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نادك في أرقام

نادك
في أرقام

صافي ربح عام٢٠١8م

1.7  مليون
)ريال سعودي(

مبيعات عام ٢٠١8م

٢,٠٩٦ مليون
)ريال سعودي(

وصل فريق عمل نادك

أكثر من ٠٠٠,7
موظف

كل يوم تتواجد منتجات نادك في ما يقارب

٤٠,٠٠٠
متجر في أسواق السعودية والخليج

وصل عدد أسطول سيارات نادك

1,٠٠٠
سيارة

أكثر من 1.٥مليون
لتر يوميًا

78,٠٠٠
رأس

وصل إنتاج نادك
من األلبان والعصائر

وصل عدد قطيع األبقار
أكثر من
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نحن في سباق مع الوقت لنتفوق خالل هذا العام 
على جميع إنجازاتنا في العام الماضي

كلمة
رئيس مجلس اإلدارة

السادة المساهمين، وشركاء النجاح

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

مع نهاية العام المالي 2018م، يسّرني أن أرفق لكم هذا التقرير الذي يرصد كاّفة التفاصيل اإلدارية والتشغيلية خالل العام، 
ليكون هذا التقرير مرجعًا لمقارنة األداء بين العام 201٧م والعام 2018م.

ولقد شهدت نادك خالل العام الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في المبيعات خالل الربعين األخيرين، وأنا على يقين أن ذلك لم 
يكن ليحدث لوال تظافر كل الجهود من قبل فريق نادك كاماًل، ولهذا يجب علينا جميعًا أن نستّمر بعملنا كفريق واحد يسعى 

لهدف مشترك متمّثل في تنمية موارد وربحية الشركة خالل األعوام المقبلة.

ويجب علينا أيضًا أن نسعى لرفع الحصة السوقية للشركة، وذلك بهدف ترسيخ اسم نادك في أذهان المستهلكين لتكون 
الشركة بذلك هي خيار العائلة األول.  

ولن نتمكن من تحقيق هذا الهدف دون االستناد على قّوتين أساسيتين:

• كوادرنا البشرية، والتي ُتعتبر األساس الذي تقوم عليه هذه الشركة، والذين ُنراهن عليهم وعلى كفاءتهم وقدرتهم في
تمكين نادك من تحقيق أهدافها؛

• واالرتقاء بمستوى جودة المنتجات، وذلك للوصول إلى حصص سوقية أكبر في المستقبل.

ونحن في سباق مع الوقت لنتفوق خالل هذا العام على جميع إنجازاتنا في العام الماضي.

وختامًا أشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي األمير
محمد بن سلمان على كل الجهود المبذولة لدعم وتمكين القطاع الخاص. 

مازن بن أحمد الجبير
رئيس مجلس اإلدارة
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الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على رسوله وبعد

السادة المساهمين الكرام،

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

إننا نعمل ونهتدي بفاعلية رؤيتنا واستراتيجيتنا، وكلنا يقين بقدرتنا على التطّور الدائم في كاّفة المجاالت، ونستند بذلك 
على رغبتنا المستمّرة والُملّحة في تنمية الشركة، وتطوير نشاطاتها، بما يحقق لنا الربحّية المستحّقة، والنمو الطبيعي. 

يؤكد مجلس إدارة نادك وفريقها اإلداري التزامهم بتعظيم القيمة لمساهميها الكرام، وترسيخ مكانة نادك كإحدى العالمات 
التجارية السعودية الرائدة في المنطقة.

كما نؤكد على تركيزنا على عمالئنا كشريك داعم لنا في تحقيق تطلعاتنا وتطوير عملياتنا وتنويع سلة منتجاتنا بما يضمن 
ع وتلبية الطلب المتزايد على منتجات الشركة. لنا تحقيق التنوُّ

وبرامجها  الرؤية  استراتيجيات ومبادرات  بالعمل مع  نادك  نعتز في  االقتصادي، ونحن  للتحّول  المملكة  رؤية  منذ إطالق 
بشكل تكاملي، وذلك لتفعيل دورنا الوطني كشريك اقتصادي ومحوري في مجال صناعة الغذاء واأللبان والمشروبات، 

ونحن نؤمن أن التزامنا هذا سيؤدي إلى ترسيخ اسم نادك في السوق السعودي، واإلقليمي. 

ونحن نؤمن بواجبنا الوطني تجاه المجتمع السعودي، حيث قمنا بتفعيل مبادرات المسؤولية االجتماعية خالل العام 2018، 
إذ قمنا بتوفير 111 مقعدًا تدريبّيًا في برامج تدريبية صيفية متنوعة بواقع 1٣٥00 ساعة تدريبية تختص بطالب وطالبات 
المرحلة الثانوية والجامعية في مختلف مناطق المملكة، وقمنا أيضًا بتوفير 8 مقاعد لخريجي المرحلة الجامعية بواقع ٩٦00 

ساعة تدريب، مما جعلنا نقوم بتفعيل دورنا الوطني واالجتماعي لتطوير الشباب وتأهليهم لمتطلبات سوق العمل.

أما فيما يتعّلق بالمبادرات الحكومية، فإننا نجدد التزامنا بدعم كاّفة المبادرات، وتطبيقها على أرض الواقع، لما في ذلك 
من تطوير لمستويات حوكمة الشركات، والمسؤولية االجتماعية. 

الحرمين  خادم  لحكومة  الشكر  وأصدق  الوالء  بخالص  واإلدارة  المساهمين  باسم  نادك  إدارة  يتقّدم مجلس  الختام،  في 
الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده األمين، صاحب السمو الملكي، األمير محمد بن سلمان، لما قّدماه 

من دعم وتمكين لشركة نادك بشكل خاص، ولكافة الشركات الخاّصة عمومًا.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمة
مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة
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كلمة
الرئيس التنفيذي

نؤكد لكم أننا لن نتوانى عن بذل أي جهد مهما كان إن كان 
سيؤدي إلى نجاح الشركة وبالتالي زيادة أرباحها. 

المهندس عبد العزيز بن محمد البابطين
الرئيس التنفيذي

السادة المساهمين الكرام،

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

االبتكار  نادك من خالل  النجاحات في  تشاركنا صناعة  التي  المبدعة  البشرية  الطاقات  على  واعتمادنا  إيماننا  كان  لطالما 
والتطوير المستمر، األمر الذي سّهل لنا تحقيق العديد من اإلنجازات المميزة خالل فترة قصيرة.

نحن  في  نادك  نؤمن  يقينًا  أن  النهايات  وجه  آخر للبدايات  الجديدة، ومن هذا المنطلق، أطلب من نفسي ومن جميع منسوبي الشركة  
 أن يعرفوا أن كل الطرق أقصر من طموحاتنا، وأننا ال نرضى سوى بأن نكون الخيار األول  للعائلة، وبأن نتبوأ الصدارة في السوق.
ولقد حرصنا على أن تبقى نادك في صدارة الشركات الغذائية والزراعية في الشرق األوسط، وأن تكون الشركة الرائدة في 
االبتكارات والتطورات الصناعية والغذائية، والتي تهدف إلى رفع القيمة الغذائية لمنتجات الشركة بما يناسب المستهلك 

واحتياجاته.

وإننا نعمل جميعًا ضمن فريق واحد، وذلك بهدف تعزيز اسم نادك وترسيخه بصفتها المغّذي األساسي لكل أفراد العائلة، 
العمل  للشركة، وذلك من خالل  السوقية  الحصة  زيادة  وإلى  الجاري،  العام  الشركة خالل  أرباح  لزيادة  كما نسعى جميعًا 

التكاملي بين كل اإلدارات تحت مظّلة نادك.

ونؤكد لكم أننا لن نتوانى عن بذل أي جهد مهما كان إن كان سيؤدي إلى نجاح الشركة وبالتالي زيادة أرباحها. 

وختامًا أتقّدم لكم أيها السادة المساهمون بالشكر واالمتنان على ثقتكم، كما أقّدم امتناني وعرفاني لكل موظفي الشركة، 
حافاًل  عامًا  الجاري سيكون  العام  بأن  ثقة  وكلي  جميعًا،  لكم  الماضي، شكرًا  العام  جهٍد خالل  بذلوه من  ما  على  وذلك 

باإلنجازات والنجاحات كما عهدنا منكم.

تحياتي
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الرؤية والرسالة والقيم

الرؤيــــة

الرسالة

القيــــم

أن تكون نادك الشركة الرائدة في الصناعات الغذائية والمشروبات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل 
تقديم منتجات ذات قيمة غذائية عالية إلى مستهلكيها في المنطقة، كما تسعى إلى تحقيق أعلى المعدالت في مستوى 

رضا المستهلكين من خالل توفير منتجات صحية عالية الجودة.

تلتزم نادك بتقديم منتجات غذائية لذيذة ومتميزة الجودة وذات قيمة غذائية عالية، تحقق الصحة والسعادة للمستهلكين، 
وتعظم القيمة لألفراد والمجتمع وللمساهمين .

إن قيم نادك هي الدعامة األساسية ألعمالنا وهي المبادئ التي تشكل ثقافتنا المؤسسية، والتي تحكم جميع ممارساتنا 
وتوجهاتنا وسياساتنا التي نسعى من خاللها إلى تعظيم القيمة لكل من يتعامل مع نادك. ويمكن تلخيص هذه القيم ضمن 

خمس مبادئ تندرج كلها ضمن مبادئ االلتزام بالجودة األفضل عبر جميع أعمالنا:

االعتناء
تسعى نادك إلى نشر ثقافة تحفز األفراد على النمو والتطور وتحقيق النجاح من خالل بيئة 
ومكافأة  المتميز،  األداء  وتقدير  والتطور،  والتدريب  المشترك،  التفاهم  على  تقوم  عمل 

المواهب، وتحقيق الرفاهية.

الدافــع
تؤمن نادك باإلقدام عند تصور وصياغة مستقبل مشرق أفضل ووضع أطر عمل وهيكلية 
بالعزيمة  والتحلي  عملياتها  كل  في  متقدمة  عمل  أنظمة  وتوظيف  منظمة  مؤسسية 

واإلصرار والشغف لتحقيق النجاح.

المساءلة
إذ تلتزم نادك بتقديم أفضل ما لديها، وبزرع روح المسؤولية لدى منسوبي نادك لاللتزام 

بمبادئ الشفافية واالنضباط.

 التطلعات

التعاون
ن الشركة من  تؤمن نادك بالتعاون وإثراء العمل الجماعي وروح الفريق الواحد، الذي يمكِّ
الثقة  ويرسخ  والخبرات،  المعلومات  تبادل  ويعزز من فرص  االستراتيجية  أهدافها  توحيد 
ويدعم التنسيق بين األفراد واإلدارات المختلفة داخل بيئة عمل إيجابية ومتكاملة قادرة على 

وضع حلول فعالة للمشكالت والتحديات التي تواجهها الشركة.

التمّيز
تؤمن نادك بالمحافظة على الصدارة وتحقيق مركز ريادي من خالل التركيز على احتياجات 
المستهلكين وتحري الدقة والجودة المتناهية في جميع مراحل التشغيل وتحقيق المرونة 

في التأقلم مع متغيرات األسواق والتحسين المستمر من أجل تعزيز كفاءة األعمال.

تتطلع نادك من خالل رسالتها ورؤيتها إلى تطوير منتجاتها، لتكون بذلك الشركة الرائدة في الصناعات الغذائية والمشروبات 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

ونسعى لتحقيق ذلك من خالل:

• تقديم منتجات ذات قيمة غذائية عالية صحية وذات جودة عالية مما يسهم في تحقيق أعلى معدالت رضا المستهلكين
• االستحواذ على حصص سوقية أكبر

• تكون الشركة األهم لدى المستهلك لتغذية حياته
• تكون العنصر األساسي للمستهلك لتأمين غذاء صحي ومغذي ولذيذ يفي بحاجات المستهلك والسوق

• تكون نادك معتمدة على الجوانب العلمية في منتجاتها وعملها 
• التركيز على احتياجات المستهلكين

• تحري الدقة والجودة المتناهية في جميع مراحل التشغيل
• تحقيق المرونة في التأقلم مع متغيرات األسواق

• التحسين المستمر من ٔاجل تعزيز كفاءة األعمال
• نشر ثقافة تحفيز األفراد على النمو والتطور

• توفير بيئة عمل تقوم على التفاهم المشترك
• تبادل المعلومات والخبرات، وترسيخ الثقة

• دعم التنسيق بين األفراد واإلدارات المختلفة داخل بيئة عمل إيجابية
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1988

1981

2003

1986

2006

1992

1996

2000

٤٠٠ مليون ريال
ابتدأت الشركة.

مليون    ٣٠٠ فاقت  مبيعات  نادك  حققت 
ريال، وذلك بالحفاظ على نموها المتسارع 

وجودة منتجاتها.

لتر   مليون  إلى  يصل  إنتاجا  نادك  حققت 
يومًيّا من ا�لبان ومشتقاتها نتيجة افتتاح 

ثاني مصانعها.

زادت نادك الخيارات المتاحة لعمالئها، حيث 
إلى  العصائر  من  جديدة  منتجات  أضافت 

قائمة منتجاتها من ا�لبان ومشتقاتها. 

بداية إنتاج وتعبئة ا�لبان 
ومشتاقاتها.

ارتفع تعداد قطيع ا�بقار إلى ٩ 
ثالث  في  رعايتها  يتم  رأس  آالف 

مزارع حديثة التجهيزات.

نمت مبيعات نادك إلى أكثر من 
وحظيت  ريال؛  مليون   ٥٠٠
ومشتقاتها  ا�لبان  مبيعات 
نصيبا يفوق الـ٦٠% من إجمالي 

المبيعات. 

أدخلت  حيث  لنادك  جديدة  قفزة 
الشفافة �ول مرة   PET عبوات 
هذا  وساهم  المملكة،  في 
لـ  المبيعات  زيادة  إلى  االبتكار 

٥٧٥ مليون ريال. 

2015

2017

2010
2011

2016

2007
2009

2014

2013

2012

دانون"  "الصافي  شركة  و  نادك  وقعت  
مذكرة تفاهم Áجراء الدراسات الالزمة حول 

إمكانية دمج أعمال الشركتين.

لمزرعة  ا�ولى  المرحلة  نادك  استكملت 
ا�بقار، بالتزامن مع بدء زراعة ا�عالف خارج 
بمزارع  الشركة  استثمرت  حيث  المملكة، 
في السودان تفوق مساحتها ٣٢٠٠ هكتار

أسرع  قائمة  إلى  بإنجازاتها  نادك  انضمت 
آ في الشرق ا�وسط،  شركات ا�غذية نمًوّ

كما نمت مبيعاتها إلى أكثر من ٢٠٪.

ورفع  المبيعات  زيادة  إلى  نادك  اتجهت 
وضعت  كما  لمنتجاتها،  السوقية  الحصة 
لتعزيز  الالزمة  االستراتيجية  الخطط  كافة 
عالمتها التجارية بالتزامن مع التوسع في 

منافذ البيع. 

دعمت  نادك صناعاتها الغذائية بافتتاح 
مصنع خاص للعبوات البالستيكية في مدينة  

نادك، بما يتيح لها تلبية احتياجات مصانع 
ا�غذية، وتحقيق كفاءة اÁنفاق والتحكم في 

الجودة وسرعة اÁمداد.

2018
وقعت نادك وشركة الصافي اÁتفاقية لالستحواذ 
دانون  الصافي  شركة  في  الحصص  جميع  على 
العامة  الهيئة  ممانعة  عدم  على  نادك  وحصلت 
المطلوبة  النظامية  اÁجراءات  كأحد  للمنافسة 

Áتمام الصفقة

قفزة جديدة لنادك حيث حطمت رقم المبيعات 
بمبلغ ٢ مليار ريال �ول مرة.

ا�لبان   منتجات  من  المبيعات  نمو  فاق 
على  نادك  عملت  حين   في   ،٪١٨ والعصائر 
الكفاءة  ورفع  التنظيمي  هيكلها  إعادة 

والتأهيل لدعم خطط النمو المقبلة. 

في  ريال  المليار  حاجز  نادك  كسرت   ٢٠٠٧
البيعات �ول مرة.

 ٥٠ من  �كثر  ا�بقار  قطيع  تعداد  بلغ   ٢٠٠٩  
ألف رأس.

حظيت نادك على فرصة الريادة بكونها أول شركة زراعية ُطرحت في سوق األسهم السعودي، ومن أوائل الشركات الزراعية 
التي تأسست بالمملكة العربية السعودية في أوائل الثمانينيات الميالدية. ومنذ انطالقها وضع المؤسسون نصب أعينهم 

هدفًا ساميًا يتمثل بالمساهمة الفاعلة في تحقيق األمن الغذائي في المملكة. 

وخالل أكثر من ٣8 عامًا استخدمت الشركة كافة التقنيات والنظم التي تمكنها من الحفاظ على ريادتها في قطاع تصنيع 
األغذية. حيث حققت العديد من اإلنجازات وحافظت على نمو طاقتها اإلنتاجية، كما طورت نظمها التشغيلية واإلدارية ما 

انعكس على جودة وتنوع المنتجات ورفع الحصة السوقية في أسواق األلبان والعصائر واألغذية بالمنطقة. 

عن نادك

 الخط الزمني لشركة نادك
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االنتشار الجغرافي

بهدف وصول المنتجات الغذائية بأعلى جودة إلى العمالء تحرص  نادك على توسعها الجغرافي الذي تحقق فيه وصواًل أكثر فعالية 
للمنتجات، باإلضافة إلى توظيف طبيعة مواقعها الجغرافية بما يخدم خطوط اإلنتاج لديها. لذلك تأخذ نادك بعين االعتبار كافة 

المقاييس الالزمة الختيار خطوط إنتاجها لقطاع األلبان والتصنيع الغذائي وللقطاع الزراعي.
وبالتزامن مع انتشارها الجغرافي عملت نادك على استحداث وتفعيل أفضل النظم التقنية واستقطاب ذوي الخبرات من الكوادر 

البشرية في سبيل  تطوير عمليات التشغيل التي تضمن تعزيز مزايا  نادك التنافسية.

مدينة نادك في حرض

مركز نادك لالبتكار

مشروع حائل

مشروع الجوف

مشروع وادي الدواسر

إحدي أهم مواقع الشركة اإلنتاجية وهي مدينة إنتاجية متكاملة على بعد 2٥0 كيلو متر من العاصمة الرياض، وتتضمن: 
• مزارع األبقار   • مصانع األلبان  • حقول زراعية  • مركز نادك لالبتكار  • مختبر مركزي  • مدينة سكنية.

وتمتد المساحات المزروعة فيها لما يزيد عن ٧٤00 هكتار. يزرع فيها البطاطس، النخيل واألعالف.
الخدمات،  الموقع على عدد من  ألف متر مربع ويشمل   12٥ الشركة على مساحة  نادك مساكن متميزة لموظفي  تضم مدينة 

المتاجر، المدارس  ومركزًا للرعاية الصحية . 

إن تحقيق تطور ملموس في المنتجات يمر عبر العديد من األبحاث والدراسات حول تطوير األساليب الزراعية والصناعية المبتكرة. 
وفي مركز االبتكار توظف االبتكارات المختلفة في العمليات التشغيلية وذلك بعد اختبارها وتطبيق أعلى المعايير الصناعية عليها. 

ومن خالل تكامل العملية البحثية وتطبيقاتها وتطوير التقنيات المختلفة تخرج  نادك بالمزيد من المنتجات ذات الجودة العالية.

يقع مشروع حائل على بعد ٥80 كيلو متر من مدينة الرياض، المساحة المزروعة 10٫000 هكتار يزرع بها الذرة، البصل، البطاطس، 
األعالف والقمح. ويضم مشروع حائل  أحد أكبر مراكز معالجة البذور في المملكة. باإلضافة إلى محطة لتسمين العجول.

المشروع بمناخ  المزروعة ٤000 هكتار، ويمتاز موقع  المساحة  الرياض،  بعد 12٥0 كيلو متر من مدينة  الجوف على  يقع مشروع 
الزيتون العضوي في  مناسب لزراعة أشجار الفاكهة مثل الخوخ والمشمش والبرقوق. وتفخر نادك بامتالكها ألحد أكبر مشاريع 
العالم الذي يحتوي على ٣٫٥ مليون شجرة زيتون عضوي، إلنتاج زيت زيتون نادك العضوي  الذي حاز على ثقة المستهلك، ويعد من 

بين األعلي جودة في العالم حيث حصل على العديد من الجوائز العالمية.    

يقع مشروع وادي الدواسر على بعد ٦00 كيلو متر من مدينة الرياض، المساحة المزروعة ٤000 هكتار يزرع بها  البطاطس, البصل 
واألعالف. 

خالل مسيرتنا، حققنا العديد من اإلنجازات والنجاحات التي أتاحت لنا االنتشار والتوّسع وتنمية أصول الشركة.

٤ مشاريع زراعية داخل المملكة )حرض، حائل، وادي 
الدواسر والجوف( و مشروع زراعي في السودان 

مدينة  في  والعصائر  ومشتقاتها  األلبان  مصانع 
نادك - حرض 

الكويت،  اإلمارات،  لنادك:  دولية  بيع  مراكز   ٣
والبحرين. 

٧ مزارع أبقار في حرض ومحطة لتسمين العجول 
في حائل

التصدير إلى ٧ دول خارجية: األردن – لبنان – العراق – 
اليمن – ليبيا – عمان - باكستان 

اإلدارة العامة في الرياض

ليبيا

االنتشار الجغرافي في أرقام
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الهندسة الزراعية

اإلنتاج الزراعي هو أحد أهم األنشطة في نادك، ويتكامل مع أهداف المملكة في تعزيز االكتفاء الذاتي من الغذاء، وتقليص االعتماد 
على الصادرات من المنتجات النفطية، من خالل رفع إجمالي الناتج المحّلي. 

لذلك وّفر القسم الزراعي مجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية، كالفاكهة، والخضروات، واألعالف لتغذية قطيع األبقار، وزيت 
الزيتون العضوي.

أربعة  أكبر  الزراعية على آالف المساحات وفي مواقع مختلفة من المملكة والسودان، والتي تعتبر ضمن  زراعة المحاصيل  وتتم 
مشاريع تابعة للشركة، والموجودة في حرض ووادي الدواسر وحائل والجوف.

كما تعمل نادك على تفعيل خطتها في استصالح األراضي الزراعية المحلية والخارجية،  لتفعيل دورها الوطني في تحقيق أهداف 
بما في  الزراعية،  الغذائية ومحاصيلها  لمنتجاتها  جودة  أفضل  التقنيات لضمان  أحدث  نادك  تستخدم  20٣0؛ حيث  المملكة  رؤية 
ذلك استعمال األنظمة المتطّورة كنظام داكوم لترشيد مياه الري، إذ يقوم هذا النظام بقياس نسبة الرطوبة والحرارة في التربة، 

ويستخدم تقنيات قياس معّقدة لمراقبة وضبط كمية المياه التي تروي المزروعات للحد من إهدار الماء. 

أيضًا حّققت نادك العديد من النجاحات، وحصدت عدة شهادات عالمية تقديرًا لجودة منتجاتها ومزارعها، األمر الذي كان نتيجًة لتطبيق 
أفضل الممارسات الزراعية العالمية لتقليص عمليات االستيراد، وزيادة االعتماد على االقتصاد الوطني، وتشجيع المساهمة في 
القطاع الزراعي لتحقيق الرخاء في المملكة، وتأتي هذه الجهود مجتمعة للمساهمة في تفعيل مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة 

ضمن برنامج التحّول الوطني 20٣0، والتي ترّكز على ٣ مجاالت رئيسية:

البيئة، والتي تهدف لـ : 

تحسين المراقبة البيئية على األوساط المائية، وذلك من خالل:

• برامج إعادة التدوير
• اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات

• تعزيز الحوكمة والصحة والسالمة واالستدامة البيئية
• التخفيف والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي

المياه، والتي تهدف لـ :

• تحسين الكفاءة المالية والتشغيلية
• رفع كفاءة االستهالك البلدي والزراعي

• زيادة المحتوى المحلي
•  تعزيز مصادر وأمن اإلمداد

الزراعة، والتي تهدف لـ :

• المحافظة على الغطاء النباتي من المراعي والغابات ومكافحة التصحر
• تحسين استخدامات وإدارة األراضي في القطاع الزراعي

• المساهمة في تحقيق أمن غذائي شامل مستدام في المملكة
• تطوير نظم مستدامة لإلنتاج والتسويق النباتي والحيواني ذو كفاءة

تنويع  في  لتساهم  المستهدفة   للمنتجات  المضافة  القيمة  ورفع  ية  عال
القاعدة اإلنتاجية للمملكة
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نظرة عامة على األعمال

يعتبر القطاع الزراعي احد أهم انشطة الشركة وداعم رئيسي لتحيقيق أهدافها ورسم خططها التوسعية.

وفيما يلي أبرز إنجازات القطاع الزراعي خالل 2018: 
 

• زراعة مساحة تفوق الـ 2٥ ألف هكتار من محاصيل الخضار واألعالف
• بنهاية عام 2018م تم إيقاف زراعة األعالف الخضراء بجميع مشاريع الشركة امتثااًل لقرار الدولة القاضي بإيقاف زراعة األعالف 

الخضراء بالمملكة . 
• استمرار تطبيقات الزراعة العضوية لكل من التمور والزيتون والفواكه بنسبة 100٪ للحفاظ على سالمة الغذاء 

• رفع جودة المنتجات ومتابعة توثيق الزراعة العضوية ومراقبتها بالشراكة مع سيرس األلمانية 
• الحصول على شهادة الجودة بيول 2018 اإليطالية للمرة العاشرة كأفضل زيت زيتون بكر عضوي عالميًا 

• بدء االستثمار الزراعي الخارجي بهدف تأهيل مساحات مناسبة لزراعة األعالف كبديل عن إيقاف زراعة األعالف محليًا
• تحسين مساحات من الحقول في جمهورية السودان وتهيئة الحقول إلنتاج األعالف وتوريدها للمملكة

• دراسة وتقيم المزيد من فرص االستثمار الزراعي الخارجي لزراعة األعالف
• تأثر إنتاج األعالف خالل السنة في جميع مراحلة كمايلي :

في الربع األول من العام و لتوالي سقوط األمطار تأثرت جميع العمليات الزراعية مما أدى لتأخر عمليات الحصاد والتلبين أيضًا خالل 
الربع الثالث ارتفت درجة الحرارة بشكل غير مألوف مما أدى لتدني إنتاج األعالف وفي الربع الرابع بدأ تطبيق وسريان إيقاف زراعة 

األعالف بالمملكة مما أثر بشكل مباشر على اإلنتاجيات.

• اإلستثمار الخارجي لزراعة األعالف بجمهورية السودان، قد تم التركيز خالل الفترة الماضية على تحسين الحقول وتهيئة الحقول 
إلنتاج األعالف وتوريدها للمملكة العربية السعودية، والشركة مازالت في طور البحث و التقييم عن فرص أخرى.

القطاع الزراعي
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مزارع األبقار

 أكثر من
٧8،٠٠٠ 

رأس

أكثر من
١٫١٥٠٫٠٠٠

لتر حليب خام يوميًا

أكثر من
 ١،٣٠٠ طن من األعالف

تستهلك يوميًا

 أكثر من
١٠٠٫٠٠٠
عملية حالبة يوميًا

 أكثر من
 ٣٠٠  اختبار يوميًا للحليب

واألعالف وصحة القطيع

أكثر من

١١٠
مولود يوميًا

كمية التغذيةتعداد القطيع

عمليات الحالبةحليب خام

الجودةعدد المواليد

إن مزارع األبقار  ووفقًا لرؤية نادك اإلستراتيجية هي “ الركيزة األساسية في نشاط صناعة األلبان إلنتاج حليب خام بجودة عالية 
وتكلفة مناسبة “ ، ويدعم هذه الرؤية الخبرات والكفاءآت العالية التي تكونت خالل ٣٧ عامًا بالتركيز على اإلدارة الجيدة والتطوير  

والتدريب المستمرين.

أهم النقاط التي تم العمل عليها خالل 2018م 
رفع كفاءة اإلدارة الفنية والرعاية الصحية والتناسلية لقطيع األبقار وذلك بدعم الجهاز الفني بكفاءآت عالية من األطباء البيطريين • 

والمهندسين الزراعيين والفنيين والتدريب المستمر  واالستعانة بخبرات استشارية عالمية.
تهيئة بيئة مناسبة للقطيع.• 
اعتماد مدخالت غذائية عالية الجودة .• 
تطوير مكننة خلط وتقديم األعالف بمركز التغذية.• 
تطوير  بعض مزارع األبقار التي تجاوز عمرها التشغيلي العشرون عامًا .• 

إن الجهود التي بذلت في شتى المجاالت أثمرت في تحقيق نادك ألرقام قياسية جديدة للمجاالت التالية:
تطور  نسبة الخصوبة لألبقار.• 
إرتفاع معدل إنتاجية البقرة  )للعام الثالث على التوالي(.• 
إرتفاع جودة الحليب الخام حيث فاقت كافة اإلشتراطات القياسية السعودية بل والعالمية• 

هذا ومن جانب آخر خططت نادك الستيراد احتياجاتها من األعالف الخضراء منذ فترة طويلة وتم اإلرتباط مع عدد من المصادر 
لتأمين تلك االحتياجات لمدة ٥ سنوات قادمة، مع االحتفاظ برصيد استراتيجي من األعالف الخضراء بمشروع الشركة بحرض.

وفيما يلي أبرز المؤشرات التي تحققت في مزارع األبقار خالل عام 2018م : -
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التي تغّذي حياتهم كل يوم.  المنتجات  إلى رضا المستهلكين من خالل تنويعها في تقديم  سعت نادك منذ تأسيسها للوصول 
واإلنتاج  الغذائي،  التصنيع  الطويلة في  رحلتها  نادك خالل  التزمت  للتطور.   الرئيسي  الدافع  منتجاتها هي  أن جودة  نادك  تؤمن 
الزراعي  بأفضل المعايير المحلية واألقليمية والدولية مع حرصها على تطبيق أفضل أنظمة الجودة وااللتزام بمعايير األمن الغذائي 

والسالمة المهنية التي تتوافق مع متطلبات :

ISO 9001, ISO 22000, AIB, ISO 17025 .

تحرص نادك على التأكد من جودة منتجاتها باستمرار، من خالل قسم الجودة، وذلك عبر: 

إجراء أكثر من 1٣ ألف اختبار يومّيًا

أنواع االختبارات: 

فيزيائية – كيميائية – حسية – أحياء دقيقة

وتهدف هذه االختبارات للتأكد من جودة المنتجات وسالمتها. 

وُيعد عام 2018م عام التحدي لـ “نادك”، واستطعنا بفضل الله تحقيق أهدافنا، وذلك من خالل تأصيل مكتسباتنا، وترسيخ ثقافة 
الجودة وسالمة الغذاء، وتشجيع المشاركة الفعالة، وتعزيز أسس الجودة بين جميع الموظفين، األمَر الذي مّكننا من الوصول إلى 

العديد من األهداف االستراتيجية المتعّلقة بالجودة والتطوير وسالمة الغذاء، أبرزها:

•  إنشاء قنوات تواصل فّعالة مع القطاعات الحكومية، لضمان االلتزام بأعلى المعايير والمواصفات الغذائية، في مقدمتها هيئة 
الغذاء والدواء، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات التي تهتم بصحة المجتمع واألفراد

•  مراجعة المرتكزات األساسية للجودة وسالمة الغذاء، وثقافة التطوير والتحسين المستمر، والتحليل المنهجي للمخاطر 
المحتملة، وربط مؤشرات أداء الجودة، بأداء المصّنعين على المستوى العالمي، وتطبيقه على جميع العمليات بدءًا من المزرعة، 

وانتهاًء بالمستهلك

•  مراجعة شاملة لسلسلة التبريد، وتجهيز أسطول نادك بأجهزة استشعار الحرارة، لضمان تخزين، ونقل جميع المنتجات في درجة 
حرارة تتناسب مع طبيعتها

•  تطوير منتجات جديدة ذات قيمة غذائية عالية، بما يواكب مصلحة المستهلك، والمجتمع السعودي، والمساهمة في تعزيز نوعية 
الحياة، واإلسهام في مستقبل أكثر صحة وحيوية، وذلك بتخفيض نسبة السكر في عصائر نادك، وتقليل نسبة الدهون في الحليب 

الُمنّكه، وإنتاج حليب وزبادي بالتمر السعودي دون إضافة السكر

وتشجيع  الجميع  بين  الجودة  مسؤوليات  بتعزيز  وذلك  الغذاء،  وسالمة  الجودة،  بمعايير  أفرادها  كافة  التزام  على  نادك  تحرص 
المشاركة الفعالة.

نؤمن في شركة نادك على قدرة وأهمية كل فرد في إحداث التأثير الفّعال من خالل جودة أي عمل يقوم به بدءًا من رئيس مجلس 
اإلدارة، ومرورًا بكل العاملين في نادك.

االلتزام بالجودة
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كان هنالك تحّدي واجهته الشركات في مجال تصنيع األغذية والمشروبات في النصف األول من عام 2018، من حيث انخفاض 
األداء واإلنتاجية من خالل تخطيط  تعزيز  بفعالية وكفاءة في  العمليات  إدارة  المستهلكين، ولكن ساهمت  الشرائية لدى  الحركة 
العمليات التشغيلية، واإلنتاج بأسلوب فعال وموثوق مما أتاح لنادك تلبية الطلب على المنتجات في جميع المناطق بالمملكة 
التشغيلية  الكفاءة  لتعزيز  وذلك  بفاعلية،  واإلنتاج  التعبئة  عمليات  بتطوير  نادك  قامت  كما  عمومًا.  التصدير  وأسواق  والخليج 
للمعدات، ورفع الكفاءة التقنية لمنسوبي الشركة؛ مما ساهمة في تقنين االعتمادية على العمالة المؤقتة، وتخفيض تكاليف 

اإلنتاج رغم الزيادة في حجم المبيعات. 

وحرصًا على تلبية المتطلبات والمتغيرات في السوق، نجح قطاع التصنيع في نادك في المساهمة بتطوير المنتجات الجديدة 
زيادة  إلى  التي تمتلكها نادك، مما أدى  المهارات والكوادر  للشركة، وبشكل فاعل وسريع؛ معتمدين في ذلك بشكل كبير على 

التناغم مع نمو المبيعات وزيادة التنوع في المنتجات.

وتوافقًا مع الرؤية االستراتيجية للشركة قامت إدارة التصنيع باستقطاب المزيد من المهندسين السعوديين حديثي التخرج، وذلك 
ليتم تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في تطوير ونمو الشركة بالمهارات الوطنية.

واستمرارًا لجهود قطاع عمليات التصنيع في تحليل وتقنين طرق اإلنتاج والنفقات وإيجاد الحلول المبتكرة في سبيل تعزيز الربحية؛ 
جاءت هذه المبادرات والبرامج التي تعزز األداء وتساهم في تحقيق النمو ضمن رؤية نادك واستراتيجيتها الدائمة في االستجابة 

لظروف األسواق وتحقيق االتزان بين مستويات اإلنتاج والجودة بأقل تكلفة ممكنة.

العمليات الصناعية
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تدفعنا التحديات في نادك إلى المزيد من االبتكار وخلق الحلول الفاعلة، ففيما تواجه األسواق المحلية زيادة في أسعار الوقود 
التكاليف للعام 2018م،  الحفاظ على نفس مستوى  إدارة سلسلة اإلمداد  النظامية للموظفين المقيمين، استطاعت  والتكاليف 

وذلك بإيجاد العديد من الموازنات التي تخفض التكلفة. 

وفيما يلي بعض أهم المنجزات في هذا السياق: 

• كهرباء نادك أقل بـ %50
تمتلك نادك محطة توليد كهرباء خاصة بها لتوليد الكهرباء لمدينة نادك بالكامل باستخدام وقود الديزل. 

وبعد زيادة أسعار الوقود قمنا باستبدال وقود الديزل بزيت الوقود الثقيل )HFO( الذي أدى إلى خفض التكلفة بنسبة ٥0٪ من تكلفة 
الكهرباء.

• نادك تنتج 70% من حاجتها للعبوات 
في الماضي كانت شركة نادك تحصل على 100٪ من احتياجاتها من العبوات البالستيكية من الموردين المحليين. 

وفي الوقت الحاضر تنتج ٧0٪ من متطلباتها للعبوات البالستيكية داخل المصنع بالقرب من مصانع األغذية 
بجودة أعلى وتسليم في الوقت المناسب وبأقل تكلفة مع تجنب مخاطر التأخير في التسليم. 

• أعالف بأسعار ثابتة
تأمين  على  "نادك"  عملت  بالمملكة  األعالف  زراعة  حظر  تعليمات  بتنفيذ  البدء  قبل 

احتياجاتها من األعالف من المصادر الدولية بأسعار ثابتة لخمس سنوات قادمة، 
وذلك لتأمين االحتياج من خالل عقود توريد طويلة األجل تحمي الشركة من 

مخاطر ارتفاع األسعار أو عدم توفر المنتج.

اإلمداد والتموين
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تتميز صناعة األغذية والمشروبات بتنافسية عالية في السوق العالمي والمحلي، والتي تحتوي على العديد من العوامل المؤثرة 
على العملية اإلنتاجية التي تساهم في زيادة صعوبة المنافسة في األسواق ، حيث ال تزال أسواقنا تشهد تغيرات سريعة ومختلفة 

تنعكس على القوة الشرائية للمستهلكين  والتي أثرت بشكل مباشر على أداء األسواق العالمية والمحلية.
في بداية 2018م صدرت بعض القوانين واللوائح على منتجات األغذية والمشروبات في السعودية والتي أثرت بشكل كبير على قرار 
المستهلك مما جعلهم أكثر حساسية تجاه األسعار في عملية اتخاذ قرار الشراء، مما كان له أثرًا كبيرًا على قطاع األغذية والمشروبات 
الذي استمر باالنكماش حتى الربع الثالث من السنة مع انخفاض قدره -٣٪ ، ومع بداية الربع الرابع بدأت األسواق تشهد انتعاشًا 

في أدائها والذي ساهم بنهاية السنة بشكل متوازن ماليًا. 

أداء نادك خالل الفترة

نتائج متطلعة  تحقيق  المستمرة في  الفريق  إلى جانب جهود   ، نادك  العليا وفريق  اإلدارة  اتخذته  الذي  الحكيم  القرار  إلى  بالنظر 
ومستقة، تمكنت نادك من التغلب على التحديات ونجحت في النمو بشكل متصاعد في الربع الثالث والرابع،  وذلك من  خالل 
استغاللها لفرص النمو في األسواق بناًء على استراتيجيتها المرنة والواضحة، حيث اتخذت الشركة قرارات استراتيجية مهمة بشأن 

تحديث أسعار منتجاتها، والتي دعمت أداء الشركة طوال العام.
تمكنت نادك من االستحواذ على حصص في السوق مقابل منافسيها وذلك من خالل التركيز على منتجاتها األساسية وبناء قاعدة 
صلبة لها ) األلبان والعصائر واألغذية وزيت الزيتون ( ، مع ابتكار منتجات جديدة في األسواق مثل “الزبادي اليوناني" التي تم إطالقه  
في مايو 2018م مع ثالث نكهات مختلفة )عادي ، فراولة ، توت مشكل( باإلضافة إلى منتج استثنائي آخر تحت مجموعة تمري 

المميزة “زبادي تمري".

مبادرات ساعدت في زيادة المبيعات واالستحواذ على حصص سوقية أكبر

عمل فريق التسويق خالل هذه السنة لتحقيق أفضل النتائج بالتركيز على المستهلك بشكل مباشر واالهتمام بالمجتمع ، حيث تم 
اعتماد استراتيجيات جديدة أثبتت كفاءتها العالية والتي زادت من حضور نادك اإلعالمي واإلعالني، وذلك من خالل تنفيذ حمالت 

تسويقية لزيادة والء واهتمام المستهلك بمنتجات نادك مع تعزيز الثقة العالية بها كعالمة تجارية مهمة في األسواق . 
كما ساهم تركيز الفريق على عمليات التسويق والمبيعات والتوزيع من الحصول على االهتمام الواسع لألسر بكفاءة عالية في 

جميع منتجات الشركة.

حالة األسواق العالمية والمحلية
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الحمالت التسويقية:

كان للحمالت التسويقية أثرًا واضحًا على نمو المبيعات وتزايدها في عام 2018م، باألخص مع طرح منتجات جديدة، فقد حفزت 
الحمالت التسويقية المستهلكين على اإلقبال على المنتج وتجربته.

وقد اهتمت إدارة التسويق بالعمل على استراتيجيات تجعل من نادك عالمًة ذات قبول لدى المستهلك والمجتمع المحلي عامًة، 
وأكثر قربًا من المجتمع، فقد كان لتوظيف النساء في الشركة ودعم تمكين المرأة أثرًا في انطباع عالمة نادك لدى المستهلكين، 

فلم تعد عالمًة إلنتاج األغذية واأللبان فقط، إنما بيئة عمل محفزة ووطنية ذات مقاييس عالية.
وقد تنوعت الحمالت التسويقية سواًء على صعيد المنتجات، أو على الصعيد االجتماعي، فعلى صعيد المنتجات كانت الحمالت 
تغطي المنتجات الجديدة، فقد كانت الحمالت الكبرى من نصيب حملة "ابتسامة كل يوم"، وزيت الزيتون، وحملة تمري، والحليب 

طويل األجل، وعصير نادك واللبن.
العميل  مع  االتصال  المبيعات من خالل  زيادة  األساسي في  الدور  نفس  لعبت  التي  األخرى  الحمالت  العديد من  هنالك  وكان 
بشكل مالئم، مثل الزبادي اليوناني، زبادي تمري، والتي تم استخدام الفن الشعبي من خاللها، وحملة ابتسامة كل يوم، والتي 
 عززت لهوية نادك، وأيضًا كانت هنالك العديد من الحمالت التي غّطت أغلب منتجاتنا، مثل األلبان والزبادي والقشطة والعصير.
انطلق الزبادي اليوناني، باعتباره أحد المنتجات المبتكرة في نادك، في الربع الثاني من السنة، والذي جاء بأكثر من نكهة )النكهة 
العادية - الفراولة – التوت المشكل(، وقد القت الحملة رواجًا واسعًا وردود أفعال ضخمة، كون المنتج ذا طابع صّحي عالي البروتين، 
وباعتبار الحملة كانت تستهدف شريحة كبرى من المجتمع بأيقونة مفضلة لديهم )أيقونة مسلسل تلفازي شائع(، أما زيت الزيتون 

العضوي، فقد ارتسمت الحملة بنقطتين: الوطنية، والمنتج العضوي.
وقد تنوعت الحملة والقت أصداًء واسعة وارتفاعًا في نسبة المبيعات، أما الحليب طويل األجل فقد جاءت حملته تزامنًا مع موسم 
للمنتج  بالنسبة  أما  السنة،  الفصل من  للمنتج كونه عنصر مهم ألهم مشروبات هذا  ُرّوج  المنتج، وقد  الطلب على هذا  زيادة 

االستثنائي "زبادي تمري" حملًة تسويقية واسعة، والذي يندرج من مجموعة تمري المميزة وذات الطابع المحلي. 
هذا على صعيد المنتجات، أما على الصعيد االجتماعي، فقد كّرس الفريق اإلعالمي في نادك جهوده على حضور نادك إعالميًا 

التعلم  على  حّفزت  التي  مّني"  "لك  كحملة  االهتمام  هذا  ومن  واحد،  آٍن  في  والمستهلك  بالمجتمع  واالهتمام  وإعالنيًا، 
والدراسة في بداية العام الدراسي. 

