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كلمة مجلس اإلدارة
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١6

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم  

على رسوله وبعد

السادة المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

التقرير السنوي للشركة ونحن  لنا أن نضع بين أيديكم  يطيب 
تحقيق  من  ستمكننا  واستراتيجيتنا  سياستنا  أن  ثقة  على 
نحو  أهدافنا  ودعم  اعمالنا  مجاالت  كل  في  ملموس  تقدم 
إدارة  مجلس  يؤكد  السياق  ذات  وفي  والنمو.  الربحية  تحقيق 
نادك وفريقها اإلداري التزامهم بتعظيم القيمة لمساهميها 
التجارية  العالمات  كإحدى  نادك  مكانة  وترسيخ  الكرام، 

السعودية الرائدة في المنطقة. 

لنا  كما نؤكد كذلك على تركيزنا على عمالئنا كشريك داعم 
منتجاتنا  سلة  وتنويع  عملياتنا  وتطوير  تطلعاتنا  تحقيق  في 
منتجات  على  المتزايد  الطلب  وتلبية  ع  التنوُّ تحقيق  أجل  من 

الشركة.

على الصعيد المالي، حققت الشركة خالل عام 2016 أرباحًا جيدة 
خالل  التشغيلية  التكاليف  وارتفاع  السوق  بتحديات  مقارنة 
العام، وواصلت نادك ترسيخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة 
منطقة  في  والمشروبات  واأللبان  الغذاء  صناعة  مجال  في 
الشرق األوسط المنبثقة من استراتيجية النمو الموضوعة والتي 
إدارات  من  بدعم  اليومية  التشغيلية  العمليات  على  تنعكس 
الشركة المحترفة التي تعمل باتساق وانسجام تام مع نموذج 

أعمال الشركة.

العربية السعودية عن  المملكة  أعلنت  العام 2016،  في مطلع 
والتي   ،2030 عام  بحلول  الوطني  االقتصادي  للتحول  رؤيتها 
حيث  النفطية  غير  المملكة  دخل  مصادر  تنويع  إلى  تهدف 

لت فيها األهداف الرئيسية لكل قطاع في المملكة. ُفصِّ

وفي ذات السياق وتماشًيا مع توجيهات قيادة المملكة ودعمًا 
منها ألهدافها، قامت نادك بتقييم إطار عملها التشغيلي من 
العامة  الوطنية  السياسات  مع  واالتساق  التوافق  تحقيق  أجل 
عمليات  بين  التوافق  قياس  التقييم  عملية  وشملت  للمملكة، 
المملكة  سياسة  دعم  أجل  من  والتعاقدات  والتوريد  اإلنتاج 
كي تقوم نادك بدورها كالعب رئيسي لتحقيق األمن الغذائي 
والمحافظة على الموارد المائية في مملكتنا الحبيبة حيث تم 
االنتهاء في العام 2016م من المرحلة األولى الستثمار الشركة 
رشاشًا  خمسين  بزراعة  الشقيقة  السودان  جمهورية  في 
محوريًا وشحن الكميات األولى من االعالف لمزارع ابقار الشركة 

في المملكة.

على  أولوياتنا  نركز  الجديد،  العام  نحو  مسيرتنا  نواصل  ونحن 
مواصلة  أجل  من  المملكة،  خارج  األعالف  من  احتياجاتنا  إنتاج 
المملكة  سياسة  مع  تماشيا  اإلنتاج  مصادر  في  التنوع  تحقيق 

في الحفاظ على المياه.

جميع  شملت  النفقات  لترشيد  خطة  بوضع  الشركة  قامت 
ورفع  الكفاءة  تعزيز  اجل  من  المختلفة  األعمال  قطاعات 

اإلنتاجية في ظل المتغيرات والتحديات الحالية والمستقبلية. 

وقد تمكنت نادك من تقليص النفقات التشغيلية بشكل واضح 
األداء  كفاءة  رفع  وتم  الجودة  على  التأثير  دون  العام  خالل 
وتعزيز القدرات المالية والتشغيلية من أجل تحقيق بداية قوية 

مع دخولنا العام 201٧.

التزامها بدعم جميع مبادرات  ومن جهة أخرى تواصل نادك 
حوكمة  مستويات  تحسين  إلى  الهادفة  الرشيدة  حكومتنا 
البلد  هذا  في  والسعودة  االجتماعية  والمسؤولية  الشركات 

المعطاء.

