰٬۷۳۲٬٦۲۳  ۱٬٦۳٦٬٥۰۲٬۹۸۹ سالمیة وحكومیة إقروض مرابحة 
 ٦۰٦٬۰۸۳٬٦٥۳  ۷۱۳٬۹۰۰٬۸۲۹ دائنون تجاریون ودائنون آخرون  

 ۱٦٥٬٦۱۹٬٦۱۷  ۱٦۳٬۰۰۳٬٤٤۳ الموظفین منافعالتزامات 
 ۳۳٬۳۹۲٬٥۹۹  ۷۲٬۲٥۰٬٤۱٥ مخصص زكاة 

 ۳۳٬۱۳۰٬۷۳٦  ۳۲٬۸۰۹٬۷۷۸ مستحقة أرباح توزیعات
 ٦۲٬۷٥۹٬٤٦۱  ۷۰٬۳٤۹٬۲۸۲ التزامات اإلیجارات

 ۲٬۳۹۱٬۷۱۸٬٦۸۹  ۲٬٦۸۸٬۸۱٦٬۷۳٦ الدینإجمالي 
 (٦۸٬۷۱۳٬۸٥٤)  (۸۱٬۹۱۸٬۳٥٥) في البنوك  وأرصدةنقد 

 ۲٬۳۲۳٬۰۰٤٬۸۳٥  ۲٬٦۰٦٬۸۹۸٬۳۸۱ صافي الدین 
 ۱٬٤۷۸٬۲۷۸٬۲٤٥  ۱٬۱۹٥٬۸۱۲٬٦۹۸  المساھمینحقوق 
 ۳٬۸۰۱٬۲۸۳٬۰۸۰  ۳٬۸۰۲٬۷۱۱٬۰۷۹ وصافي الدین  المساھمینحقوق 

 ۱٫٦٤  ۱٫٤٦ نسبة االقراض (المدیونیة) 
 

أمور   -ولتحقیق ھذا الھدف، تھدف إدارة رأسمال الشركة  ضمان الوفاء بالتعھدات المالیة المرتبطة بالقروض  إلى - أخرىمن بین 
في حالة مخالفة االلتزام بتلك التعھدات    إنھحیث    التي تحمل فائدة والتي تحدد متطلبات ھیكل رأس المال.الدفعات المقدمة من العمالء  و

ھذا ولم تكن ھناك أیة مخالفات للتعھدات المالیة المتعاقد    المالیة قد یسمح للبنوك المطالبة بالقروض والتسھیالت البنكیة الممنوحة للشركة.
فاءات من البنوك لفترات تحددھا تلك  عإعلیھا مع البنوك المانحة لتلك القروض، وفي حال وقوع مثل ھذه المخالفات تحصل الشركة على  

 البنوك.  

م والسنة ۲۰۲۱ دیسمبر  ۳۱المنتھیة في   السنةوالعملیات إلدارة رأس المال خالل    والسیاسات األھدافإجراء أي تغییرات في  تمیلم 
 .  م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في  المنتھیة  

دیسمبر  ۳۱األرصدة الدائنة كما في 
 م۲۰۲۱

التزامات تحت 
شھور ۳أقل من  الطلب إلي شھور  ۳من  

 سنة
إليمن سنة   

سنوات ٥  
منأكبر   

سنوات ٥  القیمة الدفتریة 

 (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) 
 ۱٬۷۰۳٬٥۳۰٬۸۲۹ ٦۱٬۹۲۳٬۹۷٦ ۱٬۱۲۸٬۹٤۷٬۸۱٤ ۱۷۲٬۸۳۹٬٥۲۷ ۳۳۹٬۸۱۹٬٥۱۲ - قروض مرابحة وحكومیة

 ٤۹۳٬۹۸۰٬۹۸۲ - - - ٤۹۳٬۹۸۰٬۹۸۲ - دائنون تجاریون
 ۷٥٬۳٦۸٬٤۸۱ ۱۳٬۱۱۷٬۳۱۰ ۳۹٬۹۹۷٬۹۸٤ ۱٥٬۳۰٥٬٥۱٤ ٦٬۹٤۷٬٦۷۳ - سداد التزامات اإلیجار