ويرجع جزء كبير من نجاح المبيعات عام 2018م لكون الحمالت انطبعت بطابع محلي وبأسلوٍب جديد وبسيط 
وقريب من المتلقي، وبهوية محلية خاصة يفهمها المستهلك ويشعر تجاهها بنوٍع من األلفة، وهذا ما 

عززته المنتجات المحلية ذات الهوية الخاصة )كمجموعة تمري، وزيت الزيتون العضوي(، إلى جانب 
استثنائية بعض هذه المنتجات لدى عالمة نادك، وهذا التنوع في المنتجات واستثنائيتها يولد 

شعورًا لدى المستهلك بأن نادك عالمة تتفهم كل رغباته أو احتياجاته الغذائية.
وجميع هذه الحمالت جاءت لتعزز ثقة المستهلك في نادك، وخلق انطباع جّيد في 

أذهان المستهلكين، وتفّردها عن بقّية العالمات المنافسة. 
وقد تنوعت المنصات للحمالت ما بين وسائل التواصل االجتماعي، 

والتلفاز،  الميدانية،  اإلعالنات  كلوحات  األخرى  والمنصات 
وغيرها، مما ساعد على انتشارها لدى المستهلكين أكثر، 

ووصولها إلى أكبر شريحة مستهدفة. 

الحمالت التسويقية والمحتوى المحلي

نتائج الحمالت التسويقية

استثمر قسم التسويق بشكل كبير في استقطاب المواهب هذه السنة وتطويرها، حيث كان له السبق في افتتاح أول قسم نسائي 
في الشركة دعمًا لتمكين المرأة واالستفادة من الطاقات النسائية المتميزة بما يتوافق مع رؤية المملكة 20٣0.   

تمكن موظفي فريق التسويق خالل هذا العام من تطوير استراتيجيات للخمس سنوات القادمة للشركة والتي من شأنها أن توصل 
نادك إلى حقبة جديدة ذات قيمة عالية للمستهلكين وذلك من خالل التركيز على االبتكارات واالستثمار في األسواق وقنوات البيع 
ذات اإلمكانات العالية ، مع االهتمام العالي بتنوع المنتجات التي تتوافق مع احتياجات المستهلك  والتي ستسهم في وفاء نادك 

بوعدها لمستهلكيها - تغذي حياتك كل يوم.
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نظرًا إلى ما تشهده نادك من نمو اقتصادي متزايد، فإن الطلب المحلي على الطاقة والمياه آخٌذ في التسارع ومن المتوقع أن 
يستمر في النمو بمعدالت عالية. 

فقد سعت نادك من خالل إطالق مبادرات مختلفة إلى تحقيق ازدهار طويل األمد ومصدر طاقة مستدام وآمن.
ما تساهم نادك في تحقيق التنمية المستدامة للمملكة من خالل االستفادة من العلوم والبحوث والصناعات المتعلقة بالطاقة 
المتجددة، وذلك للحد من اعتمادها على الوقود األحفوري ولتنويع مواردها من الطاقة بشكل يسهم في رفع مستويات المعيشة 

وجودة الحياة في المملكة.
وتطمح نادك لتحقيق أهدافها بكونها القوة المحركة لتصنيع األلبان والحليب ومشتقاته، وبتبّنيها لمبدأ الطاقة المتجددة باعتبارها 
جزءًا أساسّيًا من مزيج الطاقة الوطني والمستدام، وتسعى كذلك لتحقيق غايتها من خالل خلق المزايا التنافسية للتقنيات المرتبطة 

بالتطّور االقتصادي واالجتماعي في المملكة.

المشروع

الطاقة بشكل  المتوقع على  الطلب  ارتفاع  التعامل مع  الوقود المستقبلية، ولتتمكن نادك من  المتوقعة في تكلفة  الزيادة  مع 
مالئم، فقد قامت بإجراء مجموعة من الدراسات بهدف إيجاد مصادر طاقة متجددة يمكن لنادك االستفادة منها وتفعيلها. 

لذلك ُحّددت دراسة جدوى تحليلية وتفصيلية لتصميم وتشغيل تقنيات الطاقة المتجددة. ورجوعًا إلى تأكيد نادك على ضمان جودة 
استهالك الطاقة كما تعكسه بيانات االستهالك الحالية لعمليات شركة نادك، فإن نادك عملت على محطة طاقة شمسية بقوة 
٣0 ميجاواط في مدينة نادك - حرض )وهي مرحلة أولى من خطة مزيج الطاقة لموازنة موارد الطاقة(. كما قدمت نادك عروضًا 
للعديد من الشركات المختلفة والمؤهلة لموازنة تكاليف توليد الطاقة في عملياتها، وذلك لضمان المشاركة التنافسية في صناعة 

األغذية. 

برنامج نادك للطاقة المستدامة
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الطاقة  لمشروعات  ناجٍح  وعرض  وبناء  تصميم  خالل  من  أساسي  بشكل  المتجددة  الكفاءات  هذه  تطوير  على  نادك  وستعمل 
وذلك  الضرورة،  عند  التصنيع  أنظمة  وتحديث  تطوير  مثل  أخرى  عرضية  أنشطة  ذلك  وقد يشمل  نادك،  المتجددة في منشآت 

لالستفادة من الطاقة بأفضل شكل.
وتمكنت نادك من الحصول على أسعار منخفضة من مزّودي الطاقة المستقلين وذلك للعمل على مشروع الطاقة الشمسية، 

والذي تبلغ قوته »٣0MW« من خالل مخطط للقطاع الخاص.
نجحت شركة نادك في العمل على مشروع الطاقة المتجددة في مشروع الطاقة الشمسية "٣0MW" كمشروع للقطاع الخاص بداًل 
من مزّودي الطاقة المستقّلين للمشاريع الحكومية، وبناًء على االختيار النهائي، ستدخل شركة نادك في مفاوضات مع مقدمي 

العروض المحددين لترسية مشروع الطاقة الشمسية على العرض األفضل.

االلتزام البيئي وفرص الغاز الحيوي

كجزء من مبادرة نادك لتنويع مصادر الطاقة وزيادة كفاءتها، ُأجريت دراسة جدوى إلنشاء مصنع للغاز الحيوي في مدينة نادك - حرض 
من أجل تحديد مصادر الطاقة المتاحة. 

وتهدف هذه العملية إلى الخروج بآليات وعمليات تقلل من المخاطر البيئية وتعمل على إنتاج الغاز الحيوي واألسمدة الحيوية من 
النفايات العضوية المنتجة في مزارع ومصانع األلبان.

وسيتم من خالل نتائج الدراسة ومعلوماتها تقييم الجدوى اللوجستية والمالية لتطوير محطات الغاز الحيوي )أو الهضم الالهوائي( 
مع اإلمكانيات العضوية المتاحة، وهو ما سيساهم بإيجاد حل بيئي فعال إلدارة النفايات في مدينة نادك. 

كما سيقوم بتوليد الغاز الحيوي من النفايات العضوية )مثل نفايات الطعام، السماد، الخ(. 
الغاز  الغاز الحيوي على حوالي ٦0٪  من الميثان، والذي يمكن تمديده مباشرة في نظام االحتراق، كما يمكن استخدام  ويحتوي 
الحيوي لتوليد الكهرباء والحرارة، أو حرقه في مرجل للحرارة فقط، أو تمديده مباشرة في مجموعة المولدات الكهربائية، أو ترقيته إلى 

الميثان الحيوي المتجدد "غاز طبيعي متجدد" )RNG( وهو ما قد يستخدم كوقود للمركبات.
باإلضافة إلى الطاقة، فإن عملية الهضم الالهوائي تعمل إلى حد كبير على تقليل الروائح ومسببات األمراض الناتجة عن نفايات 

األلبان. 
وهذا ما سيحقق عائدًا على عدد من السلع الهامة األخرى بما في ذلك السماد والسلع البيئية ورسوم التصريف.

وبعد الهضم الالهوائي، يمكن تحويل المواد العضوية المتبقية إلى سماد وتباع كمغذيات للتربة.
ال تزال نادك تبحث وتراجع  الخيارات الفنية والتقنية لتسخير المرافق القائمة لتحويل السماد العضوي والنفايات العضوية إلى طاقة 
وأسمدة عضوية، إذ تعمل الشركة على تحديد الخيارات التقنية المتوفرة، وتقدير مستوى الطاقة، ومخرجات المنتجات المشتركة، 

وتكاليف النظام، وإجراء تحليل مالي شكلي مبدئي لتنفيذ أي تصميم مقترح.
تم تقييم العديد من التصورات لكل هذه الخيارات،  وذلك للعثور على النظام الفني والمالي القابل للتطبيق.

واألسمدة  النفايات،  وإدارة  لألمراض،  المسببة  العوامل  من  والحد  للميثان،  وإنتاج مستمر  الخام،  المواد  مرونة  التحليل  ُيراعي 
العضوية عالية الجودة والتحكم في الرائحة؛ مع ذلك، فإن النماذج المالية المستمدة من رؤًى متحفظة وواقعية في الوقت ذاته، 

تنجح في تحقيق عوائد كافية عبر االستمرار في نظام تحويل النفايات المتاح حاليا والمبنّي على العائد المالّي.
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تلتزم نادك بالترويج لثقافة الصحة والسالمة، وذلك لتحقيق التميز في مجال السالمة عبر تفعيل نظم إدارة الصحة والسالمة في 
مختلف القطاعات في سبيل تجنب السلوكيات والممارسات غير اآلمنة.

تنبع رؤية نادك من رغبتها في أن تكون مثااًل رائدًا في المملكة العربية السعودية في جميع أعمالها، وذلك سعيًا إلى التميز والتفوق 
في مجال السالمة واألمان بالمملكة. 

وتلتزم شركة نادك بإدارة المخاطر المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة في عملياتها بما يتماشى مع أعلى المعايير والمتطلبات 
العالمية.

سنسعى جاهدين لالستمرار في تحسين أداء الصحة والسالمة في نادك، وذلك إيمانًا بقدرة نادك على الحّد من الحوادث ومنعها، 
ولهذه الغاية، تلتزم نادك بتحديد أي تهديد وخطر محتمل على الصحة والسالمة ومكافحتها، وتطبيق برامج تدريبية منسجمة مع 

عمليات نادك.

االلتزام بمعايير السالمة

لنادك.  قصوى  وأولوية  ضرورة  البيئي  والتنظيم  والسالمة  الصحة  مجاالت  في  التنظيمية  األنظمة  بمختلف  االلتزام  يشّكل 
وباعتبارها شركة رائدة في صناعة األلبان من خالل تبّنيها للسياسات والهياكل المثلى، وتقييم المخاطر، ومراقبة األداء ومراجعته، 
وتوظيف الموظفين المؤهلين وتدريبهم بشكل مناسب باالستعانة باستشاريين خارجيين، بما في ذلك المستشارين القانونيين، 

كلما استدعى األمر.

المخاطر التنظيمية

تتواصل الجهود في نادك لتطوير فريق العمل وإيجاد سبل جديدة لتعزيز المعرفة في بيئة العمل. 
إن أحد أهم المجاالت في نادك هي الصحة والسالمة والبيئة، ففي كانون األول/ ديسمبر 2018 م قامت شركة نادك بتوظيف ٤ 
مهندسين في مجال الصحة والسالمة والبيئة، ومسؤول واحد عن نفس المجاالت في مدينة نادك - مشروع حرض، وذلك بهدف 

خلق بيئة خضراء وآمنة، وسعيًا لنشر المعرفة المعنّية بتخفيف حدة المخاطر والقضاء عليها. 
باألنشطة  المرتبطة  المخاطر  جميع  على  والسيطرة  والبيئية،  الصحية  واللوائح  السالمة  بلوائح  الكامل  التزامها  نادك  تؤكد  كما 

سياسة الصحة والسالمة والبيئة في نادك
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والعمليات الجارية عبر جميع مراكز نادك، وذلك لضمان بيئة عمل آمنة ال تحتوي أّي ضرر.
أصدرت نادك دليل سياسة الصحة والسالمة والبيئة الخاص بها في سبتمبر 2018م وذلك باالستناد على أحدث اللوائح الوطنية 
والدولية الخاصة بالصحة والسالمة والبيئة، والتي نقلت أنشطة وعمليات نادك إلى مستوى مختلف. وقد تمت الموافقة على 

دليل الصحة والسالمة والبيئة من قبل إدارة نادك وفهرستها عبر اإلنترنت في صفحتها الرئيسية.
يتضمن دليل نادك للصحة والسالمة والبيئة أهم المجاالت في نطاقات الدليل، وذلك بهدف تطبيقها على جميع أنشطة نادك 

الحالية، ولضمان بيئة عمل آمنة ذات مخاطر متدنّية، وفقًا لمتطلبات معايير الصحة والسالمة والبيئة.

هدف سياسة السالمة

تهدف نادك إلى تخفيض معدل الحوادث / العوارض بنسبة ٥0٪، وذلك بحلول 201٩م/2020م. 
منظومتها  لتطوير  أساسيًا  أمرًا  والبيئة   والسالمة  بالصحة  االلتزام  يكون  بأن  الماضية  السنوات  في  نادك  على طموح  وتأكيدًا 
التشغيلية واإلدارية، فقد واصلت عملها بناًء على التقدم المبهر الذي حققته خالل عام 2018م، في خفض عدد الحوادث بما يتماشى 

مع معايير الصحة والسالمة والبيئة.
تعمل نادك بدقٍة وتأٍن للعمل في عام 201٩م دون حوادث، حيث قامت، ومن خالل سعيها لتقليل معدل الحوادث المعيقة عن 

العمل )LTA( من 1٫0٣ إلى 0٫8٥، بخفض عدد الحوادث المعيقة عن العمل في النصف الثاني من عام 2018م بنسبة ٪18. 
بالرغم من طموح نادك شبه المستحيل في تخفيض إجمالي معدل الحوادث  بنسبة تصل إلى ٥0 ٪ بحلول عام 2018م، إال أنها 

تمكنت بالفعل من خفضها بنسبة 18 ٪ .

المشاريع المستهدفة

تولي نادك اهتماما كبيرا لكل مشروع مرتبط بالصحة والسالمة والبيئة، وذلك من أجل مواكبة أفضل ممارسات السالمة والتطورات 
الحديثة، وخاصة فيما يتعلق بالوقاية من الحرائق ومنعها، حيث شرعت نادك في عام 2018م بتطوير نظام السالمة من الحرائق في 
مدينة نادك - حرض عبر مكاتب استشارات معتمدة ، حيث حصلت على موافقات الدفاع المدني لمخططات وتصاميم مشروع 

الوقاية من الحرائق، في حين تعتزم نادك في عام 201٩م على البدء في تنفيذ مشروع الوقاية من الحرائق - المرحلة األولى.

إشراك الموظفين

ُيعتبر ركنًا أساسّيًا  الوقائية،  أحاديث تعزز السلوكيات  الموظفين على اإلبالغ عن أي مخاوف تتعلق بالسالمة، وخلق  إن تشجيع 
لتحقيق تطّور مستدام في الصحة والسالمة والبيئة. باإلضافة إلى ذلك، اعتمدت الشركة على طرق أخرى إلشراك فريق العمل في 

اإلجراءات الوقائية من خالل برامج التوعية لدينا، وهي:
1. برنامج التدريب على السالمة، والذي يتم تطبيقه أسبوعّيًا في سبيل طرح ومناقشة العديد من 

موضوعات السالمة المتعلقة بالعمليات واألنشطة الجارية في نادك.
2. لجان البيئة والصحة والسالمة، والتي أسهمت في رفع مستويات الحوار بين موظفي نادك، 

وذلك  من أجل إبراز أهمية قضايا السالمة والمشاركة، ولتعزيز مبدأ "السالمة أواًل".
٣. الزيارات التفقدية، والتي يجري من خاللها زيادة مراكز مبيعات "نادك" ومراجعة 

األنشطةوالعمليات الجارية فيها، والتوصية بأفضل ممارسات السالمة بعد تقييم نظام السالمة 
الحالي.

٤. اجتماعات السالمة الدورية، والتي تهتم بشؤون الصحة والسالمة
بهدف  التصحيحية، وذلك  اإلجراءات  وتفعيل  األهداف  أجل وضع  والبيئة من 

تحقيق بيئة عمل خالية من الحوادث. 

دليل سياسة الصحة والسالمة والبيئة في نادك
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سعت نادك خالل عام 2018م إلى أن تكون االسم األول في مجالها، 
والرائدة رغم المنافسة الشديدة فيما بين العالمات التجارية، فقد 

عملت نادك لريادة اسمها على:

• طرح منتجات متنوعة تلبي جميع رغبات المستهلك
واحتياجاته الغذائية خالل يومه.

• طرح منتجات متجددة ومختلفة لتقدم تجربة جديدة
للمستهلك. 

•  المحافظة على األسعار.

•  إعادة تغيير المنتج ليصبح أكثر صّحية.

أكبر،  سوقية  حصص  على  تحصل  ألن  باستمرار  نادك  وتسعى 
ولذلك طرحت خالل عام 2018م العديد من المنتجات الجديد، وكان 

من ضمنها العديد من المنتجات الصحّية مثل:

الزيتون  وزيت  تمري،  وحليب  السكر،  من  الخالي  اليوناني  الزبادي 
العضوي، والتي ساهمت في زيادة إقبال المستهلكين على منتجات 
المجتمع كجزء من  الصحي لدى  الوعي  ارتفاع  نادك، وذلك بسبب 

رؤية المملكة 20٣0 ضمن ركيزتها "مجتمع حيوي". 

التي  السُبل  أهم  من  نادك  لدى  استثنائية  منتجات  طرح  وُيعد 
"تمري"  مجموعة  فمنتجات  مجالها،  في  رائدة  عالمة  نادك  جعلت 
االستثنائية لدى نادك عملت على ترسيخ نادك في السوق المحلي 
وخلق خٍط مستقٍل من المنتجات تستفرد به نادك، مما يساعد على 

بروز العالمة لدى المستهلكين، وتفرد صورتها االنطباعية لديهم.

ومن العوامل التي ساعدت نادك على بقائها رائدة في مجالها هي 
المستهلكين يشعرون  بدوره جعل  والذي  محافظتها على األسعار، 

بنوٍع من الوالء لنادك، وبالتالي يتوجهون لها ال لغيرها. 

كل هذه العوامل، من طرٍح لمنتجات إما استثنائية أو صحية أكثر، أو 
منتجات متنوعة أكثر ساعدت نادك في عام 2018م على المحافظة 
شدة  رغم  جديدة  سوقية  حصص  على  واالستحواذ  اسمها،  على 

التنافس في السوق المحلي.

التنافسية
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عملت نادك خالل مسيرتها المزدهرة على توفير أفضل المنتجات الغذائية، بأعلى المعايير الصحية، وبصناعة وطنية تلبي كمية 
طلب المستهلكين.

 وتركز نادك على تنمية عملية توطين المنتجات، والتي بدورها تساعد على:

• خفض النفقات، مع اإلبقاء على مستويات الجودة كأولوية قصوى

 • التركيز على تنمية رأسمال الشركة بأكثر من وسيلة

السعودية العربية  المملكة  اإلستراتيجي  الموقع  واستغالل  المحلي  اإلنتاج  زيادة  خالل  من   20٣0 المملكة  رؤية  تحقيق   • 

وتأتي عملية توطين المنتجات من خالل القطاع الزراعي، وهو القطاع الداعم لنشاط نادك، والمتوزع على أربعة مشاريع مختلفة 
ليحقق  القطيع  عدد  وازداد  كبير  بشكٍل  توسعت  والتي  األبقار،  ومزارع  الجوف(،  الدواسر،  وادي  حرض،  )حائل،  المملكة  في 
متطلبات األسواق والمستهلك، وساهمت عملية توطين المنتجات في توظيف الكوادر التشغيلية الوطنية، وجلب الطاقات 

التشغيلية حديثي التخرج وتدريبها وتأهيلها للمشاركة في تنمية نادك بمهارات وطنية.

وتسعى االستراتيجية المرسومة على تقليل اإلنفاق، وخفض نسبته، وإيجاد حلول مبتكرة تعزز من خفض مستوى اإلنفاق 
ورفع نسبة الربح، وتحقيق االتزان بين المستوى اإلنتاجي والجودة بأقل تكلفة ممكنة، وبشكٍل ال يخل بجودة إنتاج نادك، أو 

يزعزع من صورة نادك االنطباعية لدى المستهلك. 

توطين الصناعة واإلنتاج
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الكوادر البشرية / شركاء النجاح

تؤمن شركة نادك بأهمية العنصر البشري في مسيرة نجاحاتها، وُتوليه جّل اهتمامها، وذلك من خالل إدارة الموارد البشرية التي تعي 
أهمية دورها في خلق بيئة عمل ناجحة، وتساعد الموظف على اإلبداع في عمله، وتعّزز قدرته على اإلنتاج بما يسهم في استمرار 
نجاحات الشركة، حيث حرصت على تلبية كافة احتياجات الموظفين األساسية، وتأمين ظروف الصحة والسالمة، وتوفير االحتياجات 

الشخصية والعملية.

كما سعت إلى إشراك الموظفين مع اإلدارة في صناعة القرار، والمساهمة في وضع أهدافه، لتتوافق مع األهداف العامة للشركة، 
إضافًة إلى تهيئة البيئة المناسبة للموظف، وتحفيزه على أي عمل مميز يقوم به، وإبراز إنجازاته لكونه جزءًا مهمًا من المنظمة.

التطوير واإلبداع في موظفي نادك
للتدريب دوٌر فعال وكبير في تطوير األفراد والعمل على زيادة إنتاجيتهم، من خالل المعلومات التي تساعد في تحقيق أهدافهم 
وأهداف الشركة، وتسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم، إلى جانب الدور الرئيس الذي يلعبه في تعديل السلوك واالتجاهات، عبر 
اكتساب الفرد معلومات وأفكار تجعله يغّير سلوكه نحو األفضل، وتنعكس على قدراته ومهاراته الفعلية من خالل مواقف معّينة 

سواًء كانت هذه المهارات فنية، أو فكرية، أو سلوكية.

تزويده  طريق  عن  يأتي  الذي  المستمر  والتطوير  التجديد  إلى  بحاجٍة  فهو  اإلنتاج،  عملية  في  الرئيس  العنصر  هو  اإلنسان  وألن 
باألساليب الحديثة والمتطورة، بما يسهم في صقل مهاراته ورفع مستوى أدائه.

أخذت نادك على عاتقها مسؤولية إثراء مهارات الموظفين المهنية والشخصية من خالل قنوات التدريب، حيث وّفرت الشركة خالل 
عام 2018م ساعات تدريب بلغت ٣1000 ساعة تدريب من خالل 80 دورة تدريبية في مختلف المجاالت، وذلك ألكثر من ٧٤0 موظف 

تعتبرهم نادك شركاء نجاحها الحقيقيون واستثمارها بعيد المدى.

وقامت نادك ممثلًة بإدارة الموارد البشرية، من منطلق إيمانها بأهمية الدور االجتماعي والمسؤولية االجتماعية بتوفير 111 مقعدًا 
تدريبيًا في برامج تدريبية صيفية متنوعة، وذلك بواقع 1٣٥00 ساعة تدريبية تخص طالب وطالبات المرحلة الثانوية والجامعية في 
مختلف مناطق المملكة؛ بهدف حصولهم على خبرات عملية تفيدهم في مسيرتهم المهنية والعملية، كما وّفرت 8 مقاعد لخريجي 

المرحلة الجامعية بواقع ٩٦00 ساعة تدريب.

رفع مستوى الكفاءة والجودة
واصلت نادك سعيها المستمر لرفع مستوى الكفاءة والجودة من خالل الخطوات التي قامت بتنفيذها إدارة الموارد البشرية، وذلك 
لرفع مستوى وجودة العمل الداخلي عبر تطوير نظام األهداف وتقييم األداء، وتعزيز مستوى الكفاءة والجودة بما يسهم في تحقيق 
أهداف الشركة، واستمرارًا في تنفيذ مساعيها قامت بإنشاء أكاديمية نادك لتدريب فريق المبيعات، والتي تهدف إلى رفع مستوى 

االحترافية لدى فريق المبيعات، والعمل على تطويرهم، وتزويدهم بأدوات النجاح في المجال العملي والشخصي.

بيئة عمل صحية وجانب اجتماعي مشرق
تؤمن نادك بضرورة توفير بيئة عمل صحية وجذابة من شأنها خلق إحساس السعادة والراحة للموظفين، وتعزيز رغبتهم الشغوفة 
للحضور إلى الشركة والعمل بجد وإخالص وتسخير كل كفاءاتهم وخبراتهم للرقي بالشركة وتحقيق أهدافها ورسالتها على أكمل 

وجه، حيث أن تأثيره ينعكس إيجابًا على المصلحة العامة، ويسهم في استدامة التفوق والتميز بشتى المجاالت والقطاعات.

كما حرصت نادك على توفير أفضل المزايا والخدمات لموظفيها داخل فروع الشركة، من خالل توفير المسكن المريح واآلمن، 
والمدارس، والمواصالت الداخلية، إضافًة إلى التعاقد مع وكاالت الطيران، لتأمين سفر الموظفين، والتأمين الصحي للموظفين 

وأفراد أسرهم، إلى جانب تأمين شركات اإلعاشة القائمة على تشغيل مطاعم داخل الفروع. 

عائلة نادك
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على  للمدارس  العودة  وأيام  الطفل،  يوم  المجتمع من خالل مشاركتها في  تخدم  التي  البرامج  العديد من  نادك في  وساهمت 
مستوى المملكة، إلى جانب حلقات التحفيظ للقرآن الكريم، وإيمانًا منها بأهمية الدور االجتماعي للموظف، قامت اإلدارة بمنع 
التدخين داخل فروعها، وذلك لخلق بيئة صحية خالية من التدخين، كما شاركت في حمالت التبرع بالدم للموظفين تعزيزًا لنظرتها 

في أن الموظف عميل داخلي لها وشريك في النجاح.

تجاوبًا مع البرنامج الوطني للتحول الرقمي، ورؤية المملكة 20٣0، دّشنت نادك عدة مشاريع تقنية، لتضع بذلك أولى خطواتها نحو 
الريادة في مجال التصنيع والتوريد، وكان أبرزها:

• تحويل نظام تخطيط الموارد )ERP( إلى منصة الحوسبة السحابية والذي تم إنجازه مع نهاية العام 201٧م
• تحويل البوابة اإللكترونية )Portal( ونظام المبيعات إلى منصة الحوسبة السحابية )IaaS( وقد ساهم هذا المشروع في

رفع كفاءة األداء للموظفين وتكامل كافة األنظمة
• تشغيل نظام إدارة النقل على المنصة السحابية )SaaS( وتم الربط والتكامل مع باقي األنظمة آليًا

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

)SaaS(
• االنتهاء من المرحلة الثانية لتطوير نظام المبيعات، والتي تشمل إدارة متكاملة وآلية لكافة اإلجراءات، مع نظام إلكتروني

متقدم، لضبط سير العمل
• تطوير نظام متكامل لمراقبة ومتابعة صناديق البيع، مما يساهم في تقليص الهدر وخفض التكاليف آليًا

• تعزيز أمن المعلومات من خالل رفع كفاءة المتخصصين، وتطوير األنظمة المعلوماتية والبنية التحتية برفع قدرة االكتشاف
والتصدي لكافة المخاطر األمنية

• تطوير نظام حسابات ضريبة القيمة المضافة بحسب اللوائح المعتمدة، حيث أتت نادك ضمن أولى الشركات اللواتي
تمكّن من تفعيل النظام وربطه مع سائر أنظمة المعلومات في عام 2018م بنجاح باهر

• تطوير وتشغيل نظام متكامل ألرشفة ملفات الموظفين آليا لتسهيل سير العمل واإلجراءات ذات العالقة
• تطبيق نظام نسخ احتياطي لبيانات المستخدمين بصورة آلية وآنية على المنظومة السحابية

إدارة تقنية المعلومات
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الكوادر البشرية / شركاء النجاح

تثبت المرأة السعودية يومًا بعد اآلخر تميزةا في مختلف المجاالت العلمية والعملية، حتى لمعت أسماؤهّن في أنحاء العالم، وذلك 
لما حققنه من إنجازات.

فبإيمانهّن بدورهّن كشريكات في التنمية، واستحقاقهّن للثقة الممنوحة لهّن؛ تبوأَن المناصب العليا، ومّثلَن وطنهّن خير تمثيل 
في العديد من المحافل الدولية. 

الخاص من تحقيق مساهمات فاعلة في مجتمعات  القطاع  المرأة في  السياسي واألكاديمي، تمكنت  وبالتوازي مع الصعيدين 
األعمال كشريكة أو مالكة أو موظفة. 

هذا التميز والتقدم هو انعكاس لدعم الدولة أيدها الله لتمكين المرأة وتعزيز الثقة بها في كافة المجاالت والمواقع، وذلك بوضع 
التشريعات واألنظمة التي تكفل حقوقها واختياراتها في التعليم والعمل. 

ونحن في نادك نهتدي بسياسات دولتنا الرشيدة، ونسير علي آثارها، ونقتدي بها؛ لذلك فقد فتحت نادك المجال للمرأة لتشارك 
في تنمية الشركة، وتساهم في تعزيز مكانتها. 

كانت إدارة التسويق في نادك صاحبة السبق في فتح الباب أمام بنات الوطن، حيث فتحت اإلدارة أول قسم نسائي بالشركة يدعم 
المرأة ويستفيد من طاقاتها المتميزة بما يتوافق مع رؤية المملكة، والتي ال تقوم إال بتكاتف أبنائها وبناتها معًا. 

 تمكين المرأة
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المسؤولية االجتماعية
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تسمو قيمنا في نادك عن االكتفاء فقط بتحقيق األرباح المادية، فاألرض المعطاءة التي ننعم فيها باألمان تستحق منا أن نبذل 
الغالي والنفيس في إعمارها وفاًء لفضلها. 

الغذائي، ماهي إال  لقد بنينا رؤيتنا ورسالتنا في نادك من هذا المنظور أوال، حيث أن العمل على المساهمة في تحقيق األمن 
انعكاس إليماننا بمسؤوليتنا االجتماعية تجاه أهلنا في هذا الوطن الغالي. 

لذلك فإننا نحرص على خلق التوازن بين خططنا التوسعية الطموحة، والحفاظ على قيم االستدامة وعلى حق األجيال القادمة في 
كافة الموارد. 

التوجه  أهدافها االقتصادية، ويدعم هذا  إلى جانب  تبني لمسيرتها استراتيجيات وأهداف وطنية ومجتمعية  العريقة  الشركات  إن 
ويعززه نمو ثقافة المستهلك محلّيًا، والذي بات قادرا على وضع وبناء معايير مختلفة في تقديره للشركات وترتيب تفضيالته عنها. 

لذلك فإن برامج المسؤولية االجتماعية في نادك تستجيب لالحتياجات المجتمعية في تصميمها وتدعم تلبيتها. 
المدنية  للحياة  الجانبية  اآلثار  لمعالجة  المختلفة  الصحية  الجوانب  تعزيز  مبدأ  االجتماعية  للمسؤولية  نادك  برامج  تبّنت  هنا  من 

المتطورة التي نعيشها. 
الرياضية  فنادك تؤمن بمبدأ تعزيز األنماط الصحية من خالل المنتجات الغذائية الصحية عالية الفائدة، إلى جانب دعم األنشطة 

المختلفة ونشر التوعية والثقافة في هذه الجوانب. 

كما تؤمن نادك بأهمية تأهيل الشباب عبر برامج التعليم والتدريب، وفيما يلي بعض المشاركات االجتماعية 
التي قدمتها "نادك" إيمانا بمسؤولياتها وقيمها تجاه المجتمع: 

• رعاية فعاليات اليوم العالمي لمرضى السرطان، والذي نظمته مدينة الملك فهد الطبية
• رعاية برنامج اإلفطار الخيري بدار الرعاية االجتماعية للمسنين بالرياض

• عقد شراكات مع بعض الجامعات الرائدة، ومعاهد التعليم الفني، لتدريب وصقل المواهب في صناعة األغذية والمشروبات، 
ودعم المواهب الشابة
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المسؤولية االجتماعية

تضع نادك رغبة المستهلك نصب عينيها، وأن تكون عالمة تلبي احتياجات المستهلك اليومية، وأن تصبح منتجاتها هي الخيار األول 
والذكي له، إلى جانب ذلك، فإن نادك حرصت في إنتاجها على أن تكون صديقة للبيئة، تحقيقًا لمحاور وبرامج رؤية المملكة 20٣0 في 
تمكين حياة صحية، وضمان االستدامة البيئية، وقد سعت نادك خالل عام 2018م إلى توفير حلول تحفظ البيئة وتضمن استدامتها.

من أهم الطرق المتبعة هي

الزراعة العضوية بنسبة 100٪  للتمور، وزيت الزيتون، والفواكه والتي ينعكس أثرها على تالفي مشاكل خصوبة التربة، فاألسمدة 
العضوية تعمل على: 

•  تحسين تكوين التربة وقوامها
•  إقامة نظام زراعي أكثر استقرارًا

•  الحفاظ على المياه 
•  تقليل التلوث الهوائي

واتباعًا لرؤية المملكة 20٣0 في إطار برنامج التحول الوطني، فقد عملت نادك خالل عام 2018 م على تحقيق أهداف البرنامج فيما 
يختص بحماية وتهيئة المناطق الطبيعية، فتعد الخطوة الهامة لنادك خالل العام فيما يخص حفظ البيئة، فقد تم إيقاف زراعة 

األعالف الخضراء في جميع حقول الشركة في المملكة، حفظًا للبيئة ولمناطق الوطن الغالية.

نادك الخضراء
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ألن المستهلك وصحته محل اهتمام نادك، فقد عملت نادك على تشكيل مجموعاتها اإلنتاجية لتتناسب مع احتياجات المستهلك 
منذ نشأته طفاًل، واستمرارًا معه في كل يوم. 

تهتم نادك بتلبية كل االحتياجات الجسمانية والصحية للمستهلك، وتعمل على توفير اختيارات صحية وعضوية وذات منفعة غذائية 
الجسدية  احتياجاتهم  بجميع  لتزودهم  لألطفال،  الحليب  نكهات  المذاق من  بالفوائد وطيبة  غنية  تشكيلة  نادك  مرتفعة. فتطرح 
وخصوصًا في فترة النمو، إلى جانب االختيارات الواسعة والمتنوعة من مشتقات الحليب واأللبان والعصائر، والمخبوزات، وزيت 

الزيتون، والتي تلبي جميع أذواق المستهلكين وتزودهم بعناصر غذائية مرتفعة الفائدة وذات جودة عالية. 
منتجات  المستهلكين  لتمنح  عالية  وجودة  مرتفعة  غذائية  منفعة  ذات  منتجات  طرح  على  نادك  عملت  2018م  عام  وخالل 

المشكل(،  التوت   – الفراولة   – العادية  )النكهة  بنكهاته  اليوناني  الزبادي  فأنتجت  عالية،  وفوائد  لذيذ  مذاق  ذات  غذائية 
المميزة  تمري  مجموعة  ضمن  جديد  لمنتج  طرحها  جانب  إلى  عالية،  بروتينية  وبحصة  السكر  من  الخالي 

إنتاج  أعادت  فقد  الجديدة،  للمنتجات  نادك  طرح  إلى  إضافًة  السكر.  من  الخالي  تمري"  "زبادي  واالستثنائية 
كذلك. عيران  لبن  وقّدمت  أقل،  بسكر  العصير  إنتاج  فأعادت  أكثر،  صحية  لتصبح  منتجاتها   بعض 

إقبال  خالل  من  المرتفعة،  الفوائد  وذات  الصحية  المنتجات  تقديم  في  نادك  أثر  نرى  أن  ويمكننا 
المستهلكين على زيت زيتون نادك كخياٍر صحي وبديٍل أفضل لكثير من الزيوت المضرة.

ابتكار منتجات تسد الحاجات الصحية والجسمانية للمستهلك،  وتسعى نادك دائمًا إلى 
إلى جانب منتجات ذات جودة عالية ومذاق محفز لالستهالك اليومي. 

وتعمل نادك من خالل سياساتها االستباقية واستراتيجيتها إلى رسم خطط 
التحديات  لمواجهة  التقنيات  أفضل  واتباع  األساليب  أحدث  وابتكار 

المقبلة،  السنوات  في  أو  الحالي  الوقت  في  سواًء  التشغيلية 
جودة،  وبأعلى  تكلفة  بأقل  تشغيلية  استدامة  لتضمن 

األذكى  والخيار  األولى  العالمة  نادك  ولتبقى 
واألطيب للمستهلك.

األمن الغذائي وإدارة المخاطر
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التحديات

واجهت نادك العديد من التحديات التي وضعتها على طريق العمل، كانت أولى تلك التحديات هي مخاطر السوق المتمثلة 
في مخاطر تغير أسعار السوق، وأثر تلك المخاطر على دخل الشركة ٔاو قيمة مقتنياتها من األدوات المالية.

واستطاعت نادك تجاوز تلك المخاطر من خالل تفعيل الخطط االستباقية، وإدارة األزمات، األمر الذي أدى لمراقبة التعرض 
لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحسين العائد. 

إن معدل الربح شّكل وجهًا آخرًا للتحدي المتمثل في تقلب القيمة العادلة ٔاو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية، 
وذلك بسبب التغيرات في أسعار الفائدة بالسوق. 

إن مخاطر السوق، والتغيرات في أسعار الفوائد البنكية، يؤثران على نادك نظرًا للقروض التي تم شراؤها لتمويل متطلبات 
رأس المال العامل، والنفقات الرأسمالية. 

وتتمثل ممارسة نادك في إدارة تكاليف الفوائد البنكية، من خالل تحسين السيولة النقدية المتاحة وتقليل االقتراض عبر 
مراجعة منتظمة ألسعار الفوائد البنكية، وذلك لضمان تخفيف ٔاثر هذه المخاطر وحّلها.

وتراقب اإلدارة عن كثب، وبشكل مستمر، تقلبات أسعار الصرف بناًء على خبرتها، لتتجاوز بذلك مخاطر تقلب قيمة األدوات 
المالية نتيجة للتغيرات في ٔاسعار صرف العمالت األجنبية.

وتتعامل نادك بصورة ٔاساسية بالريال السعودي والدوالر األمريكي، حيث أن الريال السعودي مربوط فعليًا بالدوالر األمريكي 
وال توجد أدوات مالية هامة أخرى بالعملة األجنبية  وبالتالي يتم تخفيف مخاطر العمالت األجنبية.

باإلضافة إلى االمتثال لقرار الدولة بإيقاف زراعة األعالف الخضراء، فقد تم الحد من ٔاثر ذلك القرار حين بدأت نادك في 
تنفيذ جزء من خططها الرامية ٕالى استصالح أراضي زراعية خارجية، حيث أكملت نادك بنجاح تنفيذ مرحلتها األولى بمشروعها 
في جمهورية السودان بغرض تصدير األعالف ٕالى المملكة، مما يساهم ذلك في تأمين جزء من األعالف لقطيع األبقار.

وأيضًا من هذه المخاطر رفع ٔاسعار الدعم عن منتجات الطاقة والتي ستشكل زيادة في أعباء مدخالت اإلنتاج مما يساهم 
في تذبذب ربحية المنتجات، وقد بدأت نادك بوضع ٓالية للتخفيف من ٔاثر هذه الزيادة كتخفيض التكاليف وعمل الدراسات 

الالزمة لالستفادة من مصادر الطاقة البديلة.
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جوائز وإنجازات

تعكس الجوائز المختلفة التي نالتها نادك رسوخ منهجية التحسين والتطوير المستمر، إلى جانب االلتزام الرصين تجاه ثقة عمالئنا 
بتقديم أجود المنتجات وأفضلها. وتعد الجوائز سببا هامًا لالبتكار واإلبداع وتعزيز التنافسية، وفي الوقت ذاته تعتبر حافزًا مهّمًا 
للشركة يشجعها على االستمرار في مواكبة التطورات دائمًا، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتجديد الهياكل التنظيمية والنظم اإلدارية 

والتشغيلية المختلفة. 

إن ثقافة الجوائز التي تتبناها نادك تصب في الوصول إلى منتج استثنائي لعمالء نادك، ولذا فإن الحصول عليها والسعي وراءها 
هي وسيلة لتحفيزنا على االبتكار والتميز، عوضًا عن كون هذه الجوائز معيار موحد وذو مصداقية خاصة على التميز.

• مقدمة من الشركة األلمانية TUV المعنية بمعايير الجودة الشاملة.
• تعد شركة TUV إحدى الشركات المتخصصة بشهادات األيزو.

• الشهادة مقدمة لنظام إدارة سالمة الغذاء. 
• تمنح الشهادة بعد التأكد من استمرارية التزام الشركة بالمعايير الدولية. 

• الحصول على هذه الشهادة يعني التزام الشركة بأفضل المعايير العالمية، ويؤكد على فاعلية التشغيل بالشركة.

BIOL جائزة

شهادة TüV – آيزو

03040506
جائزة مقدمة من مركز 

ا
بحاث العالمية 
الختبارات الجودة 
الشاملة، ومقرها

في إيطاليا

منحت الجائزة للمرة 
ا
ولى في ١٩٨٥

يعد المركز أهم المراكز 
المتخصصة بتقييم 
معايير الجودة في 
منتجات زيت الزيتون 

عالمًيا

هذه الجائزة هي أعلى 
الجوائز العالمية 

المتخصصة بقياس جودة 
زيت الزيتون العضوي

تمر مراحل التقييم 
بالعديد من االختبارات 
المعملية واختبارات 

التذوق من الخبراء

حازت نادك على الجائزة 
عشر مرات، حيث يعتبر 

زيت زيتون نادك العضوي 
من نخبة المنتجات 

العالمية، ويظهر ذلك 
في استحقاق الشركة 

للجائزة عشرة أعوام 
على التوالي

02 01
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المقدمة

بالشركة إحدى اآلليات الضرورية، لضبط وتحسين ومراقبة  الداخلية  المراجعة  إدارة  إدارة شركة نادك في أن تكون  يلتزم مجلس 
األداء على مستوى الشركة ككل، وذلك من أجل تطوير ممارسات العمل والحوكمة  والرقابة بالشركة، حيث تعتبر  إدارة المراجعة 
الداخلية" خط الدفاع الثالث" بالشركة، بمعنى أن دور إدارة المراجعة الداخلية ال ُيلغي مسؤوليات كبار التنفيذيين ومدراء العموم 
لمختلف اإلدارات حيال واجباتهم الوظيفية؛ نظرًا ألنهم يمثلون "الخطوط األولى للدفاع" في الشركة بالنسبة لمسألة الحد من 

المخاطر ووضع الضوابط الرقابية الكافية لها.

نة من قبل الجمعية العامة للمساهمين، كما أنها  ترتبط إدارة المراجعة الداخلية وظيفّيًا وَترفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة الُمعيَّ
نفيذّي للشركة، وتلتزم إدارة المراجعة الداخلية باإلطار المهني الدولي لممارسة أعمال المراجعة الداخلية الذي  َتتَبع إدارّيًا للرئيس التَّ
أصدره المعهد الدولي للمراجعين الداخليين )IIA(، والذي يشتمل على المعايير الّدولية المهنية لمزاولة المراجعة الداخلية، إضافًة إلى 

المبادىء األساسية للمراجعة الداخلية، وتعريف المراجعة الداخلية، واإلرشادات التطبيقية والتكميلية وغيرها من العناصر.

تنتهج إدارة المراجعة الداخلية بشركة نادك أسلوب مراجعة مبني على المخاطر، والذي يهِدف إلى التركيز على المجاالت واألنشطة 
التي قد ُتشّكل خطرًا أكبر على أداء الشركة إن وجدت. 

وبناًء على ما تم ذكره سابقـًا، فإن مهمة إدارة المراجعة الداخلية بشركة نادك هي تعزيز وحماية القيمة التنظيمّية لشركة نادك، من 
خالل التأكيد والمشورة الموضوعية المستقّلة، والمستندة على المخاطر ألصحاب المصلحة.

