
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(

 )شركة مساهمة سعودية(

 القوائم المالية 

 

 المنتهية في للسنةالمستقل الحسابات  مراجعوتقرير 

 م2017 ديسمبر 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  ة )نادك(يالوطنية للتنمية الزراع شركةال

 شركة مساهمة سعودية

 

 

 الفهـرس

 

 صفحة 
  
  

 6-1 المستقلالحسابات  مراجعتقرير 

  

  

 7 م 2017 ديسمبر 31كما في  قائمة المركز المالي

  

  

 8 م 2017 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة الدخلقائمة 

  

  

 9 م2017ديسمبر  31المنتهية في  قائمة الدخل الشامل اآلخر للسنة

  

  

 10 م 2017 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة ةقائمة التغيرات في حقوق الملكي

  

    

 11 م 2017 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة قائمة التدفقات النقدية

  

  

 51-12 م2017 ديسمبر 31المنتهية في  القوائم المالية للسنةحول  إيضاحات
 

  



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م 2017ديسمبر  31قائمة المركز المالي كما في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 م2016يناير  1  م2016ديسمبر  31  م2017ديسمبر  31   

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

 )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(   

(6إيضاح  –)معدلة        األصول (6 إيضاح –)معدلة     

        األصول غير المتداولة  

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

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

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

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

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

  2,831,724,095   3,003,877,707   3,019,990,752   األصول غير المتداولة  إجمالي 

        األصول المتداولة  

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

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

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

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

  22,197,000   25,996,000     -  (19) (ةولااستثمارات متاحة للبيع )متد

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

  1,022,043,011   1,035,846,144   1,074,158,197   األصول المتداولة  إجمالي 

  3,853,767,106   4,039,723,851   4,094,148,949   إجمالي األصول 

        االلتزامات وحقوق المساهمين

        حقوق المساهمين 

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

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

  394,294,132   361,951,799  397,899,078    ةأرباح محتجز

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

  1,353,713,214   1,418,194,698   1,425,317,332   إجمالي حقوق المساهمين 

        االلتزامات غير المتداولة  

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

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

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

  1,411,027,093   1,283,023,865   1,256,542,957   االلتزامات غير المتداولة  إجمالي 

        االلتزامات المتداولة  

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

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

  32,359,664   33,856,689   33,842,272  (27) توزيعات أرباح ادائنو

  5,169,130   5,169,130   5,169,130  (30) أخرىمخصصات 

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

  1,089,026,799   1,338,505,288   1,412,288,660   االلتزامات المتداولة  إجمالي 

  2,500,053,892   2,621,529,153   2,668,831,617   إجمالي االلتزامات  

  3,853,767,106   4,039,723,851   4,094,148,949   إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

 

 القوائم المالية هذهال يتجزأ من  جزءا  ( 37) إلى( 1المرفقة من ) يضاحاتتعتبر اإل

 وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل ( من مجلس اإلدارة51) إلى( 1القوائم المالية الظاهرة في الصفحات من ) اعتمادتم 

 م/ عبدالعزيز بن محمد البابطين           سيد محمد نظير علي 

  مدير عام اإلدارة المالية

 

 عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م 2017ديسمبر  31قائمة الدخل للسنة المنتهية في 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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السنة المنتهية في 

 م2017ديسمبر  31
  

 31السنة المنتهية في 

 م2016ديسمبر 

 (6إيضاح  –)معدلة   

 (لاير سعودي)   (لاير سعودي)    إيضاح    

              

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

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

  837,864,051    731,083,734       مجمل الربح 

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

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

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

 (670,413,588)   (633,460,976)       إجمالي المصروفات 

  167,450,463    97,622,758       الدخل من العمليات

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

  100,062,169    37,705,257       الدخل قبل الزكاة 

 (5,835,685)    2,236,164   (30)   الزكاة 

  94,226,484    39,941,421       صافي دخل السنة 

              

            ربحية  السهم 

       39,941,421    94,226,484  

  1.11    0.47   (14)   األساسية 

  1.11    0.47   (14)   المخفضة 

  84,700,000   84,700,000    المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة 

 

 ( جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية37( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 ( من مجلس اإلدارة وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل51( إلى )1تم اعتماد القوائم المالية الظاهرة في الصفحات من )

 

 

 

 

 م/ عبدالعزيز بن محمد البابطين           سيد محمد نظير علي 

 مدير عام اإلدارة المالية 

 

 عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م 2017ديسمبر  31قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   م2017ديسمبر  31  

السنة المنتهية في 

 م2016ديسمبر  31

 (6إيضاح  –)معدلة         

)   إيضاح      سعودي لاير )   ( سعودي لاير ) 

  94,226,484    39,941,421       ربح السنة 

             الدخل الشامل اآلخر

التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة 

 للبيع 
  (28)   (5,984,000)   5,643,000  

صافي الدخل الشامل اآلخر، والقابل للتحقق 

 كربح في الفترات التالية للتقرير الحالي 
      33,957,421    99,869,484  

              

إعادة القياس في خطط )خسائر( مكاسب 

 المنافع المحددة
  (30)   (39,356)   4,162,000  

اآلخر الذي ال يعاد صافي الدخل الشامل 

تصنيفه إلى الربح أو الخسائر في الفترات 

 الالحقة

      (39,356)   4,162,000  

              

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

  104,031,484    33,918,065       ما يخص حملة األسهم العادية 

 

 

 ( جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية37( إلى )1من )تعتبر اإليضاحات المرفقة 

 ( من مجلس اإلدارة وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل51( إلى )1تم اعتماد القوائم المالية الظاهرة في الصفحات من )

 

 م/ عبدالعزيز بن محمد البابطين           سيد محمد نظير علي 

  مدير عام اإلدارة المالية

 

 عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م 2017ديسمبر  31قائمة التغير في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية37( إلى )1اإليضاحات المرفقة من ) تعتبر

 ( من مجلس اإلدارة وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل51( إلى )1تم اعتماد القوائم المالية الظاهرة في الصفحات من )

  

  رأس المال   
االحتياطي 

 النظامي 
  احتياطيات أخرى   األرباح المحتجزة  

إجمالي حقوق 

 المساهمين 

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

           

  1,418,194,698   32,738,000   361,951,799   176,504,899   847,000,000  م2016ديسمبر  31الرصيد في 

           الشامل الدخل

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

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

 33,918,065  (6,023,356)   39,941,421  -  -  الدخل الشامل  إجمالي

    -     -  (3,994,142)   3,994,142     -  لي احتياطي نظاميالمحول إ

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

 (26,795,431)  (26,795,431)  (3,994,142)  3,994,142    المعامالت مع مساهمي الشركة

م2017ديسمبر  31الرصيد في    847,000,000   180,499,041   397,899,078   (80,787)  1,425,317,332  

           

م2016يناير  1الرصيد في    770,000,000   166,486,082   394,294,132   22,933,000   1,353,713,214  

           الدخل الشامل

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

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

الدخل الشامل  إجمالي   -  -  94,226,484   9,805,000   104,031,484 

    -  -  (10,018,817)   10,018,817  -  لي احتياطي نظاميإالمحول 

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

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

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

  1,418,194,698   32,738,000   361,951,799   176,504,899   847,000,000  م المعدل 2016ديسمبر  31الرصيد في 

 م/ عبدالعزيز بن محمد البابطين           سيد محمد نظير علي 

 مدير عام اإلدارة المالية 

 

 عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م 2017ديسمبر  31قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  إيضاح  
ديسمبر  31

 م2017
 

ديسمبر  31

 م2016

  (لاير سعودي)  (لاير سعودي)     

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

  94,226,484   39,941,421    دخل السنة

       تعديالت لتسوية الدخل مع صافي التدفقات النقدية 

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

  14,149,332   2,491,154  (11-9)  اإلطفاءات

  5,835,685   5,457,274  (30)  مصاريف الزكاة

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

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

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

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

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

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

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

    -  (22,000,000)    بيع استثمارات متاحة للبيعالربح من 

    391,321,595   470,665,988  

       :التغير في 

 (85,835,744)  (71,364,768)  (22-21)  المخزون واألصول الحيوية بغرض البيع 
  6,197,358   1,759,047    أصول حيوية )منتجات زراعية تحت التطوير( 

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

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

    131,889,006   533,819,275  

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

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

  522,634,784   108,290,522    صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية 

       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

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

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

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

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

 (496,912,884)  (354,797,178)    صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية 

       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

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

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

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

صافي النقدية الناتجة من )المستخدمة في(  األنشطة 

 التمويلية 
 

 
 227,801,441   (67,452,058) 

 (41,730,158)  (18,705,215)    صافي التغير في النقد وما في حكمه 
  101,154,920   59,424,762  (24)   السنةالنقد وما في حكمه في أول 

  59,424,762   40,719,547     السنةالنقد وما في حكمه في نهاية 

 

 ( جزءا  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية37( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 ( من مجلس اإلدارة وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل51( إلى )1في الصفحات من )تم اعتماد القوائم المالية الظاهرة 

 م/ عبدالعزيز بن محمد البابطين           سيد محمد نظير علي 

  مدير عام اإلدارة المالية

 

 عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  
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 معلومات عن الشركة -1

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

ينة م( وتم تسجيلها بالسجل التجاري في مد1981أغسطس  17هـ )الموافق 1401شـوال  17( بتاريخ 41الملكي الكريم رقم )م/

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

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

لاير  10مليون سهم بقيمة  84,7 إلىمقَسم مليون لاير سعودي  847بلغ رأس مال الشركة المكتتب فيه والمدفوع بالكامل مبلغ

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

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

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

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

 سي للشركة في:يقع المركز الرئي

 المملكة العربية السعودية  –الرياض 

 11461الرياض  2557ص.ب: 

 والقياس  عدادأسس اإل -2

 

  عدادأسس اإل 2-1
وكما هو مطبق بواسطة الهيئة السعودية للمحاسبين للتقارير المالية للمعايير الدولية  طبقا  هذه القوائم المالية السنوية  إعدادتم 

للمعايير الدولية للتقرير  طبقا  بواسطة الشركة  إعدادهاى التي يتم ولالقوائم هي القوائم المالية السنوية األالقانونيين. تعتبر هذه 

ى، ول( والخاص بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األ1المالي ولذلك فقد قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي رقم )

المعايير الدولية  إلىالمالية ان يأخذ بعين االعتبار التوضيحات الخاصة بكيفية التحول  هذه القوائممستخدم ولذلك يتطلب من 

هذه القوائم، بإيضاحات للتقرير المالي وأثرها على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل والتدفقات النقدية للشركة كما هو مرفق 

 (6إيضاح)

للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين  طبقا  ية والسنوية للشركة ولالقوائم المالية األ إعدادفي السابق كان يتم 

المرفقة توضح  يضاحاتن اإلإللمعايير الدولية ف وفقا   إعدادهاى التي يتم ولن تلك هي القوائم المالية السنوية األأالقانونيين وحيث 

تقرير المالي لقارئ هذه القوائم وكذلك توضح  كامل السياسات المحاسبية ثار المترتبة على التحول للمعايير الدولية للكافة اآل

للمعايير الدولية للتقرير المالي  وفقا  المطلوبة  يضاحاتللمعايير الدولية للتقرير المالي وتزويد القارئ باإل وفقا  المطبقة  ةالهام

 هيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. والتي لم تكن موجودة اثناء تطبيق المعايير المحاسبية الصادرة عن ال

هذه القوائم المالية ويتم تطبيق نفس السياسات المحاسبية على كل الفترات  إعدادفي  دناهأتم اتباع السياسات المحاسبية الموضحة 

 خالف ذلك.  إلىذا تم اإلشارة إال إالمعروضة 

 

  أسس القياس 2-2

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

  وفقا  ( و13لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) وفقا  االستثمارات المتاحة للبيع فقد تم تقييمها بقيمتها العادلة 

 للمعيار المذكور وفقا  للمستوى الثاني من التقييم 

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

 عليه فيتم قياسها بالتكلفة .  

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

 عملة العرض والعملة الوظيفية 2-3

 
 ، ما لم يذكر خالف ذلك.العملة الوظيفية للشركةتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل 
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 ولم تطبق على هذه القوائم المالية أصدرتمعايير دولية  -3
، وهذه المعايير تتوقع الشركة أن يضاحولم يتم تطبيقها على هذه القوائم المالية مذكورة بهذا اإل أصدرتالمعايير الدولية التي 

لى عرض القوائم المالية وكذلك على القوائم المالية واألداء المالي للشركة عند التطبيق في الفترات الالحقة ع أثر يكون لها

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

 

 االدوات المالية  –( 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) (أ
( 9م أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية اإلصدار النهائي من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )2014في شهر يوليو 

( والخاص باألدوات المالية وكذلك سيحل محل جميع 39المالية والذي يحل محل المعيار الدولي رقم ) دواتباألوالخاص 

ن اإلصدار النهائي إوقياس األدوات المالية،  اإلعتراف ( والخاصة ب9اإلصدارات السابقة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

والقياس  اإلعتراف ته كل ما يخص معالجات األدوات المالية من ( جمع في طيا9للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

م أو بعده مع السماح 2018يناير  1( في الفترة المالية التي تبدأ من 9في القيمة. ويتم تطبيق المعيار الدولي رقم ) اإلنخفاض و

مره ان يتم  أول( عند التطبيق 9رقم ) بتطبيقه قبل ذلك التاريخ ما عدا اإلجراءات المحاسبية للتحوط. يشترط المعيار الدولي

تطبيق المعيار بأثر رجعي ولكن ال يتطلب عرض مقارن بالفترات السابقة. أما فيما يخص اإلجراءات  أثر عادة احتسابإ

المحاسبية للتحوط يتم تطبيق متطلبات المعيار عند التطبيق وما يليه من فترات محاسبية مع بعض االستثناءات المحدودة. 

 األصول المالية  –نيف التص

( تعكس هذ الطرق 39( فئات تصنيف وطرق قياس مختلفه عن المعيار الدولي رقم )9يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي )

نموذج األعمال التي يتم من خاللها إدارة األصول المالية وخصائص تدفقاتها النقدية. حيث يتضمن المعيار الدولي ثالث فئات 

ة لتلك األصول وهي: األصول المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة، والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تصنيف رئيسي

( الحالية لألصول المالية المحتفظ 39فئات المعيار رقم ) يستبدلوالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، ان هذا المعيار 

   بفئات أخرى. والذمم المدينة واإلستثمارات المتاحة للبيعبها حتى تاريخ اإلستحقاق والقروض 
 األصول المالية  –اإلنخفاض في القيمة 

( 9( كان يتم تخفيض األصول المالية بقيمة الخسائر المتكبدة ولكن طبقا للمعيار الدولي رقم )39طبقا لنموذج المعيار رقم )

قديرات ملموسة بشأن التغير في الظروف اإلقتصادية وأثرها على نموذج سيتم استبداله بنموذج الخسائر المتوقعة مما يتطلب ت

المرجح. وبموجب هذا المعيار سيتم قياس مخصصات االحتمال الخسائر اإلئتمانية المتوقعه والتي سيتم تحديدها على أساس 

 الخسائر اإلئتمانية وفقا ألحد األسس التالية 

شهر بعد  12شهرا  والتي تنتج عن أحداث التعثر في السداد والمحتملة خالل  12الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى  -

 تاريخ التقرير. 

مدى العمر، وهي الخسارة االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر  الخسارة االئتمانية المتوقعة على -

 ر العمر المتوقع لألداة المالية. المحتملة في السداد على مدا

في حال زيادة المخاطر االئتمانية لألصول المالية بشكل كبير في تاريخ التقرير ومنذ اإلعتراف األولي لها سيتم تطبيق القياس 

لخسائر الخاص بالخسائر االئتمانية المتوقعه على مدى العمر ، أما في حال لم تزد تلك المخاطر يتم تطبيق القياس الخاص با

شهرا ، يجدوز للشركة تحديد عدم زيادة المخاطر االئتمانية المتوقعة بشكل كبير في حالة أن  12االئتمانية المتوقعه على مدى 

تكون األداة معرضة لمخاطر إئتمانية منخفضة في تاريخ التقرير، إال أن قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى العمر يتم 

 ى األرصدة التجارية المدينة.تطبيقه بشكل مستمر عل

 لتزامات الماليةاال -التصنيف

لمتطلبات المعيار الدولي  ( تم االحتفاظ بها وبشكل كبير وفقا  39للمعيار الدولي رقم ) متطلبات تصنيف االلتزامات المالية طبقا  

لتزامات المالية المصنفة بالقيمة العادلة لالع التغيرات في القيمة ( فإن جمي39(، إال أنه وبموجب المعيار الدولي رقم )9رقم )

( فيتم عرض التغيرات في القيمة 9بينما ووفقا للمعيار الدولي رقم ) ،العادلة يتم االعتراف بها من خالل األرباح أوالخسائر

 العادلة وفقا لما يلي:

زامات المالية يتم عرضه في الدخل الشامل لتمبلغ التغير في القيمة العادلة المتعلقة بالتغيرات في المخاطر االئتمانية لال -

 اآلخر.

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

 االفصاح 

وقامت مان المتوقعة، ومخاطر اإلئت سبة عن التحوط ت جديدة شاملة فيما يتعلق بالمحا( افصاحا9يتطلب المعيار الدولي رقم )

وتتوقع الشركة إنخفاضا  قدره  المدينين التجاريينالشركة بعمل دراسة على األثر المتوقع من تطبيق الخسائر المحملة على 

  المدينين التجاريينالف لاير( في  500)
 التحول 

الشركة بتطبيق  ومرجعي وستقطبقا  للمعايير الدولية فإن أي تغير في السياسات المحاسبية يتطلب تطبيق التغيرات بأثر 

اإلعفاءات التي يسمح بها المعيار عند التطبيق األولي وذلك باالعتراف بالفروقات في القيم الدفترية لألصول المالية 

 م. 2018يناير  1كما في  المحتجزة( في األرباح 9لتزامات المالية الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )واال
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 )يتبع( دولية أصدرت ولم تطبق على هذه القوائم المالية معايير  -3

 
 من العقود مع العمالء يراداتاإل –( 15المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) (ب

 يراداتمن خمس خطوات لحساب اإل م ويضع نموذجا  2014( في مايو 15تم إصدار المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

بمبلغ يعكس المقابل الذي  يرادات(، يتم إثبات اإل15للمعيار الدولي للتقارير المالي رقم ) وفقا   الناتجة عن العقود مع العمالء.