 ۲٬۲۷۲٬۸۸۰٬۲۹۲ ۷٥٬۰٤۱٬۲۸٦ ۱٬۱٦۸٬۹٤٥٬۷۹۸ ۱۸۸٬۱٤٥٬۰٤۱ ۸٤۰٬۷٤۸٬۱٦۷ - اإلجمالي

دیسمبر  ۳۱األرصدة الدائنة كما في 
 م۲۰۲۰

التزامات تحت 
شھور ۳أقل من  الطلب شھور إلي  ۳من  

 سنة
 من سنة إلي

سنوات ٥  
 أكبر من

سنوات ٥  القیمة الدفتریة 

 (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) 
 ۱٬٥٥۳٬۲۲٦٬۰۷۸ ۳٥٬۳۷۰٬۸۷٤ ۸۸۳٬۸۹۱٬٤۹۳ ۲٦۱٬۱۰٥٬۲۰۹ ۳۷۲٬۸٥۸٬٥۰۲ - قروض مرابحة وحكومیة

 ٤۱۳٬۷۹۲٬۱۰٤ - - - ٤۱۳٬۷۹۲٬۱۰٤ - دائنون تجاریون
 ٦۹٬٤۸۱٬٦٤۹ ۷٬٦۱٥٬۳۱۳ ۲٦٬۸۸٤٬۲٤۸ ۱۷٬٥٦۷٬۱۰۷ ۱۷٬٤۱٤٬۹۸۱ - سداد التزامات اإلیجار

 ۲٬۰۳٦٬٤۹۹٬۸۳۱ ٤۲٬۹۸٦٬۱۸۷ ۹۱۰٬۷۷٥٬۷٤۱ ۲۷۸٬٦۷۲٬۳۱٦ ۸۰٤٬۰٦٥٬٥۸۷ - اإلجمالي



 الشركة الوطنیة للتنمیة الزراعیة (نادك)
 شركة مساھمة سعودیة  

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة كما في 
ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــ ــــــــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ  ــ

۳۷ 
 

 دارة مخاطر االستثمارات المالیة (تتمة)إ  -۳٤

   السوق  مخاطر  ۳-۳٤

مثل أسعار صرف العمالت األجنبیة ومعدالت الربح وأسعار األسھم تؤثر تلك   .مخاطر السوق تتمثل في مخاطر تغیر أسعار السوق 
إن الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر    دخل الشركة أو قیمة مقتنیاتھا من األدوات المالیة.  المخاطر على

العائد.    السوق ضمن حدود مقبولة، مع تحسین 

 ینشأ تعرض الشركة لمخاطر السوق من:

 مخاطر العملة •
 العموالت  أسعارمخاطر   •

 العملة:مخاطر 

 .األجنبیة  العمالتمخاطر العملة ھي مخاطر تقلب قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف  

 تغیر سعر صرف العمالت األجنبیة مقابل الریال السعودي

 العمالت األجنبیة
 % التغیر

معدل سعر صرف 
العمالت األجنبیة مقابل 

 الریال السعودي
م۲۰۲۱التحرك بالزیادة  التحرك بالنقص  

م۲۰۲۱  
التحرك بالزیادة 

م۲۰۲۰  
التحرك بالنقص 

م۲۰۲۰  

م۲۱۲۰   م۲۰۲۰   (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) (لایر سعودي) 
ـ  دوالر ۱السعر ل  ۱٪  ۳٫۷٥۰ ۳٫۷٥۰ (۲٥۲٬۸٦٥) ۲٥۲٬۸٦٥ (۱۷۹٬۲۹٤) ۱۷۹٬۲۹٤ 
ـ  یورو ۱السعر ل  ۱٪  ٤٫۲٥۰ ٤٫٤۸۳ (۳۱٬۳۰۹) ۳۱٬۳۰۹ (٦۸٬۸۸٦) ٦۸٬۸۸٦ 
ـ  جنیھ  ۱السعر ل