وفيما يلي ملخص ألهم أعمال وإنجازات إدارة المراجعة الداخلية بشركة نادك خالل عام 2018 م:

أواًل:  أعمال المراجعة الداخلية

قامت إدارة المراجعة الداخلية بالعمل على عّدة مهاّم، والتي تعتبر من صميم اختصاصها وفقًا للمعايير الدولية المهنية لمزاولة 
المراجعة الداخلية، تماشيًا مع الئحة المراجعة الداخلية المعتمدة، حيث ساهمت بعضها في تعزيز الضوابط الرقابية، والحد من 

المخاطر، وتحقيق األهداف المرجّوة منها، وهي كما يلي:

تنفيذ خطة المراجعة التشغيلية لعام 2018م بنسبة إنجاز 100٪، والتي اشتملت على 1٣ عملية مراجعة توكيدية رئيسية مختلفة، • 
العمليات  مراجعة  المهام  هـذه  خـالل  تم  حيث  لمراجعة،  ولجنة  اإلدارة  طلب  على  بناًء  تنفيذها  تم  التي  المهام  من  وعدد 
واألنشطة التي تم تصنيفها سابقـًا بحسب عملية تقييم المخاطر كعالية الخطورة، للتحقق من كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية 

المفروضة على تلك العملّيات واألنشطة والحد من المخاطر التي ُتواجهها.
إجراء عمليات متابعة مع مدراء عموم اإلدارات لجميع النتائج التي وردت في تقارير المراجعة الداخلية لسنة 2018م وما  قبلها، • 

بما يتفق مع توصيات إدارة المراجعة الداخلية، لضمان تنفيذ تلك اإلجراءات التصحيحّية المقترحة في الوقت المناسب.
عمل تقييم داخلي شامل خالل عام 2018م لجودة المراجعة الداخلية؛ وذلك لقياس مدى التزام إدارة المراجعة الداخلية باإلطار • 

المهني الدولي لممارسِة أعمال المراجعة الداخلية أثناء تنفيذها لمهاّمها، وقد تم مقارنته بنتائج تقييم الجودة لعام 201٧م، 
أعمال  لممارسة  الدولي  المهني  اإلطار  في    ٪100 بنسبة  الداخلية  المراجعة  إدارة  التزام  المنهجي  التقييم  نتيجة  وأظهرت 

المراجعة الداخلية.
الموافقة على طلب إدارة المراجعة الداخلية بعمل تقييم خارجي لجودة المراجعة الداخلية عن طريق المعهد الدولي للمراجعين • 

الداخلّيين ومقره في الواليات المتحدة األمريكية، لفحص وتقييم جودة قسم المراجعة الداخلية في شركة نادك، وفقًا لمعيار 
المراجعة الداخلية 1٣00 والخاّص ببرنامج تأكيد وتحسين الجودة.

عمل تحديث لعملية تقييم المخاطر خالل عام 2018 م لجميع اإلدارات واألنشطة القابلة للمراجعة داخل شركة نادك، وذلك • 
لتحديث خّطة المراجعة الداخلّية التشغيلية لعام 2018م وخطة المراجعة الداخلّي اإلستراتيجية لألعوام 2018م إلى 201٩م، وقد 
تم خالل عملية التحديث مناقشة أصحاب المصالح الرئيسيين مثل لجنة المراجعة ورؤساء اإلدارات التشغيلية واإلدارة العليا 

وعكس األمور الهامة بناًء على تلك المناقشات في خطة المراجعة التشغيلية لعام 201٩م.
االستمرار في هيكلة الموارد البشرية إلدارة المراجعة الداخلية وفقًا لإلطار االسترشادي لكفاءات المراجعة الداخلية،• 

إدارة 
المراجعة الداخلية 
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والصادر من معهد المراجعين الداخليين، وذلك عن طريق دعم إدارة المراجعة الداخلية، وتعيين عدد من المراجعين الداخليين • 
الجدد ذوي الكفاءة والخبرة المهنية؛ لتغطية معظم األعمال والمجاالت الخاضعة للمراجعة عالية الخطورة.

تستمر إدارة المراجعة الداخلية في االستثمار ببرامج التقنية اآللية الحديثة الخاصة بمجال المراجعة الداخلية، سواًء فيما يخص • 
إدارة أنشطة المراجعة الداخلية عن طريق االستمرار في تطبيقها لبرنامج الـ )Teammate(، والذي ساعد إدارة المراجعة الداخلية 
على االنتقال من أنماط اإلدارة التقليدية إلى إدارة بدون ورق، مما وفر الكثير من الجهد والوقت والمال، وفيما يخص أسلوب 
المراجعة المستمر تم تطوير تطبيقها لبرنامج الـ)Tableau(، والذي ُيركز على اكتشاف أي معامالت غير اعتيادية أو التي تحتوي 
على أخطاء أو عدم االمتثال لإلجراءات داخل الشركة، من خالل تحليل البيانات الضخمة، واحتساب المؤشرات والنسب التي 

بناًء على نتائجها قد يتم إجراء المزيد من إجراءات المراجعة المكثفة، الكتشاف مصدر الخطر إن وجد.
قامت إدارة المراجعة بعمل دراسة لتطبيق نظام الذكاء في األعمال بالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات لتبني برنامج • 
)Analysis Cloud Services(، والمتوائم مع برنامج إدارة تخطيط الموارد لدى نادك )Oracle Fusion(، وذلك لتعزيز استخدام • 

المراجعة المستمرة ألعمال الشركة، بما يسهم في تسهيل عملية مراجعة ديناميكية تتواءم مع تطلعات أصحاب المصالح 
من فحص االلتزام المستمر، وتم توقيع عقد مع إحدى الشركات الكبرى لتطبيق هذه التقنية لدى إدارة المراجعة الداخلية. 

ن الموظفين من اإلبالغ دون كشف هويتهم•  قامت إدارة المراجعة الداخلية بمراجعة سياسة اإلبالغ عن المخالفات، والتي تمكِّ
عن شكوكهم حيال أية أمور محتملة غير طبيعية في التقارير المالية أو ضوابط الرقابة الداخلية أو أي مسألة أخرى، بما يتواءم • 

مع أفضل الممارسات المتبعة.
االنتهاء من عمل خرائط التوكيد، والتي توضح أدوار خطوط الدفاع الثالثة في الشركة سواء أكان الدور الذي تلعبه بوضعالضابط • 

الرقابي أو تقديم التوكيد على فعالية أو كفاءة تلك الضوابط.
قام أفراد المراجعة الداخلية بحضور ما يقارب عشر دورات وندوات متخصصة في مجال المراجعة الداخلية خالل عام 2018م، • 

كان آخرها ورشة عمل مكثفة لموظفي المراجعة الداخلية في منهجية )Lean Six Sigma( في مجال إدارة الجودة، حيث تعد 
هذه المنهجية من أحدث المفاهيم اإلدارية الحديثة؛ لتحسين جودة الخدمات والمنتجات والعمليات في الشركات، وتم عقدها 

بالتنسيق مع أكاديمية المعرفة )The Knowledge Academy( ومقرها في المملكة المتحدة. 

ثانيًا:  أعمال المراجعة الداخلية ألنظمة وتقنية المعلومات 

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بشركة نادك بالتعاون مع أحد مكاتب االستشارات العالمية الرائدة في مجال مراجعة أنظمة وتقنية 
المعلومات وهي شركة ديلويت آند توش )Deloitte(، حيث قامت إدارة المراجعة الداخلية بتحديث خطة المراجعة الشاملة لنظم 
المعلومات بالشركة لعام 2018م والمستندة على المخاطر، وقد شملت خطة المراجعة لعام 2018م على سبيل المثال ال الحصر 
مراجعة األمن السيبراني، ومراجعة قنوات التواصل االجتماعي، ومراجعة مرحلة ما بعد التنفيذ لمشروع نظام الحوسبة السحابية 

)Post Implementation Review - Oracle Cloud Fusion( وغيرها من األعمال. 

ثالثًا:  القوائم والتقارير المالية األولية والسنوية

فقد  ولذلك  نادك،  لشركة  والسنوية  األولية  المالية  والتقارير  بالقوائم  كبيرًا  اهتمامًا  الداخلية  المراجعة  إدارة  ُتولي 
الشأن،  التشغيلية لذلك األمر، وبخصوص هذا  حرصت على تخصيص عدد ساعات كاٍف من ضمن خطتها 

لجنة  على  قبل عرضها  للشركة  والسنوية  األولية  المالية  القوائم  بدراسة  الداخلية  المراجعة  إدارة  قامت 
المراجعة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
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رابعًا:  أعمال الحوكمة

قامت إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ بعض المهام المتعّلقة بنظام الحوكمة، والتي بدورها أدت إلى تعزيز وتطوير نظام 
الحوكمة وااللتزام بشركة نادك، وهي:

لجنة •  والئحة  التنفيذية،  اللجنة  كالئحة  عنه  المنبثقة  اللجان  أو  اإلدارة،  لمجلس  التابعة  سواًء  اللوائح  جميع  مراجعة 
المكافآت والترشيحات، والئحة لجنة االستثمار، والئحة لجنة المراجعة.

مراجعة سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.• 
ثة.•  مراجعة مصفوفة الصالحيات المحدَّ
مراجعة الئحة حوكمة نادك.• 
مراجعة سياسة اإلبالغ عن المخالفات.• 

خامسًا:  أعمال استشارية أخرى

قامت إدارة المراجعة الداخلية بعمل بعض المهام االستشارية بناًء على طلب من لجنة المراجعة أو اإلدارة العليا بالشركة، 
ت إلى تعزيز القيمة التنظيمية للشركة، وهي على سبيل المثال: والتي بدورها أدَّ

القيام بدور استشاري في اللجنة الُمّشكلة لمتابعة مشروع االندماج المعلن عنه مع شركة )الصافي دانون(.• 
عمل تحقيقات ومتابعة القضايا المستلمة عن طريق الخط الساخن أو البريد اإللكتروني الخاص باإلبالغ عن المخالفات.• 

سادسًا:  أعمال المسؤولية االجتماعية

انطالقًا من حرص إدارة المراجعة الداخلية في المساهمة في تحقيق هدف شركة نادك المتعلق بالمسؤولية االجتماعية؛ 
قامت إدارة المراجعة الداخلية باألعمال التالية:

قام الرئيس التنفيذي إلدارة المراجعة الداخلية بتقديم ورشة عمل بعنوان "أفضل الممارسات في المراجعة الداخلية"؛ • 
وذلك في المؤتمر العالمي للمراجعة الداخلية الذي ُعقد في شهر مايو من عام 2018م بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

التدريب •  أقامها مركز  والتي  الداخلية،  بالمراجعة  بالمشاركة كمتحدث في ورشة عمل  الداخلية  المراجعة  إدارة  قامت 
العالمي ماركوس إيفينتس في شهر مارس من عام 2018م.

قامت إدارة المراجعة الداخلية بالتنسيق مع الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين باستضافة سفراء الجمعية وعقد • 
ورش عمل تدريبية لهم داخل إدارة المراجعة الداخلية بشركة نادك؛ لتعريفهم بمهنة المراجعة الداخلية من وجهة نظر 

عملية، وتجربة شركة نادك الرائدة في مجال المراجعة الداخلية.
قامت إدارة المراجعة الداخلية باستضافة عدد من قياديي الحوكمة وإدارة المخاطر وإدارة المراجعة الداخلية لعدد من • 

المنشآت والمؤسسات؛ لالطالع على أفضل ممارسات الحوكمة والمراجعة الداخلية التي تطبقها شركة نادك، حيث 
تم من خالل هذه اللقاءات تبادل األفكار والممارسات التي ترفع من مستوى تطبيق الحوكمة والمراجعة في المملكة، 

وهو ما يخدم رفع مستوى الوعي في ممارسات الحوكمة الرشيدة.

إدارة 
المراجعة الداخلية 

التقرير السنوي ٢٠١8 52

األداء
 المالي
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في  التكاليف  إرتفاع  االعتبار  في  أخذ  حال  في  2018م  عام  في  مقبولة  مالية  نتائج  الزراعية  للتنمية  الوطنية  الشركة  حققت 
الصناعة والتي بدأت في التزايد منذ ديسمبر 2015م حيث بلغ صافي الربح للعام المالي 2018م مليون وسبعمائة الف ريال 
سعودي مقارنة بصافي ربح قدره 39.9 مليون ريال سعودي في عام 2017م ويرجع هذا االنخفاض في صافي الربح بشكل 
األعالف  زراعة  بوقف  الوزاري  القرار  تماشيًا مع  الزراعي وذلك  بالقطاع  والخاصة  الثابتة  األصول  االنخفاض في قيمة  إلى  رئيسي 
الخضراء تمامًا داخل المملكة العربية السعودية، يجدر بالذكر أن المبيعات للشركة الوطنية للتنمية الزراعية قد شهدت نموا في 
النصف األخير من العام المالي 2018م حيث بلغ إجمالي النمو للشركة بقطاعيها الغذائي والزراعي نسبة 3,1 ٪ مقارنة بالعام 
ريال  مليار   2,0 الماضي  العام  مبيعات  بلغت  حين  في  سعودي  ريال  مليار   2,1 الحالي  العام  مبيعات  حجم  بلغ  حيث  الماضي 
سعودي، إال أن مجمل الربح إرتفع بنسبة 6٪ بالرغم من زيادة أسعار بعض مدخالت االصناعة وذلك نتيجة التوسع في مبيعات 
المنتجات ذات القيمة المضافة  وتحسين الكفاءة التشغيلية والتي ساهمت في الحد من أثر إرتفاع التكاليف، ومن ناحية أخرى 
انخفضت مصروفات البيع والتوزيع رغم التوسع في األنشطة البيعية والتسويقية وزادت المصروفات العمومية واإلدارية مقارنة 
بالعام السابق، ومن جهة أخرى زادت تكلفة التمويل والتسهيالت البنكية مقارنة بالعام السابق نتيجة إرتفاع الفوائد البنكية على 
إيجابيًا على صافي  أثراًَ  الرغم من إنخفاض أرصدة القروض مقارنًة بالعام الماضي،  وفي حين كان للمصروفات واإليرادات األخرى 
الربح نتيجة بيع واستبعاد بعض  األصول كما أثرت الزكاة سلبيًا على صافي الربح للسنة مقارنًة بالعام السابق، ويجدر بالذكر أن 
السبب الرئيسي في انخفاض أرباح الشركة لهذا العام هو تحقق خسائر االنخفاض في قيمة األصول الثابتة الخاصة بالقطاع الزراعي 

وبقيمة 44,7 مليون ريال سعودي 

الميزانية كما في ٣١ ديسمبر 2018 م
٢٠1٤م٢٠1٥م٢٠1٦م٢٠17م٢٠18مالقيمة بالمليون ريال

٢,87٠.٠3,٠٢٢.73,٠٠3.٩٢,831.7٢,٤٩٩.٠األصول غير المتداولة
٢,1٤٢.٢٢,313.7٢,٢7٦.1٢,18٩.٦18٠٩.1 ممتلكات وآالت ومعدات  

7٢7.87٠٩.٠7٢7.8٦٤٢.1٦8٩.٩األصول األخرى - طويلة األجل 
إستثمارات في حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل 

8٫٢٤٫٣١٠٫٣8٫٥٧٫٧الدخل الشامل اآلخر

٥١٤٫٣٤8٢٫٤٤٥١٫٣٣٩٧٢٣٥٫١أصول حيوية 
١٩٧٫٢٢١٢٫8٢٦٠٫٣٢٣٣٫٦٤٤٧٫١أعمال تحت التنفيذ

-8٫٠٩٫٦٥٫٩٣٫٠أصول غير ملموسة 
1,٠٩٢.٥1,٠71.٤1,٠3٥.81,٠٢٢.1٩٢٩.8األصول المتدوالة 

٣٥٫٢٤٠٫٧٥٩٫٤١٠١٫٢٧٦٫٦النقد وما في حكمه 
٤٣٥٫١٣٤١٫٣٣٥٦٫٩٣٧8٫٥٣١٩٫٤مدينون وأرصده مدينة أخرى )صافي( 

٥8٠٫١٦٥٤٫٧٥8٣٫٠٤٩٩٫٧٤٧٥٫٢مخزون )صافي( 
٤٢٫١٣٤٫٧٣٦٫٥٤٢٫٧٥8٫٦زراعات قائمه 

3.٩٦٢.٥٤.٠٩٤.1٤.٠3٩.73.8٥3.83.٤٢8.8مجموع األصول
1.٤٤٦.31.٤٢٥.31.٤18.٢1.3٥3.71.٢٥٩.٠حقوق المساهمين

8٤7.٠8٤7.٠8٤7.٠٧٧٠٫٠٧٠٠٫٠رأس المال
٥٩٩.3٥78.3٥71.٢٥83.7٥٥٩.٠اإلحتياطي واألرباح المدورة

٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٢٩٢٫٩منح حكومية
١8٠٫٧١8٠٫٥١٧٦٫٥٤١٧٫٢١٥٢٫٤إحتياطي نظامي

٤١8٫٦٣٩٧٫8٣٩٤٫٧١٦٦٫٥١١٣٫٧أرباح مبقاة
83٠.11.٢٥٦.٥1.٢83.٠1.٤11.11.٠٦٦.7الخصوم غير المتداولة

٦٥8٫٥١٫٠٧٣٫٩١٫١٠٢٫٥١٫٢٤٢٫٦٩٥٢٫٥قروض طويلة األجل
---٦٫٧١٥٫٧أرباح مؤجلة

١٦٤٫8١٦٦٫٩١8٠٫٥١٦8٫٥١١٤٫٢مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
1.٦8٦.٢1.٤1٢.31.338.٥1.٠8٩.٠1.1٠3.1الخصوم المتداولة

٤٤٢٫٤٤٠٤٫٩٥٧٥٫٩٤٥٢٫٠٣٣8٫٤دائنون وأرصدة دائنة أخرى
٣٣٫٦٣٣٫8٣٣٫٩٣٢٫٤٣٠٫٧دائنون توزيعات أرباح

قروض قصيرة األجل وأقساط مستحقة من قروض 
١٫١٧٥٫٩٩٤٢٫٠٦88٫٤٥٧٠٫٠٧٠٦٫٧طويلة األجل

٣٤٫٣٣١٫٦٤٠٫٣٣٤٫٧٢٧٫٣مخصص الزكاة
٢.٥1٦.3٢.٦٦8.8٢.٦٢1.٥٢.٥٠٠.1٢.1٦٩.8مجموع الخصوم

3.٩٦٢.٥٤.٠٩٤.1٤.٠3٩.73.8٥3.83.٤٢8.8مجموع الخصوم وحقوق المساهمين

األداء المالي

قائمة الدخل للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر 2018 م

٢٠1٤م٢٠1٥م٢٠1٦م٢٠17م٢٠18مالقيمة بالمليون ريال

٢٫٠٩٦٫٠٢٫٠٣٢٫٥٢٫١٧٦٫٥٢٫٢٣٤٫١١٫٩٧٧٫٣ المبيعات  **

١٫٢٧٧٫٣-١٫٣8٦٫٠-١٫٣٣8٫٦-١٫٣٠١٫٤-١٫٣٢٠٫٩-تكلفة المبيعات **

77٥.1731.1837.٩8٤8.٠7٠٠.٠إجمالي الربح 

٤٧٧٫٦-٥٦٤٫٤-٥٤٩٫٥-٥٤8٫٣-٥٢٥٫٦-مصروفات البيع والتوزيع **

٩٢٫٠-١١٢٫٣-١١٥٫٤-١٠٠٫٢-١١٩٫٠-المصروفات العمومية واإلدارية **

---٠٫٥-٦٫٧-خسائر االنخفاض في الذمم المدينة

٥٫٦٢٣٫٤١٥٫٠-١٫٢١٥٫٥مصروفات وإيرادات أخرى **

----٥٢٫٧-االنخفاض في قيمة األصول

٧٢٫٣٩٧٫٦١٦٧٫٥١٩٤٫8١٤٥٫٤الدخل من العمليات الرئيسية 

٣٧٫٥-٤٥٫٧-٦٧٫٤-٥٩٫٩-٦٧٫٦-تكلفة التمويل والتسهيالت البنكية 

٤٫٧٣٧٫٧١٠٠٫١١٤٩٫١١٠٧٫٩الدخل قبل الزكاة 

٠٫٧-٧٫٧-٥٫8-٢٫٩٢٫٢-الزكاة 

1.73٩.٩٩٤.٢1٤1.31٠7.٢صافي   الدخل 

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

حركة التدفقات النقدية
٢٠1٤م٢٠1٥م٢٠1٦م٢٠17م٢٠18مالقيمة بالمليون ريال

٤٣٥٫٧١٧٠٫٠٥٢٢٫٦٥٠٣٫٢٣٥٥التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

٥٧١٫٩-٦٠٠٫٥-٤٩٦٫٩-٣٥٣٫٧-١٩١٫٩-صافي استخدامات النقد في األنشطة اإلستثمارية 

٦٧٫٥١٢١٫٩٢٥٤٫٥-٢٤٩٫٣١٦٥.٠-صافي النقد من األنشطة التمويلية 
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مؤشرات األداء الرئيسية
٢٠1٤م٢٠1٥م٢٠1٦م٢٠17م٢٠18مالمؤشر

٥٫٤٪٦٫٣٪٤٫٣٪٢٫٠٪٠.1٪العائد على المبيعات

8٫٥٪١٠٫٤٪٦٫٦٪٢٫8٪٠.1٪العائد علىحقوق المساهمين

١٣١٫8٪١٣٣٫٩٪١٤١٫٤١٢٦٫٣٪1٢٦.8٪نسبة القروض إلى حقوق الملكية

١٠٫٩٪١٣٫٠٪٢٫٦-٪٦٫٦-٪3.1٪نسبة نمو المبيعات

٧٫٤٪8٫٧٪٧٫٧٪٤٫8٪3.٤٪نسبة الربح التشغيلي من المبيعات

8٤.78٤٫٧٠8٤٫٧٠٧٧٫٠٧٧٫٠عدد األسهم ) بالمليون(

٠.٠٢٠٫٤٧١٫١١١٫8٤١٫٣٩ربحية األسهم

نمو المبيعات بالقطاع

نسبة من مبيعاتنسبة النمو ٪٢٠17م٢٠18مالقيمة بالمليون ريال

٢.18
نسبة من مبيعات

٢٠17

٩٠٫٤٪8٩٫٢٪١٫٧٪1.8٦8.8١٫8٣٧٫٣قطاع األلبان والتصنيع الغذائي**

٩٫٦٪١٠٫8٪١٦٫٤٪٢٢7.٢١٩٥٫٢القطاع الزراعي

١٠٠٫٠٪١٠٠٫٠٪٣٫١٪٢.٠٩٦.٠٢٫٠٣٢٫٥إجمالي المبيعات

** تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض السنة الحالية
المالي  العام  المبيعات  خالل  ارتفعت  الزراعي،  الغذائي والقطاع  األلبان والتصنيع  : قطاع  رئيسيين  نادك في أعمالها على قطاعي أعمال  تعتمد 
2018م بنسبة 3.1٪ مقارنة بالعام السابق وكان الرتفاع مبيعات القطاع الزراعي أثرًا كبيرًا في ارتفاع مبيعات الشركة بشكل عام حيث نمت مبيعاته 

بنسبة 16.4 ٪ في حين نمت مبيعات قطاع األلبان بنسبة ٪1.7

تحليل المبيعات باألصناف**
نسبة التغير ٪٢٠17م٢٠18مالقيمة بالمليون ريال

٦٫٧٤٪٩٥٤٫٤8٩٤٫١األلبان الطازجة ومشتقاتها

١٣٫٠١-٪٢٩8٫٣٣٤٢٫٩العصائر الطازجة

٣٫8٩ -٪٣٣٦٣٤٩٫٦منتجات ألبان طويلة األجل

٥٫٧٣٪٢١٧٫٩٢٠٦٫١أجبان وزبدة

١٠٤٫٥١٪٤٧٫٦٥٢٣٫٣زيت الزيتون

٤٫٧٥٪8٠٫٢٤٧٦٫٦منتجات زراعية

٤١٫٦٧٪١٠٥٫٩٧٧٤٫8أعالف

١٤٫٧٩-٪٥٥٫٥٦٦٥٫٢٠مبيعات أخرى

3.13٪٢٠٩٦.٠3٢.٠3٢.٥إجمالي المبيعات

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

األداء المالي

األلبان الطازجة ومشتقاتها
تعتبر منتجات األلبان الطازجة ومشتقاتها هي المنتجات الرئيسية والمؤثرة في نتائج األعمال والتي تشتمل على ، الحليب الطازج 
، اللبن ، الزبادي ، اللبنة والقشطة الطازجة والتي نمت بنسبة أكبر من نمو السوق مما يعطي داللة على إكتساب نادك حصصًا 

سوقية جديدة  حيث نمت هذه الفئة من المنتجات بنسبة ٦٫٧٤٪ 

العصائر الطازجة
تمتلك نادك مجموعه واسعه ومتنوعه من العصائر الطازجة والتي ترضي رغبات المستهلك من حيث جودتها وتنوعها وكذلك 
قوة التوزيع التي تمتلكها الشركة والتي يتم من خاللها توفير منتجاتها بجميع قنوات التوزيع اضافة الى ذلك منتجات العصائر 
المميزة Premium  والتي تم اضافتها خالل عام 2015 وذلك لخلق ميزة تنافسية لمنتجات الشركة بين هذه الفئة من المنتجات 
وجذب اكبر عدد من المستهلكين، انخفضت مبيعات هذه الفئة في عام 2018م مقارنة بعام 2017م بما نسبته 13.01 ٪  وذلك 

للتأثر الكبير لهذه الفئة بأداء السوق وانخفاض الطلب على هذه الفئة من المنتجات.  

منتجات األلبان طويلة األجل
تعتبر منتجات األلبان طويلة األجل من أهم الفئات اللتي تساعد في نمو مبيعات الشركة وتتميز بكبر حجم السوق وتوافر فرص 
بيعيه كبيرة إال ان هذه الفئة شهدت منافسة كبيرة في عام ٢٠١8م وانخفاض أسعارها بشكل كبير مما أدى الى االنخفاض في 

قيمة مبيعات هذه الفئة مقارنة بالعام ٢٠١٧م وبما نسبته ٣٫٩٪

األجبان والزبدة
شهدت أسواق األجبان والزبده خالل العام 2018م منافسة قويه ومنح خصومات كبيرة خالل جميع قنوات البيع ، وبالرغم من 
هذه العروض تمكنت نادك من زيادة مبيعات هذه الفئة بنسبة ٥٫٧٣٪ ويستمر بذلك نمو مبيعات هذه الفئة من المنتجات لتميز 

المنتج وقيمتها المضافه للمستهلك.

زيت الزيتون
تعتبر مبيعات زيت الزيتون احد استرتيجيات الشركة الهامة والتي تنمو بشكل كبير ويستمر دعم هذه الفئة لنمو الشركة بشكل 
عام حيث بلغت نسبة النمو ١٠٤٫٥١٪  ويعتبر زيت الزيتون المنتج باسم الشركة الوطنية للتنمية الزراعية زيت عضوي مائة بالمائة 

وقد حاز على عدد من الجوائز الدولية لتميز قيمته ونوعيته.

منتجات زراعية
نمت مبيعات المنتجات الزراعية بنسبة ٤٫٧٥٪ مقارنة بالعام الماضي.

أعالف
زادت مبيعات األعالف خالل العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة ٤١٫٦٧٪.

مبيعات  أخرى
وتشتمل مبيعات هذه الفئة على التمور والحليب الخام وبعض المنتجات األخرى وبلغت مبيعات هذه المنتجات 

55.56 مليون ريال سعودي وبانخفاض قدره ١٤٫٧٩٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
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التوزيع الجغرافي للمبيعات

نسبة من ٢٠18مالقيمة بالمليون ريال
نسبة من ٢٠17ماإلجمالي

نسبة التغير ٪اإلجمالي

٦٫٣٪8٤٫8٪8٧٫٥١٫٧٢٣٫٦٪١٫8٣٣٫٠المملكة العربية السعودية

١٤٫8-٪١٥٫٢٪١٢٫٥٣٠8٫٩٪٢٦٣٫٠دول أخرى

3.1٪1٠٠.٠٪1٠٠.٠٢.٠3٢.٥٪٢.٠٩٦.٠إجمالي المبيعات

تأثرت  الزراعي في حين  القطاع  األلبان وكذلك نمت مبيعات  بنسبة ٦٫٣٪ حيث نمت مبيعات قطاع  السعودية  العربية  المملكة  داخل  الشركة  إرتفعت مبيعات 
مبيعات التصدير سلبًا.

المصروفات التشغيلية
نسبة من ٢٠18مالقيمة بالمليون ريال

نسبة من ٢٠17مالمبيعات
نسبة التغير ٪المبيعات

١٫٥٪٦٤٫٠٪٦٣٫٠١٫٠٣٠١٫٤٪١٫٣٢٠٫٩تكلفة البضاعة المباعة

٤٫١-٪٢٧٫٠٪٢٥٫١٥٤8٫٣٪٥٢٥٫٦مصروفات البيع والتوزيع

١١٥٩٪٠٫٠٪٠٫٣٠٫٥٪٦٫٧خسائر االنخفاض في الذمم المدينة

١8٫8٪٤٫٩٪٥٫٧١٠٠٫٢٪١١٩٫٠المصروفات العمومية واإلدارية

٩٢٫٣-٪٠٫8-٪١٥٫٥-٠٫١-٪١٫٢-مصروفات تشغيلية )إيرادات( أخرى

٠٫٠٪٠٫٠٪٢٫٥٠٫٠٪٥٢٫٧خسائر االنخفاض في قيمة األصول

٤.٦٪٩٥.٢٪٩٦.٥1.٩3٤.٩٪٢٠٢3.7إجمالي المصروفات التشغيلية

إرتفعت المصروفات التشغيلية مقارنة بالعام 2017 ويرجع ذلك وبسبب رئيسي إلى الزيادة في حجم مخصصات االنخفاض في الذمم المدينة واالنخفاض في 
قيمة األصول الثابتة، كما ارتفعت مصروفات التوزيع والتسويق نتيجة زيادة حجم المبيعات.

تصنيف التكاليف التشغيلية
نسبة من ٢٠18مالقيمة بالمليون ريال

نسبة من ٢٠17مالمبيعات
نسبة التغير ٪المبيعات

٥٫٦٪٣٩٫٢٪٤٠٫٢٧٩٧٫٦٪8٤٢٫٣تكاليف إنتاج مباشرة

٠٫٦-٪٢٤٫٤٪٢٣٫٥٤٩٥٫٥٪٤٩٢٫8تكاليف الموظفين

٤٠٫٧٪٦٫٥٪8٫٩١٣٢٫٣٪١8٦مصروفات تشغيلية

٥٫١-٪٦٫٧٪٦٫١١٣٥٫8٪١٢8٫٩مصروفات التسويق

٧٤٫٧٪٢٫٩٪٤٫٩٥٩٫١٪١٠٣٫١المصروفات اإلدارية

١٧٫٧-٪١٦٫٢٪١٣٣٣٠٫١٪٢٧١٫8االستهالك

٩٢٫٣-٪٠٫8-٪١٥٫٥-٠٫١-٪١٫٢-مصروفات و )إيرادات ( أخرى

٤.٦٪٩٥.٢٪٩٦.٥1.٩3٤.٩٪٢٠٢3.7إجمالي مصروفات التشغيل

ارتفاع طفيف في المصروفات التشغيلية نتيجة زيادة أسعار الطاقة ومدخالت الصناعة ، وكانت الزياده األكبر في المصروفات اإلدارية نتيجة اإلستعانه ببيوت خبره 
القطاع  أنه نتيجة لخفض قيمة أصول  بالذكر  الصافي دانون. كما يجدر  الشركة بخصوص اإلستحواذ على شركة  اعلن عنها بموقع  التي  الصفقة  التمام عملية 

الزراعي ازدادت المصروفات التشغيلية بشكل كبير.

األداء المالي

الربح التشغيلي

نسبة من ٢٠18مالقيمة بالمليون ريال
نسبة من ٢٠17مالمبيعات

نسبة التغيرالمبيعات

3.1٪1٠٠.٠٪1٠٠.٠٢.٠3٢.٥٪٢.٠٩٦.٠المبيعات

التكاليف التشغيلية

١٫٥٪٦٤٫٠٪٦٣٫٠١٫٣٠١٫٤٪١٫٣٢٠٫٩تكلفة البضاعة المباعة

٤٫١-٪٢٧٫٠٪٢٥٫١٥٤8٫٣٪٥٢٥٫٦مصروفات البيع والتوزيع

١١٥8٫8٪-٠٫٣٠٫٥٪٦٫٧خسائر االنخفاض في الذمم المدينة

١8٫8٪٤٫٩٪٥٫٧١٠٠٫٢٪١١٩المصروفات العمومية واإلدارية

٩٢٫٦-٪٠٫8-٪١٥٫٥-٠٫١-٪١٫٢-مصروفات )إيرادات( تشغيلية أخرى )صافي(

٠٫٠٪٠٫٠٪٢٫٥٠٫٠٪٥٢٫٧خسائر االنخفاض في األصول

٤.٦٪٩٥.٢٪٩٦.٥1.٩3٤.٩٪٢٠٢3.7إجمالي المصروفات التشغيلية

٢٦.٠-٪٤.8٪3.٥٩7.٦٪7٢.3الربح التشغيلي

يعود االنخفاض في الربح التشغيلي بشكل رئيس إلى االنخفاض في قيمة أصول القطاع الزراعي وكذلك الزيادة في مخصصات انخفاض الذمم المدينة.

تطور رأس المال العامل
٢٠1٤م٢٠1٥م٢٠1٦م٢٠17م٢٠18مالقيمة بالمليون ريال

١٫٠٩٢٫٥١٫٠٧١٫٤١٠٣٥٫8١٠٢٢٩٢٩٫8األصول المتداولة

١٫٦8٦٫٢١٫٤١٢٫٣١٣٣8٫٥١٠8٩١١٠٣٫١الخصوم المتداولة

173.3٠-٦7-3٠٢.7-3٤٠.٩-٥٩3.7-رأس المال العامل

زاد حجم العجز في رأس المال العامل للشركة خالل العام 2018م ليصل إلى 593.7 مليون ريال وذلك نتيجة زيادة حجم القروض قصيرة األجل وتعمل الشركة على 
تقليص القروض وكذلك تحويل جزء من قروضها قصيرة األجل الى قروض متوسطة وطويلة األجل.
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تفاصيل حركة القروض من البنوك المحلية بعقود مرابحة )بيع آجل( 
والرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١8م

الرصيد النهائي ٢٠18مالرصيد اإلفتتاحي ٢٠18م

أصل القيمة بالمليون ريال
القروض

الفوائد 
المستحقة

إجمالي 
الرصيد 

اإلفتتاحي

إضافات 
خالل عام 

٢٠18م

تسديدات 
خالل عام 

٢٠18م

أصل 
القروض

الفوائد 
المستحقة

الرصيد 
النهائي

فترة
القرض

٣ إلى ١٥ شهرا٢٤٥٫٧٠٫٤٢٤٦٫١٧٩8٫١8٤١٫٩٢٠١٫٩٠٫٥٢٠٢٫٥ًالبنك األهلي التجاري

٣ إلى ٣٩ شهرا٢١٥٫٠٠٫٥٢١٥٫٥٦٧٦٫٧٧٥٠٫٠١٤١٫٧٠٫٣١٤١٫٩ًبنك الراجحي

٣ إلى ٢٥ شهرا١٩٧٫٢٠٫٥١٩٧٫٦٩٤٢٫٦٩١٧٫٠٢٢٢٫٧٠٫٧٢٢٣٫٤ًالبنك األول

٣ إلى ١٢ شهرا٧٠٫8٠٫٤٧١٫٢١٥8٫٢٢٠8٫٢٢٠٫8٠٫٢٢١٫٠ًالبنك السعودي البريطاني

٣ إلى ٣٧ شهرا٣٧8٫٦١٫٠٣٧٩٫٥١٫١٩٦٫٢١٫٣٢٣٫٤٢٥١٫٣٢٫١٢٥٣٫٤ًالبنك السعودي لإلستثمار

٣ إلى ٤٤ شهرا٣8٤٫٠١٫٤٣8٥٫٤٦٧٥٫٠٧٤٢.٠٣١٧٫٠٢٫٤٣١٩٫٤ًبنك األنماء

٣ إلى ٧١ شهرا٤٦٧٫٥٣٫٢٤٧٠٫٧١٫٥٠٠٫٤١٫٤٦٥٫8٥٠٢٫١٣٫٣٥٠٥٫٤ًبنك الرياض

٣ شهور٤٠٫٠٠٫٣٤٠٫٣٢٥٠٫٠٢٣٢٫٠٥8٫٠٠٫٤٥8٫٤بنك الخليج

٣ شهور٠٫٠٠٫٠٠٫٠١٠٠٫٠٠٫٠١٠٠٫٠٠٫٦١٠٠٫٦البنك العربي الوطني

1.٩٩8.87.7٢.٠٠٦.٤٦.٢٩7.1٦.٤8٠.31.81٥.٦1٠.٤1.8٢٦.٠الرصيد كما في 31 ديسمبر ٢٠18م

تتمثل كافة القروض عالية في جميع القروض الممنوحة للشركة من قبل البنوك المحلية بالمملكة العربية السعودية ووفقًا إلتفاقيات البيع باألجل المبرمة مع 
الشركة وتلك البنوك، وفقًا للشريعة اإلسالمية.

ووفقًا لجداول سداد تم االتفاق عليها مسبقًا مع تلك البنوك ووفقًا لمدة القرض الموضحة بالجدول عاليه.

األداء المالي

بيان بالقروض القائمة من بنوك محلية ومواعيد إستحقاقها

نسبة التغير٢٠17م٢٠18مالبيان

٢٤٫8٣٪١٫١٧٥٫8٩٤١٫٩أقل من سنة

٦٢٫٧٠-٪٢٣٧٫٤٦٣٦٫٤من سنة إلى سنتين

٤٧٫٧٩٪٤١١٢٧8٫١من سنتين إلى خمس سنوات

٩8٫8-٪١٫8١٥٠٫٠أكثر من خمس سنوات

8.٩٩-٪1.8٢٦.٠٢.٠٠٦.٤الرصيد في نهاية 31 ديسمبر ٢٠18م

حركة قروض صندوق التنمية الزراعية

نسبة التغير٢٠17م٢٠18مالقيمة بالمليون ريال

٢٫٠8-٪٩٫٤٩٫٦الرصيد اإلفتتاحي

---اإلضافات خالل السنة

٤٠٠٪)٠٫٢()١٫٠(التسديدات خالل السنة

1٠.٦-٪8.٤٩.٤الرصيد في نهاية 31 ديسمبر ٢٠18م

المتبقي  الرصيد  القائم لجهات حكومية قيمة  الرصيد  الزراعي ويمثل  التنمية  الشركة لصندوق  إقتصادية قدمتها  لدراسات  للشركة وفقًا  القروض عاليه  منحت 
لصندوق  التنمية الزراعي والذي تم منحة للشركة إلنشاء معصرة الزيتون والسمسم بمشروع الشركة بمدينة الجوف مقابل رهن أرض الشركة بحي السلي 

بمدينة الرياض وما يقام عليها من أصول.
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الحوكمة
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مجلس اإلدارة
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الحوكمة

انتهاء مجلس اإلدارة
خالل العام انتهت الدورة الثانية عشر ألعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٠١8/٠٤/١٠ م والتي كانت مكونة من األعضاء التالي أسمائهم:

الشيخ سليمان الراجحي - محمد أبو نيان - حمد البطشان )ممثل صندوق االستثمارات العامة( -  فهد الثنيان - سمير قباني - 
مازن الجبير - عبدالعزيز البابطين

انتخاب مجلس اإلدارة
من  اعتباراً  الحالي  اإلدارة  مجلس  م   2018 عام  من  أبريل  من  عشر  الحادي  في  المنعقدة  العادية  العامة  الجمعية  انتخبت  لقد 
نفس يوم الجمعية ولمدة ثالث سنوات. والجداول التالية توضح أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان، ومناصبهم، وصفة 

عضويتهم، وعضويتهم بالشركات المساهمة األخرى، وسجل حضورهم باجتماعات المجلس التي ُعقدت خالل عام 2018 م

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ، وأعضاء اللجان ، واإلدارة التنفيذية ، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم:

أ- أعضاء مجلس اإلدارة
المؤهالت والخبراتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةالمنصباالسم

االستاذ / مازن احمد الجبير

ممثل صندوق االستثمارات العامة

رئيس مجلس اإلدارة
)ممثل صندوق االستثمارات 

العامة(
رئيس لجنة االستثمار*

نائب الرئيس التنفيذيعضو منتدب شركة جوارس
لشركة اموال الخليج

في  هارفارد  جامعة  من  األعمال  إدارة  في  الماجستير  درجة  على  حاصل 
الجامعة  من  االقتصاد  في  وبكالوريوس  األمريكية،  المتحدة  الواليات 
الشركات  تمويل  في  واإلنجازات  بالنجاحات  حافاًل  سجاًل  ويملك  نفسها 
التطور  تحقيق  من  وتمكينها  قوية،  نمو  بفرص  تتمتع  التي  الناشئة 

والتوسع والربحية. 
في  واشنطن  في  وشركاه  ماكنزي  شركة  لدى  مستشاراً  عمل  وقد 
الواليات المتحدة، حيث قام بتقديم المشورة لعدد من شركات فورتشين 

500 حول االستراتيجيات وعمليات إعادة الهيكلة المؤسسية

المهندس / إبراهيم 
محمد أبوعباة

نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو لجنة المكافآت 

والترشيحات
عضو اللجنة التنفيذية

الرئيس التنفيذي
لشركة الوطنية الزراعية

مدير مشاريع الجوف، القصيم، وادي الدواسر لشركة 
الوطنية الزراعية

المدير التنفيذي لمشروع برنامج تشغيل وصيانة مياه الرياض

حاصل على الدبلوم العالي في الهندسة الصحية من دلفت هولندا، 
بكالوريوس علوم في الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود، 

قيادة عدد من الشركات وبعض قطاعات األعمال بالمؤسسات الحكومية 
وعضوية مجالس إدارة وجمعيات زراعية وهندسية

عضو مجلس اإلدارةرائد عبداهلل اسماعيل
رئيس لجنة المكافآت 

والترشيحات
عضو اللجنة التنفيذية

مدير إدارة االستثمارات بالشركات 
المحلية في صندوق االستثمارات 

العامة
عضو مجلس إدارة أكوا باور وعضو 
اللجنة التنفيذية ولجنة المكآفأت 

والترشيحات ولجنة اإلدراج
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية 

لتهيئة وصيانة الطائرات
نائب ريئس شركة تحكم االستثمارية
عضو مجلس إدارة شركة علم ألمن 

المعلومات

المدير العام لشركة الموارد لألغذية
عضو مستقل في مجلس إدارة كريديت سويس العربية 

السعودية
الرئيس التنفيذي لشركة تداوي للرعاية الصحية

المدير العام لشركة فرست فود سيرفس
المدير العام لشركة العليان لألغذية

المدير المالي لمجموعة العليان لألغذية
مدير أول االستشارات المصرفية اإلستثمارية الدولية

الشريك اإلداري وعضو مجلس اإلدارة في شركة دار التجزئة 
المحدودة

لندن إلدارة األعمال  بإدارة األعمال من جامعة  الماجستير  حاصل على درجة 
)LBS( في المملكة المتحدة، وبكالوريوس إدارة مالية من جامعة جورج 
في  واسعة  بخبرة  رائد  االستاذ  ويتمتع  المتحدة،  الواليات  في  مايسون 
اإلستثمارات المصرفية خاصة فيما يتعلق بأسواق المال. كما أن لديه خبرة 
طويلة في ادارة الشركات بمختلف مراحل نموها، وباعادة هيكلة وتحسين 

اداء الشركات و بناء بيئة أعمال صحية.