يتوجه  نادك،  وإدارة  المساهمين  عن  وبالنيابة  الختام  وفي 
خادم  إلى  والتقدير  واالمتنان  الشكر  بجزيل  اإلدارة  مجلس 
ولي  وإلى  العزيز،  عبد  بن  سلمان  الملك  الشريفين،  الحرمين 
العهد األمير محمد بن نايف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
وإلى  واألمنية  السياسية  الشؤون  مجلس  ورئيس  الداخلية 
العزيز،  عبد  بن  سلمان  بن  محمد  األمير  العهد،  ولي  ولي 
السعودي  الدفاع  ووزير  الوزراء  مجلس  لرئيس  الثاني  النائب 
دعمهم  على  والتنمية،  االقتصادية  الشؤون  مجلس  ورئيس 
المتواصل لشركة نادك وللشركات الوطنية والقطاع الخاص 

برمته. األعمال  ومجتمع 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.....

م
ي أرقا

ك ف
ناد

س اإلدارة
جل

تقرير م
ك

ن ناد
ع

ي
األداء المال

ت
كا

شر
كمة ال

حو
م المالية

القوائ



12

كلمة
العضو المنتدب
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يطيب لي أن أستعرض معكم نتائج األداء المالي والتشغيلي 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

 3٥ قبل  تأسيسها  منذ  وقوة  باضطراد  نموها  نادك  واصلت 
مجال  في  رأسًيا  المتكاملة  الشركات  أكبر  إحدى  عاًمالتصبح 
من  وماحمله   2016 العام  وكان  العالم  في  األلبان  صناعة 
وأكد  الشركة  ونمو  تطور  مسيرة  في  مهمة  مرحلة  تحديات 
لنادك  التشغيلي  الهيكل  مرونة  على  تحقق  الذي  النجاح 
متطلبات  مع  والتأقلم  التغييرات  استيعاب  على  وقدرتها 

الصناعة والسوق.

وما   2016 العام  مطلع  في  البترول  أسعار  تذبذب  شكل  لقد 
تاله من زيادٍة في تكلفة الوقود والطاقة دافًعا رئيًسا إلعادة 
النظر في خططنا ووضع خطة هيكلية طويلة المدى لترشيد 
في  المتميز  المالي  أداؤنا  كان  ولقد  الكفاءة،  ورفع  النفقات 
الوطنية  القيادة  حكمة  على  دلياًل  الصعبة  الفترة  تلك  نهاية 
أداء  خالل  من  عملياتنا  تكامل  وعلى  الثاقبة،  البعيدة  ورؤيتها 
التزام  على  أكد  كما  نادك،  أعمال  قطاعات  جميع  عبر  متسق 
من  مكنتنا  استثنائية  مهارات  أظهروا  الذين  موظفينا  وتفاني 
تحقيق مرونة في األداء وتقليص أثر التحديات خالل تلك الفترة.

وقد تمكنا في العام 2016 من تعزيز االستغالل األمثل لمواردنا 
نظام  في  الوقت  تقليص  على  العام  خالل  وركزنا  وأصولنا 
وتوزيع  العمالء  من  أكثر  طلبات  تلبية  أجل  من  الطلب  عملية 
ساهم  وقد  المنتجات،  رجيع  زيادة  من  والحد  بفاعلية  المنتج 
مصنع إنتاج العبوات البالستيكية الذي تم إنشائه وبدأ تشغيله 
وتلبية  عملياتنا  تحسين  في  العام  خالل  نادك  مدينة  في 
الجودة والحد  والتحكم في مستوى  الطلب في وقت أسرع 

من التكلفة.

لقد أثبتت سياستنا االستباقية في وضع الخطط نجاحا متميزًا 
التشغيلية  البيئة  رغم  الريادية  مكانتنا  دعم  في  وساهمت 
اتباع  التي اتسمت بالعديد من التحديات، وسوف تواصل نادك 
في  الجديدة  المتغيرات  مع  التأقلم  أجل  من  السياسة  هذه 
عمل  وبرامج  أنظمة  وضع  على  التركيز  تواصل  كما  السوق. 
مستويات  ورفع  لتعزيز  التقنيات  أحدث  وتوظيف  جديدة 
كفاءة التشغيل والحد من النفقات التشغيليةوتحقيق التنوع 
والتوسع في منتجاتهاوتطوير برامج تدريبية إلثراء قدرات رأس 

المال البشري وتعزيز القدرات اإلنتاجية العامة.