٪۱ استرلیني  ٤٫۹۹٥٫ ٦۰۱۱ - - (۳٬۰٦٤) ۳٬۰٦٤ 

    (۲۸٤٬۱۷٤) ۲۸٤٬۱۷٤ (۲٥۱٬۲٤٤) ۲٥۱٬۲٤٤ 
 

  ، وتراقب اإلدارة عن كثب وبشكل مستمر تقلبات أسعار الصرف  ، األمریكي  والدوالرتتعامل الشركة بصورة أساسیة بالریال السعودي  
من تأثیر مخاطر صرف العمالت األجنبیة حیث أن معظم    التحٌوط، ال تعتقد اإلدارة أنھ من الضروري  ة الشركةخبرعلى  بناءً 

بالدوالر األمریكي وال توجد أدوات مالیة ھامة أخرى    مرتبطالریال السعودي  إن    األمریكي.   والدوالرالمعامالت بالریال السعودي  
.  األجنبیةمخاطر العمالت  الحد من  بالعملة األجنبیة غیر الدوالر األمریكي وبالتالي یتم    

 أسعار العموالت مخاطر

المالیة    العادلة لألدواتالقیمة  على   اً والتي یكون لھا أثر بالسوق العموالت السائدةتقلب في أسعار  المخاطر    ھي  أسعار العموالتمخاطر  
بقروض الشركة التي تم    أساساً   یتعلق  أسعار العموالتإن تعرض الشركة لمخاطر    .السائدةالعموالت  نتیجة لتغیر أسعار    وتدفقاتھا النقدیة

یتم إعادة تسعیر ھذه القروض بشكل دوري وتعرض الشركة لمخاطر    .شراؤھا لتمویل متطلبات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالیة
السیولة   أسعار الفوائد المتعلقة بالتدفقات النقدیة. النقدیة المتاحة وتتمثل ممارسة الشركة في إدارة تكالیف الفوائد البنكیة من خالل تحسین 

ھناك مراجعة منتظمة ألسعار    ، یتم مضاھاة مدة القروض مع أوقات السداد المتوقعة. ضروریاً قتراض  االعندما یكون    .قتراضاالوتقلیل  
 .ھذه المخاطر  أثر الفوائد البنكیة لضمان تخفیف

 :على أسعار العموالت  ةبالتغیرات المحتملتكالیف التمویل  ثر أالجدول التالي مدى ت  س یعك

 التغیر  

التحرك في سعر  
ةالعموالت بالزیاد  

التحرك في سعر  
 العموالت بالنقص

 ٪۱  م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 

۱٥٬٦۳٦٬۱۷۸ 
 

۱٥٬٦۳٦٬۱۷۸ 

 ٪۱  م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 

۱٥٬٦۳۳٬۷۱۸ 
 

(۱٥٬٦۳۳٬۷۱۸) 



 الشركة الوطنیة للتنمیة الزراعیة (نادك)
 شركة مساھمة سعودیة  

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة كما في 
ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ــــ

۳۸ 
 

 األطراف ذات العالقة الرئیسیین، التعامالت واألرصدة-۳٥
تلك الشركات من خالل عقود  عتیادي، تتعامل الشركة مع  في إطار النشاط اال  الشركات والكیانات التجاریة التي یملكھا أو یدیرھا بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة.بتتضمن األطراف ذات العالقة في الشركة  

 .معتمدة من قبل اإلدارة

 فیما یلي تفاصیل المعامالت الرئیسیة مع األطراف ذات العالقة:  

 نوع التعامل طبیعة العالقة الشركة
ن ئمدین/دا تحصیل/مدفوعات مبیعات/مشتریات  ن ئمدین/دا   