تكوين مجلس اإلدارة

نظام الحوكمة
لدى الشركة نظام حوكمة معتمد يتوافق مع أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادر من هيئة السوق المالية والذي يتضمن القواعد 
والمعايير المنظمة إلدارة الشركة من أجل ضمان االلتزام بأفضل الممارسات التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح. 
تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ، باستثناء األحكام الواردة في أدناه:

أسباب عدم التطبيقنص المادة / الفقرةرقم المادة / الفقرة

فلدى الحادية واألربعون التنفيذية  االدارة  يخص  ما  عدا  فيما  كلها  منها  يطبق  مالم   / التقييم 
الشركة اآلليات الالزمة لتقييم األداء سنويًا

المادة استرشادية

المادة استرشاديةتشكيل لجنة إدارة المخاطرالسبعون
المادة استرشاديةاختصاصات لجنة إدارة المخاطرالحادية والسبعون / كلها

المادة استرشاديةاجتماعات لجنة إدارة المخاطرالثانية والسبعون
المادة استرشاديةالمسؤولية االجتماعيةالسابعة والثمانون

الثالثة والتسعون / الفقرة ب من 
البند الرابع

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

المادة استرشادية

المادة استرشاديةتشكيل لجنة حوكمة الشركاتالخامسة والتسعون

ما زال بعض ما لم يطبق من الالئحة فقرات استرشادية وسيتم البدء بالتطبيق لـ )بعضها أو كلها( مستقباًل أو لحين إلزاميتها من 
هيئة السوق المالية أو وزارة التجارة واالستثمار.
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عضو مجلس اإلدارةعالء عبداهلل الهاشم
رئيس لجنة المراجعة
عضو لجنة االستثمار

رئيس لجنة المراجعة في الشركة 
 الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(

عضو لجنة المراجعة في شركة 
 سالمة للتأمين 

عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية 
 لمتالزمة داون

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية 
 للتنمية واالستثمار التقني 

عضو المجلس االستشاري في 
 شركة رائد فنتشرز 

عضو مجلس إدارة في جمعية 
كنف الخيرية

 رئيس محفظة االستثمار في شركة  الملز المالية
 مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مبادرة

رئيس تطوير األعمال في شركة ديلويت اند توش في 
 السعودية

رئيس تنفيذي ومستشار مجلس اإلدارة في شركة عقارات 
 الخليج

 رئيس تنفيذي وعضو مجلس الشركة الخليجية للتعمير
نائب الرئيس لتوظيف األموال  في المؤسسة العربية 

 المصرفية
مدير عالقات أول ورئيس قسم الخدمات المصرفية في البنك 

 األهلي التجاري
مدير عالقة مصرفية الشركات ومحلل ائتمان في البنك 

 السعودي الفرنسي
عضو لجنة التسيير في شركة أحمد حمد القصيبي وأخوانه

حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة النكستر في 
المملكة المتحدة، وبكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد 

للبترول والمعادن، ومخطط مالي معتمد لألفراد من مؤسسة النقد 
العربي السعودي، مدير قانوني وزميل معهد المديرين البريطاني وعمل 

في مناصب قياديّة في عديد من الشركات، ويملك الخبرة الواسعة في 
مجال االستشارات المالية أو اإلدارية، وكذلك الخبرة في مجال إنشاء وإدارة 

شركات االستثمار، وكذلك الخبرة في مجال االستحواذ على العقارات 
التجارية وتنميتها، والخبرة في الشركات العائلية فيما يخص تطوير 

أعمالها ومعالجة أو تجّنب مشكالت التوريث وتطبيق نظم الحوكمة، 
يملك الخبرة في مجال إدارة الثروات.

عضو مجلس اإلدارةسليمان عبدالعزيز التويجري
رئيس اللجنة التنفيذية
عضو لجنة المكافآت 

والترشيحات

الرئيس التنفيذي لشركة اميانتيت 
العربية السعودية

عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة 
المراجعة في شركة تكوين 
المتطورة للصناعات )تكوين(

عضو مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية 
لشركة والء للتأمين التعاوني
عضو لجنة المراجعة للشركة 

السعودية للكهرباء
عضو مجلس  االدارة ورئيس لجنة 

المراجعة لشركة التطوير الكيميائي
عضو مجلس اإلدارة و رئيس لجنة 

المراجعة  لشركة ملكية لالستثمار 
ودور الكتاب التابعة لملكية

عضو مجلس اإلدارة العامة لمعهد 
المحاسبة اإلدارية - أمريكا

رئيس مجلس اإلدارة لشركة توزيع 
المياه العالمية )توزيع(

عضو مجلس  االدارة ألميتك المغرب
عضو مجلس االدارة والرئيس 

التنفيذي لشركة بوند ستراند 
المحدودة

عضو مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة اميكون السعودية 

المحدودة
رئيس مجلس اإلدارة لبي دبليو 

تي األلمانية 
عضو مجلس االدارة لشركة أميانتيت 

قطر لألنابيب
عضو مجلس االدارة لشركة 

ساربراست قطر
عضو مجلس اإلدارة لشركة 

اميرون مصر
عضو مجلس اإلدارة  لشركة أميانتيت 

مصر للفيبرجالس
عضو مجلس  اإلدارة لشركة اميبلو 

-النمسا
نائب رئيس مجلس اإلدارة  لسوبور 

بورو الصناعية المحدودة -تركيا
نائب رئيس مجلس اإلدارة  لسوبور 

بورو غاب المحدودة -تركيا

 العضو المنتدب لشركة اميانتيت العربية السعودية
المدير العام في شركة العثمان إلنتاج الزراعي 

والنباتي)ندى(
مدير الخدمات المشتركة في شركة زجول لتقنية االتصاالت 

المتقدمة
األمين العام في صندوق التعليم العالي الجامعي

عضو لجنة المراجعة في صندوق التعليم
عضو لجنة المراجعة الداخلية في الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين
عضو لجنة المراجعة في بنك الرياض

عضو لجنة المعايير المحاسبة في الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين

عضو اللجنة التنفيذية في شركة زجول لتنقية االتصاالت 
المتقدمة

رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن

حاصل على شهادة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة كيس ويسترن 
ريزرف، كليفالند، والية أوهايو، الواليات المتحدة األمريكية  ودرجة 

الماجستير في المحاسبة من جامعة إلينوس إيربنا تشامبين والية إلينوس 
في الواليات المتحدة األمريكية وبكالوريوس في اإلدارة الصناعية من 

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهو حائز على جائزة األمير محمد 
بن فهد للتميز العلمي عام ١٩8٩م ويشغل العديد من المناصب 

والعضويات في شركات عالمية ومحلية مرموقة إضافة إلى كونه خبير 
في العلوم المالية والمحاسبة.

عضو مجلس االدارةسليمان عبداهلل السكران
عضو اللجنة التنفيذية

عضو لجنة المراجعة في شركة 
تكوين المتطورة للصناعات

عضو لجنة المراجعة شركة أميانتيت 
العربية السعودية

عضو لجنة المراجعة الداخلية 
الشاملة في جامعة الملك فهد 

للبترول والمعادن
عضو لجنة االستثمار في صندوق 

الموارد البشرية )هدف(
عضو لجنة المراجعة في شركة 

فواز الحكير
عضو مجلس أمناء وقف خادم 

الحرمين الشريفين الملك عبداهلل 
بن عبدالعزيز

عضو مجلس أمناء جامعة اليمامة
عضو مجلس إدارة صندوق دعم 

البحوث والبرامج التعليمية في 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

عضو مجلس إدارة شركة التطوير الكيميائي
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعه في شركة الخزامى 

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعه في شركة كرناف
عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية للكهرباء

عضو لجنة المراجعه لبنك الرياض
عضو لجنة المراجعة في شركة تداول

عضو لجنة المراجعة في شركة سالمة للتأمين
عضو لجنة االستثمار لمؤسسة تكافل 

عضو مجلس إدارة صناديق البنك العربي
عضو لجنة المراجعة لشركة طاقة

رئيس قسم العلوم المالية واالقتصاد في جامعة الملك 
فهدللبترول والمعادن

محاضر في كلية اإلدارة الصناعية بجامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن

استاذ مشارك في قسم العلوم المالية واالقتصاد في 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

استاذ مساعد في قسم العلوم المالية واالقتصاد في 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

معيد في كلية اإلدارة الصناعية بجامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن

حاصل على دكتوراه في االقتصاد واإلحصاء من جامعة هيوستن بالواليات 
المتحدة األمريكية ودرجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة 

الملك فهد للبترول والمعادن وبكالوريوس االدارة الصناعية من جامعة 
الملك فهد للبترول والمعادن، ولديه العديد من المشاركات والمناصب 

والعضويات في عدداً من الهيئات والشركات والجمعيات وخبير في 
العلوم المالية واالستثمارات وتمويل الشركات وخبرة واسعة في 

أعمال اإلستشارات كما أن لديه عدداً من البحوث في الجوانب المالية 
واالقتصادية.

خالد ناصر المعمر
* العضو مستقيل

عضو مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية

عضو لجنة االستثمار

عضو مجلس اإلدارة ولجنة الترشيحات 
في شركة تكوين المتطورة 

للصناعات
الرئيس التنفيذي لشركة األول 

لالستثمار

عضو مجلس إدارة شركة المتقدمة للبتروكيماويات
عضو لجنة المراجعة في شركة الخليج للتأمين

مدير عام المنطقة الشرقية في البنك السعودي الهولندي
مدير إدارة مصرفية الشركات والمؤسسات بالمنطقة 

الشرقية في البنك السعودي البريطاني
مراجع أول في آرثر أندرسون

مدير عالقات العمالء في البنك السعودي لالستثمار

حاصل على بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن ولديه العديد من الخبرات في مختلف النشاطات واألعمال 
وشارك في تقديم عدداً من االستشارات، ُملم في الجوانب اإلدارية 
والمالية واالستراتيجية للشركات واكتسب معرفة كافية بالجوانب 
الحيوية في إدارة وتطوير مصرفية الشركة وإدارة عالقات العمالء.

* انتهت عضوية أ خالد المعمر من مجلس اإلادرة واللجان اعتباراً من تاريخ ٢٠١8/١١/٠٤م
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ب- أعضاء اللجان من خارج المجلس
لجنة المراجعة
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رئيس تنفيذي لشركة محمد عبدالعزيز وأوالده عضو لجنة المراجعةعبدالرحمن عبداهلل السكران
القابضة والتى تستثمر في العديد من القطاعات 
الحيوية منها القطاع الصحي و القطاع العقاري، 

 وقطاع التجزئة إضافة إلى قطاع التعليم  
عضو مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم 

 شاكر المساهمة
 عضو مجلس إدارة شركة أصالة القابضة  

 عضو مجلس إدارة شركة  أمانة للتأمين التعاوني
عضو مجلس إدارة شركة مجموعة الدكتور سليمان 

 الحبيب الطبية 
 عضو لجنة المراجعة في الغرفة التجارية 

محاسب قانوني مكتب الجريد وشركاه  
 رئيس تنفيذي لإلدارة المالية للمجموعة لشركة زجاج  

العمل في مناصب مختلفة في اإلدارة المالية والتخطيط 
 االستراتيجي واألداء لشركة االتصاالت السعودية

نائب الرئيس لإلدارة المالية  في شركة السيف لالستثمار 
التجاري المحدودة  وذلك في مجال االستثمار والتخطيط 

 اإلستراتيجي وحوكمة الشركات 
 عضو مجلس اإلدارة في مجموعة فولكس واجن السعودية 

 عضو مجلس اإلدارة في شركة اتحاد عذيب لالتصاالت
 عضو مجلس اإلدارة في الشركة الوطنية للطاقة

 عضو مجلس اإلدارة في شركة ار . دي .بي السيف 
رئيسًا لمجلس المديرين في شركة غلوب مـد السعودية  

من  المحاسبة  علوم  في  البكالوريوس  درجة  على  حاصل 
السعودية  الهيئة  وزمالة  والمعادن،  للبترول  فهد  الملك  جامعة 
للمحاسبين  األمريكي  المعهد  وزمالة  القانونيين  للمحاسبين 

القانونيين )والية كاليفورنيا(.
وحوكمة  والتمويل  االستثمار  مجال  في  واسعة  خبرة  ويملك 
االستراتيجية  الخطط  وضع  في  الواسعة  الخبرة  أيضاّ  الشركات، 
فرص  تقييم  في  والخبرة  المعرفة  كذلك  للشركات،  والتجارية 
والتصنيع  العامة  المحاسبة  في  والخبرة  واالستحواذ،  االستثمار 

واالتصاالت والطاقة والتأمين واالستثمارات.

رئيس المراجعة الداخلية في شركة االتصاالت عضو لجنة المراجعةعبداهلل صايل العنزي
 السعودية

 عضو لجنة المراجعة في البنك السعودي لالستثمار
عضو لجنة المراجعة في شركة مجموعة الطيار 

 للسفر القابضة 
عضو لجنة المراجعة في شركة متاليف والمجموعة 

األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين 
التعاوني

مدير عام مراجعة الشبكة ونظم المعلومات في شركة 
 االتصاالت السعودية

مدير عام مراجعة االستثمار والعمليات التشغيلية في 
 شركة االتصاالت السعودية

مدير أول، مجموعة سامبا المالية

حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات 
وكذلك بكالوريوس في إدارة أعمال للمدراء التنفيذيين، وزمالة 

مراجع داخلي معتمد، و زمالة خبير كشف احتيال معتمد 
وكذلك و زمالة مراجع نظم معلومات معتمد و زمالة ضمان 

إدارة المخاطر.
ولديه خبرة واسعة في مجال المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر 

والرقابة الداخلية، وكذلك الخبرة في مجال مكافحة االحتيال 
وكشفه وردعه في مجال المراجعة الداخلية، والخبرة و في 

مخاطر تقنية المعلومات.

ج- اإلدارة التنفيذية

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

عدة مناصب في قطاع األغذية الرئيس التنفيذيعبدالعزيز محمد البابطين
والمشروبات في الشركة

درجة الماجستير في إدارة األعمال 
تتجاوز الخبرات ٣٠ عامًابكالوريوس في الهندسة الزراعية

تتجاوز الخبرات 38 عامًادرجة الماجستير في اإلدارةعدة مناصب في إدارة المشترياتمدير عام المشترياتمنصور عبداهلل فهد الماضي

بكالوريس في العلوم عدة مناصب في التشغيل والعملياتمستشار تنفيذيعبدالعزيز صالح سعد العوين
تتجاوز الخبرات ٤٠ عامًاالزراعية

بكالوريس في اإلنتاج مدير العمليات اإلقليميةمدير عام مزارع األبقارعماد بكر صالح
تتجاوز الخبرات ٢٠ عامًاالحيواني

بكالوريوس في علوم رئيس تقنية المعلوماتمدير عام تقنية المعلوماتأنور عبدالوهاب عبدالهادي محمد حسين
أكثر من 26 عامًاالحاسب اآللي

بكالوريوس في الهندسة مشرف عام للمشاريعمدير عام القطاع الزراعيعبداهلل سليمان ناصر السديس
تتجاوز الخبرات 21 عامًاالزراعية

مدير عام الموارد البشرية والخدمات خالد أحمد ابراهيم الثميري
تتجاوز الخبرات 21 عامًاماجستير في إدارة األعمالنائب رئيس الموارد البشريةالمساندة

مدير عام العمليات الصناعية ومدينة أشرف حسني ابراهيم أبوشقره
بكالوريوس في الهندسة رئيس العمليات التشغيليةنادك في حرض

تتجاوز الخبرات 21 عامًاالميكانيكية والصناعية

عدة مناصب في المراجعة الداخليةالرئيس التنفيذي للمراجعة الداخليةباسم تيسير جميل حجاز
بكالوريوس في المحاسبة 

 CIA, CPA, على  حاصل 
CISA, CFE

تتجاوز الخبرات 16 عامًا

تتجاوز الخبرات 21 عامًاماجستير في اإلدارة العامةعدة مناصب اداريةمدير عام األعمال الجديدةإيهاب إبراهيم محمد عثمان

بكالوريوس في العلوممدير عام اإلدارة الماليةمدير عام اإلدارة الماليةسيد محمد نصير علي
ACMA. CIA تتجاوز الخبرات 17 عامًاحاصل على

عدة مناصب في االستراتيجية مدير عام المبيعاتخالد فريد منصور
تتجاوز الخبرات 19 عامًاماجستير إدارة االعمالالتنفيذية وتطوير األعمال

تتجاوز الخبرات 22 عامًادكتوراة في العلومرئيس قطاع البحوث والتطويرمدير عام الجودة واألبحاث والتطويرعمرو عصام قنديل

تتجاوز الخبرات 25 عامًاماجستير في التسويقنائب الرئيس األول-مجموعه التسويقمدير عام التسويقخالد ألفي
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تصنيفاسم العضو
العضوية

داخل / خارجالشركات الحالية
 المملكة

داخل / خارجالشركات السابقةالكيان القانوني
 المملكة

الكيان
 القانوني

كبار التنفيذيينعضو مجلس االدارةكبار التنفيذيينعضو مجلس االدارة

مازن أحمد الجبير
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شركة سابك لالستثمار وتنمية المحتوى المحلي
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شركة غير مدرجة
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شركة غير مدرجة
شركة غير مدرجة
شركة غير مدرجة
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شركة غير مدرجة
شركة غير مدرجة

رعاية الطبية
الصقر للتأمين

معدنية
سعودي ميد

كابيتال بنك

داخل المملكة 
داخل المملكة 
داخل المملكة
داخل المملكة
خارج المملكة

خارج المملكة

شركة مدرجة
شركة مدرجة
شركة مدرجة

شركة غير مدرجة
شركة مساهمة 

مدرجة
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غير مدرجة
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شركة غير مدرجة

شركة دار التجزئة المحدودة
شركة كريديت سويس العربية 

السعودية

داخل المملكة 
داخل المملكة 

شركة غير مدرجة
شركة غير مدرجة

عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية مستقلعالء عبداهلل الهاشم
 لمتالزمة داون

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية 
 للتنمية واالستثمار التقني 
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 رائد فنتشرز 
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مؤسسة غير ربحية
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شركة غير مدرجة

مؤسسة غير ربحية

رئيس تنفيذي الشركة الخليجية 
للتعمير

رئيس محفظة االستثمار في 
شركة  الملز المالية

رئيس تطوير األعمال في 
شركة ديلويت اند توش في 

 السعودية
مؤسس والرئيس التنفيذي 

لشركة مبادرة
نائب الرئيس لتوظيف األموال  

في المؤسسة العربية 
 المصرفية

مدير عالقات أول ورئيس قسم 
الخدمات المصرفية في البنك 

 األهلي التجاري
مدير عالقة مصرفية للشركات 

ومحلل ائتمان في البنك 
السعودي الفرنسي

داخل المملكة 

داخل المملكة 

داخل المملكة 

داخل المملكة 
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شركة مدرجة
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شركة غير مدرجة
شركة غير مدرجة

الينطبق
شركة غير مدرجة
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شركة أميانتيت العربية 
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شركة العثمان لإلنتاج 
الزراعي والنباتي )ندى( 

شركة زجول لتقنية االتصاالت 
المتقدمة

صندوق التعليم العالي 
الجامعي

جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن
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عضو مجلس أمناء وقف خادم الحرمين مستقل
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عضو مجلس أمناء جامعة اليمامة
عضو مجلس إدارة صندوق دعم البحوث 
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رئيس قسم العلوم المالية 
واالقتصاد في جامعة الملك 

فهد للبترول والمعادن
استاذ مشارك في قسم 
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استاذ مساعد في قسم 
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للبترول والمعادن

رئيس مجلس إدارة الجمعية 
السعودية للعلوم البنكية 
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محاضر في كلية اإلدارة 

الصناعية بجامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن
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خالد ناصر المعمر
*العضو مستقيل

شركة تكوين المتطورة للصناعاتغير تنفيذي

الرئيس التنفيذي
لشركة األول لالستثمار

داخل المملكة

داخل المملكة
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شركة المتقدمة 
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شركة مدرجةداخل المملكة

* انتهت عضوية أ.خالد المعمر من مجلس اإلدارة واللجان التابعة اعتباراً من تاريخ 2018/11/04م

تصنيف العضوية وأسماء الشركات داخل وخارج المملكة
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بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة للدورة الحالية خالل عام 2018م سبعة اجتماعات حضورية.

االجتماع السابعاالجتماع السادساالجتماع الخامساالجتماع الرابعاالجتماع الثالثاالجتماع الثانياالجتماع األولطبيعة العضويةاالسم

2018/04/222018/05/102018/07/242018/09/04٢٠18/٠٩/13٢٠18/٠٩/٢7٢٠18/1٢/٠٢

مازن أحمد الجبير
√√√√√√√رئيس المجلسممثل صندوق االستثمارات العامة

√√√√√√√نائب الرئيسإبراهيم محمد أبوعباة

√√√√√√√عضورائد عبداهلل إسماعيل

√√√√√√√عضوعالء عبداهلل الهاشم

√√√√√√√عضوسليمان عبدالعزيز التويجري

√√√√X√√عضوسليمان عبداهلل السكران

خالد ناصر المعمر
انتهت العضوية√X√√√√عضو* العضو مستقيل

* انتهت عضوية أ.خالد المعمر من مجلس اإلدارة واللجان التابعة اعتباراً من تاريخ 2018/11/04م

اإلجماليأعضاء مستقلينأعضاء غير تنفيذيينالبيان )ريال سعودي(

١٠٩٫٥٠٠٦٠٫٠٠٠1٦٩.٥٠٠بدل حضور

٩٢8٫٥٧٠٧١٤٫٢8٥١٫٦٤٢٫8٥٥مكافآت

١٫٠٣8٫٠٧٠٧٧٤٫٢8٥١٫8١٢٫٣٥٥اإلجمالي

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية لمجلس إدارة الشركة بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عنه وكبار 
التنفيذيين بالشركة، وفقًا للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي:

• تراعى الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.
• أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة الالزمة إلدارتها واألخذ بعين االعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة

 وحجمه وخبرة أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية.
• أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية على تطوير الشركة وتنميتها على 

المدى الطويل، ومراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت باألداء على المدى الطويل.
• تحدد المكافآت بناًء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهالت العلمية، والخبرات 

العملية، والمهارات، ومستوى األداء.
• أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع االختصاصات واألعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية، باإلضافة إلى األهداف المحددة من قبل مجلس اإلدارة المراد تحقيقها خالل السنة المالية.
• تأخذ الشركة في االعتبار ممارسات الشركات األخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ 

عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
• أن تكون المكافآت كافية بشكل معقول لجذب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مهنية وتحفيزهم واإلبقاء عليهم مع

 عدم المبالغة فيها.
• يتم اعدادها بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة.

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

• يجوز تنظيم منح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواًء أكانت إصداراً جديداً أم أسهمًا اشترتها الشركة.
• يجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مبلغًا معينًا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي 

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

اجتماعات مجلس اإلدارة ومكافآت أعضاء المجلس  

سياسة المكافآت
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
بصورة عامة تخضع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة العتماد الجمعية العامة للمساهمين مع مراعاة اآلتي:

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

في نظام الشركة األساسي أو أية أنظمة أخرى صادرة عن الجهات المختصة.
• يتقاضى عضو المجلس بدل حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة منه مبلغ وقدره )3000( ريال، 
إضافة إلى تعويضه مصروفات السفر واإلقامة وتذاكر الطيران والمواصالت لألعضاء من خارج مدينة المقر الرئيسي للشركة.

• بتوصية تصدر من لجنة المكافآت يحدد مجلس اإلدارة مكافآت إضافية عينية أو نقدية وفقًا لما يراه مناسبًا، بحيث ال يتجاوز
مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ )500.000( ريال سنويًا، وفق الضوابط التي 

تضعها الجهة المختصة.
• يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو

 فنية أو إدارية أو استشارية )بموجب ترخيص مهني( باإلضافة إلى مكافأة عضوية المجلس واللجان التابعة.
• يجب أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين نسبة من األرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو

 غير مباشر على ربحية الشركة.
• يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة

المجلس بوصفهم  أعضاء  بيان ما قبضه  المزايا. وأن يشتمل كذلك على  المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من   
عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضًا على بيان جلسات المجلس وعدد الجلسات 

التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

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

استحقاقات بناًء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
• تتكون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة من مكافأة سنوية )مبلغ مقطوع( وبدالت حضور االجتماعات وغيرهما

من االستحقاقات، وتشتمل الئحة عمل كل لجنة من اللجان على المكافآت الخاصة بأعضائها.
• بالنسبة لمكافأة عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناًء على توصية من مجلس

اإلدارة وذلك حسب النظام.
• عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة، يراعى عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بحيث ال يتجاوز

 إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد األعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.

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

اإلدارة وتشتمل مكافآت االدارة التنفيذية على ما يلي:
• راتب أساسي. )يسدد بشكل شهري(

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

• مزايا التأمين الطبي لهم ولعائالتهم.
• الخطط التحفيزية قصيرة األجل المرتبطة بأداء الفرد والشركة، والخطط • التحفيزية طويلة االجل

مثل خيارات األسهم وغيرها.
• مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال ال الحصر: إجازة سنوية، 

تذاكر السفر، بدل السفر، ومكافأة نهاية الخدمة

العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها
المكافآت  بين  العالقة  تدرس  والترشيحات  المكافآت  لجنة  توصية  عند 

العامة  الجمعية  من  اعتمدت  التي  المكافآت  وسياسة  الممنوحة 
للجنة  يتبين  ولم  ٢٠١8/١٢/١٠م،  بتاريخ  الشركة  لمساهمي 

وجود أي انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت.
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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أواًل : األعضاء المستقلين

-٢8٦،٠٠٠----------١250،000٢١٫٠٠٠15،000- رائد عبداهلل إسماعيل
-٢٩٢،٠٠٠----------٢250،000٢١٫٠٠٠21،000- عالء عبداهلل الهاشم

-٢٣8،٢8٥----------٣214،28518،0009،000- سليمان عبداهلل السكران
ثانيًا : األعضاء غير التنفيذيين

١- مازن أحمد الجبير
-٢8٠،٠٠٠----------250،000٢١٫٠٠٠9،000ممثل صندوق االستثمارات العامة

-٣٠٠،٠٠٠----------٢250،000٢8٫٠٠٠٢٢٫٠٠٠- إبراهيم محمد أبوعباة
-٣٢٤،٥٠٠----------٣250،000٤٥٫٥٠٠٢٩٫٠٠٠- سليمان عبدالعزيز التويجري

٤- خالد ناصر المعمر
١٧8٫٥٧٠15،000١8٫٠٠٠٢١١،٥٧٠* العضو مستقيل

-١،٩٣٥،٣٥٥----------١٫٦٤٢٫8٥٥١٦٩٫٥٠٠١٢٣٫٠٠٠المجموع
* انتهت عضوية أ.خالد المعمر من مجلس اإلدارة واللجان التابعة اعتباراً من تاريخ 2018/11/04م

بلغت تعويضات أعضاء اللجان خالل عام 2018 م ما يلي:

المجموعبدل حضور جلساتالمكافآت الثابتة

أعضاء لجنة المراجعة

١٧٥٫٠٠٠١٢٫٠٠٠8٧٫٠٠٠- عالء عبداهلل الهاشم
٢١٥٠٫٠٠٠١٢٫٠٠٠8٧٫٠٠٠- عبدالرحمن عبداهلل السكران

٣١٥٠٫٠٠٠١٢٫٠٠٠8٧٫٠٠٠- عبداهلل صايل العنزي
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

١٧٥٫٠٠٠٦٫٠٠٠8١٫٠٠٠- رائد عبداهلل إسماعيل
٢٧٥٫٠٠٠٦٫٠٠٠8١٫٠٠٠- إبراهيم محمد أبوعباة

٣٧٥٫٠٠٠٩،٥٠٠8٤٫٥٠٠- سليمان عبدالعزيز التويجري

أعضاء اللجنة التنفيذية
١٧٥٫٠٠٠١٩٫٥٠٠٩٤٫٠٠٠- سليمان عبدالعزيز التويجري

٢٧٥٫٠٠٠١٦٫٠٠٠٩١٫٠٠٠- إبراهيم محمد أبوعباة
٣٧٥٫٠٠٠٩٫٠٠٠8٤٫٠٠٠- رائد عبداهلل إسماعيل

٤٧٥٫٠٠٠٩٫٠٠٠8٤٫٠٠٠- سليمان عبداهلل السكران
٥٧٥٫٠٠٠٩٫٠٠٠8٤٫٠٠٠- خالد ناصر المعمر

أعضاء لجنة االستثمار
١- مازن احمد الجبير

٧٥٫٠٠٠٩٫٠٠٠8٤٫٠٠٠ممثل صندوق االستثمارات العامة

٢٧٥٫٠٠٠٩٫٠٠٠8٤٫٠٠٠- عالء عبداهلل الهاشم
٣- خالد ناصر المعمر

٧٥٫٠٠٠٩٫٠٠٠8٤٫٠٠٠* العضو مستقيل

* انتهت عضوية أ.خالد المعمر من مجلس اإلدارة واللجان التابعة اعتباراً من تاريخ 2018/11/04م
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بلغت تعويضات أعلى خمسة من كبار التنفيذيين بضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خالل عام 2018 م ما يلي:
االجماليمكافآتبدالترواتب

٥٫٩٤8٫8١٤٣٫٩٤٦٫٩٣٤٥٦٠٫888١٠٫٤٥٦٫٦٣٦

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

الملكيات خالل العام

نسبة التغيير صافي التغيير
نهاية العام بداية العام

اسم من تعود له المصلحة
أدوات الدين عدد االسهم أدوات الدين عدد االسهم

- - - ١٫٢١٠ - ١٫٢١٠ مازن أحمد الجبير
ممثل صندوق االستثمارات العامة

%١٠٠ ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - - سليمان عبدالعزيز التويجري

مصلحة كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة
في  حدثت  تغيرات  وأي  الشركة  أسهم  في  القصر  وأوالدهم  وأزواجهم  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مصلحة  يوضح  التالي  الجدول 

الملكيات خالل العام

نسبة التغيير صافي التغيير
نهاية العام بداية العام

اسم من تعود له المصلحة
أدوات الدين عدد االسهم أدوات الدين عدد االسهم

- - - ١٥٫٠٢٩ - ١٥٫٠٢٩ عبد العزيز محمد البابطين

- - - ٣8٢ - ٣8٢ أنور عبدالوهاب عبدالهادي محمد

فيما   ،" لدى الشركة أربعة لجان وهي  "لجنة المراجعة" و " لجنة المكافآت والترشيحات " و "اللجنة التنفيذية" و "لجنة االستثمار 
يلي أسماء أعضاءها واختصاصاتها :

لجنة المراجعة
أعضاء لجنة المراجعة

مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة

لجان مجلس اإلدارة

عالء عبداهلل الهاشم
رئيس

عبد الرحمن السكران
 عضو

عبداهلل بن صايل العنزي
عضو

مكافآت وتعويضات أعلى خمسة من كبار التنفيذيين
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مهام لجنة المراجعة
تشتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي:

• التحقق من استقاللية المراجعين الداخليين واإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى
فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات المحددة لها

• دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه
• دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها

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

• دراسة طلبات الترشيح لوظيفة مدير المراجعة الداخلية في الشركة والمكافآت والبدالت والمزايا األخرى المخصصة له
• متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال

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

• دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها
• دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها

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

وقد بلغت اجتماعات اللجنة خالل عام ٢٠١8 م للدورة الحالية عدد ٤ اجتماعات.

االجتماع االولطبيعة العضويةاالسم
٢٠18/٠٥/٠3م

االجتماع الثاني
٢٠18/٠7/٢٢م

االجتماع الثالث
٢٠18/٠٩/1٩م

االجتماع الرابع
٢٠18/11/٠٦م

رئيس اللجنةعالء عبداهلل الهاشم
عضو في مجلس اإلدارة - مستقل

√√√√

√√√√عضو في اللجنة - مستقلعبد الرحمن السكران

√√√√عضو في اللجنة - مستقلعبداهلل بن صايل العنزي

لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت
تشتمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت على ما يلي:

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

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

• المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المرجوة منها
• التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقًا للسياسة المعتمدة

• اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

رائد عبداهلل اسماعيل
رئيس

إبراهيم محمد أبوعباة
 عضو

سليمان عبدالعزيز التويجري
عضو
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عدم مراعاة  مع  المعتمدة  والمعايير  للسياسات  وفقًا  الترشيح  وإعادة  المجلس  لعضوية  بالترشيح  اإلدارة  لمجلس  التوصية   •
ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة باألمانة

• إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية
• تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة

• المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية
• مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها

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

• وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين
• وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين

•تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة
• مباشرة إنجاز المهام التي تحال إليها من مجلس اإلدارة ذات العالقة بأعمالها

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

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

وقد بلغت اجتماعات اللجنة خالل عام ٢٠١8 م للدورة الحالية عدد اجتماعين.

االجتماع الثاني - ٢٠18/٠7/31ماالجتماع االول -  ٢٠18/٠٥/٢1مطبيعة العضويةاالسم

√√الرئيسرائد عبداهلل اسماعيل

√√عضو اللجنةإبراهيم محمد أبوعباة

√√عضو اللجنةسليمان عبدالعزيز التويجري

اللجنة التنفيذية

أعضاء اللجنة التنفيذية

مهام اللجنة التنفيذية
تشتمل مهام اللجنة التنفيذية على ما يلي:

• دراسة النظم واللوائح والسياسات والبرامج التنفيذية وإجراء ما يلزم من تعديل أو إضافات عليها.
• مراجعة أهداف الموازنة السنوية قبل رفعها لمجلس اإلدارة لالعتماد ومتابعة تنفيذها

• التوصية لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بتوزيع األرباح
• اإلشراف على إعداد الدراسات االقتصادية واالستشارية

• متابعة تنفيذ برامج نظم المعلومات المتكاملة للشركة
• دراسة وضع التمويل وتدبير االحتياجات المالية الالزمة للشركة

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

سليمان عبدالعزيز التويجري
رئيس

إبراهيم محمد أبوعباة
 عضو

سليمان عبداهلل السكران
عضو

خالد ناصر المعمر
عضو

رائد عبداهلل إسماعيل
عضو
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الحوكمة

• دراسة كافة األعمال والمواضيع التي يمكن أن تؤثر على صورة الشركة
• دراسة المشاريع واالستثمارات الجديدة ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة

• متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية
• متابعة أوضاع الشركة المالية وسياستها التشغيلية والتسويقية

• رفع تقارير لمجلس اإلدارة بما أنجزته اللجنة من أعمال وما اتخذته من قرارات وتوصيات
• تنفيذ أي مهام أو مسؤوليات يحددها لها مجلس اإلدارة

وقد بلغت اجتماعات اللجنة خالل عام ٢٠١8 م عدد ثالثة اجتماعات.

االجتماع االولطبيعة العضويةاالسم
٢٠18/٠٥/٠٦م

االجتماع الثاني
٢٠18/٠٥/٢1م

االجتماع الثالث
٢٠18/٠٦/٠7م

√√√الرئيسسليمان عبدالعزيز التويجري

√√√عضوإبراهيم محمد أبوعباة

√√√عضوسليمان عبداهلل السكران

√√√عضورائد عبداهلل إسماعيل
خالد ناصر المعمر

* العضو مستقيل
√√√عضو

* انتهت عضوية أ.خالد المعمر من مجلس اإلدارة واللجان التابعة اعتباراً من تاريخ 2018/11/04م

لجنة االستثمار

أعضاء لجنة االستثمار

مهام لجنة االستثمار
تشتمل مهام لجنة االستثمار على ما يلي:

• مراجعة واعتماد سياسة االستثمار العامة للشركة و التي تشمل ) فلسفة و استراتيجية االستثمار، الخ (.
• مراجعة عروض وفرص االستثمار وترتيبها حسب األولوية وفقًا لمعايير تقييم االستثمار المحددة، والموافقة على االستثمارات

الجديدة المزمع إجراؤها، بحد أقصى قدره ٥٠ مليون ريال سعودي. وبالنسبة ألي استثمارات أكبر من هذه القيمة، تقوم لجنة 
االستثمارات بتقديم توصياتها إلى مجلس إدارة الشركة بشأنها.

• مراجعة واعتماد عروض االستحواذ واالستثمارات وفقا الستراتيجية الشركة العامة.
• مراقبة تنفيذ وأيضًا النتائج المالية والتكامل الستثمارات الشركة باإلضافة إلى كافة المعامالت االستثمارية كاالستحواذ، 

والدخول في شركات محاصة وأعمال التصفية.
• المراجعة والتوصية بخصوص أي تحالفات استراتيجية قد تقوم شركة نادك بها.

• مراجعة واعتماد خطة نادك لالستثمارات.
• مراجعة سياسة الشركة للمشتقات المالية وأيضًا كافة معامالت التحوط لتوفير إطار الستخدام معامالت المشتقات والتحوط

من قبل الشركة، ومراقبة هذه المعامالت ومخاطر االستثمار التي قد تتعرض لها الشركة.
• رفع تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة حول أنشطة لجنة االستثمار والقضايا والتوصيات ذات الصلة.

• مراجعة أي تقارير أخرى تصدرها الشركة وتتعلق بمسؤوليات اللجنة.
• مراجعة وتقييم مدى كفاية الميثاق سنويًا، وطلب موافقة مجلس اإلدارة على أية تغييرات مقترحة، وضمان اإلفصاح المناسب

عن تلك التغيرات.

مازن أحمد الجبير
رئيس

عالء عبداهلل الهاشم
 عضو

خالد ناصر المعمر 
عضو
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• التأكيد سنويًا على أن جميع المسؤوليات الموضحة في مهام اللجنة قد نَُفَذت كليًا.
• تقييم أداء لجنة االستثمار وأعضاءها بصورة دورية ومنتظمة.

وقد بلغت اجتماعات اللجنة خالل عام ٢٠١8 م عدد ثالثة اجتماعات.

االجتماع االولطبيعة العضويةاالسم
٢٠18/٠٥/1٠م

االجتماع الثاني
٢٠18/٠٥/٢٠م

االجتماع الثالث
٢٠18/٠7/3٠م

مازن أحمد الجبير
ممثل صندوق االستثمارات العامة

√√√رئيس اللجنة

√√√عضوعالء عبداهلل الهاشم

√√√عضوخالد ناصر المعمر

سياسة الشركة في توزيع األرباح

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

• تَُجنْب ١٠% )عشرة بالمائة( من األرباح الصافية لتكوين اإلحتياطي النظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا 
التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور )٣٠٪( من رأس المال المدفوع.

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

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

الشركة أو لمعاونة ما يكون قائمًا من هذه المؤسسات.

• يُوزع من الباقي بعد ذلك على الُمَساهمين نسبة تمثل )٥%( من رأس مال الشركة المدفوع.

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

مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

• يجوز للشركة القيام بتوزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية وفقًا للتنظيمات الصادرة من الجهات المختصة.
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لكل من رئيس مجلس اإلدارة )مازن أحمد الجبير ( ونائب رئيس المجلس )إبراهيم محمد أبوعباة( وعضو المجلس )سليمان عبدالعزيز 
التويجري( عالقات تعامل مع الشركة )بيع وشراء( كونهم أعضاء في مجالس إدارات الشركات المتعامل معها ولم يطرأ على 
هذه التعاقدات أي تغيير خالل العام 2018م وتمت بفترات سابقة لعضوياتهم. وهي مبينة في اإليضاح رقم )34( ضمن القوائم 

المالية، علمًا بان األعضاء األخرين والمدير المالي قدموا إقرارات بعدم وجود أعمال أو عقود مع الشركة لهم مصلحة فيها.

طبيعة العامل / الشركة
التعاقد

مبلغ التعامل / 
التعاقد

مدة التعامل / 
التعاقد

شروط التعامل / 
طبيعة العالقة / االسمالتعاقد

الطيار  مجموعة 
للسفر

تقديم خدمات السفر 
حسب شروط التعاقد سنة٦٫٣٧٦٫٥٤٧للشركة

المتعارف عليها
عضو مجلس اإلدارة

مازن أحمد الجبير

شركة تكوين 
المتطورة للصناعات

بيع مواد بالستيكية 
حسب شروط التعاقد سنة٢٦٫٥٧٩٫٠٠٣للشركة

المتعارف عليها
عضو مجلس اإلدارة
سليمان عبدالعزيز 

التويجري
شركة سيقاف 

للحلول المتكاملة 
المحدودة

بيع أسمدة ووقود 
حسب شروط التعاقد سنة٢٫٠٠٧٫٤٢٠للشركة

المتعارف عليها
عضو مجلس المديرين

إبراهيم محمد أبو عباة

شركة الوطنية 
حسب شروط التعاقد سنة-بيع زيت زيتون للشركةالزراعية

المتعارف عليها
عضو مجلس المديرين

إبراهيم محمد أبو عباة

كافة األعمال أعاله تمت عن طريق المنافسة العامة

المدفوعات النظامية والغرامات المفروضة على الشركة

التعامالت مع أطراف ذوي العالقة

المدفوعات النظامية
خالل العام تم تسديد المبالغ التالية:

المدفوعات الحكومية  2018م

المسدد البيان
)مليون ريال(

المستحق حتى نهاية الفترة 
المالية السنوية ولم يسدد

)مليون ريال(

 بيان االسبابوصف موجز لها

تأشيرات وجوزات ومكتب عمل ورسوم 
البلديات

تاشيرات ورسوم مكتب عمل -49,200.00
وتجديد اقامات  ورسوم 

بلديات

صافي ضريبة القيمة 48,200.000.255ضريبة القيمة المضافة
المضافة

المستحق عبارة عن 
ضريبة القيمة المضافة  

ديسمبر2018- تسدد 
في يناير2019-م

ضريبة االستقطاع المدفوعة 97.0034,323.00ضريبة االستقطاع والزكاة
خالل العام 2018

المستحق عبارة مخصص 
الزكاة )القوائم المالية 

إيضاح رقم 28(
مبلغ التأمينات المسددة 20,780.001.7التأمينات االجتماعية

خالل العام 2018م
المستحق عبارة عن 

تأمينات  ديسمبر2018- 
تسدد في يناير2019-م

الرسوم الجمركية المسددة -5,915.00رسوم جمركية
خالل العام 2018 م  حسب 

بيان الجمارك

124,192.00اإلجمالي

الحوكمة
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الجزاءات والغرامات
لم تفرض على شركة نادك أية جزاءات أو غرامات خالل عام 2018م من هيئة السوق المالية أو من الجهات االشرافية والتنظيمية 

األخرى.

رأي لجنة المراجعة في الرقابة الداخلية
ُمه لها إدارة الشركة من تقارير دورية و من خالل دورها اإلشرافي  أْبَدت اللجنة رأيها عن الرقابة الداخلية في الشركة بناءاً على ما تَُقدِّ
بمتابعة أعمال وتقارير إدارة المراجعة الداخلية، والتي تتحقق من فاعلية نظم وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وأيضًا لما يقوم به 
مراجع الحسابات الخارجي من تقييم للنظام الرقابي من خالل مراجعته الدورية، وعليه فإنه لم يتضح للجنة أي أوجه قصور جوهرية 

في نظام الرقابة الداخلية بالشركة يستلزم معها القيام بلفت نظر الجمعية العامة بشأنها.

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة
التوجد توصيات للجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس اإلدارة أو رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة 

بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين 
– علمًا بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائه

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

أعلنت شركة )نادك( عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة القادمة

أعلنت )نادك( بتاريخ ٢٠١8/٠٢/١١م لمساهيمها الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة التي 
تبدأ أعمالها اعتباراً من ٢٠١8/٠٤/٠١م ولمدة ثالث سنوات ميالدية بإذن هلل، حيث  إن الدورة الحالية ستنتهي في ٢٠١8/٠٣/٣١م 
أخذ  القادم والذي سيتم اإلعالن عنه الحقًا بعد  العامة  الجمعية  اجتماع  الجديدة في  للدورة  اإلدارة  انتخاب مجلس  وسوف يتم 
اإلدارة،  مجلس  لعضوية  أكثر  أو  آخر  شخص  أو  نفسه  ترشيح  مساهم  لكل  يحق  حيث  المختصة،  الجهات  من  الالزمة  الموافقات 
وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال على أن يتقدم بإخطار الترشيح للجنة المكافآت والترشيحات اعتباراً من يوم الثالثاء 
٢٠١8/٠٢/١٣م وحتى موعد أقصاه يوم االربعاء ٢٠١8/٠٣/١٤م وتتوفر فيهم سياسات ومعايير العضوية في مجلس إدارة 
الشركة المعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٠م والتي يمكن االطالع عليها )بالمرفق( 
وذلك وفقًا للشروط والضوابط الواردة في نظام الشركات وقواعد التسجيل واالدراج والئحة حوكمة الشركات الصادرتين من هيئة 

السوق المالية.