على  التركيز  في  استراتيجيتنا  مع  وتماشيًا  أخرى  جهة  ومن 
المنتجات  بعض  لطرح  نادك  تخطط  الغذائية،  المنتجات 
الجديدة ذات قيمة مضافة حيث ستشهد سلة منتجاتنا خالل 

العام 201٧ تنوعًا أكبر لتلبية رغبات مستهلكينا.

المالي  أدائنا  على  بالتركيز  التزامنا  على  التأكيد  ونعيد  هذا 
وااللتزام بسياسة ترشيد النفقات من أجل تقديم قيمة أفضل 
الشركات  كإحدى  مركزنا  على  والمحافظة  للمساهمين 

الغذائية الرائدة في منطقة الشرق األوسط.

وإخالصهم  التزامهم  على  زمالئي  أشكر  أن  أود  وختامًا، 
التزامنا  على  وأؤكد  شركتنا،  تحققه  الذي  للنجاح  ودعمهم 
البرامج  أفضل  وتوفير  البشرية  مواردنا  في  االستثمار  بمواصلة 
اننا  حيث  الشركة  اقسام  جميع  في  األداء  وتطوير  التدريبية 
على يقين تام أن رأس المال البشري هو بؤرة ومحور العمليات 
عن  نتقاعس  ال  فنحن  القيم،  هذه  من  وانطالًقا  التشغيلية، 
مستويات  تحسين  تحقق  ومناهج  سبل  في  والبحث  ي  التقصِّ

رضا العاملين وزيادة اإلنتاجية والجودة.

المبادرات، وتمكّنا  التخطيط لتلك  لقد بذلنا جهودًا كبيرة في 
بحمد اهلل من تحقيق صافي ربح قدره 100 مليون ريال سعودي 

رغم االنخفاض الطفيف في إجمالي اإليرادات.

أتقدم بجزيل امتناني وشكري لمجلس إدارة نادك ومساهميها 
على دعمهم المستمر، وإلى عمالئنا وشركائنا على رعايتهم 
نادك  في  والعاملين  اإلدارة  فريق  أشكر  أن  أودُّ  كما  لمنتجاتنا، 

على تفانيهم واجتهادهم الدؤوب في العمل.

المهندس/ عبد العزيز بن محمد البابطين
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

كلمة العضو المنتدب
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١6
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الرؤية:
الغذائية  الصناعات  في  الرائدة  الشركة  نادك  تكون  أن 
من  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  والمشروبات 
خالل تقديم منتجات ذات قيمة غذائية عالية إلى مستهلكينا 
في  المعدالت  أعلى  تحقيق  إلى  تسعى  كما  المنطقة،  في 
صحية  منتجات  توفير  خالل  من  المستهلكين  رضا  مستوى 

عالية الجودة.

القيم:
وتوجهاتنا  ممارساتنا  جميع  تحكم  والتي  المؤسسية،  ثقافتنا  تشكل  التي  المبادئ  وهي  ألعمالنا  األساسية  الدعامة  هي  نادك  قيم  إن 
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 عمل  تقوم 

على التفاهم المشترك،  

والتدريب والتطور،  

وتقدير األداء المتميز،  

ومكافأة المواهب،  

وتحقيق الرفاهية.

المساءلة:
تسعى نادك إلى تمكين 

العاملين ليكونوا 

مسؤولين عن قراراتهم 

من خالل تحفيز االلتزام 

بمبادئ النزاهة واالنضباط 

وااللتزام بأهداف 

الشركة. 

الدافع:
تؤمن نادك باإلقدام عند 

تصور وصياغة مستقبل 

مشرق أفضل ووضع أطر 

عمل وهيكلية مؤسسية 

منظمة وتوظيف أنظمة 

عمل متقدمة في 

كل عملياتها والتحلي 

بالعزيمة واإلصرار 

والشغف لتحقيق النجاح. 

التميز:
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.