 لایر سعودي
م۲۰۲۰دیسمبر ۳۱رصید     م٢٠٢١الحركة خالل العام   م۲۰۲۱دیسمبر ۳۱رصید    

 ۲٦٬۰٤۸٬۳٤٦ (۷۸٬۱۸٦٬٥۱۸) ۷۹٬٤۱۳٬٦٦۲   ۲٤٬۸۲۱٬۲۰۲ بیع منتجات نادك عضو مجلس إدارة مشترك أسواق عبدهللا العثیم
 (٤٬٤۰٥٬۱۰۰) ۲۳٬٤۷۲٬۳۲٦ (۲٥٬٦۰۰٬۰۹۳)  (۲٬۲۷۷٬۳۳۳) شراء مواد بالستیكیة عضو مجلس إدارة مشترك شركة تكوین المُتطّورة للصّناعات

   (۱٬۸۳۷٬٦٥۰)  ٥٬۷۹۹٬٦۸۸    (٦٬۸۹٦٬٤۱۸)   (۷٤۰٬۹۲۰)    شراء مواد التغلیف  عضو مجلس إدارة مشترك شركة الكفاح القابضة
 - ۷٬٦۸۹٬٦۸۰   (۷٬٦۸۹٬٦۸۰)   - شراء علف الحیوان عضو مجلس إدارة مشترك شركة دواجن الوطنیة 

  م۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱رصید  م٢٠٢٠الحركة خالل العام  م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱رصید     
 - ۲٬۹٤٤٬۱۰۹ (۲٬۹٤٤٬۱۰۹) - خدمات السفر  شراء         عضو مجلس إدارة مشترك   سیرا القابضةمجموعة 

 (۲٬۲۷۷٬۳۳۳) ۲۹٬۸۹۰٬٥۱۲     (۲۷٬٥٤٦٬٦۳٥) (٤٬٦۲۱٬۲۱۰)   شراء مواد بالستیكیة       عضو مجلس إدارة مشترك   شركة تكوین المتطورة للصناعات
 - ۳٦۸٬۲۳۲   - (۳٦۸٬۲۳۲)   زیت زیتون شراء         عضو مجلس إدارة مشترك شركة الوطنیة الزراعیة

 

   :المعامالت مع موظفي اإلدارة العلیا

م۱۲۰۲دیسمبر    ۳۱  م۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱    
 (لایر سعودي)  (لایر سعودي) 

 ۹٬۷۳۸٬٤۳٤  ۱٤٬۲۳۳٬۸۰۲ منافع قصیرة األجل  
 ۱٬۹۲٤٬۲۹۳  ٦۰۹٬۰۲۳ منافع طویلة األجل  

 ۱۱٬٦٦۲٬۷۲۷  ۱٤٬۸٤۲٬۸۲٥ اإلدارة العلیا إجمالي منافع موظفي
 

 مقترح مجلس اإلدارة  
یخضع ذلك لموافقة المساھمین خالل االجتماع  و  اإلدارة، ، أوصى مجلس اإلدارة بدفع ملیون وسبعمائة وخمسین ألف لایر سعودي مكافأة ألعضاء مجلس  م۲۰۲۲  فبرایر  ۲٥ھـ الموافق    ۱٤٤۳  رجب  ۲٤في  

 السنوي للجمعیة العمومیة.



 الشركة الوطنیة للتنمیة الزراعیة (نادك)
 شركة مساھمة سعودیة  

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة كما في 
ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ــــ

۳۹ 
 

 األحداث الالحقة-۳٦
  القوائم  ھذه  على  تعدیل  أو  إفصاح  تتطلب  قد  والتي  وحتى اصدار القوائم المالیة السنة نھایة  منذ  ھامة  حقةال  أحداث  وجدت  ارة، الاإلد  في رأي

 .  المالیة
 

   المالیة  القوائم اعتماد -۳۷
 .م۲۰۲۲  مارس   ۲٤الموافق   ھـ۱٤٤۳ شعبان ۲۱بتاریخ   اإلدارةمجلس  قبل    من م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱اعتماد القوائم المالیة للسنة المنتھیة في    تم
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