دانون  الصافي  شركة  في  الحصص  جميع  على  لالستحواذ  نهائية  اتفاقية  توقيعها  عن  )نادك(  أعلنت 
المحدودة عن طريق زيادة رأس مال شركة )نادك( من خالل إصدار أسهم للشركاء في شركة الصافي دانون 

المحدودة

٢٠١8/٠٣/٢٥م  الموافق  ١٤٣٩/٧/8هـ  بتاريخ  )االتفاقية(  نهائية  شراء  اتفاقية  إبرام  عن  ٢٠١8/٠٣/٢٥م  بتاريخ  )نادك(  أعلنت 
لشراء ١٠٠٪ من الحصص في شركة الصافي دانون المحدودة )شركة الصافي دانون( مع كل من شركة الصافي القابضة وشركة 

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

أعلنت )نادك( لمساهميها دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع االول(

أعلنت )نادك( بتاريخ ٢٠١8/٠٣/٢8م دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي انعقدت في الساعة 
)السابعة والنصف( من مساء يــوم األربعاء ١٤٣٩/٠٧/٢٥هــ الموافق ٢٠١8/٠٤/١١م بمقر إدارة الشركة

أعلنت )نادك( عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول(

األول(  )االجتماع  للشركة  العادية  العامة  الجمعية  اجتماع  نتائج  عن  الكرام  لمساهميها  ٢٠١8/٠٤/١٢م  بتاريخ  )نادك(  أعلنت 
المنعقدة في تمام الساعة )السابعة والنصف( من مساء يــوم األربعاء ١٤٣٩/٠٧/٢٥هــ الموافق ٢٠١8/٠٤/١١م بمقر إدارة 

الشركة الواقع بحي المربع جنوب فندق قصر الرياض بمدينة الرياض ، باكتمال النصاب النظامي الالزم لالنعقاد بنسبة ٧٤٫٩٧٪.

تعلن شركة )نادك( عن استقالة عضو في لجنة المراجعة وتعيين بديل له

أعلنت )نادك( بتاريخ ٢٠١8/٠٤/٢٢م عن استقالة عضو لجنة المراجعة االستاذ / مازن أحمد الجبير )عضو غير تنفيذي ممثل صندوق 
بند من  لوجود  نظراً  تاريخ ٢١-٠٤-٢٠١8م  بها بموجب خطاب خطي في  تقدم  والتي  اللجنة  العامة( من عضوية  االستثمارات 
جدول أعمال إجتماع المجلس يخص اختيار رئيس لمجلس اإلدارة وهذا القرار لضمان التقيد بالمتطلبات الواردة في اللوائح واألنظمة 
ذات الصلة في حال تم اختيار العضو لرئاسة المجلس، وقد وافق مجلس اإلدارة على طلب االستقالة في اجتماعه المنعقد هذا 

اليوم األحد بتاريخ ٢٢-٠٤-٢٠١8م وتسري ابتداءاً من ٢٢-٠٤-٢٠١8م. 

وأعلنت )نادك( عن قرار المجلس المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١8/٠٤/٢٢م بتعيين األستاذ / عالء عبداهلل الهاشم )عضو 
مجلس اإلدارة مستقل( عضواً في لجنة المراجعة بالمكان الشاغر وذلك بموجب االستقالة المقدمة من األستاذ / مازن الجبير، حيث 
يكمل العضو الجديد مدة سلفه اعتباراً من تاريخ قرار المجلس وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس اإلدارة ولجنة المراجعة بتاريخ 
٢٠٢١/٠٤/١٠م، علمًا بأن موافقة المجلس ال تعتبر نهائية بالنسبة لعضويته في اللجنة، وسوف يتم عرض هذا التعيين على أول 

اجتماع للجمعية العامة للشركة إلقراره

األحداث الهامة
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أعلنت )نادك( عن اختيار رئيس مجلس اإلدارة وممثلي الشركة

أعلنت )نادك( بتاريخ ٢٠١8/٠٤/٢٢م بأن مجلس اإلدارة في يوم األحد ٠٦-٠8-١٤٣٩هـ الموافق ٢٢-٠٤-٢٠١8م عقد اجتماعه 
األول في دورته الجديدة التي تبدأ من ١١-٠٤-٢٠١8م وتنتهي في ١٠-٠٤-٢٠٢١م وقرر تعيين األستاذ/ مازن أحمد الجبير 

 )عضو غير تنفيذي ممثل صندوق االستثمارات العامة( رئيسًا لمجلس اإلدارة.

ووافق المجلس على تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى السوق المالية السعودية )تداول(.

أعلنت ) نادك ( عن اختيار نائب رئيس مجلس اإلدارة وتشكيل لجان المجلس

أعلنت )نادك( ٢٠١8/٠٤/٢٩م لمساهميها الكرام بأن مجلس اإلدارة في دورته التي تبدأ بتاريخ ١١-٠٤-٢٠١8م وتنتهي بتاريخ 
المتعلقة  القرارات  ٢٦-٠٤-٢٠١8م  الموافق  ١٠-٠8-١٤٣٩هـ  بتاريخ  الخميس  يوم  مساء  بالتمرير  اتخذ  ١٠-٠٤-٢٠٢١م.قد 

باختيار نائب رئيس مجلس اإلدارة و تشكيل لجان مجلس اإلدارة )اللجنة التنفيذية – لجنة المكافآت والترشيحات – لجنة االستثمار(.

أعلنت )نادك( عن حصولها على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة من إتمام عملية التركز االقتصادي 
باستحواذ شركة )نادك( على شركة الصافي دانون المحدودة

أعلنت )نادك( بتاريخ ٢٠١8/٠٧/٠٣م أنه الحاقًا إلعالنها المنشور على موقع تداول في تاريخ ١٤٣٩/٧/8هـ الموافق ٢٠١8/٣/٢٥م 
رأس مال  زيادة  المحدودة عن طريق  دانون  الصافي  الحصص في شركة  نهائية لالستحواذ على جميع  اتفاقية  توقيع  بخصوص 
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك( من خالل إصدار أسهم للشركاء في شركة الصافي دانون المحدودة )صفقة االستحواذ(، 
اجتماعه رقم  العامة للمنافسة في  الهيئة  إدارة  الكرام عن صدور قرار مجلس  المساهمين  أن تعلن للسادة  الشركة  فإنه يسر 
)٥٣( المنعقد يوم االثنين ١٤٣٩/١٠/١8ه الموافق ٢٠١8/٧/٢م بعدم الممانعة من إتمام عملية التركز االقتصادي باستحواذ 

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك( على شركة الصافي دانون المحدودة.

أعلنت )نادك( عن إيقاف زراعة األعالف الخضراء تنفيذاً للقرار الصادر من مجلس الوزراء

الوزراء رقم )٦٦( وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٢٥هـ  بأنه تمشيًا مع قرار مجلس  الكرام  بتاريخ ٢٠١8/١١/٠٤م لمساهميها  )نادك(  أعلنت 
مختلف  في  األعالف  زراعة  عن  تمامًا  توقفت  أنها  عن  ١٤٤٠/٠٢/٢٥هـ  تاريخ  من  اعتباراً  الخضراء  األعالف  زراعة  بإيقاف  القاضي 

مشاريعها الزراعية بالمملكة العربية السعودية وذلك بما ينسجم مع سياسة وخطط الدولة )رعاها اهلل(.

وستقوم الشركة باستيراد كامل احتياجاتها من األعالف الخضراء لمزارع أبقارها في المملكة من استثماراتها الذاتية من مشروعها 
الزراعي بجمهورية السودان ومن خالل التعاقدات التي قامت بها مع عدد من الموردين من خارج المملكة.

وأنها ستقوم قبل نهاية العام الحالي ٢٠١8م )بإذن اهلل( اإلعالن عن أي أثر مالي )إن وجد( جراء عملية االيقاف وذلك بعد اإلنتهاء 
من تقييم الخطة الزراعية للمحاصيل التي ال يشملها قرار االيقاف وامكانية اإلستفادة من األصول الزراعية بأن يتم نقلها لمشروع 

الشركة في جمهورية السودان.

أعلنت )نادك( عن استقالة عضو مجلس إدارة

أعلنت )نادك( بتاريخ ٢٠١8/١١/٠٥م أن األستاذ/ خالد ناصر عبدالرحمن المعمر عضو مجلس اإلدارة )غير 
تنفيذي( وعضو )اللجنة التنفيذية-لجنة االستثمار( قد تقدم بتاريخ ٢٠١8/١١/٠٤م باستقالته 

المجلس  قبل  وقد  بعاليه  إليها  المشار  اللجان  وعضوية  اإلدارة  مجلس  عضوية  من 
وتعود  تقديمها،  تاريخ  من  اعتباراً  طلبه  على  بناءاً  االستقالة  وتسري  االستقالة 

أسباب االستقالة الرتباطاته الشخصية وظروفه العملية.
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أعلنت )نادك( إعالن إلحاقي عن إيقاف زراعة األعالف الخضراء تنفيذاً للقرار الصادر من مجلس الوزراء
أعلنت )نادك( بتاريخ ٢٠١8/١٢/٣٠م لمساهميها الكرام إعالن إلحاقي لإلعالن بتاريخ ٢٠١8/١١/٠٤م بخصوص قرار إيقاف زراعة 
الوزراء رقم )٦٦( وتاريخ  السعودية، تمشيًا مع قرار مجلس  العربية  بالمملكة  الزراعية  الخضراء في مختلف مشاريعها  األعالف 

١٤٣٧/٠٢/٢٥هـ القاضي بإيقاف زراعة األعالف الخضراء اعتباراً من تاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٥هـ.

حيث أن الشركة أشارت في إعالنها إلى أنه سيتم قبل نهاية العام الحالي ٢٠١8م اإلعالن عن أي أثر مالي )إن وجد( جراء عملية 
األصول  من  اإلستفادة  وإمكانية  اإليقاف  قرار  يشملها  ال  التي  للمحاصيل  الزراعية  الخطة  تقييم  من  اإلنتهاء  بعد  وذلك  االيقاف، 

الزراعية بأن يتم نقلها لمشروع الشركة في جمهورية السودان.

التقييم  إكتمال عملية  اإليقاف لعدم  الناتج من قرار  )إن وجد(  المالي  األثر  إعالن  تتمكن من  لن  بأنها  بإحاطة مساهميها  وقامت 
المشار إليها بعاليه نظراً لوجود عدداً من المتغيرات التي تمر بها المرحلة الحالية والتي تؤثر بشكل مباشر على عملية التقييم، 
ومن المتوقع أن يتم اإلنتهاء منها خالل الربع األول من عام ٢٠١٩م مما سيمنح ذلك الشركة الوقت الكافي إلتمام المرحلة 

والتأكد منها، وسيتم اإلعالن عن األثر المالي )إن وجد( في حينه.

االسم
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من أهم المشاريع المستقبلية للشركة االستثمار في بدائل مصادر الطاقة في مشاريعها ومن هذه التقنيات الواعدة بالمستقبل 
توليد الطاقة الشمسية لما حققته من نمو وتطور وتنوي الشركة استيفاء الدراسات الالزمة لهذه المصادر البديلة.

واعتمد  تأثيرها،  ومدى  نوعيتها  حيث  من  تتباين  التي  المخاطر  من  العديد  تكتنفها  والتجارية  اإلنتاجية  األعمال  كافة  أن  شك  ال 
المجلس تقييم المخاطر بناءاً على نتائج المراجعة الداخلية في عام ٢٠١٤م ، ورأى المجلس بقراره استمرار تولي لجنة المراجعة 
وادارة المراجعة الجزء األهم من عملية التقييم واالشراف على المخاطر ، واحتوى نطاق عمل الدراسة المعتمد سجل المخاطر 
وسجل خطة المراجعة لثالث سنوات مبنية على المخاطر لقطاعي الشركة ، وقد تم عمل تحديث لعملية تقييم المخاطر خالل عام 

٢٠١٧م لجميع اإلدارات واألنشطة القابلة للمراجعة.

على  المخاطر  أهم  ومن  المخاطر،  تلك  بعض  من  جزئيًا  او  كليًا  للحد  واإلجراءت  السياسات  من   مجموعة  باتباع  الشركة  وتقوم 
النشاطات التي تزاولها الشركة ما يلي: 

مخاطر تنظيمية واقتصادية عامة
وهي القرارات التي تصدر من الجهات الرسمية في الدولة كايقاف زراعة االعالف الخضراء مما يؤثر على الشركة في تأمين احتياج 
مزارع ابقارها من االعالف، وللحد من أثر ذلك بدأت الشركة في تنفيذ جزء من خططها الرامية الى استصالح اراضي زراعية خارجية 
وخالل هذا العام أنهت مرحلتها االولى )التجريبية( بمشروعها في جمهورية السودان، مما يساهم ذلك في تأمين جزء من االعالف 

لقطيع االبقار. 

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

لالستفادة من مصادر الطاقة البديلة.

مخاطر اإلنتاج والتشغيل
وتتعلق بما قد يواجه نشاطات الشركة من حوادث أو معوقات تكون مؤثرة على اإلنتاج والتشغيل وتقوم الشركة باتباع مجموعة 
من السياسات واإلجراءات الصارمة لمراقبة وضبط عمليات اإلنتاج والتشغيل لضمان جودة منتجاتها وتجنب الحوادث المفاجئه أو 

الحد من تأثيرها السلبي، ومن ذلك التغطية التأمينية على األصول وتوقف عمليات اإلنتاج ألسباب طارئة.

ومن المخاطر التي تندرج تحت هذا العنوان ما قد يحدث من زيادات كبيرة في بنود تكلفة المنتجات أو صدور قرارات من الجهات 
بالكميات او األسعار والذي قد ينعكس  الخارجية تقيد أو تؤثر على تأمين مواد ومستلزمات اإلنتاج سواءاً  الداخلية أو  الرسمية 

سلبًا على أعمال الشركة ونتائجها. 

مخاطر األوبئة 
وهي تتعلق بما قد يتعرض له قطيع األبقار في الشركة من أمراض وبائية في جميع األوقات، ولدى الشركة بهذا 

الخصوص إجراءات مشددة لحماية القطيع إن كان باالنتقال للقطيع من الخارج أو نشوؤه داخليا، ويجدر الذكر بأن 
الوقاية  أنواع  تفرد مشروع نادك في منطقة مستقلة غير مجاورة لمشاريع مواشي أخرى يشكل أهم 

والحماية لقطيعها من األبقار.

المخاطر المناخية واألمراض الزراعية 

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

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

من مستلزمات للوقاية ومكافحة تلك األوبئة.

الخطط المستقبلية

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

المنتجات وتؤثر سلبًا على نتائج الشركة.

ومن هذه المخاطر أيضًا المعوقات التي قد تواجه تسويق بعض منتجات الشركة سواًء الداخلية منها أو الخارجية، وفيما يتعلق 
بالمعوقات الداخلية فإن الشركة تحرص على الدراسة الجيدة للسوق وفرص النمو وعمل الخطط الالزمة قبل طرح أي منتج جديد.

مخاطر االئتمان
بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد أعمال مما يؤدي إلى خسارة مالية،  مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم وفاء الطرف المقابل 

تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التشغيلية )بصفة رئيسية للذمم المدانة التجارية( ومن أنشطة التمويل.

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

االنخفاض العادي في الذمم المدينة.

٣٣-٢ مخاطر السيولة 
يتم تسويتها  التي  المالية  بااللتزامات  المرتبطة  بااللتزامات  الوفاء  الشركة صعوبات في  السيولة هي مخاطر مواجهة  مخاطر 
من خالل تسليم نقد أو أصل مالي آخر. إن نهج الشركة في إدارة السيولة هو التأكد قدراإلمكان من أن لديها دائما سيولة كافية 
للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها في الظروف العادية والصعبة دون تكبد خسائر غير مقبولة أوالمخاطرة بسمعة الشركة، قد 
تنتج مخاطر السيولة من عدم القدرة على بيع األصل المالي بسرعة وعلى مقربة من قيمته العادلة، يتم استثمار جزءاً كبيراً من 
أموال الشركة في النقد وما في حكمه وهي متاحة بسهولة لتغطية المصروفات التشغيلية المتوقعة، بما في ذلك خدمة 

االلتزامات المالية.

إقرارات مجلس اإلدارة

•  أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
•  أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة أعد على أسس سليمة وينفذ بفاعلية.

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

توصية مجلس اإلدارة
يوصي مجلس اإلدارة الجمعية العامة للمساهمين بما يلي:

الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١8/١٢/٣١م.
الموافقة على القوائم المالية كما هي في ٢٠١8/١٢/٣١م .

الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١8/١٢/٣١م.
الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١8/١٢/٣١م.

الخاتمة
وفي ختام هذا التقرير فإن المجلس يؤكد لمساهمي الشركة على استمرار السعي لتحقيق ما يلبي تطلعاتهم، ونسأله سبحانه 
أن يديم على بالدنا نعمة األمن واألمان ويزيدها من فضلة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم 

اهلل. وآخر دعوانا آن الحمد هلل رب العالمين.

مجلس اإلدارة   
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القوائم 
المالية
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القوائم المالية
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الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم المالية 
وتقرير مراجع الحسابات المستقل

للسنة المنتهية في
31 ديسمبر 2018م
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قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2018م

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

)ريال سعودي()ريال سعودي(إيضاح

األصول
األصول غير المتداولة 

2,142,232,9582,313,655,521)13(ممتلكات وآالت ومعدات 
194,810,072210,071,810)18(مشاريع تحت التنفيذ

514,294,402482,372,981)14(أصول حيوية
8,003,6969,566,440)15(أصول غير ملموسة 

8,249,0004,324,000)17(استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
2,404,2862,712,537)21(مصروفات مدفوعات مقدمة

2,869,994,4143,022,703,289إجمالي األصول غير المتداولة 
 األصول المتداولة 

42,083,21034,698,907)16(أصول حيوية 
558,116,967632,157,879)19(المخزون 

22,026,09022,525,130)20(أصول حيوية مقتناه بغرض البيع
435,093,240341,344,197)21(مدينون تجاريون ومصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى 

35,219,47740,719,547)22(نقد وأرصدة لدى البنوك
1,092,538,9841,071,445,660إجمالي األصول المتداولة 

3,962,533,3984,094,148,949إجمالي األصول 
 حقوق المساهمين و االلتزامات

 حقوق المساهمين 
847,000,000847,000,000)23(رأس المال 

180,673,185180,499,041)24(احتياطي نظامي 
)80,787(19,113,701)26(احتياطيات أخرى

399,466,374397,899,078أرباح محتجزه 
1,446,253,2601,425,317,332إجمالي حقوق الملكية 
 االلتزامات غير المتداولة 

658,517,9321,073,893,414)27(عقود مرابحة وقروض طويلة األجل
6,726,36915,773,301إيرادات مؤجلة

164,818,261166,876,242)29(التزامات مزايا الموظفين
830,062,5621,256,542,957إجمالي االلتزامات غير المتداولة 

 االلتزامات المتداولة 
442,393,892404,886,418)30(دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى 
754,892,275491,364,358)27(قروض عقود مرابحة  قصيرة األجل 

420,990,497450,617,496)27(قسط متداول من عقود مرابحة وقروض طويلة األجل
33,618,11533,842,272)25(دائنو توزيعات األرباح

34,322,79731,578,116)28(مخصص زكاة 
1,686,217,5761,412,288,660إجمالي االلتزامات المتداولة 

2,516,280,1382,668,831,617إجمالي االلتزامات  
3,962,533,3984,094,148,949إجمالي حقوق المساهمين و االلتزامات

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )٣٥( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

القوائم المالية

قائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

السنة المنتهية في 31   
ديسمبر ٢٠18م

السنة المنتهية في 31 
ديسمبر ٢٠17م

)ريال سعودي()ريال سعودي(إيضاح  

    

٢,٠٣٢,٤8٣,٤٥٩ ٢,٠٩٦,٠٢٦,٠٤٤ )٦(اإليرادات

)١,٣٠١,٣٩٩,٧٢٥()1,3٢٠,٩٤٦,٠٤٤()7(تكلفة اإليرادات 

731,٠83,73٤ 77٥,٠8٠,٠٠٠  إجمالي الربح 

)٥٤8,٣٠٤,١8٤()٥٢٥,٥77,٦٥٩()8(مصروفات البيع والتسويق 

)١٠٠,١٧٢,٣٣8()11٩,٠33,1٤٥()٩(مصروفات عمومية وإدارية 

)٥٣٠,٥٦٥()٦,٦7٩,7٥٩()٢1( خسائراالنخفاض في قيمة الذمم التجارية

١٥,٥٤٦,١١١ 1,1٥8,٩٢٢ )1٠( إيرادات أخرى - صافي

-   )٥٢,٦7٤,٦71()13(خسائراالنخفاض في قيمة األصول 

)٦33,٤٦٠,٩7٦()7٠٢,8٠٦,31٢( إجمالي المصروفات 

٩7,٦٢٢,7٥8 7٢,٢73,٦88  الربح من العمليات

)٥٩,٩١٧,٥٠١()٦7,٥٩8,٦٢٠()11(تكلفة التمويل والتسهيالت البنكية 

37,7٠٥,٢٥7 ٤,٦7٥,٠٦8  الدخل قبل الزكاة 

٢,٢٣٦,١٦٤ )٢,٩33,٦٢8()٢8(الزكاة 

3٩,٩٤1,٤٢1 1,7٤1,٤٤٠  ربح السنة 

    

3٩,٩٤1,٤٢1 1,7٤1,٤٤٠ )1٢(ربحية السهم وفقًا لدخل السنة العائد إلى المساهمين 

٠٫٤٧ ٠.٠٢ األساسية والمخفضة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )٣٥( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

٣١ ديسمبر ٢٠١٧م31 ديسمبر ٢٠18م  

)ريال سعودي( )ريال سعودي( إيضاح  

٣٩,٩٤١,٤٢١ 1,7٤1,٤٤٠  ربح السنة 

بنود لن يعاد تصنيفها في قائمة الربح أو الخسارة 
)٣٩,٣٥٦(1٥,٢٦٩,٤88 )٢٩(مكاسب )خسائر( إعادة القياس في خطط المنافع المحددة

                                -   3,٩٢٥,٠٠٠ )17(التغير في القيمة العادلة الستثمارات في أدوات حقوق الملكية من خالل الدخل الشامل اآلخر

)٣٩,٣٥٦(1٩,1٩٤,٤88  إجمالي الدخل )الخسائر( الشاملة األخرى التي لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة

بنود قد يعاد تصنيفها الحقًا في قائمة الربح أو الخسارة 
)٥,٩8٤,٠٠٠(   -التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع 

)٥,٩8٤,٠٠٠(-    إجمالي الخسائر الشاملة األخرى التي قد يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة

19,194,488 )6,023,356(
٣٣,٩١8,٠٦٥ ٢٠,٩3٥,٩٢8  الدخل الشامل للسنة  

٣٣,٩١8,٠٦٥ ٢٠,٩3٥,٩٢8  ما يخص حملة األسهم العادية 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )٣٥( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

قائمة التغير في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

االحتياطي رأس المال 
إجمالي حقوق  األرباح المحتجزةاحتياطيات أخرى النظامي 

المساهمين 

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

1,٤٢٥,317,33٢ 3٩7,8٩٩,٠78 )8٠,787(18٠,٤٩٩,٠٤1 8٤7,٠٠٠,٠٠٠ الرصيد في 1 يناير ٢٠18م 

1,7٤1,٤٤٠ 1,7٤1,٤٤٠ -   -   -   ربح السنة 

1٩,1٩٤,٤88 -   1٩,1٩٤,٤88 -   -   الدخل الشامل اآلخر للسنة

٢٠,٩3٥,٩٢8 1,7٤1,٤٤٠ 1٩,1٩٤,٤88 -   -   إجمالي الدخل الشامل اآلخر

-   )17٤,1٤٤(-   17٤,1٤٤ -   المحول إلي االحتياطي النظامي

-   -   -   -   -   احتياطيات أخرى

-   )17٤,1٤٤(-   17٤,1٤٤ -   المعامالت مع مساهمي الشركة

1,٤٤٦,٢٥3,٢٦٠ 3٩٩,٤٦٦,37٤ 1٩,113,7٠1 18٠,٦73,18٥ 8٤7,٠٠٠,٠٠٠ الرصيد في 31 ديسمبر ٢٠18م  

1,٤18,1٩٤,٦٩8 3٦1,٩٥1,7٩٩ 3٢,738,٠٠٠ 17٦,٥٠٤,8٩٩ 8٤7,٠٠٠,٠٠٠ الرصيد في 1 يناير ٢٠17م 

٣٩,٩٤١,٤٢١ ٣٩,٩٤١,٤٢١ -   -   -   ربح السنة 

)٦,٠٢٣,٣٥٦(-   )٦,٠٢٣,٣٥٦(-   -   الدخل الشامل اآلخر للسنة

33,٩18,٠٦٥ 3٩,٩٤1,٤٢1 )٦,٠٢3,3٥٦(-   -   إجمالي الدخل الشامل للسنة

-   )٣,٩٩٤,١٤٢(-   ٣,٩٩٤,١٤٢ -   المحول إلي احتياطي نظامي

)٢٦,٧٩٥,٤٣١(-   )٢٦,٧٩٥,٤٣١(-   -   احتياطيات أخرى

)٢٦,7٩٥,٤31()3,٩٩٤,1٤٢()٢٦,7٩٥,٤31(3,٩٩٤,1٤٢ -   المعامالت مع مساهمي الشركة

1,٤٢٥,317,33٢ 3٩7,8٩٩,٠78 )8٠,787(18٠,٤٩٩,٠٤1 8٤7,٠٠٠,٠٠٠ الرصيد في 31 ديسمبر ٢٠17م  

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )٣٥( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

القوائم المالية

قائمة التدفقات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١8 م

31 ديسمبر ٢٠17م31 ديسمبر ٢٠18م
)ريال سعودي()ريال سعودي(إيضاح 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
3٩,٩٤1,٤٢1 1,7٤1,٤٤٠ دخل السنة

 تعديالت لتسوية الدخل مع صافي التدفقات النقدية 

٣٢٦,٦٧٦,8١٣ ٢٦٩,٥٥٤,٦٦3 )1٤:13(االستهالكات
٢,٣٠٤,٢٩٤  2,892,195)1٥(اإلطفاءات

٥,٤٥٧,٢٧٤ ٥,٠٥٤,٦٢8 )٢8(مصروفات الزكاة 
)٧,٦٩٣,٤٣8()٢,1٢1,٠٠٠()٢8(مخصصات انتفى الغرض منها

)٢,٤٢٩,٢٠٠()٩,٠٤٦,٩33(االيرادات المؤجلة 
٢٣,٠٠8,١١١ 3٦,٤3٥,83٥ )٢٩(التزامات مزايا الموظفين )نهاية الخدمة(
٥٣٠,٥٦٥ ٦,٦7٩,7٥٩ )٢1(االنخفاض في قيمة المدينون التجاريون 

)٣١٥,٥٠٠()٤,٢81,781()1٩(صافي الحركة على مخصص االنخفاض في قيمة المخزون 
٥٩,٩١٧,٥٠١ ٦7,٥٩8,٦٢٠ )11(تكلفة التمويل 

٢٧,٦٠٥,٩١٧ ٢3,1٠٠,1٤٩ الخسارة من بيع ممتلكات وآالت ومعدات وأصول حيوية 
)٢٢,٠٠٠,٠٠٠(-   الربح من بيع استثمارات متاحة للبيع 

-   ٥٢,٦7٤,٦71 خسائر االنخفاض في قيمة ممتلكات وآالت ومعدات 
 ٤٥٠,٢8٤٥ ٢,٢٤٦3,٠٠3,7٥8

 التغير في 
)٧١,٣٦٤,٧٦8(78,8٢1,73٢ )٢٠:1٩(المخزون وأصول حيوية مقتناة بغرض البيع

١,٧٥٩,٠٤٧ )7,38٤,3٠3()16(أصول حيوية   
)١٣,٦٢٢,٦١٢()1٠٠,1٢٠,٥٥1()٢1(مدينون تجاريون ومصروفات مدفوعة مقدماّ وأرصدة مدينة اخرى 

)١٧٦,٢٠٤,٢٥٦(37,٥٠7,٤7٤ )30(دائنون تجاريون وأرصدة دائنة اخرى 
 ٤٥٩,1٠٦,٥٩8 1٩3,٥71,1٦٩

)١,٣٤٤,٣٧٧()188,٩٤7()٢8(المدفوع من الزكاة 
)٢٢,٢٥٤,١٠٧()٢3,٢٢٤,3٢8()٢٩(المدفوع من التزامات مزايا الموظفين 

1٦٩,٩7٢,٦8٥ ٤3٥,٦٩3,3٢٤ )٢٩(صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية 

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

)٤٢٧,٧٢٣,٢٥١()٢٤٤,٩٢8,11٦()1٥:13(مدفوعات لمشتريات ممتلكات وآالت ومعدات وأصول حيوية
٤٩,٠٣٩,١8٣ ٥3,٠3٢,٠٦3 متحصالت من مبيعات ممتلكات وآالت ومعدات وأصول حيوية

٢٥,٠٠٠,٠٠٠ -   )17(متحصالت من بيع إستثمارات في حقوق ملكية بالقيمة العادلة 
)3٥3,٦8٤,٠٦8()1٩1,8٩٦,٠٥3(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية 

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
٥٤١,٧٩٢,٠٩٦ 78,138,8٩7 متحصالت قروض بالمرابحة 
)٣١٣,٩٧٦,٢٣8()٢٦٢,3٤7,7٥٤(مدفوعات قروض بالمرابحة 

)٦٢,٧٩٥,٢٧٣()٦٤,8٦٤,3٢7(تكلفة التمويل والتسهيالت البنكية المدفوعة
)١٤,٤١٧()٢٢٤,1٥7()25(توزيعات ارباح 

1٦٥,٠٠٦,1٦8 )٢٤٩,٢٩7,3٤1(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( الناتجة من األنشطة التمويلية 
)18,7٠٥,٢1٥()٥,٥٠٠,٠71(صافي التغير في النقد وما في حكمه 

٥٩,٤٢٤,٧٦٢ ٤٠,71٩,٥٤7 )22(النقد وما في حكمه في اول الفترة 
٤٠,71٩,٥٤7 3٥,٢1٩,٤77 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )١( إلى )35( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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١- معلومات عن الشركة
الكريم  الملكي  المرسوم  )»الشركة«( بموجب  )نادك( شركة مساهمة سعودية  الزراعية  للتنمية  الوطنية  الشركة  تم تأسيس 
رقم )م/٤١( بتاريخ ١٧ شـوال ١٤٠١هـ )الموافق ١٧ أغسطس ١٩8١م( وتم تسجيلها بالسجل التجاري في مدينة الرياض تحت 

رقم )١٠١٠٠١8٧٩٥( وتاريخ ٢٦ ذو الحجة ١٣٩8هـ )الموافق ٢٦ نوفمبر ١٩٧8م(.

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

تبدأ السنة المالية للشركة في األول من يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العـام.
يقع المركز الرئيسي للشركة في:

الرياض – المملكة العربية السعودية 
ص.ب: ٢٥٥٧ الرياض ١١٤٦١

٢- أسس إعداد القوائم المالية 
٢-١ بيان االلتزام

السعودية  الهيئة  بواسطة  مطبق  هو  وكما  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  طبقًا  السنوية  المالية  القوائم  هذه  إعداد  تم 
للمحاسبين القانونيين واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الثابتة  ووفقا لقرار هيئة السوق المالية السعودي الصادر بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠١٦م والذي يمنع تطبيق إعادة التقيييم لألصول 
لفترة ثالثة سنوت من تاريخ تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي وعليه يجب تطبيق نموذج التكلفة لقياس األصول الثابتة من آالت 

ومعدات وأصول غير ملموسة وكذلك االستثمارات العقارية عند تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية .

٢-٢ أسس القياس 

تم إعداد هذه القوائم المالية السنوية طبقًا للتكلفة التاريخية فيما عدا البنود الهامة التالية والواردة في قائمة المركز المالي: 

المعيار  لمتطلبات  ووفقًا  اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم  الملكية  حقوق  أدوات  في  االستثمارات    •

الدولي للتقرير المالي رقم )١٣( ووفقًا للمستوى الثاني من التقييم.
القدرة عدم  حال  وفي   ، العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم  موثوق،  بشكل  العادلة  بالقيمة  قياسها  يمكن  والتي  الحيوية  األصول   •

على قياسها بالقيمة العادلة بشكل موثوق يتم قياسها بالتكلفة .  
المنافع المستقبلية ووفقًا لخطة  لاللتزامات  الحالية  بالقيمة  للموظفين  المحددة  المنافع  التزامات  االعتراف بمستحقات  يتم   •

٢-٣ عملة العرض والعملة الوظيفية

تم عرض هذه القوائم المالية السنوية بالريال السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية وكذلك عملة العرض للشركة، ما لم يذكر خالف ذلك.

٢-٤ تم إعادة تصنيف وتبويب أرقام المقارنة للسنة السابقة، عند الضرورة للتماشى مع تبويب السنة الحالية.

٣- السياسات المحاسبية الهامة
١- المعايير والتعديالت الصادرة الجديدة التي لم يتم تطبيقها.

فيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة للسنوات التي تبدأ في ١ يناير ٢٠١٩م مع السماح بالتطبيق 
المبكر ولكن لم تقم الشركة بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية السنوية. 

القوائم المالية

١- المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )١٦( – عقود االيجار

ويعترف  للمستأجرين.  الميزانية  في  اإليجار  عقود  على  واحد  محاسبي  نموذج   )١٦( رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  يقدم 
المستأجر بحق استخدام األصل المؤجر له والتي تمثل حقه في استخدام األصل األساسي وخصم اإليجار الذي يمثل التزامه بإجراء 
مدفوعات اإليجار. وهناك إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة. وتبقى محاسبة المؤجر 

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

سيحل المعيار الدولي للتقارير المالية )١٦( محل إرشادات اإليجارات الحالية بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم )١٧( عقود 
التأجير وتفسير لجنة تفسير المعاير الدولية للتقارير المالية )٤( تحديد ما إذا كان التعاقد يحتوي على عقود إيجار تشغيلية وتفسير 
لجنة المعايير الدولية )١٥( عقود التأجير التشغيلي وتفسير لجنة المعايير الدولية رقم )٢٧( تقييم جوهر المعامالت التي تأخذ 

الشكل القانوني لعقد اإليجار.

تطبق  التي  للمؤسسات  المبكر  بالتطبيق  يسمح  ٢٠١٩م.  يناير   ١ بعد  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  الفترات  على  المعيار  يسري 
المعيار الدولي للتقارير المالية ١٥ اإليرادات من العقود مع العمالء في أو قبل تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير 

المالية  رقم )١٦(.

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

وكذلك المستودعات والمكاتب المؤجرة. 

باإلضافة إلى ذلك، فإن طبيعة المصروفات المتعلقة بتلك اإليجارات ستتغير عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )١٦( 
على  الفوائد  ومصروفات  المؤجرة  األصول  استخدام  في  الحق  نتيجة  الثابت  القسط  أساس  على  التشغيلي  اإليجار  بمصروفات 

التزامات اإليجار. 

التحول 

قررت الشركة تطبيق األثر الرجعي المعدل، ووفقاَ لهذا النهج ال تتم إعادة عرض أرقام سنوات المقارنة وسيتم إجراء جميع التعديالت 
نتيجة تطبيق المعيار إعتباراَ من ١ يناير ٢٠١٩م، ستقوم الشركة باستخدام الوسائل العملية المتاحة وفقا للنهج المذكور مثل:

• استبعاد عقود اإليجار المتبقي من التزامها ١٢ شهر أوأقل إعتباراَ من تاريخ التطبيق.
• استبعاد التكلفة المباشرة األولية من قيمة حق استخدام األصل.

إختارت الشركة تطبيق المعيار على العقود التي تم تحديدها سابقاَ على أنها عقود إيجار طبقاَ للمعيار الدولي رقم )١٧( وتفسيرات 
لجنة تفسير المعايير رقم )٤( وبالتالي لن تطبق الشركة المعيار على العقود التي لم يتم تحديدها سابقاَ على أنها تحتوي على 

عقد إيجار. 

إختارت الشركة استخدام إعفاءات االعتراف بعقود اإليجار التي مدتها ١٢ شهر أو أقل وأيضاَ عقود اإليجار ذات القيمة 
المعيار  الناتج عن تطبيق  األثر  للمعيار، وتعمل الشركة حالياَ على تحديد  المنخفضة والمسموح بها طبقاَ 

المتوقع على األصول وااللتزامات وحقوق الملكية، إن إجراءات التطبيق للمعيار الدولي المذكور تسير 
كما هو مخطط له.  
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٢- التعديالت األخرى

ال يتوقع أن يكون للمعايير الجديدة أو المعدلة الواردة أدناه تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة:
• التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية )دورة ٢٠١٤م – ٢٠١٦م( تعديالت على معيـار الـتقارير المـالية الدولي رقم ١ 

ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٢8
• تصنيف وقياس الدفع على أساس السهم )تعديالت على المعيارالدولي للتقرير المالي ٢(

• التعديالت على تحويالت االستثمارات العقارية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ٤٠
• لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ٢٢ والخاصة بترجمة العمالت والمدفوعات المقدمة

٣- المعايير الجديدة والتعديالت الصادرة والغير سارية المفعول حتى اآلن:

ال يتوقع أن يكون للمعايير الجديدة أو المعدلة الواردة أدناه تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة:
• التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية )دورة ٢٠١٥م – ٢٠١٧م( تعديالت على معيـار الـتقارير المـالية الدولي رقم ٣ 

و١١ ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١٢و ٢٣.
• ميزات الدفعات المقدمة مع التعويض السلبي )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ٩(

• المنافع طويلة األجل في الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة )تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ٢8(
• تعديالت الخطة أو التقليص أو التسويات لمنافع الموظفين )تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ١٩(

• لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ٢٢ عدم التيقن من معالجات ضريبة الدخل
• تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٧ »عقود التأمين«

٢- التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة 

والمعيار  أدناه،  )ب -١(  رقم  بالفقرة  المالية  كما هو موضح  األدوات   )٩( رقم  الدولي  للمعيار  األولي  بالتطبيق  الشركة  قامت 
الدولي للتقرير المالي رقم )١٥( اإليراد من العمالء كما هو موضح بالفقرة )ب -٢( أدناه، وذلك اعتباراً من ١ يناير ٢٠١8م باستخدام 

نموذج األثر الرجعي المعدل ولذلك لن يكون هناك أثر على أرقام المقارنة.
إن األثر األولي لتطبيق تلك المعايير تعود بشكل مباشر على كاًل من :

• زيادة الخسائر المتوقعة والمعترف بها واالنخفاض في قيمة األصول المالية )الفقرة ب -١(
• عرض اإليرادات بصافي القيمة من عوائد المبيعات للعمالء )الفقرة ب -٢(

ب - ١( المعيار الدولي للتقرير المالي )٩( األدوات المالية 

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )٩( يحدد متطلبات إثبات وقياس األصول وااللتزامات المالية وبعض عقود الشراء أو بيع بعض 
البنود الغير مالية، كما يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم )٣٩( »األدوات المالية – االعتراف والقياس«.

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

1- تصنيف وقياس األصول المالية وااللتزامات المالية 

والتي   )٣٩( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  في  الحالية  بالمتطلبات   )٩( رقم  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  يحتفظ  كبير  بشكل 
تهدف إلى تصنيف وقياس األصول و االلتزامات المالية، إال أنه يستبعد تلك الفئات الواردة سابقًا في معيار المحاسبة الدولي رقم 
)٣٩( المتعلقة باألصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق والقروض والمديونيات واإلستثمارات المتاحة للبيع. لم يكن 

لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )٩( أثراً جوهريًا على السياسات المحاسبية للشركة فيما يتعلق بااللتزامات المالية. 
وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )٩( وعند اإلثبات األولي، فإنه يتم تصنيف األصول المالية على أنها أصواًل مالية مقاسة 
بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )استثمارات في أدوات الدين(، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر )استثمارات في أدوات حقوق الملكية(، أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

القوائم المالية
3-  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

إن تصنيف األصول المالية وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )٩( عادًة ما يستند إلى نموذج األعمال الذي يتم من خالله إدارة 
األصول المالية وكذلك خصائص تدفقاتها النقدية.

التاليين وال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل  تقاس األصول المالية بالتكلفة المطفأة في حال إستيفائها كاًل من الشرطين 
الربح أو الخسارة:

• يتم اإلحتفاظ بتلك األصول ضمن نموذج األعمال لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية. 
• تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ

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

قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
• يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية. 
• تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ

القائم. 

إن جميع األصول المالية الغير مصنفة كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ووفقًا لما تم 
المشتقة األخرى وعند  المالية  الخسارة، وهذا يتضمن جميع األصول  أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  بيانه أعاله، يتم قياسها 
القياس  أخرى تستوفي شروط ومتطلبات  بطريقة  والتي  المالية  األصول  نهائي  أن تخصص بشكل  للشركة  يحق  األولي  االثبات 
بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وإذا 
قامت الشركة بذلك فإنها تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أو بأخرى أو تخفيض عدم التطابق بشكل 

كبير.

القياس الالحق األصل المالي 

األصول المالية بالتكلفة المطفأة

يتــم القيــاس الالحــق لتلــك األصــول باســتخدام التكلفــة المطفــأة باســتخدام ســعر الفائــدة الفعلــي، يتــم 
تخفيــض التكلفــة المطفــأة بخســائر اإلنخفــاض فــي القيمــة )الفقــرة )2( مــن إيضــاح )ب 1-(، يتــم إثبــات 
إيــرادات الفائــدة وأربــاح وخســائر تحويــل العمــالت األجنبيــة واالنخفــاض فــي القيمــة ضمــن األربــاح أو الخســائر. 

يتــم إثبــات أي ربــح أو خســارة ضمــن األربــاح أو الخســائر 

االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

يتــم القيــاس الالحــق لهــذه األصــول بالقيمــة العادلــة، يتــم إثبــات توزيعــات األربــاح كإيــرادات ضمــن األربــاح أو 
الخســائر مــا لــم تمثــل توزيعــات األربــاح بشــكل واضــح اســترداد جــزء مــن تكلفــة االســتثمار. يتــم اثبــات األربــاح 

والخســائر األخــرى ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر وال يتــم إعــادة تصنيفهــا أبــداً إلــى األربــاح أو الخســائر 

3- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
ب( التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

ب-1( المعيار الدولي للتقرير المالي )٩( األدوات المالية )تتمة( 
1( تصنيف وقياس األصول المالية وااللتزامات المالية )تتمة(
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أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )٩( على القيم الدفترية لألصول المالية في ١ يناير ٢٠١8م يتعلق فقط بالمتطلبات 
الجديدة لالنخفاض في القيمة وكما هو موضح أدناه.

يوضح الجدول التالي فئات القياس وفقا للمعيار المحاسبي رقم )٣٩( وكذلك فئات القياس الجديدة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير 
المالي رقم )٩( لفئة األصول المالية الخاصة بالشركة كما في ١ يناير ٢٠١8م.

التصنيف األساسي 
وفقًا لمعيار المحاسبة 

الدولي )39(

التصنيف الجديد وفقًا للمعيار الدولي 
للتقرير المالي )9( 

القيمة الدفترية 
األساسية وفقًا 

لمعيار المحاسبة 
الدولي )39( 

القيمة الدفترية 
الجديدة وفقًا للمعيار 
الدولي للتقرير المالي 

)9(

)ريال سعودي()ريال سعودي(

األصول المالية 

استثمارات في أدوات حقوق 
أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من استثمارات متاحة للبيع  ملكية 

4,324,000 4,324,000 خالل الدخل الشامل اآلخر 

ذمم مدينة تجارية وذمم 
288,886,682288,886,682التكلفة المطفأةقروض ومديونياتمدينة أخرى

40,719,547 40,719,547 التكلفة المطفأةقروض ومديونياتنقد وأرصدة لدى البنوك 

333,930,229333,930,229

٢- االنخفاض في قيمة األصول المالية 
الدولي )٣٩( بنموذج الخسائر  المتكبدة في معيار المحاسبة  المالي رقم )٩( نموذج الخسارة  للتقرير  الدولي  يستبدل المعيار 
الدولي  للمعيار  المطفأة، ووفقًا  بالتكلفة  تقاس  التي  المالية  األصول  الجديد على  النموذج  تطبيق  المتوقعة، ويتم  االئتمانية 

للتقرير المالي رقم )٩( يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية المعترف بها سابقًا وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي )٣٩(.