الجديد محل جميع  يراداتوسيحل معيار اإل عميلال إلىتتوقع الشركة أن يكون مستحقا مقابل تحويل البضائع أو الخدمات 

يتطلب التطبيق بأثر رجعي كامل أو التطبيق  بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية. ،الحالية اتيرادباإل اإلعتراف متطلبات 

م، يسمح بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 2018يناير  1بأثر رجعي معدل للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

  ( بتاريخ يسبق هذا التاريخ.15)

( وال 15المالي عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) أدائهاو الماليةألثر المالي على قوائمها قامت الشركة بتقدير ا

 على قوائمها المالية.  أثريوجد لتطبيق المعيار 

 عقود االيجار – (16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) (ت
ويعترف  .للمستأجرين الميزانية( نموذج محاسبي واحد علی أساس اإليجار في 16يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

األصل األساسي وخصم اإليجار الذي يمثل التزامه  استخداماألصل المؤجر له والتي تمثل حقه في  ستخدامإالمستأجر بحق 

وتبقى  اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة. وهناك إعفاءات بإجراء مدفوعات اإليجار.

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

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

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

( تقييم مادة المعامالت 27و تفسير لجنة المعايير الدولية ) التشغيلي التأجير( عقود 15تشغيلية وتفسير لجنة المعايير الدولية )

 .للتأجير القانونيةالتي تتضمن االستمارة 

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

قود مع العمالء في أو قبل تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير من الع يراداتاإل 15المعيار الدولي للتقارير المالية 

 .(16رقم ) المالية 

ن، فإن األثر األكثر أهمية الذي تم تحديده وحتى اآل ي للتأثير المحتمل على بياناتها المالية.أولوقد بدأت الشركة بإجراء تقييم 

  الجديدة لعقود تأجيرها التشغيلية لشاحنات التوزيع. االلتزاماتو األصولهو أن الشركة ستعترف ب

فإن طبيعة المصاريف المتعلقة بتلك اإليجارات ستتغير عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،ذلك إلى باإلضافة

المؤجرة ومصاريف الفوائد  األصول استخدام( بمصاريف اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت نتيجة الحق في 16)

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

 .جوهري على عقود التأجير التمويلي للشركة

 التحول 

 يجوز للشركة كمستأجر تطبيق المعيار بإستخدانم أيا  من النهجين التاليين 

 عي، أو جالتطبيق بأثر ر -

 بأثر رجعي معدل بطرق عملية إختيارية  -

 1في ( 16يقوم المستأجر بتطبيق بشكل مستمر وثابت على جميع عقود اإليجار، ستقوم الشركة بتطبيق المعيار الدولي رقم )

 حدد الشركة بعد نهج التحول الذي سيتم تطبيقه. م، لم ت2019يناير 
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 . المعروضةفيما يلي عرض ألهم السياسات المحاسبية المعتمدة والتي تم تطبيقها بواسطة الشركة على جميع الفترات المحاسبية 

 

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

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

 أخرىمدينة  أرصدةمدينون تجاريون و  

 بالقيمة العادلة مطروحا منها مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. األخرى  المدينةنة التجارية والذمم تدرج الذمم المدي

يتم تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على 

عند  المعدومةيتم شطب الديون  للشروط التعاقدية للذمم المدينة وتحمل على قائمة الدخل. وفقا  تحصيل المبالغ المستحقة 

 بها. المتعلقةتحديدها مقابل المخصصات 

 

  المخزون 
 طريقة المتوسط المرجح. استخداميتم تحديد التكلفة ب للتحقق أيهما أقل. القابلةالقيمة صافي يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو 

ومات التجارية حسوبعد خصم ال الخ(ة ..... ولافة المخزون تكاليف الشراء بما في ذلك )الضرائب والنقل والمنتتضمن تكل

  -يتم أخرىوالمتغيرة( وأية تكاليف  الثابتةالمستلمة وتشمل تكلفة المخزون تكاليف التحويل )بما في ذلك مصاريف التصنيع 
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يتم عمل مخصص عند الضرورة للمخزون المتقادم وبطيء الحركة  موقعه وحالته الحالية. إلىتكبدها إلحضار المخزون 

 والمعيب.

ة المقدّر والتكاليف لإلنتاج  المقدّرة التكلفة  ناقصا   االعتياديفي سياق النشاط المقدّر صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع 

صافي القيمة القابلة للتحقق كمصروف  إلىفي تكلفة المخزون  انخفاضبأي  اإلعتراف يجب  إلجراء عملية البيع. والالزمة

القيمة في قائمة الدخل في الفترة التي يحدث  النخفاضبأي عكس  اإلعتراف يجب  في الفترة التي تحدث فيها عملية التخفيض.

 .فيها العكس

 

  ومعداتوآالت ممتلكات 
 ثابتة عندما يكون من المحتمل: أصولوالمعدات ك  واآلالتببنود الممتلكات  اإلعتراف يتم 

 .الشركة إلىتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة باألصل  -أ

 .يمكن قياس تكلفة األصل بشكل موثوق -ب

/ أو  االستهالكبالتكلفة وتعرض الحقا بصافي القيمة بعد خصم مجمع  والمعدات واآلالتبنود الممتلكات  وإدراج يتم تسجيل 

الدفترية لألصل أو  على القيمةيتم إضافة التكاليف الالحقة والتكاليف اإلضافية لألصل الحالي  القيمة.في  اإلنخفاض خسائر 

الشركة ويمكن  إلىة مرتبطة بالبند بها كأصل منفصل عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلي اإلعتراف يتم 

 اإلعتراف تم استيفاء معايير  إذالمشاريع البناء طويلة األجل  اإلقتراض تتضمن هذه التكلفة تكلفة  بثقة. قياس تكلفة البند

 متلكاتللمفي القيمة الدفترية  االستبداليتم إجراء فحص رئيسي أو شامل يتم إثبات تكلفة  وكذا عندما برسملة تلك التكاليف

في قائمة  األخرى يتم إثبات جميع تكاليف اإلصالح والصيانة  بذلك. اإلعتراف تم استيفاء معايير  إذاوالمعدات   واآلالت

في القيمة عندما يكون هناك دليل موضوعي  نخفاضاإلالختباروالمعدات  واآلالت الممتلكاتوتخضع بنود  الدخل عند تكبدها.

 من قيمة األصل بقيمتها الحالية. جزءبالتكلفة المتوقعة الستبعاد األصل ك اإلعتراف ويتم  على انخفاض في قيمة األصل.

 

  ومعدات )يتبع(وآالت ممتلكات 

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

 كما يلي: األصوللتلك 

 

 عدد السنوات  البيان 

 50 مباني خرسانية 

10 - 5 مباني جاهزة   

50 - 7 منشآت مدنية وأبار   

20 - 5 آالت ومعدات    

13 - 7 خزانات و صوامع  

8 - 5 آالت زراعية    

8 - 4 وسائل نقل   

7 - 5 عدد وأدوات   

 5 أثاث ومعدات مكتبية 

2-1 أشجار مثمرة )أعالف(   

 20 أشجار مثمرة )فواكه( 

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

األصل )محسوبة على أنها الفرق بين القيمة المتبقية لألصل  استبعادأي ربح أو خسارة ناتجة عن  أو استبعادها ألي سبب أخر.

 . االستبعادعندما يتم دخل وقيمته البيعيه( تحمل على قائمة ال

 

والمعدات في نهاية كل سنة مالية  واآلالتلممتلكات لة وطرق االستهالك المقدّراإلنتاجية  يتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار

 .كلما كان ذلك مناسبا   ،مستقبال  ويتم تعديلها 
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   مشاريع تحت التنفيذ 
جميع التكاليف المباشرة التي يتم إنفاقها عليها حتى يتم  إلىباإلضافة  قتناءاإللتكلفة  وفقا  يتم اثبات المشاريع تحت التنفيذ 

 .ستخداملالالمكان المخصص لها وجعلها جاهزة  إلىاحضارها 

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

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

 بالقيمة العادلة إال اذا كانت القيمة العادلة ال يمكن قياسها بشكل موثوق فيتم القياس ألصول الحيويةيتم قياس االمركز المالي. 

 االعتماديمكن  واضحةدارة الشركة من الحصول على بيانات إلم تتمكن  حيث  االستهالكبالتكلفة التاريخية ناقصا  مجمع 

عليه سواء كان ذلك عن  االعتمادعليها كمدخالت او على مؤشرات تدعم قياس األصول الحيوية بالقيمة العادلة وبشكل يمكن 

أو طريقة الدخل. وفي حالة توفر مثل هذه البيانات  االستبدالأو طريقة تكلفة  المماثلةطريق استخدام أي من القيمة السوقية 

 . التكلفة من بدال العادلة القيمة إلىيل قياس الموجودات الحيوية في المستقبل، ستقوم الشركة بتعد
 

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

 

 عدد السنوات الفئة 

 5 الحيوية )األبقار( األصول

 

 ةالغير ملموس األصول  
وتدرج المصروفات ذات ألصل غير ملموس باستثناء تكاليف التطوير  داخليا  غير الملموسة المنتجة  األصولال يتم رسملة 

 قتصاديةإكان من المحتمل أن تتدفق منافع  إذاباألصل غير الملموس  اإلعتراف الصلة في قائمة الدخل عند تكبدها. يتم 

  علية. عتماداالالشركة ويمكن قياس تكلفة األصل بشكل يمكن  إلىمستقبلية متعلقة باألصل 

 

 كما يلي: األصوللتلك  المقدّر للعمر اإلنتاجي  وفقا  غير الملموسة بطريقة القسط الثابت وذلك  األصولطفاء إيتم 

  

 عدد السنوات البيان 

10 - 5 رخص   

10 - 5  أخرىبرامج محاسبية وبرامج   

 
في القيمة  اإلنخفاض غير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى أعمارها اإلنتاجية ويتم عمل اختبار  األصوليتم إطفاء 

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

يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي  في نهاية كل سنة مالية.غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على األقل 

 باألصل عن طريق تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء المنوطةالمستقبلية  االقتصاديةالمنافع  الستهالكالمتوقع أو النمط المتوقع 

 األصولمصروف اإلطفاء المتعلق ب  إدراج  ويتم المحاسبيةفي التقديرات  حيثما اقتضى األمر ذلك ويتم التعامل معها كتغير

 .غير الملموسة األصولغير الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة الدخل بما يتوافق مع وظيفة 

 

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

 بها في قائمة الدخل عند استبعاد األصل. اإلعتراف الدفترية لألصل ويتم 

 

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

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

 

  مخصصات 
ملزم( كان هناك التزام حالي أو قانوني أو إستداللي قد نشأ نتيجة لحدث سابق )الحدث ال إذابالمخصصات فقط  اإلعتراف يتم 

 عليها. عتمادااليمكن تقدير المبلغ بطريقة يمكن  وعندما“احتماال "أكثر  االلتزامحيث يكون تسوية 

على الشركة وال يوجد له  بديل واقعي غير تسوية  ماليا   وبالتالي ينتج التزاما   قانونيا   الحدث الملزم هو حدث يخلق التزاما   )

 .(االلتزامذلك 

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

ال يكون  الحالية عندماويتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل قائمة مركز مالي ويتم تعديلها لتعكس أفضل التقديرات  المالي

 أو ال يمكن تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه، يتم اإلفصاح عن  االقتصاديةللمنافع  خارجيا   من المحتمل أن يتطلب ذلك تدفقا  
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المحتملة التي ال يمكن تأكيد وجودها  االلتزاماتو .مستبعدا   االقتصاديةكالتزام طارئ ما لم يكن احتمال تدفق المنافع  االلتزام

إال بوقوع أوعدم وقوع حدث أو أكثر من األحداث المستقبلية التي ال تقع تماما تحت سيطرة الشركة غير مدرجة في القوائم 

 الخارج بعيدة. إلىالمالية ولكن يتم اإلفصاح عنها كالتزامات محتملة ما لم تعتبر إمكانية تدفق المنافع االقتصادية 

 

  التأجير 
يتم تقييم هذا التعاقد لتحديد  ،البدءفي تاريخ  فاقيةاإلتجوهر  إلىكان التعاقد )أو يحتوي على( عقد إيجار يستند  إذاإن تحديد ما 

 األصولاألصل أو  استخداممحددة وأن هذا التعاقد ينقل الحق في  أصولأصل أو  استخدامكان الوفاء بالعقد يعتمد على  إذاما 

 من العقود. ي  أحتى وإن لم يكن هذا الحق محددا بشكل صريح في 

للمعيار الدولي للتقارير  وفقا  م 2016يناير  1م، يعتبر تاريخ التأسيس 2016يناير  1بالنسبة للتعاقدات التي تم الدخول فيها قبل 

 ى.ول( تطبيق معايير التقارير الدولية للمرة األ1المالية رقم )

 التأجيريتم تصنيف عقد و تشغيلي عقد تأجيرتمويلي أو  بداية العقد على أنه عقد تأجيريتم تصنيف عقد اإليجار في تاريخ 

تأجير العقد عقد ذلك يكون  . خالفتمويلي كتأجيرالشركة  إلىالذي يقوم بتحويل كافة المخاطر والعوائد المتعلقة بالملكية 

 تشغيلي.

 كمستأجر  الشركة
الشركة  إلىكافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل المستأجر  وبشكل جوهريإن عقود التأجير التمويلي هي التي تنقل 

 للحد األدنى لدفعات اإليجار أيهما أقل ويتم رسملتها عند بدء عقد اإليجار بالقيمة العادلة لألصل المستأجر أو بالقيمة الحالية

التمويلي وذلك لتحقيق معدل فائدة ثابت على  التأجيريتم توزيع مدفوعات اإليجار بين مصاريف التمويل وخفض التزامات و

يتم و التمويلي ضمن تكاليف التمويل في قائمة الدخل بالتأجير المتعلقةتدرج تكاليف التمويل  .االلتزامالرصيد المتبقي من 

ن الشركة سوف ألم يكن هناك تأكد معقول من  إذا ومع ذلك لألصل المقدّر اإلنتاجي  استهالك األصل المؤجر على مدى العمر

أيهما  ةيجارياالأو فترته  المقدّرفإنه يتم استهالك األصل على مدى العمر اإلنتاجي  التأجيرتحصل على الملكية بنهاية فترة 

دفعات اإليجار التشغيلي كمصروفات تشغيلية في قائمة ب اإلعتراف فيه عقد التأجير التشغيلي هو عقد إيجار يتم أما  أقصر.

 الدخل على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

  اإلقتراض تكاليف 
ذي يستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة لكي يصبح مباشرة باقتناء أو إنشاء أصل والالمتعلقة  اإلقتراض يتم رسملة تكاليف 

وتتكون  كمصروفات في الفترة التي تحدث فيها األخرى  اإلقتراض يتم تسجيل جميع تكاليف  أوالبيع. ستخدامجاهزا لال

 التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق باقتراض األموال.األخرى من الفوائد والتكاليف  اإلقتراض تكاليف 

 إدراج  ويتم  الموجودات المؤهلةع ي( لجم2016يناير 1االنتقال ) المتكبدة في أو بعد تاريخ اإلقتراض يتم رسملة تکاليف 

 إلىبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على الموجودات المؤهلة حتى تاريخ التحول المرسملة من ق   اإلقتراض تكاليف 

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

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

عن تلك المتعلقة بقطاعات األعمال األخرى. وتنقسم قطاعات األعمال طبقا لنطاقها الجغرافي ويتم مراجعة أداء كل قطاع 

ئة اقتصادية معينة تخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك ، قد تعمل هذه القطاعات ضمن بير بالشركةمن قبل صانعي القرا

 يتم تحديد قطاعات األعمال من قبل إدارة الشركة وفقا لرؤية اإلدارة. ،المتعلقة بالقطاعات العاملة في بيئات اقتصادية أخرى

  المنح الحكومية 
الشروط المتعلقة بالمنحة سوف  جميععندما يکون هناك تأکيد معقول بأن المنحة ستستلم وأن  وميةكالحبالمنح  اإلعتراف يتم 

على أساس منتظم وعلى مدى الفترات التي  إيراداتبها ك اإلعتراف ببند مصروف يتم  المنحةعندما ترتبط  يتم االلتزام بها.

يتم ومؤجله  إيراداتبها ك اإلعتراف المنحة بأصل يتم  تعلقت إذاأما  يتم فيها احتساب التكاليف التي تعتزم المنح تعويضها.

وقد اختارت الشركة عرض المنح  لألصل ذي الصلةالمقدّرة  بشكل منتظم على مدى األعمار اإلنتاجية  طفاء اإليراد المؤجلإ

لى مدى العمر اإلنتاجي عوها في قائمة الدخل على أساس منتظم إدراج مؤجلة على ان يتم  إيراداتفي قائمة المركز المالي ك

باألصل والمنحة المتعلقة به  اإلعتراف يتم  الغير نقدية صولعندما تحصل الشركة على منح لأل لألصل الممنوح.المقدّر 

في قائمة الدخل على مدى العمر اإلنتاجي  المؤجلة يراداتاإل إدراج  مؤجله بالقيمة االسمية في تاريخ المنح ويتم  إيراداتك

 بشكل منتظم. المقدّر

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

( األدوات 39لمعيار المحاسبة الدولي ) وفقا  بالقرض وقياسه  اإلعتراف يتم و المؤجلة يراداتضمن اإل بالسوق كمنحة حكومية

 .والقياس(  اإلعترافالمالية: )

 القانوني  االحتياطي 
٪ من صافي 10لنظامها األساسي ولوائح الشركات في المملكة العربية السعودية، يتعين على الشركة تحويل  وفقا  ن الشركة وإ

القانوني غير قابل للتوزيع  حتياطياإلإن هذا  ٪ من رأس مالها.30اإلحتياطي القانوني حتى يبلغ هذا اإلحتياطي  إلىدخلها 

 ه لتغطية خسائر الشركة أو زيادة رأس مالها.استخدامومع ذلك، يمكن  على المساهمين.