التعاون:
تؤمن نادك بالتعاون 

وإثراء العمل الجماعي 

وروح الفريق الواحد، 

ن الشركة  الذي يمكِّ

من توحيد أهدافها 

االستراتيجية ويعزز من 

فرص تبادل المعلومات 

والخبرات، ويرسخ الثقة 

ويدعم التنسيق بين 

األفراد واإلدارات المختلفة 

داخل بيئة عمل إيجابية 

ومتكاملة قادرة على 

وضع حلول فعالة 

للمشكالت والتحديات 

التي تواجهها الشركة.

الرسالة:
تلتزم نادك بتقديم منتجات غذائية لذيذة ومتميزة الجودة وذات 
للمستهلكين،  والسعادة  الصحة  تحقق  عالية،  غذائية  قيمة 

وتعظم القيمة لألفراد والمجتمع وللمساهمين.

الرؤية والرسالة والقيم

١٢٣٤٥
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الخط الزمني لشركة نادك

في  زراعية  شركة  كأول  م   1٩٨1 العام  في  نادك  تأسست 
لتحقيق  مهمًا  رافدًا  لتكون  السعودية  العربية  المملكة 
الماضية،  السنوات  مدى  وعلى  المملكة.  في  الغذائي  األمن 
تمكنت الشركة من تحقيق إنجازات عدة عبر قطاعات أعمالها 

منتجاتها.  وتنويع  اإلنتاجية  طاقتها  مضاعفة  من  المختلفة 
بالنظم  الخاصة  التقنيات  أحدث  في  االستثمار  نادك  واصلت 
والعمليات التشغيلية وزيادة حصتها السوقية في سوق األلبان 

والعصائر في المنطقة.

10.000

3.200
بـدأت
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قطاعات نادك اإلنتاجية

وأكثرها  الغذائية  المنتجات  أفضل  توفير  إلى  نادك  تسعى 
صحة من خالل قطاعين أساسيين هما: قطاع األلبان والتصنيع 

الغذائي والقطاع الزراعي.

ألحدث  توظيفها  بفضل  كبيرًا  نجاحًا  الشركة  حققت  لقد 
واستقطاب  كفاءة  األكثر  التشغيل  وعمليات  التقنية  نظم 
المتميزة من اجل تعزيز  الخبرات  البشرية األفضل ذات  الكوادر 

المزايا التنافسية الفريدة للشركة وتعزيز الكفاءة التشغيلية. 
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نظرة عامة على األعمال

القطاع الزراعي
لدى  الهامة  األنشطة  كأحد  مسيرته  الزراعي  القطاع  يواصل 

شركة »نادك« وقطاعًا داعمًا لنشاطها الرئيسي. 

الخضراوات  محاصيل  من  مجموعة  بزراعة  الشركة  قامت 
 2016 العام  في  هكتار   2٩,000 ال  تتجاوز  مساحة  على  والفواكه 
المملكة:  أنحاء  األربعة في  المشروعات  تتوزع هذه على  حيث 
حائل، والجوف، ووادي الدواسر، وحرض وتقوم الشركة بزراعة 
باإلضافة  وزيتون  وبطاطس  اعالف  من  المختلفة  المحاصيل 

إلى التمور الخوخ والمشمش والبرقوق. 

إن التزام نادك بتطبيق سلسلة من المبادرات تعتمد على تعزيز 
الكفاءات التشغيلية والحد من النفقات، كان عاماًل رئيسًا في 
أتاح  مما  اإليرادات،  على  الضغوطات  وتخفيف  التوازن  تحقيق 
للشركة الحفاظ على مستويات الربحية حيث ساهمت مراقبة 

األداء المستمرة للتكاليف واإلنتاج من اتخاذ الخطوات
التصحيحية بفعالية وفي الوقت المناسب. 

استمرت الشركة باستخدام أحدث األجهزة والتقنيات الحديثة 
 DACOM جهاز  مثل  والمبيدات  واألسمدة  المياه  ترشيد  في 
المياه المضافة ومن  المتطور الذي يعمل على قياس كميات 

ثم إرسال التوصيات بواسطة اإلنترنت. 

فيما يتعلق بإنتاج األعالف والمحافظة على المياه، فقد اكملت 
الشركة بنجاح تنفيذ المرحلة األولى من مشروع زراعة األعالف 
رئيسًا  داعمًا  الخطوة  هذه  وتشكل  السودان.  جمهورية  في 

لرحلة تحول القطاع الزراعي نحو االستثمار الخارجي. 