• األصول المالية ذات القيمة المنخفضة  
تقوم الشركة بتاريخ كل مركز مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض  في قيمة أصل مالي أو مجموعة 
من األصول المالية ويعتبر األصل المالي أو مجموعة األصول المالية منخفضة القيمة فقط إذا كان هناك دليل موضوعي على 
االنخفاض  في القيمة نتيجة حدث أو أكثر من المتوقع حدوثه )حدث خسارة متوقع( ويكون لحدث الخسارة تأثير على التدفقات 

النقدية المستقبلية المتوقعة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية التي يمكن تقديرها بطريقة يمكن االعتماد عليها.

• عرض االنخفاض في القيمة  

يتم خصم مخصصات الخسائر لألصول المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية لألصول. 
يتم عرض خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بالذمم المدينة التجارية بشكل منفصل في قائمة األرباح أو الخسائر وعليه قامت 
الشركة بإعادة تصنيف خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة بمبلغ  ٥٣٠,٥ الف ريال سعودي والتي تم االعتراف بها وفقًا 
التجارية في  البيع والتوزيع إلى خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة  لمعيار المحاسبة الدولي رقم )٣٩( من مصروفات 

قائمة األرباح أو الخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م. 

٣- التحول 

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

المالية الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )٩( في األرباح المحتجزة كما في ١ يناير ٢٠١8م.

القوائم المالية

3-  السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(
ب( التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة 

ب- ٢( المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )١٥( اإليراد من العقود مع العمالء

وفقًا للمعيار الدولي رقم )١٥( فهناك إطار مفاهيم شامل لتحديد مبلغ وتوقيت االعتراف باإليرادات. ويحل المعيار الدولي للتقرير 
المالي رقم )١٥( محل عدة معايير محاسبية دولية وهي المعيار المحاسبي رقم )١8( اإليرادات، والمعيار المحاسبي رقم )١١( 
عقود اإلنشاءات والتفسيرات المتعلقة بهما، تقوم الشركة بإثبات اإليرادات عند سيطرة العميل على البضائع في وعند اإلقرار 
بإستالمها في المرحلة الزمنية للتسليم وبما يتماشى مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )١٥(. وعليه ليس هناك 

أي أثر هام من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )١٥( اإليرادات من العقود مع العمالء على إيرادات الشركة. 

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

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

منتجــات األلبــان واألجبــان والعصائــر 
والمحاصيــل  الحيوانيــة  واألعــالف 

الزراعيــة األخــرى 

يتــم نقــل المنافــع والمخاطــر الخاصــة بالمنتجــات المباعــه إلــى 
بذلــك، وعليــه  وإقــراره  لهــا  اســتالمه  العميــل مباشــرة وبمجــرد 
الزمنيــة  المرحلــة  تلــك  فــي  اإليــراد  وإثبــات  الفواتيــر  إصــدار  يتــم 
التــي  الحســومات  مــن  أيــًا  خصــم  بعــد  وذلــك  القيمــة  بصافــي 
بتلــك  والوفــاء  المبرمــة  للعقــود  وفقــاُ  العمــالء  بهــا  يتمتــع 
مــن  يومــاُ   60  -  30 خــالل  اإلئتمــان  فواتيــر  تســتحق  االلتزامــات. 
تاريــخ نهايــة الشــهر المصــدرة فيــه. ليــس لــدى الشــركة أي برنامــج 
للعمــالء  نقــاط  منــح  يتــم  بموجبهــا  والتــي  الــوالء  برامــج  مــن 
المباعــة. للمــواد  مؤجلــة  ايــرادات  أي  إثبــات  يتــم  ال   وبالتالــي 

بالنســبة للعقــود التــي تســمح للعميــل بإرجــاع المــواد فإنــه يتــم 
إثباتهــا وفقــًا للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )15( وإلــى 
المــدى الــذي يكــون فيــه مــن المرجــح عــدم حــدوث عكــس جوهــري 
فــي مبلــغ اإليــرادات المتراكمــة خــالل الفتــرة التــي يتــم إثباتهــا ، 
ــة  ــاع المتوقع ــات اإلرج ــًا لعملي ــة وفق ــرادات المثبت ــل اإلي ــم تعدي يت
والتــي يتــم تقديرهــا بنــاًء علــى البيانــات التاريخيــة. وتقــوم الشــركة 
بالتخلــص مــن مرتجعــات المبيعــات ويتــم تســجيل االلتــزام فــي 

المخصصــات األخــرى الدائنــة. 

كان   )18( رقــم  الدولــي  المحاســبي  للمعيــار  وفقــًا 
ــالء  ــع العم ــود م ــن العق ــرادات م ــات اإلي ــًا إثب ــم أيض يت
عنــد اســتالم العميــل للبضاعــه ونقــل كامــل الســيطره 
مرتجعــات  مــن  معقولــه  نســبه  تقديــر  مــع  لــه 
المبيعــات والتــي كان يتــم تســجيلها أيضــا األرصــدة 

الدائنــة األخــرى  الدائنــة 

التحول

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي على قوائمها المالية بداية من ١ يناير ٢٠١8م بطريقة تقيم األثر المتراكم. 
قامت الشركة بتطبيق كافة متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ١٥ للفترة المعروضة ولم تقم الشركة بتعديل قوائمها 

للعقود  العملية  الوسائل  بإستخدام  الشركة  قامت  حيث  المتوفرة  لإلعفاءات  وفقًا  المعروضة  المقارنة  للفترات  المالية 
المكتملة، مما يعني أن العقود المكتملة التي بدأت وانتهت في نفس فترة المقارنة وكذلك العقود المكتملة في 

فترة المقارنة لم يتم تعديلها. 

ااًلثار المترتبة على تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ١٥

للفترة  المالية  البيانات  تعديل  تستدعي  فروقات  المعيار  متطلبات  تطبيق  على  يترتب  لم 
السابقة أو الفترة الحالية باستثناء تعديل السياسات المحاسبية الهامة بما يفيد تطبيق 

يناير   ١ في  سريانه  تاريخ  من  اعتباراً   ١٥ المالي  للتقرير  الدولي  للمعيار  الشركة 
٢٠١8م.
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ت ( النقد وما في حكمه 
يتكون النقد وما في حكمه من نقد بالصندوق ونقد لدى البنوك واستثمارات أخرى قصيرة األجل عالية السيولة، إن وجدت، والتي 

تكون فترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ إنشائها وتتوفر للشركة بدون أية قيود.
ث ( مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 

تدرج الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى  بالقيمة العادلة مطروحا منها مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. يتم 
تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بإستخدام نموذج الخسائر المتوقعه وحسب متطلبات المعيار الدولي رقم )٩(. 
الديون  شطب  يتم  أوالخسارة.  الربح  قائمة  على  وتحمل  المدينة  للذمم  التعاقدية  للشروط  وفقًا  المستحقة  المبالغ  تحصيل 

المعدومة عند تحديدها مقابل المخصصات المتعلقة بها.

ج ( المخزون 
يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح. 
تتضمن تكلفة المخزون تكاليف الشراء بما في ذلك )الضرائب والنقل والمناولة ..... الخ( وبعد خصم الحسومات التجارية المستلمة 
وتشمل تكلفة المخزون تكاليف التحويل )بما في ذلك مصروفات التصنيع الثابتة والمتغيرة( وأية تكاليف أخرى يتم تكبدها إلحضار 

المخزون إلى موقعه وحالته الحالية. يتم عمل مخصص عند الضرورة للمخزون المتقادم وبطيء الحركة والمعيب.
والتكاليف  لإلنتاج  المقّدرة  التكلفة  ناقصًا  االعتيادي  النشاط  سياق  في  المقّدر  البيع  سعر  هي  للتحقق  القابلة  القيمة  صافي 
المقّدرة والالزمة إلجراء عملية البيع. يجب االعتراف  بأي انخفاض في تكلفة المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق كمصروف 
في الفترة التي تحدث فيها عملية التخفيض. يجب االعتراف  بأي عكس النخفاض القيمة في قائمة الربح أوالخسارة في الفترة 

التي يحدث فيها العكس.

ح ( ممتلكات وآالت ومعدات
يتم االعتراف ببنود الممتلكات واآلالت والمعدات كأصول ثابتة عندما يكون من المحتمل:

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

 / االستهالك  مجمع  خصم  بعد  القيمة  بصافي  الحقا  وتعرض  بالتكلفة  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  بنود  وإدراج  تسجيل  يتم 
أو  الدفترية لألصل  القيمة  الحالي على  الالحقة والتكاليف اإلضافية لألصل  التكاليف  يتم إضافة  القيمة.  االنخفاض في  أو خسائر 
يتم االعتراف  بها كأصل منفصل عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند إلى الشركة ويمكن 
قياس تكلفة البند بثقة. تتضمن هذه التكلفة تكلفة االقتراض  لمشاريع البناء طويلة األجل إذا تم استيفاء معاييراالعتراف برسملة 
تلك التكاليف وكذا عندما يتم إجراء فحص رئيسي أو شامل يتم إثبات تكلفة االستبدال في القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت  
والمعدات إذا تم استيفاء معايير االعتراف  بذلك. يتم إثبات جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أوالخسارة عند 
تكبدها. وتخضع بنود الممتلكات واآلالت والمعدات الختباراالنخفاض في القيمة عندما يكون هناك دليل موضوعي على انخفاض 

في قيمة األصل. ويتم االعتراف بالتكلفة المتوقعة الستبعاد األصل كجزء من قيمة األصل بقيمتها الحالية.

يتم حساب االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات بطريقة القسط الثابت )عدا األراضي( وذلك وفقًا للعمر اإلنتاجي المقّدر  لتلك 
األصول كما يلي:

عدد السنوات البيان 

50مباني خرسانية 

5 - 10مباني جاهزة 

7 - 50منشآت مدنية وآبار 

7 - 25 آالت ومعدات 

7 - ٣٠خزانات و صوامع

8 - ٢٥ آالت زراعية 

4 - 8وسائل نقل 

5 - ١٠عدد وأدوات 

5 - ١٠أثاث ومعدات مكتبية 

20أشجار مثمرة 

حسب مدة عقد اإليجارتحسينات في مباني مؤجرة 

القوائم المالية

3- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

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

لألصل وقيمته البيعية( تحمل على قائمة الربح أوالخسارة عندما يتم االستبعاد. 
يتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية المقّدرة وطرق االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية كل سنة مالية 

ويتم تعديلها مستقباًل، كلما كان ذلك مناسبًا.

خ ( مشاريع تحت التنفيذ 
يتم اثبات المشاريع تحت التنفيذ وفقًا لتكلفة االقتناء باإلضافة إلى جميع التكاليف المباشرة التي يتم إنفاقها عليها حتى يتم 

احضارها إلى المكان المخصص لها وجعلها جاهزة لالستخدام.

د ( أصول حيوية
أيضا  البيع كما تشتمل  الحيوية المقتناه بغرض  المنتجة والغير منتجة وكذلك األصول  الحيوية في قطيع األبقار  تتمثل األصول 
على المحاصيل في مرحلة النمو والتي لم تصل بعد لنقطة الحصاد ويتم عرض كال من هذه البنود بشكل مستقل في قائمة 
المركز المالي. يتم قياس األصول الحيوية بالقيمة العادلة ناقصًا تكلفة البيع إال اذا كانت القيمة العادلة ال يمكن قياسها بشكل 
موثوق فيتم القياس بالتكلفة التاريخية ناقصًا مجمع االستهالك  حيث لم تتمكن إدارة الشركة من الحصول على بيانات واضحة 
يمكن االعتماد عليها كمدخالت او على مؤشرات تدعم قياس األصول الحيوية بالقيمة العادلة وبشكل يمكن االعتماد عليه سواء 
كان ذلك عن طريق استخدام أي من القيمة السوقية المماثلة أو طريقة تكلفة االستبدال أو طريقة الدخل. وفي حالة توفر مثل 

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

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

عدد السنوات البيان

٥األصول الحيوية )األبقار(

ذ ( األصول الغير ملموسة 
ال يتم رسملة األصول غير الملموسة المنتجة داخليًا باستثناء تكاليف التطوير ألصل غير ملموس وتدرج المصروفات ذات الصلة في 
قائمة الربح أوالخسارة عند تكبدها. يتم االعتراف  باألصل غير الملموس إذا كان من المحتمل أن تتدفق منافع إقتصادية مستقبلية 

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

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

عدد السنوات البيان 

5 - 10رخص 

5 - 10برامج محاسبية وبرامج أخرى 

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

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

إدراج   ويتم   المحاسبية  التقديرات  في  كتغير  معها  التعامل  ويتم  ذلك  األمر  اقتضى  حيثما  اإلطفاء  طريقة 
مصروف اإلطفاء المتعلق باألصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة الربح أوالخسارة بما 

يتوافق مع وظيفة األصول غير الملموسة.

يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء االعتراف  باألصول غير الملموسة بالفرق بين 
الربح  االعتراف  بها في قائمة  الدفترية لألصل ويتم  البيع والقيمة  صافي متحصالت 

أوالخسارة عند استبعاد األصل.
ر( دائنون تجاريون ودائنون آخرون 

أساس  على  األخرى  الدائنة  واألرصدة  التجاريون  بالدائنون  االعتراف  يتم 
والخدمات  للسلع  المتوقع  الدفع  أو  المستحق  المبلغ  صافي 

المستلمة سواء تم إصدار فواتير من قبل المورد أم لم يتم 
اصدار هذه الفواتير بعد.
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ز ( مخصصات 
يتم االعتراف بالمخصصات فقط إذا كان هناك التزام حالي أو قانوني أو إستداللي قد نشأ نتيجة لحدث سابق )الحدث الملزم( حيث 

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

االلتزام(.
المركز  قائمة  بتاريخ  الحالي  االلتزام  لتسوية  المطلوبة  االقتصادية  للتدفقات  تقدير  أفضل  هو  كمخصص  به  المعترف  المبلغ  إن 
المالي ويتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل قائمة مركز مالي ويتم تعديلها لتعكس أفضل التقديرات الحالية عندما ال يكون 
من المحتمل أن يتطلب ذلك تدفقًا خارجيًا للمنافع االقتصادية أو ال يمكن تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه، يتم اإلفصاح عن االلتزام 
كالتزام طارئ ما لم يكن احتمال تدفق المنافع االقتصادية مستبعداً. وااللتزامات المحتملة التي ال يمكن تأكيد وجودها إال بوقوع 
أوعدم وقوع حدث أو أكثر من األحداث المستقبلية التي ال تقع تماما تحت سيطرة الشركة غير مدرجة في القوائم المالية ولكن 

يتم اإلفصاح عنها كالتزامات محتملة ما لم تعتبر إمكانية تدفق المنافع االقتصادية إلى الخارج بعيدة.
س ( التأجير 

إن تحديد ما إذا كان التعاقد )أو يحتوي على( عقد إيجار يستند إلى جوهر اإلتفاقية في تاريخ البدء، يتم تقييم هذا التعاقد لتحديد ما 
إذا كان الوفاء بالعقد يعتمد على استخدام أصل أو أصول محددة وأن هذا التعاقد ينقل الحق في استخدام األصل أو األصول حتى 

وإن لم يكن هذا الحق محددا بشكل صريح في أٍي من العقود.
• الشركة كمستأجر 

إن عقود التأجيرالتمويلي هي التي تنقل وبشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل المستأجر إلى الشركة 
ويتم رسملتها عند بدء عقد اإليجار بالقيمة العادلة لألصل المستأجر أو بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار أيهما أقل ويتم 
الرصيد  على  ثابت  فائدة  معدل  لتحقيق  وذلك  التمويلي  التأجير  التزامات  وخفض  التمويل  مصروفات  بين  اإليجار  مدفوعات  توزيع 
المتبقي من االلتزام. تدرج تكاليف التمويل المتعلقة بالتأجير التمويلي ضمن تكاليف التمويل في قائمة الربح أوالخسارة ويتم 
استهالك األصل المؤجر على مدى العمر اإلنتاجي المقّدر لألصل ومع ذلك إذا لم يكن هناك تأكد معقول من أن الشركة سوف 
تحصل على الملكية بنهاية فترة التأجيرفإنه يتم استهالك األصل على مدى العمر اإلنتاجي المقّدر أو فترته االيجارية أيهما أقصر. 
الربح  قائمة  في  تشغيلية  كمصروفات  التشغيلي  اإليجار  بدفعات  االعتراف   فيه  يتم  إيجار  هوعقد  التشغيلي  التأجير  عقد  أما 

أوالخسارة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
ش ( تكاليف االقتراض 

تشكل تكاليف االقتراض التي تُعزى مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج األصل المؤهل )أصل يستغرق بالضرورة فترة طويلة من الوقت 
 لالستعداد لالستخدام أو البيع المقصود( جزءاً من تكلفة ذلك األصل. ال يتم رسملة تكاليف االقتراض خالل فترات توقف إنشاء األصل.

  يتم االعتراف بجميع تكاليف االقتراض األخرى كمصروف في قائمة الربح أو الخسارة.
ص ( التقارير القطاعية 

قطاع األعمال هو مجموعة من األصول والعمليات التي تعمل على تقديم منتجات أو خدمات تخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن 
تلك المتعلقة بقطاعات األعمال األخرى. وتنقسم قطاعات األعمال طبقا لنطاقها الجغرافي ويتم مراجعة أداء كل قطاع من قبل 
المتعلقة  بيئة اقتصادية معينة تخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك  القطاعات ضمن  بالشركة، قد تعمل هذه  القرار  صانعي 

بالقطاعات العاملة في بيئات اقتصادية أخرى.
ض ( المنح الحكومية

يتم االعتراف  بالمنح الحكومية عندما يكون هناك تأكيد معقول بأن المنحة ستستلم وأن جميع الشروط المتعلقة بالمنحة سوف 
يتم االلتزام بها. عندما ترتبط المنحة ببند مصروف يتم االعتراف  بها كإيرادات على أساس منتظم وعلى مدى الفترات التي يتم 
فيها احتساب التكاليف التي تعتزم المنح تعويضها. أما إذا تعلقت المنحة بأصل يتم االعتراف  بها كإيرادات مؤجله ويتم إطفاء 
اإليراد المؤجل بشكل منتظم على مدى األعمار اإلنتاجية  المقّدرة لألصل ذي الصلة وقد اختارت الشركة عرض المنح في قائمة 
المركز المالي كإيرادات مؤجلة على ان يتم  إدراجها في قائمة الربح أوالخسارة على أساس منتظم وعلى مدى العمر اإلنتاجي 
المقّدر لألصل الممنوح. عندما تحصل الشركة على منح لألصول الغير نقدية يتم االعتراف  باألصل والمنحة المتعلقة به كإيرادات 
مؤجله بالقيمة االسمية في تاريخ المنح ويتم  إدراج  اإليرادات المؤجلة في قائمة الربح أوالخسارة على مدى العمر اإلنتاجي 

المقّدر بشكل منتظم.

القوائم المالية

3- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3- السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

الفائدة  وأسعار  بالسوق  الفائدة  أسعار  من  أقل  فائدة  بسعر  الممنوح  الحكومي  القرض  فائدة  أسعار  بين  بالفرق  االعتراف   يتم 
األدوات   )٣٩( الدولي  المحاسبة  بالقرض وقياسه وفقًا لمعيار  االعتراف  المؤجلة ويتم  اإليرادات  بالسوق كمنحة حكومية ضمن 

المالية: )االعتراف  والقياس(.
ط ( االحتياطي القانوني 

إلى  دخلها  صافي  من   ٪١٠ يُحًول  السعودية،  العربية  المملكة  في  الشركات  ولوائح  األساسي  لنظامها  ووفقًا  الشركة  إن 
اإلحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا اإلحتياطي ٣٠٪ من رأس مالها. إن هذا اإلحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع على المساهمين. 

ومع ذلك يمكن استخدامه لتغطية خسائر الشركة أو زيادة رأس مالها.
ظ ( االنخفاض  في قيمة األصول الغير مالية 

تتم مراجعة األصول غير المالية )بخالف األصول الحيوية  المقاسة بالقيمة العادلة والمخزون وأصول الضريبة المؤجلة( من قبل 
الشركة في تاريخ كل تقرير لتحديد الظروف التي تشير إلى حدوث خسائر انخفاض في القيمة أو عكس خسائر االنخفاض في القيمة. 
في حالة وجود أي مؤشر من هذا القبيل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل من أجل تحديد مدى خسارة انخفاض القيمة أو 
عكس خسائر انخفاض القيمة )إن وجدت(. القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع والقيمة المستخدمة. 
يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد  لألصل الفردي، عندما يتعذر تقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل الفردي، تقوم الشركة بتقدير 
القابلة  القيمة  لألصل  الدفترية  القيمة  تتجاوز  عندما  األصل.  إليها  ينتمي  التي  و  للنقد  المنتجة  للوحدة  لالسترداد  القابل  المبلغ 

لالسترداد، يتم اعتبار األصل منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد.

عند تقدير القيمة قيد االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم 
ما قبل الضريبة والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باألصل. عند تحديد القيمة العادلة 
ناقصًا تكاليف البيع، يتم أخذ معامالت السوق الحديثة في االعتبار. إذا لم يكن باإلمكان تحديد مثل هذه المعامالت ، يتم استخدام 

نموذج تقييم مناسب.
ع ( العمليات بالعملة األجنبية 

المعاملة، ويتم تحويل  بتاريخ  السائدة  الصرف  بأسعار  السعودي  الريال  إلى  األجنبية  بالعمالت  تتم  التي  المعامالت  يتم تحويل 
أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة في تاريخ القوائم 

المالية. يتم االعتراف  باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في أسعار الصرف في قائمة الربح أوالخسارة.
غ ( االعتراف  باإليرادات

مرتجعات  خصم  بعد  بالصافي  المباعة  البضاعة  عن  والناتجة  المستحق  أو  المستلم  للمقابل  العادلة  القيمة  اإليرادات  تمثل 
المبيعات والخصومات التجارية. تعترف الشركة باإليراد عندما تنتقل السيطرة على البضاعة إلى العميل وبمجرد تسليمها له في 

توقيت محدد أو عند الشحن في حال إقراره بقبول البضاعة.
يتم بيع منتجات الشركة على أساس البيع واإلرجاع ويتم إحتساب مخصص المنتجات منتهية الصالحية على أساس المرتجعات 
المتوقعة ويتم خصمها من اإليرادات مع التأثير المصاحب لها في الذمم الدائنة األخرى والذمم المدينة التجارية صاحبة الحق في 

خفض الدين بقيمة المرتجعات. 
ف ( رأس المال 

والتي  وجدت«  »إن  اإلضافية  التكاليف  إن  االسمية،  بقيمتها  تسجيلها  ويتم  ملكية  كحقوق  األسهم  تصنيف  يتم 
تعزى مباشرة إلى إصدار أسهم جديدة يتم  إدراج ها في حقوق الملكية كخصم من العائدات.

ق ( توزيعات األرباح 
قبل  من  اعتمادها  يتم  التي  الفترة  في  المالية  القوائم  في  األرباح  بتوزيعات  االعتراف   يتم 

الجمعية العمومية للمساهمين. 
ك ( المصروفات 

جهود  من  تنتج  التي  المصروفات  تلك  هي  والتسويق  البيع  مصروفات  إن 
جميع  تصنيف  يتم  والتوزيع،  والبيع  التسويق  بوظائف  للقيام  الشركة 

باستثناء  وإدارية  عمومية  مصروفات  إلى  األخرى  المصروفات 
الزكاة كما  المالية ومخصصات  المبيعات والرسوم  تكلفة 
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يتم االعتراف  بتكاليف االقتراض  كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها اال إذا كانت هذه التكاليف منسوبة مباشرة إلى اقتناء أو 
إنشاء أو إنتاج اصل مؤهل في هذه الحالة يتم رسملة هذه التكاليف كجزءاً من تكلفة ذلك األصل وتتضمن تكاليف االقتراض  فروق 

أسعار الصرف الناتجة عن االقتراض  بالعملة األجنبية إلى الحد الذيي يعتبر بمثابة تعديلل لتكاليف االقتراض  »إن وجدت«. 
ل  ( الزكاة

تخضع الشركة للزكاة وفقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل »الهيئة« يتم تقدير مخصص الزكاة وتحميله على قائمة الربح 
أوالخسارة. يتم تسجيل أية فروق في التقديرات عند اعتماد التقييم النهائي وتدرج هذه الفروق في قائمة الربح أوالخسارة في 

الفترة التي تم اعتماد التقييم النهائي فيها. 
م ( مزايا الموظفين 

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

على أساس نسبة مئوية ثابتة من المرتبات. 
ب- الموظفون الوافدون 

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

خالل احتساب االلتزام الكامل الذي يستحقه جميع الموظفين في تاريخ القوائم المالية. 
i- خطة المساهمات المحددة

االعتراف   ويتم  الصلة  ذات  الخدمة  تقديم  عند  كمصروف  المحددة  المساهمات  خطط  في  المساهمات  التزامات  تسجيل  يتم 
بالمساهمات المدفوعة مقدمًا كأصل إلى الحد الذي يتم فيه استرداد األموال النقدية أو تخفيض المدفوعات المستقبلية.

ii- خطة منافع الموظفين
قيمة  تقدير  خالل  من  خطة  لكل  منفصل  بشكل  المحددة  المنافع  بخطط  يتعلق  فيما  الشركة  التزامات  صافي  احتساب  تم 
المنافع المستقبلية التي حققها الموظفون في الفترات الحالية والفترات السابقة، وحسم ذلك المبلغ وخصم القيمة العادلة 
باستخدام طريقة وحدة  اكتواري مؤهل  خبير  ِقبل  المحددة سنويًا من  المنافع  التزامات  احتساب  الخطة ويتم  من أي من أصول 
االئتمان المتوقعة وعندما ينتج عن الحساب موجودات محتملة للشركة يقتصر األصل المعترف به على القيمة الحالية للمنافع 
االقتصادية المتاحة في شكل أي مبالغ مستقبلية مستردة من خطة المنافع أو تخفيضات في المساهمات المستقبلية للخطة 
المسبقة  بالمبالغ  االعتراف   االعتبار ألي متطلبات تمويل دنيا مطبقة ويتم  للمنافع االقتصادية يولى  الحالية  القيمة  ولحساب 
لصافي التزامات المنافع المحددة والتي تشتمل على المكاسب والخسائر االكتوارية والعائد على موجودات الخطة ) باستثناء 
الفائدة( وتأثير سقف األصول )إن وجد، باستثناء الفائدة( مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. تحدد الشركة صافي مصروفات الفوائد 
)أو الدخل( على صافي التزامات المنافع )صافي أصول( المحددة للفترة عن طريق تطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس االلتزام 
)أصول(  التزامات  صافي  في  تغيرات  أي  االعتبار  في  األخذ  مع  )أواألصل(  لاللتزام  السنوية  الفترة  بداية  في  المحددة  والمنافع 
المنافع المحددة خالل الفترة نتيجة للمساهمات ومدفوعات المنافع ويتم  إدراج  صافي مصروفات الفوائد والمصروفات األخرى  
االعتراف   يتم  الخطة  تقليص  يتم  أو عندما  الخطة  تتغير منافع  الخسائر. عندما  أو  األرباح  المحددة في  المنافع  المتعلقة بخطط 
تقوم  الخسارة.  أو  الربح  في  التقليص  عن  الناتجة  الخسارة  او  الربح  أو  السابقة  بالخدمة  المتعلقة  المنافع  في  بالتغير  مباشرة 

الشركة باالعتراف  بالربح أو الخسارة الناتجة عن تسوية خطة المزايا المحددة عند حدوث التسوية.
iii- مزايا أخرى طويلة األجل للموظفين

يتمثل صافي التزام الشركة فيما يتعلق باستحقاقات الموظفين طويلة األجل األخرى في مبلغ المزايا المستقبلية التي يستحقها 
االعتراف   ويتم  الحالية  قيمتها  لتحديد  المستحقات  هذه  خصم  ويتم  والسابقة.  الحالية  الفترات  في  خدمتهم  مقابل  الموظفون 

بفروق القيمة الحالية لمستحقات الموظفين بقائمة دخل الفترة التي نشأت فيها.
هـ-  األدوات المالية 

i- األدوات المالية غير المشتقة
أ-  األصول المالية غير المشتقة

تصنف الشركة أصولها المالية ضمن فئات القياس التالية وذلك اعتباراً : من ١ يناير ٢٠١8م 
• األصول المالية التي تقاس الحقًا بالقيمة العادلة ) إما من خالل الدخل الشامل أو من خالل الربح أوالخسارة( 

• األصول المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة 
يعتمد القياس على نموذج األعمال للشركة إلدارة األصول المالية والشروط التعاقدية الخاصة بالتدفقات النقدية.

القوائم المالية

3-  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3-  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

بالنسبة لألصول المقاسة بالقيمة العادلة إما أن يتم تسجيل المكاسب أو الخسائر في قائمة الربح أو الخسارة أو في قائمة الدخل 
الشامل اآلخر. أما بالنسبة لإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية والمقتناة لغير أغراض التجارة فإن ذلك يعتمد على ما إذا كانت 
الشركة قامت بعمل إختبار غير قابل للنقض عند اإلثبات األولي لتسجيل استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر. 
تاريخ  في  األخرى  المالية  األصول  بكافة  االعتراف  البداية  في  يتم  إصدارها.  تاريخ  في  المالية  باألصول  باالعتراف  الشركة  تقوم 

المتاجرة والذي تصبح في الشركة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة.
حقوق  بتحويل  قامت  إذا  أو  األصل  من  النقدية  للتدفقات  التعاقدية  الحقوق  إنتهاء  عند  المالي  األصل  بإستبعاد  الشركة  تقوم   
استالم التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي في المعاملة التي يتم فيها انتقال جميع المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية 

األصل المالي. يتم االعتراف بأي ملكية في األصل المحول الذي قامت الشركة بانشائه أو اإلبقاء علية كأصل أو إلتزام. 
• لدى الشركة األصول المالية غير المشتقة التالية:

أصول مالية بالتكلفة المطفأة 
يتم قياس األصول المالية المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل هذه التدفقات النقدية فقط مدفوعات 
أصل المبلغ والعمولة فقط يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات الربح أو الخسارة الناتجة عن االستثمار في أدوات الدين والتي 
يتم قياسها الحقًا بالتكلفة في قائمة الربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء تحقق األصل أو انخفاض قيمته يتم إدراج إيرادات الفوائد من 
هذه األصول المالية في إيرادات التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. تقوم الشركة بتصنيف الذمم التجارية المدينة 

والذمم المدينة األخرى واألرصدة النقدية والبنوك ضمن هذه الفئة.
األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

المبلغ  أصل  سداد  لألصول  النقدية  التدفقات  فيها  تمثل  والتي  التعاقدية  النقدية  التدفقات  لتحصيل  المقتناة  المالية  األصول 
والعمولة فقط يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم إثبات التغيرات في القيمة الدفترية من خالل الدخل 
الشامل اآلخر فيما عد إثبات أرباح أو خسائر االنخفاض في القيمة، وإيرادات العمولة وأرباح وخسائرأسعار الصرف األجنبي والتي يتم 

إثباتها بقائمة الربح أو الخسارة. 
اآلخر يعاد تصنيفها من  الشامل  الدخل  المثبتة سابقًا ضمن  التراكمية  الخسائر  أو  األرباح  المالي فإن  إثبات األصل  التوقف عن  عند 
العمولة من هذه  إدراج دخل  يتم  األخرى. كما  الخسائر  أو  األرباح  إثباتها ضمن  ويتم  الخسارة  أو  الربح  إلى قائمة  الملكية  حقوق 
األصول المالية ضمن إيرادات التمويل بإستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. ويتم إظهار أرباح وخسائر الصرف األجنبي ضمن 

اإليرادات والمصروفات األخرى. 
صنفت الشركة إستثماراتها في حقوق ملكية بشركات أخرى في قائمة الدخل الشامل اآلخر.

ب- االلتزامات المالية غير المشتقة 
يتم االعتراف األولي بااللتزامات المالية في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تصبح فيه الشركة طرفاَ في األحكام التعاقدية 

لألداة. تقوم الشركة بإلغاء االلتزام المالي عند الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاؤها. يتم إجراء مقاصة بين مبالغ 
األصول وااللتزامات المالية ويعرض المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما يكون للشركة حق قانوني بمقاصة 

المبالغ والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسديد اإللتزام في وقت واحد.

االلتزامات  بهذه  األولي  االعتراف  يتم  األخرى.  المالية  االلتزامات  فئة  إلى  المشتقة  غير  المالية  االلتزامات  بتصنيف  الشركة  تقوم 
المالية  المطلوبات  هذه  قياس  يتم  األولي،  االعتراف  بعد  و  مباشرة  معامالت  تكاليف  أي  إليها  مضافاَ  العادلة  بالقيمة  المالية 

بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

تتمثل االلتزامات المالية غير المشتقة للشركة من القروض التجارية والذمم الدائنة التجارية وذمم دائنة أخرى.
ii- األدوات المالية المشتقة والمحاسبة عن التحوط

ال يوجد لدى الشركة حاليًا أي أدوات مالية مشتقة وال تستخدم أي نوع من أنواع أدوات التحوط
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٤-التقديرات المحاسبية الهامة، األحكام واالفتراضات 
والمصروفات  اإليرادات  مبالغ  على  تؤثر  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  وضع  اإلدارة  من  يتطلب  للشركة  المالية  القوائم  إعداد  إن 
واألصول وااللتزامات واإلفصاحات المرفقة واإليضاح عن االلتزامات المحتملة. إن عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات يمكن 
أن يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية لألصول أو االلتزامات المتأثرة بتلك االفتراضات والتقديرات في 

الفترات المستقبلية.

إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى  للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ القوائم المالية والتي لها 
اعتمدت  القادمة.  المالية  السنوات  وااللتزامات خالل  الدفترية لألصول  القيم  تعديل جوهري على  إلى  تؤدي  مخاطر جوهرية قد 
الشركة في افتراضاتها وتقديراتها على المؤشرات المتاحة عند إعداد البيانات المالية. ومع ذلك، قد تتغير الظروف واالفتراضات 
القائمة حول التطورات والتغيرات المستقبلية نتيجة لتغيرات أو ظروف السوق الخارجية عن سيطرة الشركة وتنعكس هذه التغيرات 

واالفتراضات عند حدوثها.

٤-١ انخفاض قيمة األصول غير المالية

تنخفض قيمة األصل غير المالي عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل 
تقدر  أكبر(.  أيهما  االستخدامية  قيمته  أو  البيع  تكاليف  ناقصًا  لألصل  العادلة  القيمة  تمثل  )والتي  للنقد  المنتجة  الوحدة  تلك  أو 
القيمة العادلة لألصل من خالل عمليات البيع التي تتم على أساس تجاري بحت ألصول متطابقة أو أسعار سوق ألصول مماثلة 
يمكن مالحظتها ناقصًا التكاليف اإلضافية لبيع األصل. أما القيمة االستخدامية تحسب بناء على القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
المتوقعة لألصل خالل السنوات الخمس المقبلة وال تشمل تلك التدفقات النقدية المتوقعة أنشطة إعادة الهيكلة التي تكون 
الشركة غير ملتزمة بها بعد، أو استثمارات كبيرة في المستقبل من شأنها أن تعزز  أداء األصول للوحدة المنتجة للنقد محل اإلختبار.
إن القيمة القابلة لالسترداد هي األكثر حساسية لمعدل الخصم المستخدم لحساب التدفقات النقدية وكذلك التدفقات النقدية 

المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض التقدير للقيمة محل االستخدام. 

قامت الشركة خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١8م بدراسة القيمة االستخدامية الخاصة بوحدات النقد المستقلة 
ضمن قطاع النشاط الزراعي )إيضاح ١٠(.

٤-٢ قياس القيمة العادلة لألدوات المالية 
عندما ال يمكن قياس القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي على أساس األسعار المدرجة 
تحديد قيمتها  يتم  فانه  العادلة  بقيمتها  االلتزامات  أو  األصول  تلك  تقييم  الدولية  المعايير  تتطلب  النشطة وحيثما  السوق  في 
العادلة باستخدام أساليب التقييم بما في ذلك استخدام القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة من تلك األصول أو باستخدام 
طرق أخرى كما نص عليها المعيار الدولي رقم )١٣(  وتؤخذ مدخالت هذه الطرق من األسواق النشطة حيثما كان ذلك ممكنا، ولكن 
إذا لم يكن ذلك ممكنا فإن هناك حاجة إلى درجة من التقدير لتحديد القيمة العادلة وتأخذ هذه التقديرات في االعتبار مخاطر السيولة 
ومخاطر االئتمان والتقلبات. إن التغيرات في االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل یمکن أن تؤثر علی القیمة العادلة المدرجة 

لألدوات المالية.

٤-٣  االنخفاض  في قيمة األصول المالية غير المشتقة

تعترف الشركة ببدالت الخسارة حسب نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة على األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، مثل 
الذمم التجارية المدينة. تقوم الشركة بتقييم الخسائر المستقبلية لالئتمان حسب نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة لألصول 

المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة.
للذمم  المتوقع  العمر  االعتراف بخسائر  الذي يتطلب   ، المبسط  النهج  الشركة  المدينة، تطبق  التجارية  الذمم  بالنسبة لحسابات 
الذمم  تجميع  تم  المتوقعة،  االئتمانية  الخسائر  ولقياس  المدينة.  التجارية  للذمم  المبدئي  االعتراف  تاريخ  من  المدينة  التجارية 
المدينة على أساس خصائص مخاطر االئتمان المشتركة وأعمار الديون المستحقة. تم احتساب معدالت الخسارة المتوقعة من 
مستقبلية  معلومات  أيضًا  تتضمن  والتي  المتوقعة  المستقبلية  النتيجة  لتعكس  تعديلها  وتم  للشركة  التاريخية  المعلومات 
لعوامل االقتصاد الكلي مثل التضخم ومعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي. األصول المالية األخرى مثل ذمم الموظفين المدينة 

واألرصدة البنكية لها مخاطر ائتمانية منخفضة وتطبيق نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعه يعتبر غير هام.

القوائم المالية

٤-  التقديرات المحاسبية الهامة األحكام واالفتراضات )تتمة(

٤-٤ مخصص المخزون بطيء الحركة
القابلة  القيمة  أو صافي  بالتكلفة  المخزون  الحركة والمتقادمة. ويتم قياس  بطيئة  المخزون  لبنود  اإلدارة بعمل مخصص  تقوم 
للتحقق وتستند تقديرات صافي القيمة القابلة للتحقق على الدليل األكثر موثوقية في وقت إجراء التقديرات. تأخذ ھذه التقديرات 
بعين االعتبار تقلبات األسعار أو التكاليف المرتبطة مباشرة باألحداث التي تحدث بعد تاريخ القوائم المالية إلی الحد الذي تؤكد فبها 

تلك األحداث الظروف القائمة في نهاية السنة. )إيضاح ١٩(.

٤-٥ تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات
تقوم اإلدارة بتقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات لغرض احتساب االستهالك ويتم تحديد هذه التقديرات بعد األخذ 
في االعتبار اإلستخدام المتوقع لألصول والتقادم والتلف وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويًا ويتم 

تعديل التغيرات في مصروف االستهالك في الفترات الحالية والمستقبلية  إن وجدت.

٤-٦ خطط المستحقات والمنافع المحددة )منافع الموظفين(
يتم تقدير تكاليف خطط المعاشات التقاعدية المستحقة بعد انتهاء الخدمة والقيمة الحالية اللتزام المعاش التقاعدي باستخدام 
التقييمات االكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري وضع افتراضات مختلفة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل وتشمل 
في  التقاعدية  المعاشات  في  والزيادات  الوفيات  ومعدالت  المرتبات  في  الزيادة  ومعدل  الخصم  معدل  تحديد  العوامل  هذه 
تكون شديدة  المقّدرة  المستحقات   األجل فإن  بأنها طويلة  األساسية وطبيعتها  التقييم واالفتراضات  لتعقيد  المستقبل ونظراً 

الحساسية ألي تغير في تلك االفتراضات. تتم مراجعة جميع االفتراضات االكتوارية في تاريخ كل ميزانية. 

االفتراض األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم المستخدم إلعادة احتساب المستحقات بقيمتها الحالية وعند تحديد معدل الخصم 
المناسب تأخذ اإلدارة في االعتبار معدالت الفائدة لسندات الشركات بعمالت تتفق مع عمالت مستحقات ما بعد التوظيف وعلى 
المستحقات  تلك  توقع  ويتم  السندات،  لتلك  العالمية  الوكاالت  تصنيف  حسب  أعلى  أو   »AA« عن  السندات  هذ  تصنيف  يقل  أال 
على طول منحنى العائد لتتوافق مع المدة المتوقعة للمستحقات  المقّدرة -وحسب الحاجة- يتم مراجعة السندات األساسية 
تحليل  من  مفرطة  ائتمان  فروق  لها  التي  المستندات  تلك  حذف  يتم  كما  المستخدم  الخصم  لمعامل  الجودة  من  مزيد  لتحقيق 

السندات التي يستند إليها سعر الخصم، على أساس أنها ال تمثل سندات عالية الجودة.

ويستند معدل الوفيات إلى جداول الوفيات المتاحة للعموم في بلدان محددة وال تتغير جداول الوفيات هذه إال على فترات زمنية 
معدالت  إلى  التقاعدية  المعاشات  في  والزيادات  المرتبات  في  المستقبلية  الزيادات  وتستند  الديموغرافية  للتغيرات  استجابة 

التضخم المتوقعة في المستقبل بالنسبة للبلدان المعنية.
ولمزيد من التفاصيل بشأن المستحقات المتعلقة بما بعد انتهاء الخدمة. )إيضاح ٢٩(.

٤-٧ األحكام
قامت الشركة بتقييم أصولها الحيوية بالتكلفة حيث ال توجد سوق نشطة للحصول على السعر العادل الغير قابل للنقض لقيمة 
االستثمارات  أما  عليه  االعتماد  يمكن  بشكل  العادلة  القيمة  تحديد  على  بها  يستدل  مؤشرات  أي  توجد  ال  أنه  كما  األصول  هذه 
التغير  اآلخر ويظهر  الشامل  الدخل  بقائمة  تغيرات في قيمتها  بأي  االعتراف  العادلة ويتم  بالقيمة  للبيع فيتم قياسها  المتاحة 

المتراكم في القيمة العادلة لتلك االستثمارات في احتياطي القيمة العادلة تحت بند إحتياطيات أخرى ضمن حقوق الملكية. 
)إيضاح ١٤ و١٦ و١٧(.



113 التقرير السنوي ٢٠١٨التقرير السنوي ٢٠١٨ 112

٥-التقارير القطاعية 
يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )8( أن يتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها 
بشكل منتظم من قبل اإلدارة التنفيذية في الشركة وتستخدم تلك التقارير لتخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها، إن المعلومات 
المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للشركة الموضحة أدناه أعدت وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )8( القطاعات التشغيلية. 
تعمل الشركة في قطاعين رئيسين من األعمال التجارية وهما قطاع تصنيع وتوريد منتجات األلبان وقطاع انتاج المنتجات الزراعية 
والقطاعات  السعودية.  العربية  المملكة  في  بعملياتها  تتعلق  وأصولها  وأرباحها  الشركة  إيرادات  معظم  إن  بها.  المتعلقة 
التشغيلية التي يتم اإلفصاح عنها بشكل منتظم هي قطاع إنتاج األغذية وقطاع اإلنتاج الزراعي. تقوم اإلدارة التنفيذية بمراقبة 
النتائج التشغيلية لوحدات أعمالها بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء القطاع 

على أساس الربح أو الخسارة ويتم قياسه بشكل يتوافق مع األرباح أو الخسائر المدرجة في القوائم المالية.