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 
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  الغير مالية  األصولفي قيمة  اإلنخفاض 
أو عندما يتطلب  كان هناك مؤشر موضوعي على أن أصل ما قد انخفضت قيمته إذاتقوم الشركة بتاريخ كل ميزانية بتقييم ما 

 الستردادإن القيمة القابلة  األصل الستردادذلك تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لاختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل 

لألصل أيهما أكبر. يتم تحديد  يةستخداماإللألصل بعد خصم التكاليف الالزمة لبيع األصل أوالقيمة  العادلة القيمةاألصل هي 

أو  األصولحد كبير عن تلك  إلىتدفقات نقدية مستقلة ل منتجااألصل طالما كان ألصل فردي  ستردادلإلالقابلة  القيمة

يعتبر األصل منخفض القيمة  لالستردادصل القيمة القابلة عندما تتجاوز القيمة الدفترية أل .األخرى  األصولمجموعات من 

 المقدّرة  ألصل يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية  يةستخداماال. عند تقييم القيمة لالستردادقيمته القابلة  إلىويتم تخفيضه 

معدل خصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر  استخدامقيمتها الحالية ب إلى

وفي حال عدم عتبار اإلفي  األخيرةتؤخذ معامالت السوق ستبعاد اإلتكاليف ناقصا   عند تحديد القيمة العادلة المحددة لألصل.

  نموذج تقييم مناسب. استخدامتوافر مثل هذه المعامالت يتم 

 

  األجنبية  بالعملةالعمليات 
ويتم تحويل  المعاملة،الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة بتاريخ  إلىيتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية 

الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ  إلىالنقدية بالعمالت األجنبية  الطبيعةذات  االلتزاماتو األصولأرصدة 

 والخسائر الناتجة عن التغيرات في أسعار الصرف في قائمة الدخل. رباحباأل اإلعتراف يتم  القوائم المالية.

 

  باإليراد اإلعتراف 
 يراداتالشركة ويمكن قياس اإل إلى االقتصاديةالمدى الذي يكون فيه من المحتمل تدفق المنافع  إلى يراداتباإل اإلعتراف يتم 

بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو  يراداتوتقاس اإل عن البيع الناتجةبشكل موثوق به بغض النظرعن تاريخ استالم الدفعات 

 وباستثناء الضرائب أو الرسوم. المستحق بعد خصم الخصومات والحسومات مع مراعاة شروط الدفع المحددة تعاقديا  

  العميل إلىمن بيع المنتجات عندما يتم تحويل المخاطر والمنافع الهامة لملكية المنتجات  يراداتباإل اف اإلعتريتم 

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

 

  رأس المال 
 إلىوالتي تعزى مباشرة  "إن وجدتاإلضافية "إن التكاليف  ،يتم تصنيف األسهم كحقوق ملكية ويتم تسجيلها بقيمتها االسمية

 .ها في حقوق الملكية كخصم من العائداتإدراج  إصدار أسهم جديدة يتم 

 

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

 

  المصروفات 
يتم , إن مصاريف البيع والتسويق هي تلك المصروفات التي تنتج من جهود الشركة للقيام بوظائف التسويق والبيع والتوزيع

باستثناء تكلفة المبيعات والرسوم المالية ومخصصات  إداريةمصاريف عمومية و إلى األخرىتصنيف جميع المصاريف 

كانت هذه التكاليف منسوبة مباشرة  إذاكمصروف في الفترة التي يتم تكبدها اال  إلقتراض ابتكاليف  اإلعتراف يتم كما الزكاة 

تتضمن و من تكلفة ذلك األصل جزءا  يتم رسملة هذه التكاليف ك الحالةاقتناء أو إنشاء أو إنتاج اصل مؤهل في هذه  إلى

لتکاليف  تعديلی الحد الذي يعتبر بمثابة إل األجنبيةبالعملة  اإلقتراض فروق أسعار الصرف الناتجة عن  اإلقتراض تکاليف 

 . ن وجدت"إ" اإلقتراض 

 

 الزكاة 

 الدخل.تقدير مخصص الزكاة وتحميله على قائمة  يتم "الهيئةألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل " وفقا  تخضع الشركة للزكاة 

 اعتمادالتقييم النهائي وتدرج هذه الفروق في قائمة الدخل في الفترة التي تم  اعتماديتم تسجيل أية فروق في التقديرات عند 

  التقييم النهائي فيها.

 

  مزايا الموظفين 

 الموظفون المواطنون  -1

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

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

 على أساس نسبة مئوية ثابتة من المرتبات. 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
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 الموظفون األجانب  -2
المدة تعويضات نهاية الخدمة والتي تعتبر مستحقة الدفع بموجب قوانين العمل يستحق الموظفون الوافدون بعقود محددة 

غير الممول من  االلتزامتم تكوين مخصص لهذا  الخاصة بالدول التي يعملون فيها على أساس مدة الخدمة والمنافع النهائية.

 مالية. الكامل الذي يستحقه جميع الموظفين في تاريخ القوائم ال االلتزامخالل احتساب 

 

 خطة المساهمات المحددة

 اإلعتراف يتم صروف عند تقديم الخدمة ذات الصله ويتم تسجيل التزامات المساهمات في خطط المساهمات المحددة كم

 .الحد الذي يتم فيه استرداد األموال النقدية أو تخفيض المدفوعات المستقبلية إلىكأصل  بالمساهمات المدفوعة مقدما  

  الموظفينخطة منافع 

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

ي من أالمبلغ وخصم القيمة العادلة من  المستقبلية التي حققها الموظفون في الفترات الحالية والفترات السابقة، وحسم ذلك

 ناالئتماطريقة وحدة  استخدامبل خبير اكتواري مؤهل بمن ق   تزامات المنافع المحددة سنويا  يتم احتساب الوالخطة  أصول

عندما ينتج عن الحساب موجودات محتملة للشركة يقتصر األصل المعترف به على القيمة الحالية للمنافع و المتوقعة

 المتاحة في شكل أي مبالغ مستقبلية مستردة من خطة المنافع أو تخفيضات في المساهمات المستقبلية للخطة االقتصادية

بالمبالغ المسبقة  اإلعتراف يتم وولحساب القيمة الحالية للمنافع االقتصادية يولى االعتبار ألي متطلبات تمويل دنيا مطبقة 

) باستثناء  والعائد على موجودات الخطةاالكتوارية على المكاسب والخسائر لصافي التزامات المنافع المحددة والتي تشتمل 

تحدد الشركة صافي مصاريف  .اآلخر)إن وجد، باستثناء الفائدة( مباشرة في الدخل الشامل  األصولالفائدة ( وتأثير سقف 

ق تطبيق معدل الخصم المستخدم للفترة عن طري ( المحددةأصولالفوائد )أو الدخل( على صافي التزامات المنافع )صافي 

أي تغيرات في صافي  االعتبارمع األخذ في  األصل(وأ) لاللتزامفي بداية الفترة السنوية  والمنافع المحددة االلتزاملقياس 

صافي مصاريف الفوائد  إدراج  يتم و المحددة خالل الفترة نتيجة للمساهمات ومدفوعات المنافع ( المنافعأصول)التزامات 

أو الخسائر. عندما تتغير منافع الخطة أو عندما يتم تقليص  رباحالمتعلقة بخطط المنافع المحددة في األ األخرى والمصاريف 

عن التقليص في الربح  الناتجةرة بالتغير في المنافع المتعلقة بالخدمة السابقة أو الربح او الخسارة شمبا اإلعتراف يتم  الخطة

 بالربح أو الخسارة الناتجة عن تسوية خطة المزايا المحددة عند حدوث التسوية. اإلعتراف بتقوم الشركة  الخسارة. أو

 

  للموظفينطويلة األجل  أخرىمزايا 

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

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

 .بفروق القيمة الحالية لمستحقات الموظفين بقائمة دخل الفترة التي نشأت فيها

 

  ى والقياس الالحقولاأل اإلعتراف  –األدوات المالية 

 .أخرىأداة حقوق ملكية في منشاة  مالي أو والتزاممنشأة إن األداة المالية هي أي عقد ينتج عنه أصل مالي في 

 ي والقياس ولاأل اإلعتراف المالية:  األصول

 التالية:للفئات  وفقا  ي ولاأل اإلعتراف عند المالية  األصولم تصنيف تي

 االستحقاقاالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ  المدينة،القروض والذمم الدخل، أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 األصولالمالية على الغرض الذي من أجله تم الحصول على تلك  األصولويعتمد تصنيف  المتاحة للبيع واالستثمارات

 المبدئي.  اإلعتراف ها المالية عند أصولتقوم اإلدارة بتحديد تصنيف  لمالية.ا

 قروض ومدينون تجاريون  -1
 يتم و مالية غير مشتقة ذات دفعات محددة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشط أصولالقروض والذمم المدينة هي 

شهرا بعد تاريخ القوائم المالية،  12عن تلك التي يزيد تاريخ استحقاقها باستثناء  المتداولة ( االلتزامات) األصولها في إدراج 

قروض ومدينون الشركة ( من االلتزامات) األصولهذه  تتكونو ةولاغير متدتزامات( )ال أصولالحالة يتم تصنيفها ك وفي هذه

 " و "مدينون آخرون" و "قروض وسلف وودائع" و "نقد وما في حكمه" في القوائم المالية.ونمن "مدينون تجاري

 متاحة للبيع  استثمارات -2
التي ال يتم  األصولي تلك ه الفئة أواالستثمارات المالية المتاحة للبيع هي أدوات مالية غير مشتقة يتم تصنيفها في هذه 

ما لم تكن اإلدارة تعتزم التصرف في المتداولة غير  األصولها ضمن إدراج يتم و األخرى تصنيفها في أي من الفئات 

 ولاتد تميفي شرکات مختلفة وال  حصصأو تمتلك الشرکة أسهم وحيث شهرا من تاريخ القوائم المالية  12خالل  االستثمار

 المبدئية في تاريخ االستحواذ. بتكلفةالمتاحة للبيع  باالستثمارات اإلعتراف في سوق نشط، وبالتالي يتم  األسهمهذه 

 المالية صولالقياس الالحق لأل
 دناهأالمالية على تصنيفها كما هو موضح  صوللأل يعتمد القياس الالحق

 .أدوات الدين بالتكلفة المطفأة 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 
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 )يتبع(الهامة السياسات المحاسبية  -4
 

 إلىوالخسائر المتراكمة المعاد تصنيفها  رباحمع األاآلخر أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل • 

 .اإلعتراف قائمة الدخل عند إلغاء 

 والخسائر رباحأدوات الدين، المشتقات وأدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل األ• 

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

 

  اإلعتراف إلغاء  

 المالية المماثلة عندما: األصولمن مجموعة من  جزءا   المالي أومن األصل  جزءا   مالي أوبأصل اإلعتراف يتم إلغاء 

 أو ينتهي الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل.

  قامت الشركة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تحملت التزاما بدفع التدفقات النقدية المستلمة

 أو طرف ثالث بموجب عقد مع طرف آخر "تمرير". إلىبالكامل دون تأخير جوهري 

  .أوقامت الشركة بتحويل كافة مخاطر وعوائد األصل 

  بكافة مخاطر وعوائد األصل ولكن قامت بتحويل السيطرة على األصل. االحتفاظلم تقم الشركة بتحويل أو 

باألصل المالي عندما تقوم الشركة بتحويل حقوقها في التدفقات النقدية من ذلك األصل أو دخلت في عقد  اإلعترافلغاء إيتم 

تحويل للمخاطر والعوائد لألصل المالي وذلك من خالل نقل ملكية األصل. أو في حال لم تقم الشركة بتحويل المخاطر والعوائد 

 األصل.لألصل المالي ولكنها فقدت السيطرة على ذلك 

  المالية  األصولفي قيمة  اإلنخفاض 

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

كان هناك دليل موضوعي  إذاالمالية منخفضة القيمة فقط  األصوليعتبر األصل المالي أو مجموعة من  المالية األصولمن 

الخسارة تأثير على  ويكون لحدث متوقع(في القيمة نتيجة حدث أو أكثر من المتوقع حدوثه )حدث خسارة  اإلنخفاض على 

 عتمادالمالية التي يمكن تقديرها بطريقة يمكن اال األصولالتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لألصل المالي أو مجموعة 

 عليها.

 

  المالية  االلتزامات 

 المبدئي والقياس  اإلعتراف 

 مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. كالتزاماتالمبدئي بها اإلعتراف المالية عند  االلتزاماتيتم تصنيف 

بااللتزام  اإلعتراف المالية مبدئيا بالقيمة العادلة وفي حالة القروض والسلف والذمم الدائنة يتم  االلتزاماتبجميع  اإلعتراف يتم 

األخرى  األرصدة الدائنة والمالية للشركة الدائنين التجاريين  االلتزاماتتتضمن والمالي بعد خصم التكاليف المباشرة للمعاملة 

 والقروض بما في ذلك السحب على المكشوف من البنوك وعقود الضمانات المالية واألدوات المالية المشتقة.

 القياس الالحق 

 . طريقة معدل الفائدة الفعلية استخدامبالتكلفة المطفأة ب االلتزاماتيتم قياس هذه 

  اإلعتراف إلغاء  

عند استبدال التزام مالي  مدته انتهاءالمحدد أو إلغاؤه أو  االلتزامالمالية عندما يتم اإلعفاء من  االلتزاماتب اإلعتراف يتم إلغاء 

يتم معاملة هذا والحالية بشكل جوهري  االلتزاماتأو يتم تعديل شروط  حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة جوهريا  

بالفرق في القيمة الدفترية  اإلعتراف يتم و الجديد االلتزاماألصلية وتحقق  االلتزاماتالتبادل أو التعديل على أنه إلغاء تحقق 

 ذات الصلة في قائمة الدخل. 

 مقاصة األدوات المالية 

كان هناك حق قانوني  إذاالمبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط  إدراج  المالية ويتم  تزاماتااللو األصوليتم مقاصة 

في  االلتزامات وتسوية األصولتسويتها على أساس الصافي أو إثبات  ويعتزملمقاصة المبالغ المعترف بها  معمول به حاليا  

 وقت واحد.
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والمصروفات  يراداتالقوائم المالية للشركة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإل إعدادإن 

 االفتراضاتكد من هذه أعدم الت إن المحتملة. االلتزاماتعن  يضاحفصاحات المرفقة واإلواإل االلتزاماتو األصولو

بتلك  المتأثرة االلتزاماتأو  صوللألرية تنتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدف إلىوالتقديرات يمكن أن يؤدي 

 االفتراضات والتقديرات في الفترات المستقبلية.

للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ القوائم المالية والتي األخرى  الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية  االفتراضاتإن 

 خالل السنوات المالية القادمة. االلتزاماتو صولتعديل جوهري على القيم الدفترية لأل إلىتؤدي قد لها مخاطر جوهرية 

 قد تتغير الظروف  ومع ذلك، البيانات المالية. إعدادالشركة في افتراضاتها وتقديراتها على المؤشرات المتاحة عند  اعتمدت

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
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 )يتبع( واالفتراضاتاألحكام  الهامة،التقديرات المحاسبية  -5

 القائمة حول التطورات والتغيرات المستقبلية نتيجة لتغيرات أو ظروف السوق الخارجية عن سيطرة الشركة واالفتراضات

 وتنعكس هذه التغيرات واالفتراضات عند حدوثها.

 المحددة )استحقاقات المعاش التقاعدي(خطط المستحقات والمنافع  5-1
 استخداميتم تقدير تكاليف خطط المعاشات التقاعدية المستحقة بعد انتهاء الخدمة والقيمة الحالية اللتزام المعاش التقاعدي ب

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

 في المرتبات ومعدالت الوفيات والزيادات في المعاشات التقاعدية في المستقبل الزيادةهذه العوامل تحديد معدل الخصم ومعدل 

ألي تكون شديدة الحساسية المقدّرة  نها طويلة األجل فإن المستحقات أها بلتعقيد التقييم واالفتراضات األساسية وطبيعت ونظرا  

 في تاريخ كل ميزانية. االكتوارية  االفتراضاتتتم مراجعة جميع  في تلك االفتراضات. تغير

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

معدالت الفائدة لسندات الشركات بعمالت تتفق مع عمالت مستحقات ما بعد التوظيف  االعتبارالخصم المناسب تأخذ اإلدارة في 

ويتم توقع تلك  العالمية لتلك السندات،الت ا" أو أعلى حسب تصنيف الوكAAوعلى أال يقل تصنيف هذ السندات عن "

يتم مراجعة السندات  -وحسب الحاجة-المقدّرة  لعائد لتتوافق مع المدة المتوقعة للمستحقات المستحقات على طول منحنى ا

األساسية لتحقيق مزيد من الجودة لمعامل الخصم المستخدم كما يتم حذف تلك المستندات التي لها فروق ائتمان مفرطة من 

 ل سندات عالية الجودة.تحليل السندات التي يستند إليها سعر الخصم، على أساس أنها ال تمث

الوفيات هذه إال على فترات زمنية  أولوال تتغير جد الوفيات المتاحة للعموم في بلدان محددة ولاجد إلىويستند معدل الوفيات 

معدالت  إلىوتستند الزيادات المستقبلية في المرتبات والزيادات في المعاشات التقاعدية  استجابة للتغيرات الديموغرافية

 المتوقعة في المستقبل بالنسبة للبلدان المعنية. التضخم

 (29 إيضاح)ولمزيد من التفاصيل بشأن المستحقات المتعلقة بما بعد انتهاء الخدمة. 