وتتوقع نادك زيادة الطلب على المحاصيل األساسية في العام 
جديدة  فرص  استكشاف  في  الشركة  تواصل  وسوف   201٧
كذلك  وتواصل  أخرى  قنوات  من  إضافية  إيرادات  لتحقيق 
الشركة التوسع في زراعة الزيتون نتيجة زيادة الطلب على زيت 

الزيتون العالي الجودة المحلي الصنع.

نظرة عامة 
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نظرة عامة على األعمال

مزارع األبقار
إنتاج  في  الرائدة  الشركات  إحدى  لتصبح  »نادك«  شركة  نمت 
األلبان ومشتقاتها وتوزيعها مباشرة إلى المتاجر، ومع وجود 
ابقار ومرفقين لمعالجة األلبان ومشتقاتها داخل  ست مزارع 
من  أكثر  بإنتاج  الشركة  تقوم  السعودية،  العربية  المملكة 
مليون لتر من الحليب يومًيا، حيث تمتلك الشركة قطيعًا فاق 
ال ٧٥000 بقرة يتم حلبها بأحدث تقنيات الحلب إلجراء عمليات 
الجودة  معايير  أعلى  تحقيق  الةوضمان  وفعَّ سلسة  حلب 

األلبان.  لمنتجات 

متوافقة  نتائج  نادك  في  االبقار  مزارع  حققت  2016م،  عام  في 
مع مؤشرات األداء الرئيسة من ناحية الكمية والجودة والوقت 
من  مكنا  األبقارمما  إنتاجية  تعزيز  كذلك  واوصلنا  والتكاليف. 
تحقيق 6% زيادة في اإلنتاج عن المعدالت المحددة في الموازنة. 
وقد تم تحقيق هذه النتائج من خالل تركيبة التغذية المتطورة 
لزيادة إدرار البقرة من الحليب. تلتزم نادك باتباع أفضل مقاييس 
الجودة في مزارعنا واختيار العاملين المدربين ذوي الخبرات مع 

أفضل إجراءات مراقبة الجودة ومعايير التشغيل.

مازال المذاق الطازج أحد أهم ركائز النجاح لنادك حيث تشغل 
سيارات  من   1000 ال  حوالي  البالغ  توزيعها  اسطول  الشركة 
منتجات  لتوصيل  الطرقات  يوميًا  تجوب  التي  المبردة  التوزيع 

طازجة لمستهلكينا الكرام. 

أقوى  أداء  تحقيق  أجل  من  201٧م  العام  نحو  نتطلع  ونحن 
في مزارع األلبان يفوق ما حققناه في العام 2016م، وخاصة

نمو  وتحقيق  الخام  الحليب  إنتاجية  لزيادة  سعينا  مع 
البيئية  المعايير  في  االستثمار  ومواصلة  القطيع  في  مستقر 
إجراء  عن  فضاًل  مزارعنا،  داخل  للقطيع  مريحة  بيئة  وتوفير 
الخام  الحليب  بإنتاج  الخاصة  الموسمية  التعديالت  بعض 
والمحافظة على هوامش الربح مع مواصلة تعزيز اإلجراءات 

الجودة.  ومراقبة  التشغيلية 

إدارة الجودة والتطوير 
لأللبان  منتجة  كشركة  الرائدة  بمكانتها  نادك  احتفظت 
منطقة  في  الجودة  عالية  واألغذية  والعصائر  ومشتقاتها 
والمعدات  التقنيات  أحدث  الشركة  وتوظف  العربي.  الخليج 
النظافة  مستويات  أعلى  ضمان  أجل  من  الحلب  عمليات  في 
الغذائية  القيمة  تحقق  اجل  من  صحية  المعايير  أفضل  واتباع 

العاليةوالمحافظة على بيئة خالية من التلوث. 