فيما يلي بيان القطاعات التشغيلية كما في وعن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١8م.

قطاع األلبان  
اإلجمالي  التسويات قطاع الزراعة والتصنيع الغذائي 

)ريال سعودي ()ريال سعودي ()ريال سعودي ()ريال سعودي (
٢,٠٩٦,٠٢٦,٠٤٤ - ٢٢٧,٢٣٠,٠٥١ ١,8٦8,٧٩٥,٩٩٣ اإليرادات

-   )٢٣٣,٣٦٤,١8٥(٢١٥,١٧١,٣8٥ ١8,١٩٢,8٠٠ مبيعات بين القطاعات

٢,٠٩٦,٠٢٦,٠٤٤ )٢33,3٦٤,18٥(٤٤٢,٤٠1,٤3٦ 1,88٦,٩88,7٩3 إجمالي اإليرادات 
    المصروفات 

)٢٧٢,٤٤٦,8٥8(-   )٦8,٦٧٥,٩٩٤()203,770,864(االستهالكات واإلطفاءات 

)٥٢,٦٧٤,٦٧١(-)٥٢,٦٧٤,٦٧١(-خسائر االنخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات

7٢,٢73,٦88 -   ٦٢,٦3٤,٤٤8   13٤,٩٠8,13٦ الربح من العمليات للقطاع 

)٦٧,٥٩8,٦٢٠(-   )١٤,٧٧٤,٢١٣()٥٢,8٢٤,٤٠٧(تكلفة التمويل

٤,٦7٥,٠٦8 -   )77,٤٠8,٦٦1(8٢,٠83,7٢٩ الدخل قبل الزكاة 

)٢,٩٣٣,٦٢8(-   )١88,٩٤٧()٢,٧٤٤,٦8١(الزكاة

1,7٤1,٤٤٠ -   )77,٥٩7,٦٠8(7٩,33٩,٠٤8 ربح )خسارة( السنة

3,٩٦٢,٥33,3٩8 -   778,٥٩٥,٤٢1 3,183,٩37,٩77 إجمالي األصول

فيما يلي بيان القطاعات التشغيلية كما في وعن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

قطاع األلبان  
اإلجمالي  التسويات قطاع الزراعة والتصنيع الغذائي 

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

2,032,483,459 -195,191,412 1,837,292,047 اإليرادات
-)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 اإليرادات
    المصروفات 

328,981,107 -86,725,524 242,255,583 االستهالكات واإلطفاءات 
----خسائر االنخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات

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 الزكاة

39,941,421 -38,571,514 1,369,907 ربح السنة 
4,094,148,949 -956,746,735 3,137,402,214 إجمالي األصول

القوائم المالية

وفيما يلي بيان مبيعات القطاعات الجغرافية

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م
)ريال سعودي ()ريال سعودي (بيان المبيعات الجغرافية

1,83٢,٩8٩,٤٦٦١,٧٢٣,٥8٧,٦٩١ المملكة العربية السعودية  
٢٦3,٠3٦,٥78٣٠8,8٩٥,٧٦8دول اخري 

٢,٠٩٦,٠٢٦,٠٤٤٢,٠٣٢,٤8٣,٤٥٩

٦- اإليرادات
31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

)ريال سعودي()ريال سعودي( 
1,8٥٦,٥٥7,٦٠8١,8٢٢,8٦٩,٧٥٠إيرادات ألبان وأغذية 

186,257,926١٥٢,٣٣8,8٧٩إيرادات منتجات زراعية 
٥1,8٠1,٠٤٥٥٦,٧٤٥,١١٣مبيعات عجول 

1,٤٠٩,٤٦٥٥٢٩,٧١٧إيرادات أخرى
 ٢,٠٩٦,٠٢٦,٠٤٤٢,٠٣٢,٤8٣,٤٥٩

تتمثل المصادر الرئيسية إليرادات الشركة من العقود المبرمة مع العمالء في إيرادات منتجات األلبان واألغذية واإليرادات من المنتجات 
الزراعية ومبيعات العجول  وبعض اإليرادات األخرى. يتم نقل السيطرة على المنتجات إلى العميل بمجرد تسليمها إليه وإقراره بذلك.

٧- تكلفة المبيعات
٣١ ديسمبر ٢٠١٧م31 ديسمبر ٢٠18م

)ريال سعودي()ريال سعودي( 
8٥٥,١٢8,٤٦٢ ٩٠٠,٥1٥,٢8٦ تكلفة المواد *

)٥٧,٥٧٦,٠٤٠()٥8,٢٥3,٤٩٦(إعانات حكومية **
  8٤٢,٢٦1,7٧٩٧,٥٥٢,٤٢٢ ٩٠

١8٧,٧٩٦,٣٩٩ 18٩,1٢3,٩٩1 مزايا الموظفين 
٢٥١,٠٠٢,٤8٠ ٢٢٤,111,7٥٠ االستهالك ***

٩,٦٢٣,٧8٩ ٢3,٦٩1,٠8٠ رسوم ومصروفات حكومية 
١٩,٢٩٩,٤٥١ 1٥,٩٢7,٢87 مصروفات الصيانة واإلصالح

8,١٥٩,8٢٦ ٥,٩73,٠33 مصروفات اإليجارات واالستئجارات
٥,٥٢٦,٠٠٤ ٤,8٢٤,8٢٢ مصروفات  تأمين معدات وممتلكات

٢,٤٩٤,٣٠٢ 1,٢٩8,٠77 رسوم خدمات وإتصاالت
٢,٦8٥,٦٧٦ 833,3٥٦ اإلطفاء

)٣١٥,٥٠٠()٤,٢81,78٠(مخصص مخزون مواد راكدة )٢٢( 
١٧,٥٧٤,8٧٦ 17,18٢,٦3٩ مصروفات  أخرى 

 1,3٢٠,٩٤٦,٠٤٤١,٣٠١,٣٩٩,٧٢٥

* تم إعادة تصنيف المواد المستهلكة في العام السابق بما يتماشى مع تصنيف السنة الحالية
** تم االعتراف باإلعانات الحكومية المستحقة إلستيراد بعض بنود األعالف والتي تدعمها حكومة المملكة العربية السعودية خصمًا 

من تكلفة المواد.
*** االستهالك )صافي( بعد خصم المحقق من األرباح المؤجلة نتيجة استهالك وخفض قيمة األصول والممتلكات 

الممنوحــة للشــركة مــن قبــل الحكومةكــم فــي  31 ديســمبر 2018م مبلــغ وقــدره ) 1,2 مليــون ريــال ســعودي(، 
31 ديســمبر 2017م )2,4 مليــون ريــال ســعودي(.

٥- التقارير القطاعية )تتمة(
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8- مصروفات البيع والتسويق
٣١ ديسمبر ٢٠١٧م31 ديسمبر ٢٠18م

)ريال سعودي()ريال سعودي(
٢٢٦,٥3٢,٦٩1٢٣٣,١٥٣,٥٩٩رواتب ومزايا موظفين 

1٢8,8٥٠,3٥7١٣٥,8١٩,٩٦٢مصروفات تسويقية 
٤7,8٢٤,٩٩٠٤٢,٧٢٣,٩٩٠مصروفات مواد وصيانة 

٤1,٩٢٩,3٦1٧٠,٥8١,8٦٦استهالك ممتلكات وآالت ومعدات  
٢٩,7٠٤,٤٠٤١٥,٥١٢,٢8٤رسوم ومصروفات حكومية 

1٦,٥3٦,733١٦,٩٤8,١٣١رسوم خدمات وإتصاالت
1٦,8٦1,٩٥٠١٣,٥٥8,٦٧٩مصروفات إيجارات

٤,٤٠3,٦٠٤٤,٠٤٤,٧8٢مصروفات  تأمين معدات وممتلكات
3٢٢,٩3٩٧٤,١٩٧االطفاءات

1٢,٦1٠,٦3٠١٥,88٦,٦٩٤مصروفات  أخرى 
 ٥٢٥,٥77,٦٥٩٥٤8,٣٠٤,١8٤

٩- مصروفات عمومية وإدارية
٣١ ديسمبر ٢٠١٧م31 ديسمبر ٢٠18م

)ريال سعودي()ريال سعودي( 
80,174,07874,607,533رواتب ومزايا موظفين 

15,499,8768,288,107دراسات واستشارات 
7,075,9144,092,839مصروفات تقنية المعلومات 

2,392,6783,872,089استهالك ممتلكات وآالت ومعدات 
2,198,6801,877,909االطفاءات

1,222,454997,290رسوم ومصروفات حكومية 
1,431,2581,127,188رسوم خدمات وإتصاالت

204,626273,421مصروفات إيجارات
134,619238,501مصروفات  تأمين معدات وممتلكات

8,٦٩8,٩٦٢4,797,461مصروفات أخرى 
 11٩,٠33,1٤٥١٠٠,١٧٢,٣٣8

١٠- إيرادات أخرى صافي
٣١ ديسمبر ٢٠١٧م31 ديسمبر ٢٠18م

)ريال سعودي()ريال سعودي( 
٢١,٠٧٤,8٢٦ ٢٠,78٢,٠٦٦ منتجات ثانوية

 -7,887,٩3٢ المحقق من األرباح المؤجلة النخفاض األصول )إيضاح ١٣( 
٩٧٢,٥٢٣ 1,٢٤٢,٥8٤ مبيعات خردة

-3٠٠,٠٠٠ أرباح من استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة 
٢٢,٠٠٠,٠٠٠ -    أرباح من بيع استثمارات متاحة للبيع  

٣٦٠,٠٠٠ -أرباح من استثمارات متاحة للبيع
)١,٢٥٥,٣٢١()٥,٩٥3,٥11(خسائر إعادة تقييم عمالت أجنبية 

)٢٧,٦٠٥,٩١٧()٢3,1٠٠,1٤٩(خسائر بيع ممتلكات وآالت ومعدات وأصول حيوية )صافي (
  1,1٥8,١٥,٥٤٦,١١١ ٩٢٢

القوائم المالية

١١- تكلفة التمويل والتسهيالت البنكية
٣١ ديسمبر ٢٠١٧م31 ديسمبر٢٠18م

)ريال سعودي()ريال سعودي( 

٦7,٥٩8,٦٢٠٥٩,٩١٧,٥٠١تكلفة تمويل قروض مرابحة 

 ٦7,٥٩8,٦٢٠٥٩,٩١٧,٥٠١

١٢- ربحية السهم
٣١ ديسمبر ٢٠١٧م31 ديسمبر ٢٠18م

 

٣٩,٩٤١,٤٢١ 1,7٤1,٤٤٠ الربح العائد لمساهمي الشركة  )ريال سعودي(

8٤,٧٠٠,٠٠٠ 8٤,7٠٠,٠٠٠ المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )سهم(

٠.٠٢0.47 ربحية السهم )ريال/سهم(



117 التقرير السنوي ٢٠١٨التقرير السنوي ٢٠١٨ 116

١٣- ممتلكات وآالت ومعدات
مباني أراضيالبيان

منشآت مدنية مباني جاهز خرسانية 
خزانات أالت ومعدات وآبار 

أثاث ومعدات عدد وأدوات وسائل نقل آليات زراعية وصوامع 
أشجار مثمرة مكتبية 

تحسيان 
في مباني 

مؤجرة 

قطع غيار 
إجمالي رئيسية 

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

سعودي(
)ريال 

)ريال سعودي(سعودي(

              تكلفة 

٤,٥١٢,٤٥٠,٤٣٤ ٥١٣,٤٢٢ ١,٢٤٧,٢٧٦ ٥٠,٥١١,٠٤٥ ١٥١,٩٥٦,٢٢١ ٣١8,٢٠8,٩8٦ ٣8٣,١٦٣,8٢٥ ٢١8,٤٧٦,٥٢٦ ٦٩,8٣٧,٤٠٧ ١,٧٤٠,8٣8,٦٣٧ ٤٣٢,٦٢٥,٥٢١ ٤٣٣,٤٧8,8٠٥ ٥٢8,٥٩٦,٧٥٠ ١8٢,٩٩٦,٠١٣ ١ يناير ٢٠١٧م

اإلضافات / إعادة 
٣٤٢,٠٥٧,٥١٢ 8١٦,٧٤٠ ٣,٣٥٦,٥١٤ ١٦,٥٥٢,١٩٧ 8,٠٩٦,١٦٦ ٢8,٦٢٥,٩٥٧ ١٠,٠٠٧,8٠٧ ٦,٦١٤,٧٦٥ ٣,8٥8,٠٥٥ ١٧٧,٥٧٣,٠٧٤ ٣٧,٩١١,8٠٠ ١,٩١٥,٣٩٢ ٤٦,٧٢٩,٠٤٥                              -   التصنيف )+(

٤٩,٤٧١,8١١ -   -   ١,٣٩٦,٠١٢ ٥٥٢,٢٦٤ ٦١٢,٥١8 ٣٥,٣٢٣,٠١٤ ٤,٦٥٠,٣٤٩ ٢١٧,٣٥٠ ٦,٧٢٠,٣٠٤ -   -   -   -   االستبعادات )   (

٤,8٠٥,٠٣٦,١٣٥ ١,٣٣٠,١٦٢ ٤,٦٠٣,٧٩٠ ٦٥,٦٦٧,٢٣٠ ١٥٩,٥٠٠,١٢٣ ٣٤٦,٢٢٢,٤٢٥ ٣٥٧,8٤8,٦١8 ٢٢٠,٤٤٠,٩٤٢ ٧٣,٤٧8,١١٢ ١,٩١١,٦٩١,٤٠٧ ٤٧٠,٥٣٧,٣٢١ ٤٣٥,٣٩٤,١٩٧ ٥٧٥,٣٢٥,٧٩٥ ١8٢,٩٩٦,٠١٣ ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

اإلضافات / إعادة 
1٠٩,1٦٤,٦٦٦  - -٢٥,7٤٩,٠3٠ ٤,11٠,٥3٢ 1٠,٤17,٦88 ٢,1٢3,٦٤٠ ٢,٩87,٦٦٠ 1,٠٠1,٤٢٩ ٤٢,78٤,1٠3 ٥,٢٤٥,٦78 3,7٦3,٦٠٥ 1٠,٩81,3٠1                              -   التصنيف )+(

8٦,٤٦٥,٩17 -   -    - -٥1,٩٤3 1٥,3٤1,8٠٠ ٢3,٩33,٠٩3 88,8٠٠ ٤7,٠٥٠,٢81 -   -   -   -   االستبعادات )    (

٤,8٢7,73٤,88٤ 1,33٠,1٦٢ ٤,٦٠3,7٩٠ ٩1,٤1٦,٢٦٠ 1٦3,٦1٠,٦٥٥ 3٥٦,٥88,17٠ 3٤٤,٦3٠,٤٥8 1٩٩,٤٩٥,٥٠٩ 7٤,3٩٠,7٤1 1,٩٠7,٤٢٥,٢٢٩ ٤7٥,78٢,٩٩٩ ٤3٩,1٥7,8٠٢ ٥8٦,3٠7,٠٩٦ 18٢,٩٩٦,٠13 31 ديسمبر ٢٠18م

مجمع االستهالكات 
و االنخفاض

 في قيمة األصول
              

                             ٦,٥٠٧,١٦٢ ١٠٧,8٣٣,٤8٩ ٢٠٣,٤8٠,١٧8 ٢٥٥,٥٣١,٥٧8 ١٤٩,٧٢٩,٧8٥ ٥8,٥٧8,8٦٩ ٩٠٩,٥٣٦,٧8٥ ٢٢٢,8٣٩,٥٥٥ ٢١٥,٦٠١,٠٦٩ ١٠٦,٧٢١,١٥٢                              -   في 1 يناير ٢٠17م
   -

                             
   - ٢,٢3٦,3٥٩,٦٢٢

االستهالك خالل 
                             ٣,٠8٠,٦٢٥ ١٤,٢8٥,١٦٠ ١٦,8٤٧,٢٣٤ ٣8,٩٧٠,٦٩٠ ٣٧,٤١٢,١٢8 ١8,8٢٥,٦8٠ ٢,٧٤٦,٩٣٦ ١٠٩,٤٩١,٧٧٦ ١٢,٤٩8,١٢٧ ٢8,٠٣٦,٧٤٩ ١٠,٩١٣,٥٣١                              -   السنة )+(

   - ٢٩3,1٠8,٦3٦

االستبعادات / إعادة 
38,٠87,٦٤٤ -   -   ٩٢٥,٦٩٥ ٣٣٠,٥٤٥ )٦٠٩,8٦٥(٢8,٤٢٧,٠٢٣ ٤,١٦١,٧٩٧ )٢٦,١٧٤(٥,٠٥٥,٠8٩ )١٠٧,١٣٠(                             -   )٦٩,٣٣٦(                             -   التصنيف )   (

                             ٣,٠8٠,٦٢٥ ١٩,8٦٦,٦٢٧ ١٢٤,٣٥٠,١٧8 ٢٤٣,٠٦٠,٧٣٣ ٢٦٤,٥١٦,٦8٣ ١٦٤,٣٩٣,٦٦8 ٦١,٣٥١,٩٧٩ ١,٠١٣,٩٧٣,٤٧٢ ٢٣٥,٤٤٤,8١٢ ٢٤٣,٦٣٧,8١8 ١١٧,٧٠٤,٠١٩                              -   ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م
   - ٢,٤٩١,٣8٠,٦١٤

االستهالك خالل 
                             8٢7,٦87 1٦,8٤٠,٠٢7 1٠,1٦٩,٠٦1 ٢3,8٦٩,٤٤7 ٢٢,8٠٠,٦٤٤ 11,8٠3,17٠ ٢,٠7٩,٠٤٩ 8٦,٥3٤,٢7٤ 1٢,٢17,8٤٤ ٢٩,37٤,٠٥3 11,1٦3,٦1٢                              -   السنة )+(

   - ٢٢7,٦78,8٦8

انخفاض في قيمة 
٥٢,٦7٤,٦71-  -  -  ٢8,٩٦8.٠٠-  1٢,8٠٥,7٦٦7,٥٢٦- 3٩,٦٤٤,٤3٢.٠٠187,٩7٩- - - االصول

االستبعادات / 
8٦,٢3٢,٢٢7 -   -   -   -   ٥1,٩٤3 1٥,٢17,٩٦8 ٢3,8٥٥,٥1٥ 88,8٠٠ ٤7,٠18,٠٠1--   -   -   إعادة التصنيف )    (

                             3,٩٠8,31٢ 3٦,7٠٦,٦٥٤ 13٤,٥1٩,٢3٩ ٢٦٦,878,٢37 ٢7٢,٠٩٩,3٥٩ 1٥٢,3٤1,3٢3 ٦3,3٤٢,٢٢8 ٢٤7,٦٦٢,٦٥٦1,٠٥3,٤8٩,7٤٥ ٢73,٠11,871 1٢8,8٦7,٦31 -31 ديسمبر ٢٠18م
   - ٢,٦3٢,8٢7,٢٥٥

صافي  القيمة 
الدفترية

٢,٣١٣,٦٥٥,٥٢١ ١,٣٣٠,١٦٢ ١,٥٢٣,١٦٥ ٤٥,8٠٠,٦٠٣ ٣٥,١٤٩,٩٤٥ ١٠٣,١٦١,٦٩٢ ٩٣,٣٣١,٩٣٥ ٥٦,٠٤٧,٢٧٤ ١٢,١٢٦,١٣٣ 8٩٧,٧١٧,٩٣٥ ٢٣٥,٠٩٢,٥٠٩ ١٩١,٧٥٦,٣٧٩ ٤٥٧,٦٢١,٧٧٦ ١8٢,٩٩٦,٠١٣  ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٢,1٤٢,٢3٢,٩٥8 1,33٠,1٦٢ ٦٩٥,٤78 ٥٤,7٠٩,٦٠٦ ٢٩,٠٦٢,٤٤8 8٩,7٠٩,٩33 7٢,٥٢3,٥73 3٤,3٤8,٤٢٠ 11,٠٤8,٥13 8٥3,7٤7,٥٠٥ ٩11,475,188 1٦٦,1٤٥,٩31 ٤٥7,٤3٩,٤٦٥ 18٢,٩٩٦,٠13  31 ديسمبر ٢٠18

تــم منــح الشــركة قــرض مــن صنــدوق التنميــة الزراعيــة الســعودي لتمويــل وتوســعة مشــروع أشــجار الزيتــون المكثــف ومعاصــر الزيتــون والسمســم فــي الجــوف 
بضمــان األصــول الثابتــة لمركــز الســلي بمــا فــي ذلــك األرض المقــام عليهــا ومــا يســتجد مــن إضافــات وتوســعات وبعــض الســيارات واآلالت والمعــدات المملوكــة 
للشــركة والتــي بلغــت صافــي قيمتهــا الدفتريــة 8٤٫8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١8م )٣١ ديســمبر ٢٠١٧م: ٥١٫٤ مليــون ريــال ســعودي(.  

)إيضــاح ٢٧(.

بلغت صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١8م مبلغ ٢٫١٤ مليار ريال سعودي )٣١ 
بإضافة ممتلكات  المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١8م  السنة  الشركة خالل  ريال سعودي(. قامت  ديسمبر ٢٠١٧م: ٢٫٣١ مليار 

وآالت ومعدات بمبلغ ١٠٩ مليون ريال سعودي.  

القوائم المالية

١٣-١ االنخفاض في قيمةالممتلكات واآلالت والمعدات الخاصة بالقطاع الزراعي 
أصــدر مجلــس الــوزراء بتاريــخ ٢٥ صفــر ١٤٣٧هـــ  )الموافــق ٧ ديســمبر ٢٠١٥م(  قــراراً بوقــف زراعــة األعــالف الخضــراء لألراضــي التــي 
تزيــد مســاحتها عــن ٥٠ هكتــار. التزمــت الشــركة بقــرار المجلــس الــوزاري )٦٦( و أوقفــت الشــركة إنتــاج العلــف األخضــر بالكامــل داخــل 
ــتخدام  ــة االس ــم قيم ــركة بتقيي ــت الش ــر ٢٠١8م( قام ــق ٣ نوفمب ــر ١٤٤٠ )المواف ــخ ٢٥ صف ــعودية بتاري ــة الس ــة العربي المملك
ــم  ــال ســعودي. ت ــذي أظهــر خســائر انخفــاض فــي قيمــة األصــول بقيمــة ٥٢٫٧ مليــون ري لألصــول المتعلقــة بالقطــاع الزراعــي ال
تحميــل خســائر االنخفــاض فــي القيمــة فــي قائمــة الربــح والخســارة. كمــا تــم االعتــراف باإليــرادات المؤجلــة والمتعلقة بهــذه األصول 
والتــي تمثلــت فــي المنــح الحكوميــة فــي قائمــة الربــح والخســارة بقيمــة ٧٫8 مليــون ريــال ســعودي. وبالتالــي تــم تســجيل خســائر 

االنخفــاض فــي القيمــة بصافــي مبلــغ ٤٤٫٩ مليــون ريــال ســعودي.

١٣-٢ رسملة تكاليف االقتراض 
بلغــت قيمــة تكاليــف االقتــراض  المرســملة خــالل الســنة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١8م مبلــغ ١٤٫٣ مليــون ريــال ســعودي -

)٣١ ديســمبر٢٠١٧م: مبلــغ ١٣,٥ مليــون ريــال ســعودي(، وكان المعــدل المســتخدم لتحديــد مبلــغ تكاليــف االقتــراض المؤهلــة 
للرســملة كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١8م هــو ٤٫٠٧٪ )٣١ ديســبمر ٢٠١٧م ٣٫٥٢%(، وهــو متوســط معــدل الفائــدة الفعلــي 

ــنة ٢٠١8م. ــالل الس ــدد خ ــراض المح لالقت

١٣-١ رسملة تكاليف االقتراض 
بلغــت قيمــة تكاليــف االقتــراض  المرســملة خــالل الســنة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١8م مبلــغ ١٤٫٣ مليــون ريــال ســعودي 
)٣١ ديســمبر٢٠١٧م: مبلــغ ١٣,٥ مليــون ريــال ســعودي(، وكان المعــدل المســتخدم لتحديــد مبلــغ تكاليــف االقتــراض المؤهلــة 

للرســملة هــو ٤٫٠٧٪، وهــو متوســط معــدل الفائــدة الفعلــي لالقتــراض المحــدد خــالل الســنة ٢٠١8م.
١٣-٣ األراضي والمباني 

األمور التالية معلقة فيما يتعلق باألراضي التي تحتفظ بها الشركة في تاريخ التقرير.
أ- األراضي الخاضعة لسيطرة الشركة ولكن في انتظار نقل الملكية القانونية:

ووفقــًا للمرســوم الملكــي الصــادر فــي ١٧ شــوال ١٤١٠هـــ. تتضمــن األراضــي أراٍض ممنوحــة مــن الدولــة بلغــت قيمتهــا الدفتريــة 
كمــا فــي ٣١ ٢٠١8م مبلــغ ١٢٠٫٩ مليــون ريــال ســعودي وجميعهــا أراٍض تــم إحياؤهــا واســتخدامها مــن قبــل الشــركة ولــم يتــم 
بعــد االنتهــاء مــن نقــل ملكيتهــا باســم الشــركة. وفقــًا للمرســوم الملكــي ، فــإن الشــركة لديهــا إعفــاء مــن شــروط منــح األراضــي 
مثــل شــرط المســاحة الواجــب احياؤهــا وشــرط الوقــت الــذي يجــب أن تحــًي فيــه األرض. وقــد تــم التقــدم بطلــب لنقــل ملكيــة هــذه 
األراضــي ولــم يتــم البــت فيــه مــن قبــل الدولــة حتــى اآلن وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــان الشــركة تحــوز علــى الملكيــة الحقيقيــة ولهــا 
ــات نقــل  ــرف بتلــك األراضــي ضمــن أصولهــا. تقدمــت الشــركة بطلب ــك فانهــا تعت القــدرة علــى االســتفادة مــن تلــك األراضــي و لذل
ــبتمبر  ــخ ١٩ س ــاَ بتاري ــركة اجتماع ــرت إدارة الش ــات المقدمة.حض ــذه الطلب ــي ه ــى اآلن ف ــت حت ــم الب ــم يت ــي ول ــك األراض ــة تل ملكي
ــاه والزراعــة بحضــور المكتــب االستشــاري  ــوزارة البيئــة والمي ــة األراضــي والمســاحة ب ــاًء علــى دعــوة تلقتهــا مــن وكال ٢٠١٧م بن
المكلــف بمشــروع الرفــع المســاحي لألراضــي الزراعيــة للشــركة. وأوضحــت الشــركة أنــه تــم  خــالل االجتمــاع عــرض نتائــج مشــروع 
الرفــع المســاحي الــذي قــام بــه المكتــب الهندســي لمواقــع الشــركة، مضيفــة أنــه تــم اإليضــاح عــن الكيفيــة التــي ســيتم فيهــا 
حســاب المســاحات المحيــاة التــي ســتملك للشــركة. وبينــت أنهــا طلبــت فــي نهايــة االجتمــاع الحصــول علــى مهلــة ليتــم العــرض 
بمجريــات هــذا االجتمــاع علــى اللجنــة التنفيذيــة التابعــة لمجلــس اإلجــارة. وبعــد عــرض األمــر علــى مجلــس إدارة الشــركة مــن قبــل 
اللجنــة التنفيذيــة والتــي أوصــت بإرســال خطــاب رســمي إلــى الــوزارة حــول وجهــة نظــره بخصــوص نتائــج مشــروع الرفــع المســاحي  
حيــث وافــق مجلــس إدارة الشــركة علــى توصيــة اللجنــة التنفيذيــة ، و بالتالــي فــإن الشــركة فــي انتظــار الــرد علــى خطابهــا، وســيتم 
اإلعــالن عــن أي أثــر مالــي -إن وجــد - بعــد إقــرار مخرجــات الرفــع المســاحي النهائيــة لألراضــي المســلمة للشــركة واالنتهــاء مــن 
اإلجــراءات الالزمــة. ويجــدر بالذكــر أن الشــركة معفــاة مــن شــرطي االمســاحة والوقــت الخــاص بالمنــح الحكوميــة ولــذا فــإن اإلدارة 

علــى ثقــة أن ملكيــة هــذه األراضــي ســتنقل إلــى الشــركة خــالل مــده مــن الوقــت وتؤكــد الشــركة أنهــا تســيطر علــى المنافــع 
الخاصــة بتلــك األراضــي ولــذا تــم إضافــة قيمــة تلــك األراضــي بقوائمهــا الماليــة.

ب-  األراضي المستقطعة بواسطة شركة أرامكو السعودية:
ســبق وأن قامــت شــركة نــادك برفــع قضيــة علــى شــركة أرامكــو الســعودية أمــام المحكمــة العامــة بالخبــر 

لمطالبــة شــركة أرامكــو برفــع يدهــا عــن األرض المســتقطعة فــي مشــروع نــادك فــي حــرض. وقــد صــدر 
فيهــا حكمــًا نهائيــًا مــن محكمــة التمييــز فــي تاريــخ ١٤٣١/١١/١٦ هـــ الموافــق ٢٠١٠/١٠/٢٤م 

وجــاء مؤيــداً للحكــم االبتدائــي الصــادر مــن المحكمــة العامــة بالخبــر والقاضــي برفــع يــد 
ارامكــو عــن األرض المســتقطعة. ويشــار الــى أن شــركة أرامكــو قــد تقدمــت بشــكوى ضــد 

ــز بخصــوص  ــادك أمــام المقــام الســامي بعــد صــدور حكــم محكمــة التميي شــركة ن
 ٢٥٥٤ رقــم  الســامي  األمــر  بموجــب  لجنــة  تشــكيل  وتــم  الموضــوع،  هــذا 

ــو  ــركة أرامك ــن ش ــة م ــكوى المقدم ــة الش ــخ ١٤٣٥/١/١8هـــ لدراس وتاري
الســعودية ضــد شــركة نــادك والرفــع للمقــام الســامي بمــا يتــم 

التوصــل اليــه. ولــم يتــم البــت فــي هــذا الموضــوع حتــى هــذا 
ــخ. التاري

13-  ممتلكات وآالت ومعدات )تتمة(
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١٤- أصول حيوية 
تتكــون األصــول الحيويــة للشــركة مــن كل مــن قطيــع األبقــار والتــي تصنــف إلــى أبقــار منتجــة وغيــر منتجــة وتشــتمل األبقــار غيــر المنتجــة علــى أبقــار 
األلبــان التــي يتــم تربيتهــا حتــى مرحلــة اإلنتــاج ويتــم زيــادة قيمتهــا كلمــا زادت فــي العمــر ويتــم االحتفــاظ باألبقــار المنتجــة إلنتــاج الحليــب أو زيــادة 
النســل وعنــد التحقــق مــن قــدرة األبقــار الغيــر منتجــة علــى إنتــاج الحليــب الخــام يتــم تحويلهــا إلــى فئــة األبقــار المنتجــة ويتــم اســتهالكها علــى 
العمــر اإلنتاجــي المقــّدر  لهــا وهــو خمــس ســنوات. أن تربيــة الماشــية معرضــة لمخاطــر اإلصابــة باألمــراض ولذلــك تقــوم الشــركة بفصــل مــزارع 
األبقارعــن المشــاريع األخــرى حتــى يتــم تالفــي نقــل األمــراض للقطيــع كمــا يخضــع القطيــع لمعاييــر طبيــة صارمــة للغايــة وإجــراءات احترازيــة لمنــع 

مثــل هــذه األمــراض مــن االنتقــال أو اإلصابــة بهــا.

وفيما يلي بيان باألصول الحيوية للشركة والتغير فيها كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١8م.
إجمالي العجالتاألبقارالبيان

)ريال سعودي()ريال سعودي()ريال سعودي(
٣٣٩,٤٤٩,٧٠٢١8٧,8٦٠,٠٩٣٥٢٧,٣٠٩,٧٩٥التكلفة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م
١١٠,٦٤٧,٠٤١١٣٤,8٣٤,٧٤٩٢٤٥,٤8١,٧٩٠إضافات نتيجة الوالدات او التحويل )   ( 

)٢١٣,٠٩١,٥٦٢()١١٠,٦٤٧,٠٤١()١٠٢,٤٤٤,٥٢١(االستبعادات نتيجة البيع أو الوفاة او التحويل )   (
٣٤٧,٦٥٢,٢٢٢٢١٢,٠٤٧,8٠١٥٥٩,٧٠٠,٠٢٣التكلفة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

٧٥,٩8١,٧٤٤   -٧٥,٩8١,٧٤٤مجمع االستهالك كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م
٣٣,٥٦8,١٧٧   -٣٣,٥٦8,١٧٧االستهالك للسنة )   (

)٣٢,٢٢٢,8٧٩(   -)٣٢,٢٢٢,8٧٩(مجمع االستهالك المستبعد )   (
٧٧,٣٢٧,٠٤٢   -٧٧,٣٢٧,٠٤٢مجمع االستهالك كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

٢٧٠,٣٢٥,١8٠٢١٢,٠٤٧,8٠١٤8٢,٣٧٢,٩8١صافي القيمة الدفترية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م
3٤7,٦٥٢,٢٢٢٢1٢,٠٤7,8٠1٥٥٩,7٠٠,٠٢3التكلفة كما في 31 ديسمبر ٢٠17م

1٢٤,٠٤3,٥٩11٤٩,3٢٩,8٦7٢73,373,٤٥8إضافات نتيجة الوالدات أوالتحويل)   ( 
)٢٤٠,٠٦7,٥٢7()1٢٤,٠٤3,٥٩٠()11٦,٠٢3,٩37(االستبعادات نتيجة البيع أوالوفاة او التحويل)   (

3٥٥,٦71,87٦٢37,33٤,٠78٥٩3,٠٠٥,٩٥٤التكلفة كما في 31 ديسمبر٢٠18م
77,3٢7,٠٤٢   -77,3٢7,٠٤٢مجمع االستهالك كما في 31 ديسمبر ٢٠17م

٤1,87٥,7٩٥-41,875,795االستهالك للسنة )   (
)٤٠,٤٩1,٢8٥(-)٤٠,٤٩1,٢8٥(مجمع االستهالك المستبعد )   (

78,711,٥٥٢-   78,711,٥٥٢مجمع االستهالك كما في 31 ديسمبر ٢٠18م
٢7٦,٩٦٠,3٢٤٢37,33٤,٠78٥1٤,٢٩٤,٤٠٢صافي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر ٢٠18م

١٥- أصول غير ملموسة
اجمالي رخص برامج برامج وتقنيات 
)ريال سعودي()ريال سعودي()ريال سعودي(

التكلفة 
١٣,٢٣٧,٥٣٤٦,١٢٦,٣8٣١٩,٣٦٣,٩١٧التكلفة كما في ١ يناير ٢١٧م

٥,٦٠٠,٤٢8٤١٢,٠١٩٦,٠١٢,٤٤٧اإلضافات -٢٠١٧م
١8,8٣٧,٩٦٢٦,٥٣8,٤٠٢٢٥,٣٧٦,٣٦٤التكلفة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

1,1٥٠,1٦٤17٩,٢8٦1,3٢٩,٤٥٠اإلضافات خالل السنة ٢٠18
1٩,٩88,1٢٦٦,717,٦88٢٦,7٠٥,81٤التكلفه كما في 31 ديسمبر ٢٠18م

اإلطفاءات
١١,٧8٢,٩٣٥١,٧٢٢,٦٩٥١٣,٥٠٥,٦٣٠المجمع كما في ١ يناير ٢٠١٧م

8١٩,٦٢٧١,٤8٤,٦٦٧٢,٣٠٤,٢٩٤اإلطفاءات للسنة-٢٠١٧م
١٢,٦٠٢,٥٦٢٣,٢٠٧,٣٦٢١٥,8٠٩,٩٢٤المجمع كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

1,3٩٦,٩7٦1,٤٩٥,٢18٢,8٩٢,1٩٤اإلطفاءات للسنة-٢٠18م
13,٩٩٩,٥38٤,7٠٢,٥8٠18,7٠٢,118المجمع كما في 31 ديسمبر ٢٠18م

القيمة الدفترية 
٦,٢٣٥,٤٠٠٣,٣٣١,٠٤٠٩,٥٦٦,٤٤٠القيمة الدفنرية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

٥,٩88,٥88٢,٠1٥,1٠88,٠٠3,٦٩٦القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر ٢٠18م

القوائم المالية

١٦- أصول حيوية
٣١ ديسمبر ٢٠١٧م31 ديسمبر٢٠18م

)ريال سعودي()ريال سعودي(
 14,628,162 4,819,520أعالف بمشروع السودان

 20,070,745 37,263,690محاصيل سنوية
 34,698,907 42,083,210اإلجمالي

١٧- استثمارات في حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل اآلخر
نسبة 

المساهمة 
في رأس 

المال

التكلفة 
التاريخية

31 ديسمبر 
٢٠18م

31 ديسمبر ٢٠17م
استثمارات متاحة 

للبيع*

التغير في 
القيمة العادلة 

٢٠18م

التغير في 
القيمة العادلة 

٢٠17م 

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

)١,٩٢٢,٠٠٠()٢٩٠,٠٠٠(٢,٦٧٠,٠٠٠ ٢,٣8٠,٠٠٠ ٤,١٢8,٠٠٠ ١٣٫٩٩%الشركة الوطنية إلنتاج البذور )بذور( 
)٤,٠٦٢,٠٠٠(٤,٢١٥,٠٠٠ ١,٦٥٤,٠٠٠ ٥,8٦٩,٠٠٠ ٦٠٠,٠٠٠ 8٫٢٦%الشركة المتحدة لمزارع االلبان

الشركة المتحدة لتسويق الدواجن 
 - -٥٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠  ٧٫٣%)تحت التصفية(

)٥,٩8٤,٠٠٠(3,٩٢٥,٠٠٠ ٤,8٢٤,٠٠٠ 8,7٤٩,٠٠٠ ٥,٢٢8,٠٠٠  إجمالي الجزء الغير متداول

مخصص االنخفاض في قيمة 
االسثمارات في حقوق الملكية 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل اآلخر  
 )٥٠٠,٠٠٠()٥٠٠,٠٠٠()٥٠٠,٠٠٠( --

--٤,3٢٤,٠٠٠ 8,٢٤٩,٠٠٠ ٤,7٢8,٠٠٠  صافي الجزء الغير متداول
)٥,٩8٤,٠٠٠(3,٩٢٥,٠٠٠ ٤,3٢٤,٠٠٠ 8,٢٤٩,٠٠٠ ٤,7٢8,٠٠٠  إجمالي 

يتمثل مخصص االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع في قيمة اإلستثمار في الشركة المتحدة لتسويق الدواجن نظراً لوضع الشركة تحت التصفية.  
* االســتثمارات فــي حقــوق ملكيــة بالقيمــة العدلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل كانــت تصنــف علــى أنهــا اســتثمارات متاحــة للبيــع فــي ١٣ ديســمبر ٧١٠٢م وفقــًا

للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )٣٩(.

١8- مشاريع تحت التنفيذ
31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

 )ريال سعودي( )ريال سعودي(

194,810,072210,071,810

ــر وإعــداد األراضــي الموجــودة فــي الســودان  تشــمل مشــاريع تحــت التنفيــذ تكلفــة اآلالت والمعــدات والتكاليــف األخــرى التــي تُعــزى مباشــرًة إلــى تطوي
لتوظيفهــا فــي الغــرض المقصــود منــه ألغــراض زراعيــة.  بلغــت القيمــة المتراكمــة للتكاليــف المنســوبة مباشــرة كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١8 مبلــغ 

٥٤٫8 مليــون ريــال ســعودي )٣١ ديســمبر ٢٠١٧: مبلــغ ٤٢٫٤ مليــون ريــال ســعودي(.

ــا  ــودانية لتطويره ــة الس ــن الحكوم ــي م ــن األراض ــدان م ــاحتها ٦٠٫٠٠٠ ف ــغ مس ــة أرض تبل ــركة قطع ــتأجرت الش ــام ٢٠١١، اس ــي ع ف
بغــرض إنتــاج العلــف األخضــر.  وقــد أحيــت الشــركة مســاحة قدرهــا ٧٫٠٠٠ فــدان. ال تــزال المســاحة التــي تــم إحيائهــا قيــد التطويــر 

ولــم تصــل بعــد للهــدف الــذي مــن أجلــه تــم إحياؤهــا. وفقــًا لذلــك، يتــم رســملة تكلفــة تطويــر األراضــي تحــت بنــد مشــاريع 
تحــت التنفيــذ ناقصــًا أي دخــل عرضــي ناتــج عــن بيــع المنتجــات الزراعيــة خــالل فتــرة تطويــر األراضــي. بمجــرد وصــول األرض 

إلــى مرحلــة اإلنتــاج األمثــل، ســيتم إطفــاء تلــك المصروفــات.
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١٩- المخزون
  ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م  31 ديسمبر ٢٠18م

)ريال سعودي( )ريال سعودي(  
  

335,841,809٣٧٤,٦١٥,٢١١مواد وخامات 
8٠,178,٠838٥,٧٦٥,٣٥٢قطع غيار 

71,٦٩٩,٤٦1٩٩,٤8٧,٢١٢مخزون منتجات زراعية 
٦٩,٥٢٩,٠٥8٧٣,٩٢٠,٩٠٢مخزون إنتاج تام الصنع

٩,٤13,٩1٩٩,8٤٣,٩٣٩مخزون منتجات حيوانية 
8,1٩7,٦٩٠٩,٥٥٠,٠٩٧وقود وقوى محركة 

٥7٤,8٦٠,٠٢٠٦٥٣,١8٢,٧١٣إجمالي المخزون 
)٢١,٠٢٤,8٣٤()1٦,7٤3,٠٥3(مخصص االنخفاض في قيمة المخزون

٥٥8,11٦,٩٦7٦٣٢,١٥٧,8٧٩صافي المخزون

٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 31 ديسمبر ٢٠18محركة مخصص مخزون بطيء الحركة 
)ريال سعودي( )ريال سعودي(  

٢١,٣٤٠,٣٣٤ ٢1,٠٢٤,83٤ الرصيد  في بداية السنة 
)٣١٥,٥٠٠()٤,٢81,781(المكون خالل السنة

٢١,٠٢٤,8٣٤ 1٦,7٤3,٠٥3 الرصيد  في نهاية السنة 

٢٠-  أصول حيوية مقتناه بغرض البيع
31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

)ريال سعودي( )ريال سعودي(  
 22,026,090 22,525,130

٢١- مدينون تجاريون ومصروفات مدفوعة مقدماَ وأرصدة مدينة أخرى
  ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م  31 ديسمبر ٢٠18م

)ريال سعودي( )ريال سعودي( 
٢٩٤,٢٢٢,٢7٠١٩٦,١٩٠,٥٧٣المدينون التجاريون*
 7٤,٤33,٦3152,457,515 مدفوعات مقدمة 

٥٤,٤٦3,٤7٩8٧,٠8٧,٠88 إعانات حكومية مستحقة**
31,٩٠3,٦٤7٣٠,٩٤٤,٣٣٦ ذمم موظفين 

-   3٠٠,٠٠٠ إيرادات استثمارت في حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل اآلخر 
1٢,٠٠٦,٤٩٩٢٢١,٢١٢ أخرى 

٤٦7,3٢٩,٥٢٦٣٦٦,٩٠٠,٧٢٤
)٢٥,٥٥٦,٥٢٧()3٢,٢3٦,٢8٦(مخصص االنخفاض في الذمم المدينة 

٤3٥,٠٩3,٢٤٠٣٤١,٣٤٤,١٩٧   
*   تم تصنيف المدينون التجاريون المفصح عنهم عاليه كأصول مالية تم قياسها بالتكلفة المطفأة.

** تتمثل اإلعانات الحكومية المستحقة في قيمة االعانات التي لم تصرف بعد من الجهات الحكومية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١8م.

٢١- مدينون تجاريون ومصروفات مدفوعة مقدماَ وأرصدة مدينة أخرى )تتمة(
  31 ديسمبر 2017م  31 ديسمبر 2018م

)ريال سعودي( )ريال سعودي( 
2,404,2862,712,537* مصروفات مدفوعة مقدماَ - أصول  غير متداولة

* تمثل المصروفات المدفوعة مقدمًا ضمن األصول الغير متداولة قيمة االيجارت المدفوعة مقدماَ لمركز توزيع الشركة بالبحرين.