 غير المالية األصولانخفاض قيمة  5-2

لذلك لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد القيمة القابلة لالسترداد  الدفتريةتنخفض قيمة األصل غير المالي عندما تتجاوز القيمة 

أكبر( أيهما  يةستخداماالتكاليف البيع أو قيمته  ناقصا     )والتي تمثل القيمة العادلة لألصل  األصل أو تلك الوحدة المنتجة للنقد

 صولألأو أسعار سوق  متطابقة صولمن خالل عمليات البيع التي تتم على أساس تجاري بحت أل لألصلالقيمة العادلة  تقدر

تحسب بناء على القيمة الحالية للتدفقات  يةستخداماالأما القيمة  التكاليف اإلضافية لبيع األصل. ناقصا     يمكن مالحظتها مماثله 

أنشطة إعادة الهيكلة التي تكون  المتوقعةوال تشمل تلك التدفقات النقدية لألصل خالل السنوات الخمس المقبلة  المتوقعةالنقدية 

للوحدة المنتجة للنقد محل  األصولأو استثمارات كبيرة في المستقبل من شأنها أن تعزز أداء  بعد،الشركة غير ملتزمة بها 

لحساب التدفقات النقدية وكذلك التدفقات .إن القيمة القابلة لالسترداد هي األكثر حساسية لمعدل الخصم المستخدم ختبارإلا

 . ستخدامالنقدية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض التقدير للقيمة محل اال

بدراسة القيمة االستخدامية الخاصة بوحدات النقد المستقلة  2017ديسمبر  31قامت الشركة خالل السنة المالية المنتهية في 

 (.15زراعي )إيضاح ضمن قطاع النشاط ال

 لألدوات المالية  العادلةقياس القيمة  5-3
المالية المسجلة في قائمة المركز المالي على أساس األسعار المدرجة  االلتزاماتو صوللألعندما ال يمكن قياس القيمة العادلة 

تحديد قيمتها العادلة  بقيمتها العادلة فانه يتم االلتزاماتأو  األصولوحيثما تتطلب المعايير الدولية تقييم تلك  في السوق النشطة

 أخرىق طر استخدامأو ب األصولمن تلك  المتوقعةالقيمة الحالية للتدفقات النقدية  استخدامأساليب التقييم بما في ذلك  استخدامب

 إذالك ممكنا، ولكن حيثما كان ذ النشطة(  وتؤخذ مدخالت هذه الطرق من األسواق 13ولي رقم )كما نص عليها المعيار الد

هذه التقديرات في االعتبار مخاطر السيولة  وتأخذ ن التقدير لتحديد القيمة العادلةدرجة م إلىلم يكن ذلك ممكنا فإن هناك حاجة 

العوامل يمکن أن تؤثر علی القيمة العادلة المدرجة  بهذهفي االفتراضات المتعلقة  التغيراتإن  .والتقلبات االئتمانومخاطر 

 لألدوات المالية. 

 المتاحة للبيع   االستثماراتفي  اإلنخفاض  5-4
في قيمة استثمار أو مجموعة اإلنخفاض كان هناك دليل موضوعي على  إذاتقوم الشركة في تاريخ كل مركز مالي بتقييم ما 

المصنفة كمتاحة للبيع، فإن الدليل الموضوعي لالنخفاض و (ملكية )أسهم غير نشطةمار في حقوق االستثفي حالة  استثمارات

 لدرجة اقل من تكلفته. لالستثمارفي القيمة يتضمن انخفاض جوهري أو متتابع لفترات طويلة في القيمة العادلة 

لية هذه التقديرات تقوم الشركة " أو "متتابع لفترات طويلة" يتطلب تقديرات ولتحقيق معقوجوهري انخفاضما هو " تحديدإن 

والمدة أو المدى الذي تكون فيه القيمة العادلة  أو الحصصيرات التاريخية ألسعار األسهم غالتمثل  أخرىبتقييم عوامل 

 (19)إيضاح لالستثمار أقل من تكلفته. 

 في المدينين التجاريين اإلنخفاض  5-5
يتم تكوين مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تتمكن من 

تعتبر الصعوبات المالية الهامة للمدين واحتمال أن يكون المدين و للشروط األصلية للتعاقد وفقا  تحصيل جميع المبالغ المستحقة 

على وجود دليل موضوعي على انخفاض  عدم السداد أو التأخير في السداد مؤشرا  و أ لماليةفالس أو إعادة الهيكلة افي حالة اإل

  قيمة الذمم التجارية المدينة.
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 )يتبع( واالفتراضاتاألحكام  الهامة،التقديرات المحاسبية  -5

 

أما المبالغ التي ال تعتبر جوهرية بشكل فردي ولكنها متأخرة  بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة، يتم إجراء تقييم على أساس فردي.

 سترداداإلطول الفترة الزمنية ومعدالت  االعتبارمع األخذ في  ةا مجتمعهالخاص ببالمخصص  اإلعتراف و يتم تجميعهاالسداد 

 (23)إيضاح  السابقة.
 مخصص المخزون بطيء الحركة 5-6

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

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

 تؤكدالقوائم المالية إلی الحد الذي  تاريخالمرتبطة مباشرة باألحداث التي تحدث بعد  التكاليفاالعتبار تقلبات األسعار أو  بعين

 (21)إيضاح  تلك األحداث الظروف القائمة في نهاية السنة. فبها
 والمعدات واآلالتتقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات  5-7

ويتم تحديد هذه التقديرات بعد  ستهالكاإلوالمعدات لغرض احتساب  واآلالتتقوم اإلدارة بتقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات 

 وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا   والتقادم والتلف صوللألالمتوقع  ستخداماإل االعتباراألخذ في 

 .-وجدت إن-في الفترات الحالية والمستقبلية  االستهالكويتم تعديل التغيرات في مصروف 

 األحكام 5-8
ها الحيوية بالتكلفة حيث ال توجد سوق نشطة للحصول على السعر العادل الغير قابل للنقض لقيمة أصولقامت الشركة بتقييم 

ما االستثمارات أعليه  عتماداالبشكل يمكن  العادلةي مؤشرات يستدل بها على تحديد القيمة أنه ال توجد أكما  األصولهذه 

ويظهر التغير اآلخر ي تغيرات في قيمتها بقائمة الدخل الشامل أباإلعتراف المتاحة للبيع فيتم قياسها بالقيمة العادلة ويتم 

 .ضمن حقوق الملكية إحتياطيات أخرىتحت بند  العادلة القيمةفي احتياطي  االستثماراتلتلك  العادلة القيمةالمتراكم في 

 (16)إيضاح 

 ( 1)معيار رقم  للتقارير المالية للمعايير الدوليةي ولالتطبيق األ -6
 وفقا  دارة الشركة إالتي أعدتها السنوية ى القوائم المالية أولم هي 2017 ديسمبر 31هذه القوائم المالية للفترة المنتهية في 

م أعدت الشركة قوائمها المالية 2016ديسمبر  31للمعايير الدولية للتقارير المالية وبالنسبة للفترات وحتى السنة المنتهية في 

 السعودية.السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية  الهيئةالمعايير المحاسبية الصادرة عن  إلىاستنادا 

مارس  31م وكذلك الفترات التي تنتهي في أو بعد 2016يناير  1قائمة المركز المالي االفتتاحي للشركة كما في  إعدادتم 

 للمعايير الدولية للتقارير المالية.   طبقا  م 2016ديسمبر  31م. مع الفترات المقارنة كما في وللفترة المنتهية في 2017

 1بما في ذلك قائمة المركز المالي كما في  المالية،صدار قوائمها إ إلعادةالشركة جرتها أوفيما يلي التعديالت الرئيسية التي 

 م.2016ديسمبر  31م والقوائم المالية كما في وللسنة المنتهية في 2016يناير 

 ي للمعايير الدولية للتقارير المالية.ولاإلعفاءات من التطبيق األ 6-1

بأثر رجعي لبعض المتطلبات بموجب المعايير  التطبيقمحددة من  ( بإعفاءات1المالية رقم ) للتقاريرالدولي  المعياريسمح 

القوائم المالية للتقارير  إعدادي وقد قامت الشركة باألخذ في اعتبارها لدى ولالمالية وذلك في حالة التطبيق األ للتقارير الدولية

 -:اإلعفاءات التاليةالمالية 

 المعايير الدولية للتقارير المالية إلى االنتقالالية بأثر مستقبلي من تاريخ اإلفصاح عن المبالغ الت. 

o  .القيمة الحالية اللتزام مزايا الموظفين المحددة 

o .التسويات المتراكمة الناشئة عن التزامات الخطة 

  وتحديد 4الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  االنتقاليةقامت الشركة بتطبيق األحكام ،

كان التعاقد يحتوي على عقد إيجار، وقامت الشركة بتقييم كافة التعاقدات بناء على الشروط المعمول بها في  إذاما 

 .االنتقالتاريخ 

  بأثر رجعي على  20ر المحاسبة الدولي رقم ومعيا 39قامت الشركة بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم

 المعايير الدولية للتقارير المالية. إلىالقروض الحكومية القائمة في تاريخ التحول 

 التقديرات 6-2

للهيئة السعودية  وفقا  لنفس التواريخ  إعدادهام مع تلك التي تم 2016 ديسمبر 31وم 2016يناير  1التقديرات في تتفق 

بخالف التقديرات الخاصة بالمعاشات  المحاسبية(التسويات لتعكس أي اختالفات في السياسات  )بعدللمحاسبين القانونيين 

عادة تقدير حسب المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية إالتقاعدية وغيرها من مستحقات ما بعد الخدمة والتي لم تكن تطلب 

 ين.للمحاسبين القانوني
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 )يتبع(  .(1معيار رقم للتقارير المالية ) للمعايير الدوليةي ولالتطبيق األ -6
 

ها من قبل الهيئة اعتمادللمعايير الدولية للتقارير المالية "وكما تم  وفقا  ها الشركة لعرض هذه المبالغ تن التقديرات التي استخدمإ

م، وكما 2016يناير  1المعايير الدولية للتقارير المالية كما في  إلىالتحول  متطلباتالسعودية للمحاسبين القانونيين" تعكس 

 م. 2016ديسمبر  31في 

 القوائم المالية المقارنة لتتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية المطبقة. إعدادوبناء على ذلك، قامت الشركة ب

للمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتكون  وفقا  فيما يلي بيان بالتعديالت التي تمت على القوائم المالية و

 متوافقة مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
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 )يتبع(  .(1معيار رقم للتقارير المالية ) للمعايير الدوليةي وللتطبيق األا -6
  م2016يناير  1المركز المالي كما في قائمة التعديالت التي تمت على 

  األصول 
م  2016يناير   1

 قبل التعديل 
  التعديالت  

 م 2016يناير  1

 بعد التعديل 

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

       األصول غير المتداولة  

  2,189,608,339   33,748,034   2,155,860,305 )أ( ممتلكات وآالت ومعدات 

  397,051,967   132,584,503   264,467,464 )ب( أصول حيوية

  3,041,498   3,041,498     - )أ( أصول غير ملموسة 

  8,464,000   3,736,000   4,728,000 )ت( )غير متدوالة(استثمارات متاحة للبيع 

  233,558,291  (140,167,169)   373,725,460 )ث( مشاريع تحت التنفيذ

    -  (28,320,835)   28,320,835 )ث( مصروفات مؤجلة 

  2,831,724,095   4,622,031   2,827,102,064  إجمالي األصول غير المتداولة  

       األصول المتداولة  

  42,655,312     -   42,655,312  أصول حيوية )منتجات زراعية تحت التطوير( 

  478,676,536  (21,918,491)   500,595,027 )ج( المخزون 

  21,032,462   21,032,462     - )ج( أصول حيوية بغرض البيع

  356,326,781   5,169,130   351,157,651 )ح( مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 

  22,197,000   19,197,000   3,000,000 )ت( (ةولاستثمارات متاحة للبيع )متدا

  101,154,920     -   101,154,920  البنوكنقد وأرصدة لدى 

  1,022,043,011   23,480,100   998,562,911  إجمالي األصول المتداولة  

  3,853,767,106   28,102,131   3,825,664,976  إجمالي األصول 

       حقوق المساهمين 

  770,000,000     -   770,000,000  رأس المال 

  166,486,082     -   166,486,082  إحتياطي نظامي 

  394,294,132   259,113,894   135,180,238 )خ(  ةأرباح محتجز

    -  (292,857,967)   292,857,967 )د( منح حكومية 

  22,933,000   22,933,000     - )ذ( إحتياطيات أخرى 

  1,353,713,214  (10,811,073)   1,364,524,287  إجمالي حقوق المساهمين 

       االلتزامات غير المتداولة  

  1,242,511,338     -   1,242,511,338  قروض عقود مرابحة  

  19,643,755   19,643,755     - )خ( مؤجلة  ايرادات

  148,872,000   14,100,319   134,771,681 )ر( التزامات مزايا الموظفين

  1,411,027,093   33,744,074   1,377,283,019  إجمالي االلتزامات غير المتداولة  

       االلتزامات المتداولة  

  451,992,047     -   451,992,047  دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 

  569,961,044     -   569,961,044  قروض عقود مرابحة وأقساط قروض طويلة األجل 

  32,359,664     -   32,359,664  دائنو توزيعات أرباح 

  5,169,130   5,169,130     - )ح( مخصصات 

  29,544,914     -   29,544,914  مخصص زكاة 

  1,089,026,799   5,169,130   1,083,857,670  إجمالي االلتزامات المتداولة  

  2,500,053,892   38,913,204   2,461,140,689  إجمالي االلتزامات  

  3,853,767,106   28,102,131   3,825,664,976  إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين 
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 )يتبع(  .(1معيار رقم للتقارير المالية ) للمعايير الدوليةي ولالتطبيق األ -6
 م 2016ديسمبر  31قائمة المركز المالي كما في التعديالت التي تمت على 

  األصول 
ديسمبر   31

 م قبل التعديل 2016
  التعديالت  

م 2016ديسمبر  31

 بعد التعديل 

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

       األصول غير المتداولة  

  2,276,090,813   39,906,294   2,236,184,519 )أ( ممتلكات وآالت ومعدات 

  451,328,050   164,609,275   286,718,775 )ب( أصول حيوية

  5,858,287   5,858,287     - )أ( أصول غير ملموسه 

  10,308,000   5,580,000   4,728,000 )ت( )غير متداولة(استثمارات متاحة للبيع 

  260,292,557  (166,838,728)   427,131,285 )ث( مشاريع تحت التنفيذ

    -  (43,021,705)   43,021,705 )ث( مصروفات مؤجلة 

  3,003,877,707   6,093,423   2,997,784,284  إجمالي األصول غير المتداولة  

       األصول المتداولة  

  36,457,954     -   36,457,954  أصول حيوية )منتجات زراعية تحت التطوير( 

  553,431,623  (25,484,541)   578,916,164 )ج( المخزون 

  29,571,118   29,571,118     - )ج( أصول حيوية بغرض البيع

  330,964,687   5,169,130   325,795,557 )ح( مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 

  25,996,000   22,996,000   3,000,000 )ت( (ةولااستثمارات متاحة للبيع )متد

  59,424,762     -   59,424,762  البنوكنقد وأرصدة لدى 

  1,035,846,144   32,251,707   1,003,594,437  إجمالي األصول المتداولة  

  4,039,723,851   38,345,130   4,001,378,721  إجمالي األصول 

       حقوق المساهمين 

  847,000,000     -   847,000,000  رأس المال 

  176,504,899     -   176,504,899  إحتياطي نظامي 

  361,951,799   253,152,207   108,799,592 )خ(  ةأرباح محتجز

    -  (292,857,967)   292,857,967 )د( منح حكومية 

  32,738,000   32,738,000     - )ذ( إحتياطيات أخرى 

  1,418,194,698  (6,967,760)   1,425,162,458  إجمالي حقوق المساهمين 

       االلتزامات غير المتداولة  

  1,102,537,913     -   1,102,537,913  قروض عقود مرابحة  

  18,202,501   18,202,501     - )خ( مؤجلة  ايرادات

  162,283,451   17,341,259   144,942,192 )ر( التزامات مزايا الموظفين

  1,283,023,865   35,543,760   1,247,480,105  إجمالي االلتزامات غير المتداولة  

       االلتزامات المتداولة  

  575,921,544   4,600,000   571,321,544  دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 

  688,399,268     -   688,399,268  قروض عقود مرابحة وأقساط قروض طويلة األجل 

  33,856,689     -   33,856,689  دائنو توزيعات أرباح

  5,169,130   5,169,130     - )ح( مخصصات 

  35,158,657     -   35,158,657  مخصص زكاة 

  1,338,505,288   9,769,130   1,328,736,158  إجمالي االلتزامات المتداولة  

  2,621,529,153   45,312,890   2,576,216,263  إجمالي االلتزامات  

  4,039,723,851   38,345,130   4,001,378,721  إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

26 
 

 6- التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية )معيار رقم 1(.  )يتبع(

 م.2016ديسمبر  31قائمة الدخل كما في التعديالت التي تمت 

    
 2016ديسمبر  31

 قبل التعديل 
   التعديالت   

 2016ديسمبر  31

 بعد التعديل  

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

  2,176,493,709   (119,998,816)    2,296,492,525  (ز) المبيعات  إيرادات

 (1,338,629,658)   (1,111,118)   (1,337,518,540) (س) تكلفة البضاعة المباعة 

  837,864,051   (121,109,934)    958,973,985   مجمل الربح 

 (549,467,358)    116,670,233   (666,137,591) )ش( مصاريف البيع والتسويق

 (115,363,251)   (1,521,986)   (113,841,265) )ص(   إداريةمصاريف عمومية و

 (5,582,979)      -   (5,582,979)  )صافي(  أخرى تشغيلية إيراداتمصاريف و

 (670,413,588)    115,148,247   (785,561,835)   المصروفات  إجمالي 

  167,450,463   (5,961,687)    173,412,150   الدخل من العمليات

 (67,388,294)      -   (67,388,294)   تكلفة التمويل والتسهيالت البنكية  

  100,062,169   (5,961,687)    106,023,856   الدخل قبل الزكاة 

 (5,835,685)      -   (5,835,685)   الزكاة 

  94,226,484   (5,961,687)    100,188,171   ة سنصافي دخل ال

              