القوائم المالية

  ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م  31 ديسمبر ٢٠18محركة مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة
)ريال سعودي( )ريال سعودي( 

٢٥,٠٢٥,٩٦٢ ٢٥,٥٥٦,٥٢7 الرصيد في بداية السنة 
٥٣٠,٥٦٥ ٦,٦7٩,7٥٩ خسائر االنخفاض المحملة على قائمة الربح أو الخسارة خالل السنة

- - إعادة تصنيف )مخصصات اخرى(
٢٥,٥٥٦,٥٢٧ 3٢,٢3٦,٢8٦ الرصيد في نهاية  السنة 

٢٢- نقد وأرصدة لدى البنوك
٣١ ديسمبر ٢٠١٧م31 ديسمبر ٢٠18م

)ريال سعودي( )ريال سعودي( 
31,٢8٤,8٠٥٣٦,٩88,٢٧٧أرصدة نقدية لدى البنوك 

3,٩3٤,٦7٢٣,٧٣١,٢٧٠نقد بالصندوق 
3٥,٢1٩,٤77٤٠,٧١٩,٥٤٧

٢٣- رأس المال 
31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

عدد األسهم عدد األسهم 
84,700,000 84,700,000 األسهم المصرح بها

حركة األسهم الصادرة والممنوحة كجزء من توزيعات األرباح 

القيمة )ريال سعودي(سهم األسهم العادية الصادرة والمدفوعة بالكامل
84,700,000847,000,000كما في 31 ديسمبر 2017م

84,700,000847,000,000كما في 31 ديسمبر 2018م

بلــغ رأس مــال الشــركة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١8 م مــا قيمتــه 8٤٧ مليــون ريــال ســعودي )٣١ ديســمبر ٢٠١٧ م 8٤٧ مليــون ( ريــال 
ســعودي يتكــون مــن 8٤٫٧ مليــون ســهم مدفوعــة بالكامــل ومصــدرة بقيمــة ١٠ ريــال ســعودي لــكل ســهم.

٢٤- االحتياطي النظامي
وفقــًا للنظــام األساســي لقانــون الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية والنظــام األساســي للشــركة، يًُحــول ١٠٪ مــن 
صافــي أربــاح الســنة إلــى االحتياطــي النظامــي حتــى يبلــغ هــذا االحتياطــي ٣٠٪ مــن رأســمال الشــركة. إن هــذا االحتياطــي غيــر قابــل 

للتوزيــع علــى المســاهمين.

٢٥- دائنوا توزيعات أرباح
الجدول أدناه يوضح حركة دائنو توزيعات األرباح 

)ريال سعودي( 
33,8٥٦,٦8٩ رصيد 1 يناير -٢٠17م

)14,417(التوزيعات المدفوعة خالل العام ٢٠١٧م
33,8٤٢,٢7٢ رصيد 31-ديسمبر-٢٠17م

)224,157(التوزيعات المدفوعة خالل العام ٢٠١8م
33,٦18,11٥ رصيد 31-ديسمبر-٢٠18م
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٢٦- احتياطيات أخرى
)ريال سعودي(

3٢,738,٠٠٠ الرصيد كما في ٠1 يناير ٢٠17م
)٢٢,٩٩٦,٠٠٠(تحقق عدم االعتراف بأحد األصول المالية المتاحة للبيع )بيع حصة الشركة في شركة تأصيل الدواجن(

)٥,٩8٤,٠٠٠( التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
)٣,8٣8,٧8٧(تعديالت وفقاَ الحتساب االكتواري على االحتياطيات األخرى

)3٢,818,787(إجمالي التعديالت على حقوق الملكية األخرى 
)8٠,787(الرصيد كما في 31 ديسمبر ٢٠17م

٣,٩٢٥,٠٠٠  التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
١٥,٢٦٩,٤88 تعديالت وفقا لالحتساب االكتواري على االحتياطيات األخرى

1٩,1٩٤,٤88 إجمالي التعديالت على حقوق الملكية األخرى 
1٩,113,7٠1 الرصيد كما في 31 ديسمبر ٢٠18

٢٧- قروض تمويل بالمرابحة اإلسالمية وقروض حكومية، أرصدة القروض وتواريخ استحقاقها

عملة  
القرض 

سعر 
الفائدة 

تاريخ 
31 ديسمبر 2017م 31 ديسمبر 2018ماالستحقاق 

القيمة الدفترية القيمة اإلسميةالقيمة الدفترية القيمة اإلسمية    
 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي    

تسهيالت بنكية 
إسالمية )٢٧  ١( 

ريال 
20251,815,5611,825,9641,998,7782,006,447-2018متغيرسعودي 

صندوق التنمية 
الزراعي )٢٧  ٢(

ريال 
20258,4378,4379,4289,428-2018ثابت سعودي 

    1,823,9981,834,4012,008,2062,015,875

• بلغ المتوسط المرجح لهامش ربح البنوك خالل العام ٢٠١8م معدل ٤٫٠٧% )٢٠١٧م ٣٫٥٢%( حيث تتفاوت نسبة هامش
 الربح بين القروض متوسطة وقصيرة األجل. 

• منحت القروض من البنوك المحلية مقابل سندات ألمر. 

ويتم عرض القروض بالقوائم المالية كما يلي:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م 

ألف ريال سعوديألف ريال سعوديالتزامات غير متداولة 
7,4468,437قروض بضمانات 

651,0721,065,457قروض بضمانات أو سندات ألمر 
 658,5181,073,894

  التزامات متداولة 
991990قروض بضمانات 

1,174,892940,991قروض بضمانات أو سندات ألمر 

1,175,883941,981

٢٧ -١ قروض وتسهيالت مرابحة إسالمية منحت من بنوك محلية 
ُمنحــت التســهيالت البنكيــة اإلســالمية )عقــود بيــع بالمرابحــة( مقابــل ســندات ألمــر صــادرة بواســطة الشــركة وتســتحق هــذه 
ــهيالت  ــم التس ــغ حج ــددة وبل ــة متج ــب ذات طبيع ــي الغال ــي ف ــده، وه ــى ح ــك عل ــكل بن ــتحقاق ل ــداول االس ــًا لج ــهيالت وفق التس

الغيــر مســتخدم كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١8م مبلــغ ٢,٠١٠ مليــون ريــال ســعودي. 

القوائم المالية

٢٧ -٢ قروض صندوق التنمية الزراعي 
بتاريــخ ٢٤ جمــادى الثانــي ١٤٣٣هـــ )الموافــق ٥ مايــو ٢٠١٢م(، تمــت الموافقــة علــى منــح الشــركة قــرض مــن صنــدوق التنميــة 
الزراعيــة تحــت رقــم 8٠٣٤٠٥٠٠٩ بقيمــة إجماليــة قدرهــا 8٫٣٥ مليــون ريــال ســعودي، بضمــان أرض مملوكــة للشــركة ومــا أقيــم 
عليهــا ومــا يســتجد مــن إضافــات وتوســعات علــى أن يتــم الســداد علــى أقســاط ســنوية تبــدأ مــن ٤ محــرم ١٤٤٠هـــ )الموافــق 
١٤ســبتمبر ٢٠١8م( وتنتهــي بتاريــخ ٤ محــرم ١٤٤٩هـــ )الموافــق 8 ســبتمبر ٢٠٢٧م(، تــم اســتخدام قيمــة القــرض لتمويــل 

مشــروع شــبكات ري تنقيــط شــتالت الزيتــون.
آخــر تحــت رقــم  )الموافــق ١٧ ســبتمبر ٢٠١٢م(، تمــت الموافقــة علــى منــح الشــركة قــرض  القعــدة ١٤٣٣هـــ  بتاريــخ ١ ذو 
ــال ســعودي، بضمــان ســيارات وآالت ومعــدات المملوكــة للشــركة علــى أن  8٠٣8٠٥٠٤8 بقيمــة إجماليــة قدرهــا ١٫٦ مليــون ري
يتــم الســداد علــى أقســاط ســنوية تبــدأ مــن ١ ذو القعــدة ١٤٣٦هـــ )الموافــق ١٥ أغســطس ٢٠١٥م( وتنتهــي بتاريــخ ١ ذو القعــدة 

ــم اســتخدام القــرض بالكامــل للمســاهمة فــي مشــروع معاصــر الزيتــون والسمســم. ــو ٢٠٢٤م(. ت ١٤٤٥هـــ )الموافــق 8 ماي
وقــد بلــغ رصيــد هــذه القــروض كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١8م  مبلــغ 8٫٤ مليــون ريــال ســعودي )٣١ ديســمبر ٢٠١٧م: ٩٫٤ مليــون 

ــعودي(. ريال س

 ٢8- مخصص الزكاة  
)ريال سعودي(

 
31,578,116 الرصيد في 1 يناير 2018م

4,865,681 المكون خالل الفترة 
188,947 زكاة محاصيل)السودان(

)2,121,000(مخصصات انتفى الغرض منها
2,933,628 اجمالي المحمل علي المصروفات

)188,947(زكاة محاصيل  مدفوعة )السودان(
-   زكاة مدفوعة )السعودية(

34,322,797 الرصيد في 31 ديسمبر 2018م
35,158,657 الرصيد كما في 1 يناير 2017م

 5,306,648المكون خالل السنة 
 150,626زكاة محاصيل )السودان(

)7,693,438(مخصصات انتفى الغرض منها
)2,236,164(اجمالي المحمل علي المصروفات

)150,626(زكاة محاصيل  مدفوعة )السودان( خالل السنة
)١,١٩٣,٧٥١(زكاة مدفوعة )السعودية( خالل السنة

31,578,116 الرصيد في 31 ديسمبر 2017م

ــة(،  ــزكاة والدخــل )الهيئ ــة العامــة لل ــل الهيئ ــزكاة للســنوات حتــى ســنة ١٩٩٧م مــن قب ــي لل ــط النهائ حصلــت الشــركة علــى الرب
ــة.  ــدى الهيئ ــوده ل ــض بن ــى بع ــركة عل ــت الش ــد اعترض ــنة ٢٠٠٦م. وق ــى س ــن ١٩٩8م حت ــنوات م ــن الس ــط ع ــة رب ــدت الهيئ وأع

وقــد صــدر قــرار لجنــة االعتــراض االبتدائيــة الزكويــة الضريبيــة الثانيــة برفــض اعتــراض الشــركة مــن الناحيــة الموضوعيــة وقامــت 
الشــركة باالســتئناف علــى هــذا القــرار لــدى اللجنــة االســتئنافية وأصــدرت اللجنــة االســتئنافية قرارهــا فــي صالــح الشــركة 

بتخفيــض الــزكاة المســتحقة علــى الشــركة مــن ١٢٫١ مليــون ريــال ســعودي إلــى ٤٫٩ مليــون ريــال ســعودي 
للســنوات مــن ١٩٩8م وحتــى ٢٠٠٤م هــذا وقــد قدمــت الشــركة اعتــراض علــى الربــط المعــدل عــن عامــي 

٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م.  وقدمــت الشــركة اإلقــرارات الزكويــة للســنوات ٢٠٠8م حتــى ٢٠١٧م وفقــًا للنظم 
ــج  ــى ٢٠١٢م ونت ــن ٢٠٠8م إل ــوام م ــة لألع ــا الزكوي ــة ربوطه ــدرت الهيئ ــد أص ــذا وق ــة، ه المتبع

ــة  ــي قائم ــها ف ــم عكس ــال ت ــون ري ــغ ٢٫٠ ملي ــركة بمبل ــح الش ــة لصال ــات زكوي ــا فروق عنه
األربــاح والخســائر للفتــرة الحاليــة مــن العــام المالــي ٢٠١8م ، ويتمثــل المخصــص فــي 

ــوط  ــم يتــم صــدور رب ــزكاة المســتحقة علــى الشــركة للســنوات التــي ل قيمــة ال
نهائيــة لهــا مــن الهيئــة ويتــم احتســاب الــزكاة علــى أســاس الربــح المعــدل أو 

الوعــاء الزكــوي أيهمــا أكبــر والمطبــق مــن قبــل الهيئــة العامــة للــزكاة 
ــي ٢٠١8م  ــام المال ــزكاة للع ــص ال ــاب مخص ــم احتس ــل وت والدخ

وفقــًا للوعــاء الزكــوي.
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٢٩- صافي التزامات المنافع المحددة للموظفين
٢٩-١ التزامات مزايا الموظفين 

ــر  ــث توف ــم )١٩( بحي ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــي معي ــدد ف ــو مح ــا ه ــددة )كم ــتحقاقات مح ــة اس ــغيل خط ــأة بتش ــوم المنش تق
ــة  ــون العمــل الحالــي فــي المملكــة العربي ــرك الموظــف للخدمــة فــي الشــركة، بمــا يتماشــى مــع قان ــد ت ــة عن مكافــأة إجمالي
الســعودية. ويحســب مبلــغ االســتحقاق حســب قوانيــن العمــل بالمملكــة ويســتند ذلــك إلــى ســنوات الخدمــة والراتــب فــي تاريــخ 
المغــادرة. ولذلــك فــإن الخطــة والتزاماتهــا أكثــر حساســية للتغيــرات فــي الزيــادات المســتقبلية فــي المرتبــات ومعــدالت االنســحاب 
فــي المســتقبل ومعــدل الخصــم المســتخدم فــي تقييــم االلتزامــات. وال يطلــب مــن الشــركة تمويــل الخطــة، ولذلــك اختــارت 
الشــركة الوفــاء بدفــع المزايــا عنــد اســتحقاقها. تــم تقييــم التزامــات الخطــة باســتخدام طريقــة وحــدة االئتمــان المتوقعــة وفقــًا 
لمتطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )١٩(. وبمــا أن مبلــغ وتوقيــت االســتحقاقات المســتحقة فــي المســتقبل غيــر معــروف 
حاليــًا، فقــد وضعــت افتراضــات لوضــع قيمــة لاللتزامــات المتعلقــة بالخدمــة الســابقة، وبصــورة منفصلــة، عــن االلتزامــات المتعلقــة 
بتكلفــة االســتحقاق فــي المســتقبل. وقــد اســتمدت هــذه االفتراضــات باســتخدام منهجيــات تتوافــق مــع متطلبــات معيــار 
المحاســبة الدولــي رقــم ١٩. أي تغييــرات فــي االفتراضــات مــع مــرور الوقــت تعكــس التغيــرات فــي الظــروف الماليــة واالقتصاديــة 
والديموغرافيــة. عندمــا ال تتطابــق الخبــرات المســتقبلية مــع االفتراضــات المعمــول بهــا يتــم  إدراج  ذلــك التغيــر ضمــن قائمــة الدخــل 

الشــامل اآلخــر فــي الســنوات الماليــة المســتقبلية.

الحركة في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة لخطة مكافأة نهاية الخدمة للمنشأة هي كما يلي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٧م31 ديسمبر ٢٠18م
)ريال سعودي()ريال سعودي( 

١٦٢,٢8٣,٤٥١ 1٦٦,87٦,٢٤٢ التزامات االستحقاقات المحددة في بداية السنة
٢٠,88٤,٢١٢ 3٠,٥٩٥,1٦7 تكلفة الخدمة الحالية

٥,٩٢٣,٣٣٠ ٥,8٤٠,٦٦8 تكلفة الفائدة
)٢٢,٢٥٤,١٠٧()٢3,٢٢٤,3٢8(الفوائد المدفوعة

٣٩,٣٥٦ )1٥,٢٦٩,٤88()األرباح( / الخسائر االكتوارية في اإليرادات الشاملة األخرى
١٦٦,8٧٦,٢٤٢ 1٦٤,818,٢٦1 التزامات االستحقاقات المحددة في نهاية السنة

وفيمــا يلــي بيــان بقيمــة المبالــغ التي تــم تعديل قائمة الربح أو الخســارة للســنة المنتهيــة في٣١ ديســمبر ٢٠١8م 
وفقًا للدراســة االكتوارية:

٣١ ديسمبر٢٠١٧م31 ديسمبر٢٠18م 
)ريال سعودي()ريال سعودي( 

٢٠,88٤,٢١٢ 1٩,٥٥٥,٤٢٤ تكلفة الخدمة الحالية
٥,٩٢٣,٣٣٠ ٥,8٤٠,٦٦8 تكلفة الفائدة

)٣,٧٩٩,٤٣١(11,٠3٩,7٤3 تسويات اللتزامات الموظفين 
٢٣,٠٠8,١١١ 3٦,٤3٥,83٥ المصروفات المحملة على قائمة الربح أو الخسارة للسنة 

تتكــون اإليــرادات الشــاملة األخــرى  المتعلقــة بخطــة مزايــا الموظفيــن للســنوات ٢٠١٧م ٢٠١8م مــن البنــود 
التاليــة:

٣١ ديسمبر ٢٠١٧م31 ديسمبر ٢٠18م 
)ريال سعودي()ريال سعودي( 

١,٩8٤,٠١٤ )٤,٠٢٦,8٠8()األرباح( / الخسائر االكتوارية الناجمة عن التغيرات في االفتراضات المالية
)١,٩٤٤,٦٥8()11,٢٤٢,٦8٠()األرباح( / االكتوارية الناجمة عن خبرة المسؤولية

٣٩,٣٥٦ )1٥,٢٦٩,٤88(إجمالي )األرباح( / الشاملة األخرى 

القوائم المالية

ــأة  ــة مكاف ــددة لخط ــا المح ــات المزاي ــد التزام ــي تحدي ــتخدمة ف ــة المس ــات الهام ــان االفتراض ــي بي ــا يل وفيم
ــن:  ــة للموظفي ــة الخدم نهاي

٣١ ديسمبر ٢٠١٧م31 ديسمبر ٢٠18م
٪٪

٤.31٣٫٥نسبة الخصم 
٥٥نسبة الزيادة في الرواتب المتوقعة 

العمر: النسبة العمر: النسبة االنسحاب
٢٠: ١٢٫٥%٢٠: 1٢.٥%)متوسط النسبة( 

%8.٠   :3٠%8٣٠:   ٫٠
%٤٠:   ٤٫٠%٤٠:   ٤.٠
%1.٥٠:   ١٫٥%٥٠:   ٥

٣٠ - الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى
٣١ ديسمبر ٢٠١٧م31 ديسمبر ٢٠18م

)ريال سعودي( )ريال سعودي( 
311,77٩,٤8٢٣٠٦,٧١٣,٠٥٧دائنون تجاريون 

٦3,٢٦٢,٦٢7٤8,٠١٦,٩٧٧مصروفات مستحقة 
٤٩,٠٦٢,٩٤٩٣٥,٢٣٧,٦٢٠مستحقات موظفين ,ومكافاة مستحقة

8,7٢٩,87٤٤,٣٩٤,٢٧٣دائنون تجاريون ذو عالقة 
٩٥٢,٠8٤٣,٢٠٥,٦٤٤مدفوعات مقدمة من عمالء 

8,٦٠٦,87٦٧,٣١8,8٤٧دائنون آخرون 
٤٤٢,3٩3,8٩٢٤٠٤,88٦,٤١8اإلجمالي 

٣١- التعهدات وااللتزامات الطارئة 
أبرمــت الشــركة بعــض عقــود اإليجــار التشــغيلية وتتــراوح مــدة اإليجــار مــا بيــن ٢ و٥ ســنوات. ولــدى الشــركة الحــق بموجــب بعــض 

عقــود اإليجــار تمديــد فتــرة إضافيــة لعمــر العقــود المبرمــة. 

وتتمثل االلتزامات المستقبلية الملتزمة بها الشركة طبقًا لهذه العقود كالتالي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٧م31 ديسمبر ٢٠18م 
)ريال سعودي( )ريال سعودي(  

٣8,١٥٦,٠٦٩ ٥٠,٥3٦,٤81 االلتزامات خالل او أقل من سنة 
١١٣,٥٤٢,٢8٢ ٦3,٠٠٥,8٠1 االلتزامات أعلى من سنة واحدة 

  113,٥٤٢,٢8١٥١,٦٩ ٢8,٣٥١

االلتزامات الرأسمالية
بلغــت االلتزامــات الرأســمالية ٢٤,٠ مليــون ريــال ســعودي مقابــل عقــود توريــد ممتلــكات 

وآالت ومعــدات )٣١ ديســمبر ٢٠١٦ م: 8,٥  مليــون ريــال ســعودي(
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٣٢- القيمة العادلة
أدوات المالية  

تــم قيــاس األصــول وااللتزامــات الماليــة بطريقــة التكلفــة المطفــأة فيمــا عــدا االســتثمارات في حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادله من 
خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر والتــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة. يفتــرض فــي قيــاس القيمــة العادلــة أن األصــل أو االلتــزام المالــي 
يتــم تبادلهــم فــي أســواق نشــطة وبعمليــات منتظمــة بيــن مشــاركين فــي ســوق منتظمــة لتحويــل التــزام أو شــراء أصــل وفــي 
حــال عــدم وجــود ســوق نشــطة يتــم قيــاس األصــل أو االلتــزام فــي الســوق التــي تعظــم قيمــة األصــل ويؤخــذ باالفتراضــات التــي 
يمكــن ان يأخذهــا مشــاركي الســوق لتعظيــم منافــع اســتخدام األصــل، قامــت الشــركة باالعتمــاد علــى طــرق تقييــم لالســتثمارات 
فــي حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل معتمــده علــى اداء أصــول ماليــة مشــابهة فــي ســوق نشــطة 

مــع األخــذ فــي االعتبــار أداء األصــل نفســه وذلــك لتعظيــم المنافــع مــن األصــل.

القيمة الدفترية لألصول والمطلوبات المالية المفصح عنها في قائمة المركز المالي ال تختلف جوهريًا عن قيمها العادلة.

القيمة العادلة ٢٠18م القيمة الدفترية 31 ديسمبر ٢٠18م 
التكلفة 
المطفأة 

القيمة 
المستوى اإلجمالي العادلة 

األول 
المستوى 

الثاني 
المستوى 

اإلجمالي الثالث

ألف ريال األصول المالية
سعودي 

ألف ريال 
سعودي 

ألف ريال 
سعودي 

ألف ريال 
سعودي 

ألف ريال 
سعودي 

ألف ريال 
سعودي 

ألف ريال 
سعودي 

استثمارات في حقوق ملكية 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

اآلخر 
-8,2498,2498,2498,249

مدينون تجاريون وأرصدة مدينة 
----3٦٠,٦٦٠-٣٦٠,٦٦٠أخرى

-35,219-35,219نقد وأرصدة لدى البنوك 
8,249-8,249-3٩٥,87٩8,249٤٠٤,1٢8إجمالي األصول المالية 

االلتزامات المالية  المالية 
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة 

----٤٤٢,٣٩٤-٤٤٢,٣٩٤أخرى 

----1,834,401-1,834,401قروض 
----٢,٢7٦,7٩٥-٢,٢7٦,7٩٥إجمالي االلتزامات المالية 

القيمة العادلة ٢٠١٧م القيمة الدفترية ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

القيمة التكلفة المطفأة 
المستوى اإلجمالي العادلة  

األول 
المستوى 

الثاني 
المستوى 

اإلجمالي الثالث

ألف ريالاألصول المالية
سعودي 

ألف ريال 
سعودي 

ألف ريال
 سعودي 

ألف ريال 
سعودي 

ألف ريال 
سعودي 

ألف ريال 
سعودي 

ألف ريال
سعودي 

٤,٣٢٤٤,٣٢٤٤,٣٢٤٤,٣٢٤-استثمارات متاحة للبيع 
مدينون تجاريون وأرصدة مدينة 

----٢88,88٦-٢88,88٦أخرى

--٤٠,٧٢٠-٤٠,٧٢٠نقد وأرصدة لدى البنوك 
٤,٣٢٤-٤,٣٢٤-٣٢٩,٦٠٦٤,٣٢٤٣٣٣,٩٣٠إجمالي األصول المالية 

االلتزامات المالية  المالية 
دائنون تجاريون وأرصدة دائنة 

----٤٠٤,88٦-٤٠٤,88٦أخرى 

----٢,٠١٥,8٧٥-٢,٠١٥,8٧٥قروض 
----٢,٤٢٠,٧٦١-٢,٤٢٠,٧٦١إجمالي االلتزامات المالية 

القوائم المالية

٣٣- إدارة مخاطر االستثمارات المالية
تتعرض الشركة للمخاطر التالية من خالل استخدامها لألدوات المالية:

مخاطر االئتمان  |  مخاطر السيولة  |  مخاطر السوق
يعــرض هــذا اإليضــاح معلومــات عــن تعــرض الشــركة لــكل مــن المخاطــر المذكــورة أعــاله، وأهــداف الشــركة وسياســاتها وإجراءاتهــا 
ــز  ــة. ويرك ــم المالي ــذه القوائ ــي ه ــرى ف ــة أخ ــات كمي ــم  إدراج إيضاح ــا يت ــال. كم ــرأس الم ــركة ل ــر، وإدارة الش ــاس وإدارة المخاط لقي
برنامــج إدارة المخاطــر بشــكل عــام علــى عــدم إمكانيــة التنبــؤ باألســواق الماليــة ويســعى إلــى تقليــل اآلثــار الســلبية المحتملــة 
علــى األداء المالــي للشــركة. تتضمــن األدوات الماليــة المدرجــة فــي المركــز المالــي النقــد ومــا فــي حكمــه واالســتثمارات قصيــرة 
األجــل والمدينيــن والمســتحق مــن أطــراف ذات عالقــة والقــروض قصيــرة األجــل وطويلــة األجــل والدائنيــن والمســتحق إلــى أطــراف ذات 

عالقــة والمصروفــات المســتحقة، وكذلــك المطلوبــات المتداولــة  األخــرى.

٣٣ -١ مخاطر االئتمان
مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر عــدم وفــاء الطــرف المقابــل بالتزاماتــه بموجــب أداة ماليــة أو عقــد أعمــال ممــا يــؤدي إلــى خســارة ماليــة، 

تتعــرض الشــركة لمخاطــر االئتمــان مــن أنشــطتها التشــغيلية )بصفــة رئيســية للذمــم المدينــة التجارية( ومــن أنشــطة التمويل.
األصول المالية المعرضة للمخاطر موضحة كما في الجدول أدناه:

٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 31 ديسمبر ٢٠18م 
)ريال سعودي( )ريال سعودي( 

35,219,47740,719,547نقد وأرصدة لدى البنوك 
٤3٤,7٩3,٢٤٠٣٤١,٣٤٤,١٩٧مدينون تجاريون ومدينون آخرون 

٤7٠,٠1٢,717٣8٢,٠٦٣,٧٤٤

الذمم التجارية المدينة
تتــم إدارة مخاطــر ائتمــان العمــالء مــن قبــل كل قطــاع مــن قطاعــات األعمــال وفقــًا لسياســة الشــركة وإجراءاتهــا ومراقبتهــا 
المتعلقــة بــإدارة مخاطــر ائتمــان األعمــال. يتــم تقييــم جــودة االئتمــان للعميــل بنــاء علــى بطاقــة تقييــم لــكل عميــل بنــاًء علــى تاريــخ 
تعامــل العميــل مــع الشــركة ومــدى التزامــه بالســداد مــن خــالل تحديــد فتــرة ســماح وحــد ائتمانــي لــكل عميــل. تقــوم الشــركة 
باحتســاب مخصــص لالنخفــاض فــي القيمــة علــى أســاس تقديراتهــا للخســائر المتكبــدة فيمــا يتعلــق بالمدينيــن التجارييــن. وتتمثــل 
ــذي  ــع ال ــارة المجم ــر الخس ــك عنص ــن  وكذل ــالء محددي ــن عم ــع م ــارة متوق ــر خس ــن عنص ــص م ــذا المخص ــية له ــات الرئيس المكون
يتــم تقديــره لمجموعــة مــن العمــالء المماثلــة فيمــا یتعلــق بالخســائر التــي يمكــن  تكبدهــا والتــي لــم يتــم تحديدهــا بعــد. يتــم 
تحديــد مخصــص الخســائر المجمــع بنــاًء علــى البيانــات التاريخيــة إلحصــاءات التحصيــل للعمــالء المماثلــة. تعتقــد اإلدارة أنــه ال يوجــد 

مخصــص إضافــي لمخاطــر االئتمــان المطلوبــة الزائــد عــن االنخفــاض العــادي فــي الذمــم المدينــة.

تتكــون االرصــده المســتحقة مــن المدينــون التجاريــون مــن ٧٥% مــن األرصــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ٢٣% مــن األرصــدة 
المســتحقة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي األخــرى، ٢% مــن األرصــدة المســتحقة فــي دول أخــرى وذلــك كمــا فــي ٣١ ديســمبر 

٢٠١8م.

األرصدة النقدية بالبنوك ذات تصنيف إئتماني يتراوح من BBB  وأعلى.
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٣٣-٢ مخاطر السيولة 
مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر مواجهــة الشــركة صعوبــات فــي الوفــاء بااللتزامــات المرتبطــة بااللتزامــات الماليــة التــي يتــم 
تســويتها مــن خــالل تســليم نقــد أو أصــل مالــي آخــر. إن نهــج الشــركة فــي إدارة الســيولة هــو التأكــد قــدر اإلمــكان مــن أن لديهــا دائمــا 
ســيولة كافيــة للوفــاء بالتزاماتهــا عنــد اســتحقاقها فــي الظــروف العاديــة والصعبــة دون تكبــد خســائر غيــر مقبولــة أو المخاطــرة 
بســمعة الشــركة، قــد تنتــج مخاطــر الســيولة مــن عــدم القــدرة علــى بيــع أو تحصيــل قيمــة األصــل المالــي بســرعة وعلــى مقربــة 
مــن قيمتــه العادلــة، يتــم اســتثمار جــزءاً كبيــراً مــن أمــوال الشــركة فــي النقــد ومــا فــي حكمــه وهــي متاحــة بســهولة لتغطيــة 
المصروفــات التشــغيلية المتوقعــة، بمــا فــي ذلــك خدمــة االلتزامــات الماليــة، ولتحســين مســتوى توافــر الســيولة فــي الشــركة 

ســتقوم الشــركة بوضــح خطــة لتطويــر أداء رأس المــال العامــل وإعــادة هيكلــة لمكونــات رأس المــال.

األرصدة الدائنة كما في 
31 ديسمبر ٢٠18م

التزامات تحت 
الطلب

التزامات أقل من 
3 شهور

التزامات أكثر من 
3 شهور وأقل من 

سنة 

التزامات أكثر من 
سنة وأقل من ٥ 

سنوات 

التزامات أكبر من 
القيمة الدفترية ٥ سنوات

)ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي(  
8٦٥,٤13,٥٤33٤٩,٩٩٥,7٥8٦٤٩,887,٤3٩٥٢,٤7٦,٩٦٠1,٩17,773,7٠٠-   قروض مرابحة وحكومية 

3٢٠,٥٠٩,3٥٦-   -   -3٢٠,٥٠٩,3٥٦-   دائنون تجاريون 
1,18٥,٩٢٢,8٩٩3٤٩,٩٩٥,7٥8٦٤٩,887,٤3٩٥٢,٤7٦,٩٦٠2,238,283,056-   إجمالي االلتزامات 

األرصدة الدائنة كما في  
٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

التزامات تحت 
الطلب

التزامات أقل من ٣ 
شهور

التزامات أكثر من 
٣ شهور وأقل من 

سنة 

التزامات أكثر من 
سنه وأقل من ٥ 

سنوات 

التزامات أكبر من ٥ 
القيمة الدفترية  سنوات

)ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي(  
٤٩٥,١٧8,٢8٠٤٤٦,8٠٣,٥٧٤٩٠٤,٤٢١,٦٢8١٦٩,٤٧١,٧8٦٢,٠١٥,8٧٥,٢٦8-   قروض مرابحة وحكومية 

٣١١,١٠٧,٣٣٠-   --٣١١,١٠٧,٣٣٠-   دائنون تجاريون 
8٠٦,٢8٥,٦١٠٤٤٦,8٠٣,٥٧٤٩٠٤,٤٢١,٦٢8١٦٩,٤٧١,٧8٦٢,٣٢٦,٩8٢,٥٩8-   اإلجمالي

إدارة رأس المال
ــد  ــو التأك ــركة ه ــال الش ــن إدارة رأس م ــي م ــدف الرئيس ــركة. إن اله ــاهمي الش ــة بمس ــة الخاص ــوق الملكي ــال حق ــن رأس الم يتضم
مــن االحتفــاظ بتصنيــف ائتمانــي قــوي ونســب رأســمال جيــدة لدعــم أعمــال الشــركة وزيــادة قيمــة الشــركة. تقــوم الشــركة بــإدارة 
هيــكل رأس المــال وإجــراء التعديــالت عليــه فــي ضــوء التغيــرات فــي الظــروف االقتصادية ومتطلبــات التعهــدات الماليــة. للمحافظة 
علــى هيــكل رأس المــال أو تعديلــه، يجــوز للشــركة تعديــل مدفوعــات توزيعــات األربــاح إلــى المســاهمين أو إعــادة رأس المــال إلــى 
المســاهمين أو إصــدار أســهم جديــدة. تقــوم الشــركة بمراقبــة رأس المــال باســتخدام نســبة اإلقــراض )المديونيــة(، وهــي صافــي 
ــن. وتتمثــل سياســة الشــركة فــي الحفــاظ علــى نســبة المديونيــة  ــداً صافــي الدي ــن مقســومًا علــى إجمالــي  رأس المــال زائ الدي
بيــن ١٫8 إلــى ٢٫٥ تــدرج الشــركة ضمــن صافــي الديــن القــروض والســلفيات التــي تحمــل فائــدة والدائنــون التجاريــون األرصــدة الدائنــة 

األخــرى ناقصــًا الودائــع النقديــة، باســتثناء العمليــات المتوقفــة. 

31 ديسمبر ٢٠17م31 ديسمبر ٢٠18مالتصنيف حسب األهمية
)ريال سعودي( )ريال سعودي(  

٢,٠١٥,8٧٥,٢٦8 ١,8٣٤,٤٠٠,٧٠٤ قروض مرابحة إسالمية وحكومية 
٤٠٤,88٦,٤١8 ٤٤٢,٣٩٣,8٩٢ دائنون تجاريون ودائنون آخرون  
١٥,٧٧٣,٣٠١ ٦,٧٢٦,٣٦٩ إيرادات مؤجلة )منح حكومية( 

٣٣,8٤٢,٢٧٢ ٣٣,٦١8,١١٥ دائنو توزيعات األرباح  
١٦٦,8٧٦,٢٤٢ ١٦٤,8١8,٢٦١ التزامات مزايا الموظفين

٣١,٥٧8,١١٦ ٣٤,٣٢٢,٧٩٧ مخصص زكاة 
٢,٦٦8,831,٦17 ٢,٥1٦,٢8٠,138 إجمالي اإللتزامات األخرى

)٤٠,٧١٩,٥٤٧()٣٥,٢١٩,٤٧٧(مطروحا منهم النقد واإليداعات النقدية
٢,٦٢8,11٢,٠7٠ ٢,٤81,٠٦٠,٦٦1 صافي الدين 

١,٤٢٥,٣١٧,٣٣٢ ١,٤٤٦,٢٥٣,٢٦٠ حقوق الملكية 
٤,٠٥3,٤٢٩,٤٠٢ 3,٩٢7,313,٩٢1 حقوق الملكية وصافي الدين 

١٫٥8١٫٥٤نسبة االقتراض )المديونية( 

القوائم المالية

33-  إدارة مخاطر االستثمارات المالية )تتمة(

ولتحقيــق هــذا الهــدف، تهــدف إدارة رأســمال الشــركة - مــن بيــن أمــور أخــرى- إلــى ضمــان الوفــاء بالتعهــدات الماليــة المرتبطــة 
بالقــروض والســلف التــي تحمــل فائــدة والتــي تحــدد متطلبــات هيــكل رأس المــال. حيــث أنــه فــي حالــة مخالفــة االلتــزام بتلــك 
ــة  التعهــدات الماليــة قــد يســمح للبنــوك المطالبــة بالقــروض والتســهيالت البنكيــة الممنوحــة للشــركة. هــذا ولــم تكــن هنــاك أي
مخالفــات للتعهــدات الماليــة المتعاقــد عليهــا مــع البنــوك المانحــة لتلــك القــروض، وفــي حــال وقــوع مثــل هــذه المخالفــات تحصــل 

الشــركة علــى إعفــاءات مــن البنــوك لفتــرات تحددهــا تلــك البنــوك. 

لــم بتــم إجــراء أي تغيــرات فــي األهــداف والسياســات والعمليــات إلدارة رأس المــال خــالل الســنة المنتهيــة في ٣١ ديســمبر ٢٠١8م 
والســنة المنتهيــة في ٣١ ديســمبر ٢٠١8م. 

٣٣ -٣ مخاطر السوق 
مخاطــر الســوق تتمثــل فــي مخاطــر تغيــر أســعار الســوق مثــل أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة ومعــدالت الربــح وأســعار األســهم 
ــو إدارة  ــوق ه ــر الس ــن إدارة مخاط ــدف م ــة. إن اله ــن األدوات المالي ــا م ــة مقتنياته ــركة أو قيم ــل الش ــى دخ ــر عل ــك المخاط ــر تل وتؤث

ومراقبــة التعــرض لمخاطــر الســوق ضمــن حــدود مقبولــة، مــع تحســين العائــد. 

ينشأ تعرض الشركة لمخاطر السوق من:

مخاطر العملة  |  مخاطر أسعار العموالت

مخاطر العملة:
مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.

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

التحرك بالنقص ٢٠١٧مالتحرك بالزيادة  ٢٠١٧مالتحرك بالنقص ٢٠١8مالتحرك بالزيادة ٢٠١8م20172018التحرك 

١,٢٧١,٤8٣ )١,٢٧١,٤8٣(١,٠٥٠,٠٠٠ )١,٠٥٠,٠٠٠(٣٫٧٥١ ٣٫٧٥١ ١%السعر لـ ١ دوالر 
٢٣٤,٧٤٤ )٢٣٤,٧٤٤(١٣٠,٠٠٠ )١٣٠,٠٠٠(٤٫٢٦٩ ٤٫٤٦٢ ١%السعر لـ ١ يورو 
السعر لـ ١ جنيه 

١٤,٥١٣ )١٤,٥١٣(١٢,٥٠٠ )١٢,٥٠٠(٤٫٩٠٣ ٥٫٠٦١ ١%استرليني  

    )1,1٩٢,٥٠٠( 1,1٩٢,٥٠٠)1,٥٢٠,7٤٠( 1,٥٢٠,7٤٠

تتعامــل الشــركة بصــورة أساســية بالريــال الســعودي والــدوالر. وتراقــب اإلدارة عــن كثــب وبشــكل مســتمر تقلبــات أســعار الصــرف. 
بنــاًء علــى خبرتهــا، ال تعتقــد اإلدارة أنــه مــن الضــروري التحــٌوط مــن تأثيــر مخاطــر صــرف العمــالت األجنبيــة حيــث أن معظــم المعامــالت 
ــة  ــرى بالعمل ــة أخ ــة هام ــد أدوات مالي ــي وال توج ــدوالر األمريك ــًا بال ــوط فعلي ــعودي مرب ــال الس ــدوالر، الري ــعودي وال ــال الس بالري

األجنبيــة غيــر الــدوالر األمريكــي وبالتالــي يتــم تخفيــف مخاطــر العمــالت األجنبيــة. 

مخاطر أسعار العموالت:
ــى  ــرا: عل ــا أث ــون له ــي يك ــوق والت ــائدة بالس ــوالت الس ــعار العم ــي أس ــب ف ــر التقل ــوالت ھي مخاط ــعار العم ــر أس مخاط

المركــز المالــي للشــركة وتدفقاتهــا النقديــة ويتــم حســاب األعبــاء الماليــة لجملــة التســهيالت البنكيــة وفقــًا 
لمعــدالت الســوق الســائدة وبعمــوالت ثابتــة ومتغيــرة. إن تعــرض الشــركة لمخاطــر أســعار العمــوالت يتعلــق 

أساســًا بقــروض الشــركة التــي تــم شــراؤها لتمويــل متطلبــات رأس المــال العامــل والنفقــات الرأســمالية. 
يتــم إعــادة تســعير هــذه القــروض بشــكل دوري وتعــرض الشــركة لمخاطــر أســعار الفوائــد المتعلقــة 

ــالل  ــن خ ــة م ــد البنكي ــف الفوائ ــي إدارة تكالي ــركة ف ــة الش ــل ممارس ــة. وتتمث ــات النقدي بالتدفق
تحســين الســيولة النقديــة المتاحــة وتقليــل االقتــراض . عندمــا يكــون االقتــراض ضروريــًا، يتــم 

مضاهــاة مــدة القــروض مــع أوقــات الســداد المتوقعــة. هنــاك مراجعــة منتظمــة 
ألســعار الفوائــد البنكيــة لضمــان تخفيــف أثــر هــذه المخاطــر. يعكــس الجــدول 

ــوالت  ــعار العم ــى أس ــة عل ــرات المحتمل ــل بالتغي ــر الدخ ــدى تإث ــي م التال
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التحرك 
التحرك في سعر العموالت بالزيادة 

 ١١8,٣٤٤,٠٠٧%٣١ ديسمبر ٢٠١8م 

 ١٢٠,١٥8,٧٥٣%٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 

٣٤- األطراف ذات العالقة الرئيسيين، التعامالت واألرصدة
ــس إدارة  ــاء مجل ــض أعض ــا بع ــا أو يديره ــي يملكه ــة الت ــات التجاري ــركات والكيان ــركة الش ــي الش ــة ف ــراف ذات العالق ــن األط تتضم

ــل اإلدارة. ــن قب ــدة م ــود معتم ــالل عق ــن خ ــركات م ــك الش ــع تل ــركة م ــل الش ــادي، تتعام ــاط االعتي ــار النش ــي إط ــركة. ف الش
فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع األطراف ذات العالقة: 

الشركة
طبيعة 

العالقة
رصيد أول الفترة )دائن(نوع التعامل

الحركة خالل العام-2018

رصيد

 31 ديسمبر2018م

دائن مدين
دائن)مبلغ التعامل(

)ريال سعودي()ريال سعودي()ريال سعودي(

مجموعة الطيار 
للسفر

عضو مجلس 
إدارة مشترك

تقديم خدمات السفر 
1,483,651 6,376,547.00 1,551,931.006,444,827.00 للشركة

شركة تكوين 
المتطورة للصناعات

عضو مجلس 
إدارة مشترك

بيع مواد بالستيكية 
11,301,466.0031,002,47826,579,0036,877,991 للشركة

شركة سيقاف  
للحلول المتكاملة 

المحدودة

عضو مجلس 
إدارة مشترك

بيع اسمدة ووقود 
   -2,051,2974058717.332,007,420للشركة

شركة الوطنية 
الزراعية

عضو مجلس 
368,232   -   -368,232بيع زيت زيتون للشركةإدارة مشترك

15,272,92641,506,02234,962,9708,729,874  اإلجمالي

المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا: 
يتكــون موظفــو اإلدارة الرئيســيون بالشــركة مــن أعضــاء اإلدارة الرئيســيين الذيــن لديهــم الســلطة والمســئولية عــن تخطيــط وتوجيــه 

ومراقبــة أنشــطة الشــركة. 

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

)ريال سعودي()ريال سعودي(

9,875,74812,552,985منافع قصيرة األجل 

7,219,9229,637,608منافع طويلة األجل 

17,095,67022,190,593 إجمالي منافع موظفي اإلدارة العليا

مقترح مجلس اإلدارة 
بتاريــخ  ٣ / ١٤٤٠/١هـــ الموافــق  ١٣ / ٩ /٢٠١8م  أوصــى مجلــس اإلدارة علــى صــرف مبلــغ مليــون وســبعمائة وخمســون ألــف ريال 

كمكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة ، ويخضــع ذلــك لموافقــة المســاهمين خــالل االجتماع الســنوي للجمعيــة العمومية.

٣٥- اعتماد مجلس اإلدارة
تم اعتماد القوائم المالية لإلصدار للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١8م بمعرفة مجلس اإلدارة بتاريخ ٧/٢١/ ١٤٤٠هـ 

الموافق ٢٠١٩/٣/٢8م. 

القوائم المالية
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