             اآلخر قائمة الدخل الشامل 

الذي سيتم إعادة تصنيفه اآلخر الدخل الشامل 
الربح أو الخسارة في فترات الحقة) بعد  إلى

 خصم الضريبة(
  -      -      -    

  5,643,000    5,643,000      -   صافي ربح من موجودات مالية متاحة للبيع

األخرى  الشاملة  يراداتاإل إجمالي صافي 

الربح أو الخسارة في  إلىالتي يعاد تصنيفها 

 الفترات الالحقة

  -      5,643,000    5,643,000  

 إلىالذي ال يعاد تصنيفه اآلخر الدخل الشامل 
 الربح أو )الخسارة ( في الفترات الالحقة

  -      -      -    

مكاسب إعادة القياس في خطط المنافع 

 المحددة
  -      4,162,000    4,162,000  

الذي ال يعاد اآلخر صافي الدخل الشامل 

الربح أو )الخسارة( في الفترات  إلىتصنيفه 

 الالحقة

  -      4,162,000    4,162,000  

              

  9,805,000    9,805,000      -   الزكاةة، بعد خصم سنللاآلخر الدخل الشامل 

ة، بعد سنللاآلخر الدخل الشامل  إجمالي 

 الزكاةخصم 
  100,188,171    3,843,313    104,031,484  

 

 

 

 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 
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 )يتبع(  .(1معيار رقم للتقارير المالية ) للمعايير الدوليةي ولالتطبيق األ -6
الدخل الشامل إجمالي م بما في ذلك 2016 ديسمبر 31وم 2016يناير  1كما في  ببعض بنود المركز الماليوفيما يلي بيان التسوية 

 .م2016ديسمبر  31 فيالمنتهية  للسنة

 

  

     تومعداوآالت ممتلكات أ(  

 
  

ديسمبر  31كما في  

 م2016
  

يناير  1كما في 

 م2016

 )لاير سعودي(   )لاير سعودي(    

للمعايير المحاسبة  وفقا  والمعدات   واآلالت تمتلكاملل االفتتاحيالرصيد 

 السعودية 
  2,236,184,519   2,155,860,305 

         التعديالت 

 (3,041,498)   (5,858,287)   الغير ملموسة  األصول

  17,590,686    22,000,341   أشجار أعالف مثمرة

  18,312,815    23,250,817   حيوية أشجار مثمرة  أصول

  886,031    513,423   قطع غيار استراتيجية

          

 33,748,034   39,906,294   والمعدات   واآلالتالتعديالت على الممتلكات إجمالي 

لمعايير التقارير المالية  وفقا  والمعدات   واآلالت تمتلكاملل االفتتاحيالرصيد 

 الدولية 
  2,276,090,813   2,189,608,339 

 

 

 الحيوية األصول (ب

  

ديسمبر  31كما في  

 م2016
  

يناير  1كما في 

 م2016

 )لاير سعودي(   )لاير سعودي(  

  264,467,464    286,718,775  للمعايير المحاسبة السعودية  وفقا  الحيوية  صوللأل االفتتاحيالرصيد 

        التعديالت 

 (18,312,815)   (23,250,817)  األشجار المثمرة 

  150,897,318    187,860,092  األبقار الغير منتجة )عجالت(

 132.584.503  164.609.275  الحيوية األصولالتعديالت على إجمالي 

لمعايير التقارير المالية  وفقا  الحيوية  صوللأل تمتلكاملل االفتتاحيالرصيد 

  الدولية 
451,328,050    397,051,967  

 

 

  استثمارات المتاحة للبيع  (ت
  

ديسمبر  31كما في  

 م2016
  

يناير  1كما في 

 م2016

 )لاير سعودي(   )لاير سعودي(    

للمعايير المحاسبة  وفقا  لالستثمارات المتاحة للبيع  االفتتاحيالرصيد 

 (ةولاوغير متد ةولا)متدالسعودية 
  7,728,000   7,728,000 

         التعديالت 

 22,933,000   28,576,000   (أخرى احتياطياتالتغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع )

 22,933,000   28,576,000   التعديالت على االستثمارات متاحة للبيعإجمالي 

لمعايير التقارير المالية  وفقا  لالستثمارات المتاحة للبيع  االفتتاحيالرصيد 

 (ةولاوغير متد ةولا)متدالدولية 
  36,304,000   30,661,000 

 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 
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 )يتبع(  .(1معيار رقم للتقارير المالية ) للمعايير الدوليةي ولالتطبيق األ -6
 

 

 مشروعات تحت التنفيذ (ث
 

ديسمبر  31كما في  

 م2016
 

يناير  1كما في 

 م2016

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي( 

للمعايير المحاسبة  وفقا  لمشروعات تحت التنفيذ  االفتتاحيالرصيد 

 السعودية 
 427,131,285   373,725,460  

     التعديالت 

  10,730,149   21,021,364  مصروفات مؤجلة مشروعات تحت التنفيذ

 (150,897,318)  (187,860,092)  منتجةالغير  األبقار

 (140,167,169)  (166,838,728)  التعديالت على مشروعات تحت التنفيذ إجمالي

لمعايير التقارير المالية  وفقا  لمشروعات تحت التنفيذ  االفتتاحيالرصيد 

 الدولية 
 260,292,557   233,558,291  

 

 

 

 المخزون (ج

 
  

ديسمبر  31كما في  

 م2016
  

يناير  1كما في 

 م2016

 )لاير سعودي(   )لاير سعودي(    

 500,595,027   578,916,164   للمعايير المحاسبة السعودية وفقا  للمخزون   االفتتاحيالرصيد 

         التعديالت

 (886,030)   (513,423)   قطع غيار رأسمالية 

 (21,032,461)   (29,571,118)   بغرض البيع  ةحيوية مقتنا أصول

 -    4,600,000   إعادة تصنيف مخصصات 

 (21,918,491)   (25,484,541)   التعديالت على المخزونإجمالي 

 478,676,536   553,431,623   لمعايير التقارير المالية الدولية وفقا  للمخزون  االفتتاحيالرصيد 

 

 

  أخرىمدينون تجاريون وأرصدة مدينة  (ح
  

ديسمبر  31كما في  

 م2016
  

يناير  1كما في 

 م2016

 )لاير سعودي(   )لاير سعودي(  

 وفقا  األخرى ن واألرصدة المدينة يالتجاري للمدينين االفتتاحيالرصيد 

 للمعايير المحاسبة السعودية
  325,795,557    351,157,651  

         التعديالت

  5,169,130    5,169,130   إعادة تصنيف مخصصات 

  5,169,130    5,169,130   األخرى التعديالت على المدينون التجاريون واألرصدة المدينة إجمالي 

لمعايير  وفقا   األخرىن واألرصدة المدينة يالتجاري للمدينين االفتتاحيالرصيد 

 التقارير المالية الدولية
330,964,687   356,326,781 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29 
 

 )يتبع(  .(1معيار رقم للتقارير المالية ) للمعايير الدوليةي ولالتطبيق األ -6
 

 

 المحتجزة رباحاأل (خ
  

ديسمبر  31كما في  

 م2016
  

يناير  1كما في 

 م2016

 )لاير سعودي(   سعودي()لاير     

 135,180,238   108,799,592   للمعايير المحاسبة السعودية  وفقا  المحتجزة  رباحلأل االفتتاحيالرصيد 

         التعديالت 

  273,214,212    273,214,212   المحتجزة  رباحاأل

 (14,100,319)   (14,100,319)   المحتجزة رباحكتواري على األاال الحتساب وفقا  تعديالت 

    -                       (7,402,940)   حسب تقييم االكتواري سنةللتكلفة الخدمة 

    -                        1,441,254   )منح حكومية( يراداتلإل االستهالك

  259,113,893    253,152,207   المحتجزة    رباحالتعديالت على األإجمالي 

لمعايير التقارير المالية  وفقا  المحتجزة   رباحلأل االفتتاحيالرصيد 

 الدولية 
  361,951,799    394,294,132  

 
 

 المنح الحكومية (د
  

ديسمبر  31كما في  

 م2016
  

يناير  1كما في 

 م2016

 )لاير سعودي(   )لاير سعودي(    

 292,857,967   292,857,967   للمعايير المحاسبة السعودية  وفقا  للمنح الحكومية  االفتتاحيالرصيد 

         التعديالت 

 (273,214,212)   (273,214,212)   المحتجزة  رباحاأل

 (19,643,755)   (18,202,501)   )منح حكومية( المؤجلة يراداتاإل

    -                       (1,441,254)   )منح حكومية( المؤجلة يراداتلإل االستهالك

 (292,857,967)   (292,857,967)   التعديالت على المنح الحكومية  إجمالي 

    -      -   لمعايير التقارير المالية الدولية  وفقا  للمنح الحكومية  االفتتاحيالرصيد 

 

 

 أخرىحتياطيات ا (ذ

  

  
ديسمبر  31كما في  

 م2016
  

يناير  1كما في 

 م2016

 )لاير سعودي(   )لاير سعودي(  

   للمعايير المحاسبة السعودية  وفقا  األخرى  لإلحتياطياتالرصيد االفتتاحي 
                      

-    
  

                      

-    

         التعديالت 

  22,933,000    28,576,000   احتياطي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

    -                         4,162,000   األخرى كتواري على االحتياطيات اال الحتساب وفقا  تعديالت 

  22,933,000    32,738,000   األخرىاالحتياطيات  التعديالت علىإجمالي 

لمعايير التقارير المالية  وفقا  األخرى  لإلحتياطياتالرصيد االفتتاحي 

 الدولية 
  32,738,000    22,933,000  
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 شركة مساهمة سعودية 

 م2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

30 
 

 )يتبع(  .(1معيار رقم للتقارير المالية ) للمعايير الدوليةي ولالتطبيق األ -6
 

 مزايا الموظفين  التزامات  (ر

 
  

ديسمبر  31كما في  

 م2016
  

يناير  1كما في 

 م2016

 )لاير سعودي(   )لاير سعودي(    

للمعايير المحاسبة  وفقا  مزايا الموظفين اللتزامات  االفتتاحيالرصيد 

 السعودية 
  144,942,192   134,771,681 

         التعديالت 

  14,100,319    14,100,319   المحتجزة رباحكتواري على األاال الحتساب وفقا  تعديالت 

    -   (4,162,000)   األخرىاالحتياطيات على كتواري اال الحتساب وفقا  تعديالت 

    -    7,402,940   حسب تقييم االكتواري لسنةلتكلفة الخدمة 

  14,100,319    17,341,259   التعديالت على مخصص نهاية الخدمة   إجمالي 

لمعايير التقارير  وفقا  الموظفين مزايا اللتزامات  ل االفتتاحيالرصيد 

 المالية الدولية 
  162,283,451    148,872,000  

 

 المبيعات  إيرادات  (ز

   
للسنة المنتهية في 

م2016ديسمبر  31  
  

  
  

 )لاير سعودي(

  2,296,492,525 لمعايير المحاسبة السعودية  وفقا  المبيعات  إيرادات

 التعديالت 
  

  

 (119,998,816) )مصاريف بيع وتسويق(  أخرىمصاريف اإليجارات لنقاط البيع وخصومات 

 المبيعات إيراداتالتعديالت على إجمالي 
  

(119,998,816) 

  2,176,493,709 لمعايير التقارير المالية الدولية  وفقا  المبيعات  إيرادات

 

 تكلفة البضاعة المباعة (س

  

للسنة المنتهية في 

م2016ديسمبر  31  

 )لاير سعودي( 

 لمعايير المحاسبة السعودية  وفقا  تكلفة البضاعة المباعة 
 

1,337,518,540  

   التعديالت 

 فرق المحمل من مصاريف مزايا الموظفين
 

1,111,118  

  1,111,118 التعديالت على تكلفة البضاعة المباعةإجمالي 

  1,338,629,658  لمعايير التقارير المالية الدولية  وفقا  تكلفة البضاعة المباعة 

 

 مصاريف البيع والتسويق (ش

   
للسنة المنتهية في 

م2016ديسمبر  31  
  

 )لاير سعودي(    

 للمعايير المحاسبة السعودية  وفقا  مصاريف بيع وتسويق 
  

666,137,591  

   التعديالت 

 )مصاريف بيع وتسويق(  أخرىمصاريف اإليجارات لنقاط البيع وخصومات 
  

(119,998,816) 

  3,328,583 فرق المحمل من مصاريف مزايا الموظفين 

 التعديالت على مصاريف البيع و التوزيع إجمالي
  

(116,670,233) 

  549,467,358 لمعايير التقارير المالية الدولية  وفقا  بيع وتسويق مصاريف 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
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 )يتبع(  .(1معيار رقم للتقارير المالية ) للمعايير الدوليةي ولالتطبيق األ -6
 

 إداريةمصاريف عمومية و (ص

   
للسنة المنتهية في 

م2016ديسمبر  31  
 

 )لاير سعودي(   

 للمعايير المحاسبة السعودية  وفقا   إداريةمصاريف عمومية و
 

113,841,265  

  التعديالت 

 فرق المحمل من مصاريف مزايا الموظفين 
 

2,963,239  

 (1,441,253) المتعلقة بالمنح الحكومية المؤجلة يراداتإثبات اإل

 داريةالمصاريف العمومية واإلالتعديالت على إجمالي 
 

1,521,986  

  115,363,251 لمعايير التقارير المالية الدولية  وفقا   إداريةمصاريف عمومية و

 

 التقارير القطاعية  -7

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

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

الشركة في تعمل  التشغيلية. ( القطاعات8للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) وفقا  عدت أ دناهأللشركة الموضحة  التشغيليةبالقطاعات 

إن معظم  المنتجات الزراعية المتعلقة بها.قطاع انتاج توريد منتجات األلبان وتصنيع و وهما قطاع من األعمال التجارية ين رئيسينقطاع

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

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

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

 أو الخسائر المدرجة في القوائم المالية. رباحع األم

 

 .م2017ديسمبر  31فيما يلي بيان القطاعات التشغيلية كما في وعن السنة المنتهية في 

    
قطاع األلبان 

 والتصنيع الغذائي 
 اإلجمالي     التسويات    قطاع الزراعة   

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

             اإليراد 

  2,032,483,459                                             -     195,191,412    1,837,292,047   ايراد المبيعات 

                                           -    (290,494,490)    267,420,890    23,073,600   مبيعات بين القطاعات

  2,032,483,459   (290,494,490)    462,612,302    1,860,365,647   إجمالي اإليراد 

                 لدخل )المصروفات( ا

االستهالكات 

 واإلطفاءات 
  242,255,583    87,838,634    -      330,094,217  

         

  97,622,758                         -   54,968,115   42,654,643 الربح من العمليات للقطاع 

 (59,917,501)                                            -  (16,245,975)  (43,671,526)   تكلفة التمويل

  37,705,257                                            -   38,722,140  (1,016,883)   الدخل قبل الزكاة 

  2,236,164                                            -  (150,626)   2,386,790   لزكاةا

  39,941,421                                            -   38,571,514   1,369,907   الدخل للفترة 

         

  4,094,148,949                                             -    956,746,735    3,137,402,214   إجمالي األصول

 
 

 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )يتبع(التقارير القطاعية   -7

 

 م.2016ديسمبر  31المنتهية في  سنةالكما في وعن التشغيلية فيما يلي بيان القطاعات 

 

    
قطاع األلبان 

 والتصنيع الغذائي 
  جمالي اإل   التسويات    قطاع الزراعة   

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

                 اإليراد 

  2,176,493,709      -    226,978,044    1,949,515,665   يراد المبيعات ا

    -   (249,362,942)    221,879,442    27,483,500   مبيعات بين القطاعات

  2,176,493,709   (249,362,942)    448,857,486    1,976,999,165   اإليراد  إجمالي

                 الدخل )المصروفات( 

  305,576,981      -    85,447,931    220,129,050    اإلطفاءاتاالستهالكات و

         

  167,450,463      -    38,982,926    128,467,537 الربح من العمليات للقطاع 

 (67,388,294)      -   (16,284,883)   (51,103,411)   تكلفة التمويل

  100,062,169      -    22,698,043    77,364,126   الدخل قبل الزكاة 

 (5,835,685)      -   (221,942)   (5,613,743)   الزكاة

  94,226,484      -    22,476,101    71,750,383   الدخل للفترة 

         

  4,039,723,851      -    1,105,840,342    2,933,883,509   األصولمالي إج

 

 

 .فيما يلي بيان مبيعات القطاعات الجغرافيةو

 

 

 م2016ديسمبر  31  م2017ديسمبر  31 

 ( لاير سعودي)  ( لاير سعودي) 

 1,830,303,107  1,723,587,691 المملكة العربية السعودية   

 337,980,287  305,640,299 األخرىدول مجلس التعاون الخليجي  

 8,210,315  3,255,469 السودان   

 2,176,493,709  2,032,483,459   جمالي اإل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 م2016ديسمبر  31   م2017ديسمبر  31 المبيعات إيرادات -8

 (لاير سعودي)   (لاير سعودي)  

        

 1,938,110,054   1,822,869,750 مبيعات ألبان وأغذية 

 187,556,949   152,338,879 مبيعات منتجات زراعية 

 50,049,995   56,745,113 مبيعات عجول 

 776,711   529,717 أخرى

  2,032,483,459   2,176,493,709 

 

 

 

 م2016ديسمبر  31   م2017ديسمبر  31 تكلفة البضاعة المباعة      -9

 )لاير سعودي(   )لاير سعودي(  

  897,799,082    847,398,462 تكلفة المواد 

 (65,255,265)   (57,576,040) حكومية *إعانات 

  789,822,422    832,543,817  

  196,698,338    187,796,399 مزايا الموظفين 

  223,739,698    251,197,002 اإلستهالك 

  13,237,110    2,491,154 اإلطفاء

  19,825,259    19,299,451 مصاريف الصيانة واإلصالح

  7,142,000    7,414,500  (21)  راكدةمخصص مخزون مواد 

  45,443,436    43,378,797 مصاريف أخرى 

  1,301,399,725    1,338,629,658  

 

 

من  خصما  باإلعانات الحكومية المستحقة لشراء بعض بنود األعالف والتي تدعمها حكومة المملكة العربية السعودية  اإلعترافتم   **

 المواد.تكلفة 

 

 

 م2016ديسمبر 31 م2017ديسمبر  31  إيرادات  )مصاريف( أخرى )صافي( -10

 )لاير سعودي(   )لاير سعودي( 

 (21,026,291)   (27,605,917) خسائر بيع  ممتلكات وآالت ومعدات )صافي (

  506,400    22,360,000 أرباح من استثمارات متاحة للبيع

  721,365    972,523 مبيعات خرده 

  2,481,821   (1,255,321) )خسائر( / أرباح إعادة تقييم عمالت أجنبية 

  11,733,726    21,074,826 إيرادات أخرى

 15,546,111    (5,582,979) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
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 م2016ديسمبر  31   م2017ديسمبر  31  مصاريف البيع والتسويق -11

 (لاير سعودي)   (لاير سعودي)  

        

 232,159,768  233,153,599 رواتب مزايا موظفين 

 135,373,407  135,819,962 مصروفات تسويقية 

 64,097,159  70,656,063 (15) إيضاح -ومعدات  وآالت استهالك ممتلكات 

 912,221     -   إطفاءات

 45,475,958  42,723,990 مصروفات مواد وصيانة 

 6,499,919  530,565 (23) إيضاح –مخصص انخفاض في قيمة الذمم المدينة 

 64,948,926  65,950,570  أخرى

  548,834,749   549,467,358 

 

 

     إداريةعمومية واريف مص -12

 م2016ديسمبر  31   م2017ديسمبر  31  

 (لاير سعودي)   (لاير سعودي)  

 93,970,455   74,607,533 رواتب مزايا موظفين 

 5,009,854   4,092,839 تقنية المعلومات 

 3,590,793   5,749,998 (15)ومعدات  وآالت استهالك ممتلكات 

 6,680,305   3,705,823 دراسات واستشارات 

 6,111,844   12,016,145  أخرى

  100,172,338   115,363,251 

 

 

 م2016ديسمبر  31   م2017ديسمبر  31 `تكلفة التمويل والتسهيالت البنكية -13

 (لاير سعودي)   (لاير سعودي)  

 67,388,294   59,917,501  ةتكلفة تمويل قروض مرابح

        

  59,917,501   67,388,294 

 

 

 م2016ديسمبر  31   م2017ديسمبر  31 ربحية السهم     -14

  94,226,484    39,941,421 )لاير سعودي( الربح العائد لمساهمي الشركة 

    -      - التخفيضالربح العائد إلى حاملي األسهم العادية معدلة 

  84,700,000    84,700,000 )سهم(  المتوسط المرجح لألسهم العادية

    -     - )سهم(  التخفيضأثر 

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

  1.11    0.47 )لاير/سهم(ربحية السهم 

 
اح المحتجزة وقامت الشركة ة بزيادة رأس المال خصما من األربقامت الشرك 2016ديسمبر  31خالل السنة المالية المنتهية في 

بتعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي ليتفق مع متطلبات المعايير المحاسبية المتبعة.



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
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 ومعدات وآالت ممتلكات  -15

 

 مباني جاهزة  مباني خرسانية  أراضي البيان
منشآت مدنية 

 وأبار 
 آالت  ومعدات  

خزانات 

 وصوامع 
 عدد وأدوات  وسائل نقل  أليات زراعية 

أثاث ومعدات 

 مكتبية 
 أشجار مثمرة 

تحسينات في 

 مباني مؤجرة 

قطع غيار 

 رئيسية 
 إجمالي  

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

                تكلفة 
يناير  1التكلفة في  

2016 
182,996,013  489,446,417  373,685,938  425,605,168  1,639,203,980  76,545,044  196,539,851  356,543,788  286,986,689  137,384,195  41,003,026  -    886,030  4,206,826,139  

اإلضافات / إعادة 

 التصنيف )+(

                      

-    
39,150,333  59,792,867  7,020,353  106,120,011  2,991,800  22,131,675  38,947,801  36,749,744  19,039,573  9,508,019  1,247,276  -    342,699,452  

  37,075,157  372,608    -    -  4,467,547  5,527,447  12,327,764  195,000  9,699,437  4,485,354    -    -    -    - (-اإلستبعادات )

ديسمبر  31التكلفة في 

2016 
182,996,013  528,596,750  433,478,805  432,625,521  1,740,838,637  69,837,407  218,476,526  383,163,825  318,208,986  151,956,221  50,511,045  1,247,276  513,422  4,512,450,434  

اإلضافات / إعادة 

 التصنيف )+(

                      

-    
46,729,045  1,915,392  37,911,800  177,573,074  3,858,055  6,614,765  10,007,807  28,625,957  8,096,166  16,552,197  3,356,514  816,740  342,057,512  

  49,471,811    -    -  1,396,012  552,264  612,518  35,323,014  4,650,349  217,350  6,720,304    -    -    -    - (-اإلستبعادات )

ديسمبر  31التكلفة في 

2017 
182,996,013  575,325,795  435,394,197  470,537,321  1,911,691,407  73,478,112  220,440,942  357,848,618  346,222,425  159,500,123  65,667,230  4,603,790  1,330,162  4,805,036,135  

اإلستهالكات أو 

 اإلطفائات 
               

 2016يناير  1في 
                      

-    
96,532,117  189,190,547  221,056,499  812,041,946  66,148,700  131,176,458  231,400,796  173,044,824  91,526,390  5,099,525  -    -    2,017,217,802  

افستهالك خالل الفترة 

)+( 

                      

-    
10,189,035  26,410,522  11,174,628  101,980,194  2,129,605  18,629,004  35,981,779  35,951,511  16,352,952  1,407,637  -    -    260,206,867  

 إعادةاإلستبعادات / 

 (-التصنيف )

                      

-    

                                      

-    
 -    9,391,572  4,485,355  9,699,436  75,677  11,850,997  5,516,157  45,853   -    -    -    41,065,047  

مجع اإلستهالكات في 

 2016ديسمبر  31
-    106,721,152  215,601,069  222,839,555  909,536,785  58,578,869  149,729,785  255,531,578  203,480,178  107,833,489  6,507,162  -    -    2,236,359,622  

افستهالك خالل الفترة 

)+( 

                      

-    
10,913,531  28,036,749  12,498,127  109,491,776  2,746,936  18,825,680  37,412,128  38,970,690  16,847,234  14,285,160  3,080,625  -    293,108,636  

 إعادةاإلستبعادات / 

 (-التصنيف )
-    (69,336) -    (107,130) 5,055,089  (26,174) 4,161,797  28,427,023  (609,865) 330,545  925,695  -    -    38,087,644  

مجع اإلستهالكات في 

 2017ديسمبر  31

                      

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

صافي  القيمة الدفترية 

 2017ديسمبر  31في 
182,996,013  457,621,776  191,756,379  235,092,509  897,717,935  12,126,133  56,047,274  93,331,935  103,161,692  35,149,945  45,800,603  1,523,165  1,330,162  2,313,655,521  

صافي  القيمة الدفترية 

 2016ديسمبر  31في 
182,996,013  421,875,598  217,877,736  209,785,966  831,301,852  11,258,538  68,746,742  127,632,247  114,728,808  44,122,732  44,003,883  1,247,276  513,422  2,276,090,813  

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

 (.29مليون لاير سعودي(.  )إيضاح  56: م2016ديسمبر  31م )2017ديسمبر  31سعودي كما في مليون لاير  51.4قيمتها الدفترية ت المملوكة للشركة والتي بلغت صافي إضافات وتوسعات وبعض السيارات واآلالت والمعدا

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
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 ومعدات )يتبع(وآالت ممتلكات   -15

  التوقف عن انتاج االعالف 15-1

عليه قامت الشركة  ا  م قراراَ بوقف زراعة األعالف داخل المملكة العربية السعودية، وبناء2015المملكة العربية السعودية بنهاية عام أعلنت حكومة 

خدام بدراسة القيمة االستخدامية الخاصة بثالث وحدات نقد مستقلة ضمن القطاع الزراعي للشركة والتي تقوم بشكل أساسي بإنتاج األعالف )لالست

المتعلقة بتلك الوحدات. تم تقدير  األصولداخلي بشكل رئيسي( بجانب منتجات أخرى وذلك بقياس القيمة المستردة وكذلك قياس األثر المتوقع على ال

وبناء  على  وخالل الخمس سنوات القادمة األصولالمتبقي لتلك  اإلنتاجيالقيمة االستخدامية بناء  على صافي التدفقات النقدية المتوقعة خالل العمر 

ومعدل  %12معدل خصم معدل المخاطر الشركة وتمت الموافقة عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة. تم استخدام  إدارةخطة عمل قامت بإعدادها 

 لقياس صافي التدفقات النقدية الخاصة بالخطة الزراعية وذلك لحساب القيمة النهائية لوحدات النقد الثالث.  %1.5نمو طويل األجل 

ديسمبر  31إن اإلدارة واثقة من نتائج الخطة المرتبطة بوحدات النقد وأنه ال يوجد تأثير متوقع على القيمة الدفترية لألصول كما في 

م.  ستقوم اإلدارة بإعادة تقييم افتراضاتها في الفترات المستقبلية مع النتائج الفعلية وضبط خطة العمل والبيانات المالية وفقا 2017

 ا لزم األمر.لذلك إذ

 31مليون لاير سعودي والتي تتجاوز القيمة الدفترية لألصول كما في  335م القيمة االستخدامية لوحدات النقد بمبلغ بتقييدارة إلت اقام

مليون لاير سعودي. ومع ذلك وحيث أن االفتراضات والتقديرات التي وضعتها إدارة الشركة عرضة  299بمبلغ  2017ديسمبر 

قامت الشركة بعمل تحليل حساسية لالفتراضات الخاصة بالقيمة االستخدامية بالزيادة أو النقص وكما هو موضح بالجدول للتغير فقد 

 أدناه.

 

 متوسط األثر المالي )نقص(  / زيادة  نسبة التغير )نقص(  /  زيادة  االفتراضات الهامة 

 19( / 19) %1( / + -) نسبة الخصم 

 12( / 12) %1/ +  (-) معدل نمو طويل األجل

 44(  / 44) %10( / + -) سعر البيع والتكاليف المتغيرة 

 34(  / 34) %2.5( / + -) وعدد األشجار  معدل اإلنتاجية للهكتار

 

 اإلقتراض سملة تكاليف ر 15-2

 – سعوديلاير مليون  13,5مبلغ م 2017 ديسمبر 31المنتهية في  السنةالمرسملة خالل  اإلقتراض بلغت قيمة تكاليف 

وكان المعدل المستخدم  سعودي(لاير مليون  1.9م: مبلغ 2016يناير  1سعودي(، ) لايرمليون  1,6م: مبلغ 2016ديسمبر 31)

 م.2017 السنةوهو معدل الفائدة الفعلي لالقتراض المحدد خالل  ٪،3.52المؤهلة للرسملة هو  اإلقتراض لتحديد مبلغ تكاليف 

 

 والمباني  األراضي 15-3

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

ها من قبل الشركة ولم يتم بعد االنتهاء من نقل استخداممليون لاير سعودي وجميعها أراض  تم إحياؤها و 120,9مبلغ  م2017ديسمبر

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

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

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

عن الكيفية  يضاحمضيفة أنه تم اإل ،خالل االجتماع عرض نتائج مشروع الرفع المساحي الذي قام به المكتب الهندسي لمواقع الشركة تم 

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

 بمجريات هذا االجتماع على مجلس إدارة الشركة.

الوزارة حول وجهة  إلىوافق المجلس على توصية اللجنة التنفيذية بإرسال خطاب رسمي  ،وبعد عرض األمر على مجلس إدارة الشركة

-مالي  أثر ي فإن الشركة في انتظار الرد على خطابها، و سيتم اإلعالن عن أينظره بخصوص نتائج مشروع الرفع المساحي، و بالتال

 مخرجات الرفع المساحي النهائية لألراضي المسلمة للشركة واالنتهاء من اإلجراءات الالزمة. بعد إقرار -إن وجد 

 واآلالتتكلفتها ضمن الممتلكات  من أرض مشروع الشركة في منطقة حرض والمدرجة جزء  قامت شركة أرامكو السعودية باستقطاع 

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

عن  م من محكمة الخبر يقضي برفع يد شركة أرامكو السعودية2013نوفمبر  6هـ الموافق 1435محرم  3صدر حكم نهائي بتاريخ 

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

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

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

 .موضوعالموضوع والرفع للمقام السامي، وما زالت الشركة بانتظار رد اللجنة المشكلة من المقام السامي الستكمال والبت في ال

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 
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 حيوية  أصول -16

وتشتمل األبقار غير المنتجة على  أبقار منتجة وغير منتجة إلىوالتي تصنف األبقار قطيع لشركة من كل من الحيوية ل األصولتتكون 

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

على  استهالكهاويتم  فئة األبقار المنتجة إلىعلى انتاج الحليب الخام يتم تحويلها  الغير منتجةة األبقار التحقق من قدر وعندزيادة النسل 

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

كما يخضع القطيع لمعايير طبية صارمة للغاية وإجراءات احترازية  األمراض للقطيعحتى يتم تالفي نقل األخرى األبقارعن المشاريع 

 اإلصابة بها. أو االنتقاللمنع مثل هذه األمراض من 

 

 .م2017ديسمبر  31كما في الحيوية للشركة والتغير فيها  األصولوفيما يلي بيان ب

 

 إجمالي    العجالت  االبقار  البيان

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

  462,799,806   150,897,318   311,902,488  م2016يناير  1التكلفة في 

  230,086,293   133,524,534   96,561,759  إضافات نتيجة الوالدات  

 (165,576,304)  (96,561,759)  (69,014,545)  اإلستبعادات نتيجة البيع أو الوفاة 

  527,309,795   187,860,093   339,449,702  م2016ديسمبر  31التكلفة كما في 

  65,747,839     -                     65,747,839  م2016يناير  1مجمع اإلستهالك كما في 

  31,010,329     -                     31,010,329   للعاماإلستهالك 

 (20,776,423)     -                    (20,776,423)  مجمع اإلستهالك المستبعد 

  75,981,745     -                     75,981,745  م2016ديسمبر  31اإلستهالك كما في مجمع 

  451,328,050   187,860,093   263,467,957  م2016ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية كما في 

        

  527,309,795   187,860,093   339,449,702  م2016ديسمبر  31التكلفة كما في 

  245,481,790   134,834,749   110,647,041  إضافات نتيجة الوالدات او التحويل 

 (213,091,562)  (110,647,041)  (102,444,521)  اإلستبعادات نتيجة البيع أو الوفاة او التحويل

  559,700,023   212,047,801   347,652,222  م2017ديسمبر  31التكلفة كما في 

  75,981,745     -                     75,981,745  م2016ديسمبر  31مجمع اإلستهالك كما في 

  33,568,177     -                     33,568,177   للعاماإلستهالك 

 (32,222,879)     -                    (32,222,879)  مجمع اإلستهالك المستبعد 

  77,327,043     -                     77,327,043  م2017ديسمبر  31اإلستهالك كما في مجمع 

  482,372,981   212,047,801   270,325,180  م2017ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية كما في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
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  إجمالي   رخص برامج   برامج وتقنيات   غير ملموسة أصول -17

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

       التكلفة 

 14,896,370  1,757,516  13,138,854  م2016يناير  1التكلفة كما في 

 4,467,547  4,368,867  98,680  م2016-اإلضافات 

 19,363,917   6,126,383  13,237,534  م2016ديسمبر  31التكلفة كما في 

 6,012,447  412,019  5,600,428  م2017-اإلضافات 

 25,376,364   6,538,402  18,837,962  م2017ديسمبر  31التكلفة كما في 

        اإلطفاءات

 11,854,872   1,460,682  10,394,190  م2016يناير  1المجمع كما في 

 1,650,758  262,013  1,388,745  م2016- العامخالل  اإلطفاءات

 13,505,630  1,722,695  11,782,935  م2016ديسمبر  31المجمع كما في 

 2,304,294  1484667  819,627  م2017-العامخالل  اإلطفاءات

 15,809,924  3,207,362  12,602,562  م2017ديسمبر  31المجمع كما في 

 9,566,440  3,331,040  6,235,400  م2017ديسمبر  31القيمة الدفترية كما في صافي 

 5,858,287  4,403,688  1,454,599   م2016ديسمبر 31القيمة الدفترية كما في صافي 

 3,041,498  296,834  2,744,664  م2016يناير  1القيمة الدفترية كما في صافي 

 

 

  

ديسمبر  31 

 م2017
 

ديسمبر  31

  م2016
 م2016يناير  1

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  )لاير سعودي( أصول حيوية )منتجات زراعية تحت التطوير( -18

  21,858,807   19,822,807   14,628,162  أعالف

  20,796,505   16,635,147   20,070,745  محاصيل سنوية 

  42,655,312   36,457,954   34,698,907  اإلجمالي

 

 مارات متاحة للبيعثستا -19
ديسمبر  31 

م2017  
  

ديسمبر  31

م2016  
 م2016يناير  1  

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

           المتاحة للبيع  ماراتثاالستمن  ولداالمت جزءال

  22,197,000    25,996,000      - شركة تأصيل الدواجن )عروق(

  22,197,000    25,996,000      - أولالمتد جزءال إجمالي 

           المتاحة للبيع االستثماراتمن  ولاالغير متد جزءال

  4,046,000    4,592,000    2,670,000 الشركة الوطنية إلنتاج البذور )بذور( 

  4,418,000    5,716,000    1,654,000 الشركة المتحدة لمزارع االلبان

  500,000    500,000    500,000 الشركة المتحدة لتسويق الدواجن )تحت التصفية(

  8,964,000    10,808,000    4,824,000 ولاالغير متد جزءالإجمالي 

 (500,000)   (500,000)   (500,000) المتاحة للبيع  ماراتثاالستفي قيمة  اإلنخفاضمخصص 

  8,464,000    10,308,000    4,324,000 ولاالغير متد جزءالصافي 

  30,661,000    36,304,000    4,324,000 المتاحة للبيع  ماراتثاالستإجمالي 

 

لوضع  ستثمار في الشركة المتحدة لتسويق الدواجن نظرا  ثمارات المتاحة للبيع في قيمة اإلفي قيمة االستاإلنخفاض يتمثل مخصص 

  الشركة تحت التصفية. 

 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مشاريع تحت التنفيذ -20
ديسمبر  31

 م2017

ديسمبر  31 

 م2016

 
 م2016يناير  1

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

 210,071,810  260,292,557  233,558,291 

 

 المخزون -21
 ديسمبر 31  

 م2017 

 ديسمبر 31

 م2016 
 م2016يناير  1

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

  306,188,205    311,237,941    374,615,211 مواد وخامات 

  71,273,221    77,145,709    85,765,352  أخرىقطع غيار ومواد 

  5,068,516    9,025,106    9,550,097 وقود وقوى محركة 

  57,218,398    92,145,366    99,487,212 مخزون منتجات زراعية 

  57,726,530    77,716,888    73,920,902 مخزون تصنيع غذائي

    -    7,500,947    9,843,939 مخزون منتجات حيوانية 

  497,474,870    574,771,957    653,182,713 المخزون  إجمالي 

 (18,798,334)   (21,340,334)   (21,024,834) في قيمة المخزوناإلنخفاض مخصص 

 478,676,536  553,431,623  632,157,879 صافي المخزون

 

 حركة مخصص مخزون بطيء الحركة 
 ديسمبر 31  

 م2017 

 ديسمبر 31

 م2016 
 م2016يناير  1

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

  20,758,449    18,798,334    21,340,334  العامالرصيد  في بداية 

  4,501,289    7,142,000    7,414,500  العاممحمل على قائمة الدخل خالل 

    -   (4,600,000)      - إعادة تبويب

 (6,461,404)      -   (7,730,000)  العاممخصص مستخدم خالل 

 18,798,334    21,340,334    21,024,834  العامالرصيد  في نهاية 

 

 بغرض البيع حيوية  أصول -22
 ديسمبر 31  

 م2017 

 ديسمبر 31

 م2016 
 م2016يناير  1

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

 22,525,130  29,571,118  21,032,462 

 

 

 

 .م2017ديسمبر  31تمثل اإلعانات الحكومية المستحقة في قيمة االعانات التي لم تصرف بعد من الجهات الحكومية حتى *  ت

 مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى -23

 

 ديسمبر 31  

 م2017 
  

 ديسمبر 31

 م2016 
 م2016يناير  1  

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

  181,016,513    191,485,220    196,190,573 المدينون التجاريون 

  76,322,205    50,238,023    87,087,088 إعانات حكومية مستحقة*

  89,750,385    83,500,285    55,170,052 مدفوعات مقدمة

  25,508,961    29,660,644    30,944,336 ذمم موظفين 

  500,000    206,400      - إيرادات استثمارات متاحة للبيع مستحقة 

  1,440,070      -      - مدينون أصحاب عالقة 

  314,690    900,077    221,212 أخرى 

 369,613,261    355,990,649    374,852,824  
 (18,526,043)   (25,025,962)   (25,556,527) مخصص اإلنخفاض في الذمم المدينة 

 344,056,734    330,964,687    356,326,781  



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 في قيمة الذمم المدينة اإلنخفاض حركة مخصص 

 
ديسمبر  31  

 م2017
  

ديسمبر  31

 م2016
 م2016يناير  1  

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

 17,115,173   18,526,043   25,025,962 الرصيد في بداية السنة 

 6,580,000   6,499,919   530,565 المحمل على قائمة الدخل خالل السنة

 (5,169,130)      -                            -                       (ىخرأإعادة تصنيف )مخصصات 

 18,526,043   25,025,962   25,556,527 الرصيد في نهاية السنة 

 

 م2016يناير  1 م2016ديسمبر  31 م2017ديسمبر  31   نقد وأرصدة لدى البنوك -24

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

 84,420,701  40,008,966  36,988,277 أرصدة نقدية لدى البنوك 

 16,734,219  19,415,796  3,731,270 نقد بالصندوق 

 40,719,547  59,424,762  101,154,920 

 

 رأس المال  -25

 

ديسمبر  31  

 م2017

ديسمبر  31 

 م2016

 
 م2016يناير  1

 عدد األسهم   عدد األسهم   عدد األسهم  

      

  77,000,000   84,700,000   84,700,000 األسهم المصرح بها

 

 

  رباحمن توزيعات األ جزءحركة األسهم الصادرة والممنوحة ك

 

 )لاير سعودي(القيمة  عدد األسهم  األسهم العادية الصادرة والمدفوعة بالكامل

 847,000,000 84,700,000 م2016 ديسمبر 31كما في 

 - -  أرباحأسهم منح كتوزيعات 

 847,000,000 84,700,000 م2017ديسمبر  31كما في 

 

 االحتياطي النظامي -26

٪ من صافي 10للنظام األساسي لقانون الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام الساسي للشركة، يجب على الشركة تحويل  وفقا  

 .غير قابل للتوزيع على المساهمين االحتياطيإن هذا  ٪ من رأسمالها.30 االحتياطيالقانوني حتى يبلغ هذا  حتياطياال إلىالسنة  أرباح

 توزيعات أرباح انوئدا -27

 

أدناه جدول يوضح حركة التوزيعات على مساهمي الشركة وفقا لتوصيات مجلس إدارة الشركة وموافقة الجمعيه العامه حيث صادقت 

مليون  770م( على زيادة رأس المال من 2016أبريل  7هـ )الموافق1437جمادى الثاني  29العادية بتاريخ الجمعية العمومية غير 

مليون سهم من األرباح  84,7مليون سهم الى  77أي بزيادة أسهم الشركة من  %10مليون لاير سعودي بنسبة  847لاير سعودي الى 

سهم القائمة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة للمساهمين كما أقرت ذات الجمعية أسهم وذلك لأل 10المبقاة وبما يعادل سهم واحد لكل 

لاير سعودي للسهم( وصرف مبلغ مليون  0,50مليون لاير سعودي )بواقع  38,5بلغت  توزيع أرباح نقدية للسادة مساهمي الشركة

 م.2015ديسمبر  31اإلدارة عن السنة المنتهية في  مجلسكمكافأة ألعضاء  وخمسون ألف لاير سعودي 

  

 )لاير سعودي(   

  32,359,664  م2016-يناير  1رصيد 

 39,550,000  م2016خالل العام  التوزيعات المقترحة 

 38,052,975  م2016م خالل العا التوزيعات المدفوعة

  33,856,689  م2016-ديسمبر-31رصيد 

    -                             م2017خالل العام المقترحة التوزيعات 

(14,417)  م2017خالل العام  التوزيعات المدفوعة  

  33,842,272  م2017-ديسمبر-31رصيد 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مقترح مجلس اإلدارة 

 

أة م أوصى مجلس اإلدارة على صرف مبلغ مليون وخمسون ألف لاير كمكاف2018/ 3/  14هـ الموافق  1439/ 6/  26بتاريخ  

 ألعضاء مجلس اإلدارة ، حيث يخضع ذلك لموافقة المساهمين خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية. 

 

 )لاير سعودي(  احتياطيات أخرى -28

   

  22,933,000  م2016يناير  1الرصيد كما في 

   التعديالت

  5,643,000  التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 

  4,162,000  تعديالت وفقا إلحتساب اإلكتواري على االحتياطيات األخرى

  9,805,000  إجمالي التعديالت على حقوق الملكية األخرى 

  32,738,000  م2016ديسمبر  31الرصيد كما في 

   التعديالت

 (22,996,000)   تحقق عدم اإلعتراف بأحد األصول المالية المتاحة للبيع )بيع حصة الشركة في شركة تأصيل الدواجن(

 (5,984,000)   التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 

 (3,838,787)   تعديالت وفقا إلحتساب اإلكتواري على االحتياطيات األخرى

 (32,818,787)   إجمالي التعديالت 

 (80,787)   م2017ديسمبر  31الرصيد كما في 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أرصدة القروض وتواريخ استحقاقها حكومية،قروض تمويل بالمرابحة اإلسالمية وقروض  -29

 

 سعر الفائدة  عملة القرض   
تاريخ 

  االستحقاق 
 م2017ديسمبر  31

 
 م2016ديسمبر  31

 
 م2016يناير  1

 القيمة الدفترية  القيمة اإلسمية  القيمة الدفترية  القيمة اإلسمية  القيمة الدفترية  القيمة اإلسمية         

        
 

لف لاير أ 

 سعودي

ألف لاير  

  سعودي

ألف لاير  

 سعودي

ألف لاير  

  سعودي

ألف لاير  

 سعودي

ألف لاير  

 سعودي

قروض بدون 

 ضمانات 
 سايبور+ هامش ربح البنك  لاير سعودي 

2017-

2023  
1,998,778 2,006,447 

 
1,762,611 1,781,353 

 
1,773,934 1,776,711 

 ثابت  لاير سعودي   بضمانقروض 
2017-

2024  
9,428 9,428 

 
14,484 9,584 

 
34,984 35,761 

                       

 1,812,472 1,808,918  1,790,937 1,777,095  2,015,875 2,008,206        إجمالي القروض 

 

 حيث تتفاوت نسبة هامش الربح بين القروض متوسطة وقصيرة األجل.  %1.45م معدل 2017المتوسط المرجح لهامش ربح البنوك خالل العام بلغ 

  البنوك المحلية مقابل سندات ألمر.من وض رمنحت الق

 يلي:ويتم عرض القروض بالقوائم المالية كما 

 

  
ديسمبر  31

 م2017
  

ديسمبر  31

 م2016

يناير  1 

 م2016

 ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي ة أولالتزامات غير متد
ألف لاير  

 سعودي

 14,483  9,428   8,437 قروض بضمان 

 1,228,028  1,093,110   1,065,457 ض بدون ضمان روق

  1,073,894   1,102,538  1,242,511 

              ة أولالتزامات متد

 21,278  5,056   990 قروض بضمان 

 548,683  683,343   940,991 ض بدون ضمان روق

 569,961  688,399   941,981 القروضإجمالي  



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مخصصات األخرى   -30
 

 مخصص الزكاة

 

مخصصات 

 أخرى
 

 اإلجمالي 

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

          

  34,714,044   5,169,130   29,544,914  م2016يناير  1الرصيد في 

  5,613,743     -   5,613,743  مكون خالل السنة 

    -     -     -  المستخدم خالل السنة 

  40,327,787   5,169,130   35,158,657  م2016ديسمبر  31الرصيد في 

  5,306,648     -   5,306,648  المكون خالل الفترة 

 (7,693,438)     -  (7,693,438)  مخصصات انتفي الغرض منها

 (1,193,751)     -  (1,193,751)  المستخدم خالل الفترة 

  36,747,246   5,169,130   31,578,116  م2017ديسمبر  31الرصيد في 

                               
  34,714,044   5,169,130   29,544,914  الجزء المتداول من المخصصات 

    -     -     -  الجزء غير المتداول من المخصصات 

  34,714,044   5,169,130   29,544,914  م2016يناير  1كما في 

  40,327,787   5,169,130   35,158,657  الجزء المتداول من المخصصات 

    -     -     -  الجزء غير المتداول من المخصصات 

  40,327,787   5,169,130   35,158,657  م2016ديسمبر  31الرصيد في 

       
  36,747,246   5,169,130   31,578,116  الجزء المتداول من المخصصات 

    -     -     -  الجزء غير المتداول من المخصصات 

  36,747,246   5,169,130   31,578,116  م2017ديسمبر  31كما في 

 

 30-1 مخصص الزكاة:

م من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة(، وأعدت الهيئة ربط 1997حصلت الشركة على الربط النهائي للزكاة للسنوات حتى سنة 

اعترضت الشركة على بعض بنوده لدى الهيئة. وقد صدر قرار لجنة االعتراض م. وقد 2006م حتى سنة 1998عن السنوات من 

لدى وقامت الشركة باالستئناف على هذا القرار  اض الشركة من الناحية الموضوعيةاالبتدائية الزكوية الضريبية الثانية برفض اعتر

مليون لاير  12.1فيض الزكاة المستحقة على الشركة من اللجنة االستئنافية قرارها في صالح الشركة بتخ أصدرتواللجنة االستئنافية 

م ونتج عنه فروق 2014م خالل عام 2007. تسلمت الشركة الربط النهائي من قبل الهيئة عن سنة سعودي لايرمليون  4.9 إلىسعودي 

للنظم  وفقا  م 2016تى م ح2008للسنوات  الزكويةمليون لاير سعودي. هذا وقدمت الشركة اإلقرارات  2.6لصالح الشركة بمبلغ 

م إال ان الشركة اعترضت على تلك الربوط وتمت 2012 إلىم 2008لألعوام من  ةالهيئة ربوطها الزكوي أصدرت، هذا وقد المتبعة

 يفالمخصص ويتمثل االبتدائية  ةن المصالحة لم تتم وعليه قررت الشركة رفع االعتراض للجنأال إة للقيام بالمصالحة مع الهيئة ولاالمح

الوعاء الزكوي أيهما أكبر وتم احتساب مخصص الزكاة على أساس الربح المعدل أو ة ويتم احتساب قيمة الزكاة المستحقة على الشرك

 لوعاء الزكوي.م وفقا  ل2017عام المالي الزكاة لل

 :األخرى المخصصات  30-2

تقدير تم من خالل  أفضلعلى الشركة وتتمثل قيمته في  المرفوعةفي المكون لمقابلة بعض القضايا األخرى  تتمثل المخصصات 

 المستشار القانوني.

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (صافي التزامات المنافع المحددة للموظفينيتبع ) -األخرى  المخصصات  -30

 

 التزامات مزايا الموظفين  30-3

ة عند ترك إجماليبحيث توفر مكافأة  (19) رقمتقوم المنشأة بتشغيل خطة استحقاقات محددة )كما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي 

ويحسب مبلغ االستحقاق حسب قوانين  الموظف للخدمة في الشركة، بما يتماشى مع قانون العمل الحالي في المملكة العربية السعودية.

ولذلك فإن الخطة والتزاماتها أكثر حساسية للتغيرات في  سنوات الخدمة والراتب في تاريخ المغادرة. إلىالعمل بالمملكة ويستند ذلك 

وال يطلب من الشركة . االلتزاماتالزيادات المستقبلية في المرتبات ومعدالت االنسحاب في المستقبل ومعدل الخصم المستخدم في تقييم 

المتوقعة  االئتمانطريقة وحدة  استخداممات الخطة بتم تقييم التزا. تمويل الخطة، ولذلك اختارت الشركة الوفاء بدفع المزايا عند استحقاقها

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

المتعلقة بتكلفة االستحقاق في  ماتااللتزاوضعت افتراضات لوضع قيمة لاللتزامات المتعلقة بالخدمة السابقة، وبصورة منفصلة، عن 

أي تغييرات في  .19منهجيات تتوافق مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  استخدامب االفتراضاتوقد استمدت هذه  المستقبل.

االفتراضات مع مرور الوقت تعكس التغيرات في الظروف المالية واالقتصادية والديموغرافية. عندما ال تتطابق الخبرات المستقبلية مع 

 في السنوات المالية المستقبلية.اآلخر ذلك التغير ضمن قائمة الدخل الشامل  إدراج   بها يتمالمعمول  االفتراضات

 

 :يمة الحالية اللتزام المنافع المحددة لخطة مكافأة نهاية الخدمة للمنشأة هي كما يليلحركة في القا

 

  
 م2017ديسمبر  31

 
 م2016ديسمبر  31

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  

  148,872,000   162,283,451  التزامات االستحقاقات المحددة في بداية الفترة

  6,323,000   5,923,330  تكلفة الفائدة

  22,213,000   20,884,212  تكلفة الخدمة الحالية

 (10,962,549)  (22,254,107)  الفوائد المدفوعة

 (4,162,000)   39,356  األخرى الشاملة  يراداتفي اإلاالكتوارية ( / الخسائر المكاسب)

  162,283,451   166,876,242  التزامات االستحقاقات المحددة في نهاية الفترة

 

 :االكتوارية للدراسة  وفقا  م 2017ديسمبر  31وفيما يلي بيان بقيمة المبالغ التي تم تعديل قائمة دخل السنة المنتهية في 

 م2017ديسمبر 31    

 )لاير سعودي(    

  20,884,212    تكلفة الخدمة الحالية

  5,923,330    تكلفة الفائدة

 (3,799,431)     االفتراضاتالتغير في 

  23,008,111    المصاريف المحملة على قائمة الدخل للسنة 

 

 :البنود التالية م من2017م و2016للسنوات الموظفين المتعلقة بخطة مزايا األخرى  الشاملة  يراداتتتكون اإل

 م2016ديسمبر  31  م2017ديسمبر  31  

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي(  

الناجمة عن التغيرات في االفتراضات االكتوارية )المكاسب( / الخسائر 

 المالية
1,984,014   2,680,000  

 (6,842,000)  (1,944,658)  الناجمة عن خبرة المسؤوليةاالكتوارية )المكاسب( / الخسائر 

 (4,162,000)  39,356  األخرى  الخسائر الشاملة  )المكاسب(إجمالي 

 

 

 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (صافي التزامات المنافع المحددة للموظفينيتبع ) -المخصصات  -30

 

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

 م2016ديسمبر  31  م2017ديسمبر  31  

  ٪  ٪ 
 3.6  3.5   الخصمنسبة 

 5  5   المتوقعةفي الرواتب  الزيادةنسبة 

  النسبة: العمر   النسبة: العمر  االنسحاب

 %12.5: 20  %12.5: 20   (النسبة متوسط)

  30   :8.0%  30   :8.0% 

  40   :4.0%  40   :4.0% 

  50   :1.5%  50   :1.5% 

 

 خطة المعاشات التقاعدية المحددة 30-4

 31المنتهية في  السنةمليون لاير سعودي فيما يتعلق بنظام المساهمة المحددة للمعاشات في  14,0مبلغ قامت الشركة باحتساب وسداد 

 مليون لاير سعودي( 13,8م 2016ديسمبر 31م )2017ديسمبر

 

رصدة الدائنة الدائنون التجاريون واأل    -31

 األخرى 
 م2016يناير  1   م2016ديسمبر  31   م2017ديسمبر  31  

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

  332,196,301   478,637,520   306,713,057 دائنون تجاريون 

  8,227,237   2,675,590  4,394,273 دائنون تجاريون ذو عالقة )رئيسيين( 

  72,233,454   46,701,160   35,237,620 مستحقات موظفين 

  34,790,000   43,787,001   48,016,977 مصروفات مستحقة 

  1,136,292   2,360,557   3,205,644 مدفوعات مقدمة من عمالء 

  3,408,763   1,759,716   2,149,717 دائنون آخرون 

  451,992,047   575,921,544   399,717,288 اإلجمالي  

 

 الطارئة  االلتزاماتوالتعهدات  -32

 

ولدى الشركة الحق بموجب بعض عقود  .سنوات 5و 2أبرمت الشركة بعض عقود اإليجار التشغيلية وتتراوح مدة اإليجار ما بين 

 اإليجار تمديد فترة إضافية لعمر العقود المبرمة. 

 :لهذه العقود كالتالي طبقا  المستقبلية الملتزمة بها الشركة  االلتزاماتوتتمثل 

 م2016يناير  1  م2016ديسمبر  31  م2017ديسمبر  31  

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

 19,458,000  19,458,000  30,600,000  التزامات خالل او أقل من سنة 

 93,884,000  93,884,000  25,920,000  التزامات بعد سنه واحدة وال تتعدى خمس سنوات 

  56,520,000  113,342,000  113,342,000 

 
 الرأسمالية االلتزامات

مليون  216م:  2016ر ديسمب 31ومعدات )  وآالت مليون لاير سعودي مقابل عقود توريد ممتلكات  8,5الرأسمالية  االلتزاماتبلغت 

 لاير سعودي(



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  العادلةالقيمة  -33

 ةااللتزام المالي يتم تبادلهم في اسواق نشطأن األصل أو يفترض في قياس القيمة العادلة  بالقيمة العادلة.تم قياسها للبيع  المتاحة االستثمارات المالية بطريقة التكلفة المطفأة فيما عدا االلتزاماتو األصول تم قياس

يتم قياس األصل أو االلتزام في السوق التي تعظم قيمة األصل ويؤخذ باالفتراضات التي يمكن ة وجود سوق نشط وبعمليات منتظمة بين مشاركين في سوق منتظمة لتحويل التزام أو شراء أصل وفي حال عدم

مع األخذ في االعتبار أداء  نشطة ة في سوقمشابه ةمالي أصولبيع معتمده على اداء لحة لاالمالية المت صولعلى طرق تقييم لأل عتماداألصل، قامت الشركة باال استخدامان يأخذها مشاركي السوق لتعظيم منافع 

 صل.األصل نفسه وذلك لتعظيم المنافع من األ

 دلة لتلك األصول . يظهر الجدول أدناه القيم الدفنرية والقيم العادلة لألصول وااللتزامات المالية وكذلك مستويات التقييم المستخدمه للوصول للقيمة العا

 القيمة العادلة   القيمة الدفترية   

 اإلجمالي  المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول   اإلجمالي  متاحة للبيع  التكلفة المطفأة   األصول المالية 

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

          

    -                        -                    -                    -                 344,056,734    -                 344,056,734  أخرىمدينون تجاريون وأرصدة مدينة 

 4,324,000  4,324,000   4,324,000 4,324,000   استثمارات متاحة للبيع 

                              

 4,324,000    -                 4,324,000    -                 348,380,734 4,324,000 344,056,734  إجمالي األصول المالية 

          

          االلتزامات المالية  المالية 

    -                        -                    -                    -                 399,717,288    -                 399,717,288  دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 

    -                        -                    -                    -                 2,015,875,268    -                 2,015,875,268  قروض 

                                                    

    -                        -                    -                    -                 2,415,592,556    -                 2,415,592,556  إجمالي االلتزامات المالية 

 

 

 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 االستثمارات الماليةإدارة مخاطر  -34

 :لألدوات المالية هااستخداممن خالل  التاليةتتعرض الشرکة للمخاطر 

 مخاطر االئتمان

 مخاطر السيولة

 مخاطر السوق

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

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

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

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

 .األخرى المتداولة لمستحقة، وكذلك المطلوبات أطراف ذات عالقة والمصروفات ا إلىقصيرة األجل وطويلة األجل والدائنين والمستحق 

 مخاطر االئتمان 34-1

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

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

 الذمم التجارية المدينة

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

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

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

ن عنصر خسارة متوقع من عمالء محددين  المخصص م لهذا الرئيسية المكوناتوتتمثل  للخسائر المتكبدة فيما يتعلق بالمدينين التجاريين.

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

أنه ال يوجد  ةتعتقد اإلدار اثله.يتم تحديد مخصص الخسائر المجمع بناء على البيانات التاريخية إلحصاءات التحصيل للعمالء المم بعد.

 .العادي في الذمم المدينةاإلنخفاض المطلوبة الزائد عن  ئتماناإلمخصص إضافي لمخاطر 

 م  2016يناير 1  م 2016ديسمبر  31  م 2017ديسمبر  31  

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

       

 181,016,513  191,485,220  196,190,573   تجاريونمدينون 

       

  196,190,573  191,485,220  181,016,513 

 

من األرصدة المستحقة  %23من األرصدة في المملكة العربية السعودية،  %75تتكون األرصده المستحقة من المدينون التجاريون من 

 م.2017ديسمبر  31دول أخرى وذلك كما في من األرصدة المستحقة في  %2، األخرى في دول مجلس التعاون الخليجي

 مخاطر السيولة  34-2

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

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

عدم  منقد تنتج مخاطر السيولة  ،عند استحقاقها في الظروف العادية والصعبة دون تكبد خسائر غير مقبولة أوالمخاطرة بسمعة الشركة

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

، ولتحسين مستوى توافر المالية االلتزاماتوما في حكمه وهي متاحة بسهولة لتغطية المصاريف التشغيلية المتوقعة، بما في ذلك خدمة 

 في الشركة ستقوم الشركة بوضح خطة لتطوير أداء رأس المال العامل وإعادة هيكله لمكونات رأس المال. السيولة

 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )يتبع(إدارة مخاطر االستثمارات المالية  -34

 )يتبع(  مخاطر السيولة 34-2

 31األرصدة الدائنة كما في 

 م2017ديسمبر 
التزامات 

 تحت الطلب

التزامات اقل من 

 شهور 3

التزامات أكثر من 

شهور وأقل من  3

 سنة 

التزامات أكثر من 

 5سنه وأقل من 

 سنوات 

التزامات أكبر من 

 سنوات 5
 اإلجمالي  

  
)لاير 

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

 2,015,875,268 169,471,786 904,421,628 446,803,574 495,178,280    - قروض مرابحة وحكومية 

 311,107,330    - 10,899,421 53,622,077 246,585,832    - دائنون تجاريون 

 2,326,982,598 169,471,786 915,321,049 500,425,651 741,764,112    - إجمالي االلتزامات 

 

كما في  الدائنة رصدةألا

 م2016ديسمبر  31
التزامات 

 الطلبتحت 

قل من أالتزامات 

 شهور 3

التزامات أكثر من 

شهور وأقل من  3

 سنة 

التزامات أكثر من 

 5سنه وأقل من 

 سنوات 

التزامات أكبر من 

 سنوات 5
  جمالي اإل

  
)لاير 

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

  1,790,937,181  3,480,529  1,099,057,383  358,671,752  329,727,517    - قروض مرابحة وحكومية 

  481,313,110    -  6,348,008  141,348,530  333,616,572    - دائنون تجاريون 

  2,272,250,291  3,480,529  1,105,405,391  500,020,282  663,344,089    -  االلتزامات إجمالي

 

 إدارة رأس المال

 االحتفاظإن الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال الشركة هو التأكد من  الخاصة بمساهمي الشركة. الملكيةيتضمن رأس المال حقوق 

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

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

تقوم الشرکة  أسهم جديدة. المساهمين أو إصدار إلىالمساهمين أو إعادة رأس المال  إلى رباحيجوز للشركة تعديل مدفوعات توزيعات األ

وتتمثل  صافي الدين. رأس المال زائدا   إجمالي علی  نسبة اإلقراض )المديونية(، وهي صافي الدين مقسوما   استخدامبمراقبة رأس المال ب

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

 . باستثناء العمليات المتوقفة ،الودائع النقديةناقصا  األخرى الدائنة  األرصدةوالدائنون التجاريون 

 م2016يناير  1  م2016ديسمبر  31  م2017ديسمبر  31 

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

  1,812,472,382   1,790,937,181   2,015,875,268 قروض مرابحة إسالمية وحكومية 

  451,992,047   575,921,544   399,717,288 دائنون تجاريون ودائنون آخرون  

  19,643,755   18,202,501   15,773,301 مؤجلة )منح حكومية(  أرباح

  32,359,664   33,856,689   33,842,272 التزامات مالية أخرى 

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

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

  5,169,130   5,169,130   5,169,130 المخصصات أخرى

  2,668,831,617 إجمالي  االلتزامات األخرى 
 

2,621,529,153  
 

  

2,500,053,892  

 (40,719,547) مطروحاُ منهم النقد واإليداعات النقدية  
 

(59,424,762) 
 

      

(101,154,920) 

  2,398,898,972   2,562,104,391   2,628,112,070 صافي الدين 

  1,353,713,214   1,418,194,698   1,425,317,332 حقوق الملكية 

  3,752,612,186   3,980,299,089  4,053,429,402 حقوق الملكية وصافي الدين 

  1.6   1.6   1.5 نسبة اإلقتراض  )المديونية( 

 

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ل )يتبع(إدارة رأس الما

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

حيث أنه في حالة مخالفة االلتزام بتلك التعهدات المالية قد يسمح للبنوك  والسلف التي تحمل فائدة والتي تحدد متطلبات هيكل رأس المال.

للتعهدات المالية المتعاقد عليها مع البنوك  هذا ولم تكن هناك أية مخالفات المطالبة بالقروض والتسهيالت البنكية الممنوحة للشركة.

 عفاءات من البنوك لفترات تحددها تلك البنوك. إالمانحة لتلك القروض، وفي حال وقوع مثل هذه المخالفات تحصل الشركة على 

م والسنة 2017 سمبردي 31المنتهية في  السنةوالعمليات إلدارة رأس المال خالل  والسياسات األهدافإجراء أي تغييرات في  بتملم 

 م. 2016ديسمبر  31في المنتهية 

  السوقمخاطر  34-3

مخاطر السوق تتمثل في مخاطر تغير أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الربح وأسعار األسهم وتؤثر تلك 

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

 لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة، مع تحسين العائد. 

 ينشأ تعرض الشركة لمخاطر السوق من:

 مخاطر العملة

 مخاطر معدل الربح

 العملة:مخاطر 

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

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

  
م2016 التحرك م2017   

التحرك بالزيادة 

 م2017

التحرك بالنقص 

 م2017

التحرك بالزيادة  

 م2016

التحرك بالنقص 

 م2016

 1السعر لـ 

 دوالر 
1% 3.754  3.751  (1,271,483) 1,271,483  (1,045,602) 1,045,602  

 1السعر لـ 

 يورو 
1% 4.082  4.462  (234,744) 234,744  (157,895) 157,895  

 1السعر لـ 

 جنيه استرليني  
1% 5.564  5.061  (14,513) 14,513  (7,040) 7,040  

        (1,520,740) 1,520,740  (1,210,537) 1,210,537  

 

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

من تأثير مخاطر صرف العمالت األجنبية حيث أن معظم المعامالت بالريال  التحٌوطخبرتها، ال تعتقد اإلدارة أنه من الضروري 

بالعملة األجنبية غير الدوالر  أخرىبالدوالر األمريكي وال توجد أدوات مالية هامة  السعودي مربوط فعليا  الريال  والدوالر،السعودي 

 . األجنبيةاألمريكي وبالتالي يتم تخفيف مخاطر العمالت 

 الربح:مخاطر معدل 

 في أسعار الفائدة بالسوق. التغيراتلألداة المالية بسبب  المستقبلية النقديةمخاطر معدل الربح هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات 

بقروض الشركة التي تم شراؤها لتمويل متطلبات  أساسا   البنكية يتعلقإن تعرض الشركة لمخاطر السوق للتغيرات في أسعار الفوائد 

شركة لمخاطر أسعار الفوائد المتعلقة يتم إعادة تسعير هذه القروض بشكل دوري وتعرض ال رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية.

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

مة ألسعار الفوائد البنكية هناك مراجعة منتظ ، يتم مضاهاة مدة القروض مع أوقات السداد المتوقعة.ضروريا  اإلقتراض عندما يكون 

 هذه المخاطر. أثر لضمان تخفيف

 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
 شركة مساهمة سعودية 

 م2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 األطراف ذات العالقة الرئيسيين، التعامالت واألرصدة  -35

  

النشاط اإلعتيادي، تتعامل الشركة مع تلك الشركات من خالل عقود في إطار  تتضمن األطراف ذات العالقة في الشركة الشركات والكيانات التجارية التي يملكها أو يديرها بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة.

 .معتمدة من قبل اإلدارة

 فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع األطراف ذات العالقة: 

 

 رصيد أول العام  ) دائن( نوع التعامل طبيعة العالقة الشركة

 م2017-ديسمبر-31رصيد   م2017-الحركة خالل العام 

 دائن  دائن مدين

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

 932,760  5,302,287 5,579,727 1,210,200 شراء مواد تعبئة اإلدارةرئيس مجلس ألوقاف لمملوكة  الوطنية للبالستيك

 524,398  - - 524,398 شراء شعير اإلدارةلرئيس مجلس  جزئيا   مملوكة الشركة السعودية لألعالف والحبوب

 885,818  2,169,342 2,224,516 940,992 شراء قطع غيار اإلدارةمملوكة لعضو مجلس  أبونيان راشدشركة عبدهللا 

 2,051,297  15,049,662 149,996,242 1,997,877 شراء وقود وأسمدة اإلدارةلرئيس مجلس جزئياَ مملوكة  شركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة

      4,673,467 157,800,485 22,521,291  4,394,273 

 

  :المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا

 الشركة. يتكون موظفو اإلدارة الرئيسيون بالشركة من أعضاء اإلدارة الرئيسيين الذين لديهم السلطة والمسئولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة 

 م2016 ديسمبر 31   م2017 ديسمبر 31 

 )لاير سعودي(  )لاير سعودي( 

 12,781,977  12,552,985 منافع قصيرة األجل 

 9,815,367  9,637,608 منافع طويلة األجل 

منافع موظفي اإلدارة العليا  إجمالي  22,190,593  22,597,343 



 الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(الشركة 
 شركة مساهمة سعودية 

 م2017ديسمبر  31إيضاحات حول القوائم المالية كما في 
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مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الصافي دانون المحدودة )شركة الصافي دانون(  عن توقيعأعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية 

م )المذكرة( وذلك لغرض البدء في المناقشات لدراسة إمكانية دمج أعمال الشركتين 7/10/2017هـ الموافق 17/1/1439في تاريخ 

وستكون عملية دمج األعمال التجارية للشركتين من خالل استحواذ شركة نادك على جميع حصص الشركاء في شركة الصافي  ،التجارية

الصفقة ) عن طريق زيادة رأس مال شركة نادكدانون مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة نادك للشركاء في شركة الصافي دانون 

من رأس  %38.75في شركة الصافي دانون عند استكمال الصفقة المقترحة على ما نسبته من المتوقع أن يملك الشركاء و ،(المقترحة

 دراسات العناية المهنية. إعدادعلى أن يتم تأكيد ذلك بناء على مرحلة  ،مال شركة نادك بعد الزيادة

ن كل من شركة نادك و شركة الصافي دانون فاق بياإلت ( أشهر ميالدية من تاريخ التوقيع عليها. وقد تم 6وتبلغ مدة مذكرة التفاهم ستة )

 على فترة حصرية يقوم الطرفان خاللها بإجراء دراسات العناية المهنية المالية والتجارية والقانونية فيما يتعلق بالصفقة المقترحة.

ل على موافقة والحصو ،ئية، إبرام اتفاقيات نهارعلى سبيل المثال ال الحص ،و ستخضع الصفقة المقترحة لعدد من الشروط بما في ذلك

العادية لشركة نادك وموافقة الشركاء في شركة الصافي دانون والحصول على الموافقات الالزمة من الجهات غير الجمعية العامة

أن الدخول في هذه المناقشات ال يعني بالضرورة أن الصفقة المقترحة سوف تتم بين  إلىالحكومية ذات العالقة. وتشير شركة نادك 

 لطرفين.ا

 ة المقترحة في حينها.قباإلعالن عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصف الشركةوستقوم 

 مجلس اإلدارة اعتماد -37

 هـ 1439 /2/7بتاريخ  اإلدارةبمعرفة مجلس  م2017ديسمبر  31لإلصدار للسنة المنتهية في  المالية القوائم اعتمادتم 

  .م19/3/2018الموافق 

 

 

 

 

 

 

 