خبراء  وُيديرها  التقنيات،  بأحدث  مجهزة  الشركة  مختبرات  إن 
والعمليات  اإلجراءات  أفضل  ُيطبقون  والجودة،  التغذية  في 
تضم  فمثًلا  الجودة،  معايير  أعلى  تلبية  لضمان  التشخيصية 
من  للتحقق  استشعار  وأجهزة  فحص  وسائل  نادك  معامل 
جودة المنتجات كل خمس ثواٍن قبل أن تتم تعبئتها وتغليفها 
حيث يتم إجراء أكثر من ٨000 اختبار يومًيا لاللتزام بمعايير الجودة 
العالية. كما عمدت »نادك« إلى تبني طرق متطورة بعلم األحياء 
الدقيقة لتقليص الوقت المستغرق في الحصول على البيانات 

الخاصة بالجودة من ثالثة أيام إلى دقائق معدودة.

2016م،  العام  خالل  نادك  في  بها  يشاد  التي  اإلنجازات  ومن 
حصول 1٨ من المراكز التابعة لها على شهادة اعتماد من نظام 
تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجةنتيجة االستثمارات التي 
حيث  من  السوق  في  الصدارة  موقع  لتحتل  نادك  كرستها 

االلتزام بقواعد العمل ومراقبة الجودة.

وحصلت  الجودة،  في  مكانتها  على  الحفاظ  نادك  واصلت 
مجدًدا على شهادة نظام إدارة الجودة أيزو ٩001، التي حصلت 
سالمة  إدارة  نظام  شروط  تطبيق  واصلت  كما  مسبقًا،  عليها 

األغذية )أيزو 22000(.

الذي  واالعتماد  الجودة  إدارة  في  القوي  األداء  هذا  ويؤكد 
حصلت عليه »نادك« التزام الشركة بإنتاج منتجات عالية الجودة 

واتباع أفضل أساليب العمل العالمية. 
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نظرة عامة على األعمال )تتمة(

العمليات الصناعية
في  العمليات  على  والرقابة  اإلدارة  وكفاءة  فعالية  ساهمت 
االتساق  طريق  عن  واإلنتاجية  األداء  تعزيز  في  2016م  العام 
بأسلوب  مخرجاتها  وبين  التشغيلية  للعمليات  التخطيط  بين 

وموثوق.  فعال 

وقد تمكنت الشركة بفاعلية من تلبية الطلب على المنتجات 
في المناطق المختلفة وقامت بتطوير عمليات التعبئة واإلنتاج 
في  الزيادة  من  للحد  التصنيعية  الكفاءة  لتعزيز  بفاعلية 
وتعزيز  موظفيها  في  االستثمار  نادك  واصلت  كما  النفقات، 

كفاءاتهم وتطوير مهاراتهم. 

استحدثت  حيث  أصولها،  قاعدة  تعزيز  في  نادك  استثمرت 
بإنشاء  قامت  كما  ومشتقاته،  األلبان  إلنتاج  جديدين  خطين 
على  االعتماد  لخفض  البالستيكية  العبوات  إلنتاج  مصنع 

عمليات التعهيد والموردين الخارجيين.

اإلنتاجية  الطاقة  رفع  في  االستثمارات  هذه  ساهمت  لقد 
على  المتنامي  االستهالكي  الطلب  تلبية  اجل  من  والكفاءة 

منتجات الشركة. 

العام 2016م لمراجعة  الصناعية خالل  العمليات  وقد خضعت 
شاملة تهدف إلى خفض التكاليف وتحسين النفقات وتوظيف 

الحلول المبتكرة من أجل تعزيز الربحية.

إن هذه المبادرات والبرامج التي تعزز األداء وتساهم في تحقيق 
النمو تعكس رؤية نادك واستراتيجيتها في االستجابة لظروف 

األسواق وتحقيق االتساق بين مستويات اإلنتاج والجودة.

 سلسلة اإلمداد والتموين
المتكاملة  أعمالها  نموذج  إلى  كبير  بشكل  نادك  نجاح  يعزُى 
في  والتحكم  اإلدارة  في  قدراتها  من  يعزز  الذي  األمر  رأسًيا، 

والعمالء.  للموردين  القيمة  وتحقيق  اإلمداد  سلسلة 

لقد استجاب نموذج أعمال نادك بشكل فعال إلى المتغيرات 
النقل،  تكاليف  وبالتالي  الوقود  أسعار  في  ارتفاع  من 
إدارة  في  بديلة  وسائل  وتوظيف  الكفاءة  تعزيز  خالل  من 
سلسلة اإلمداد بكفاءة عالية. كما تمكنت الشركة من إدارة 
الطلب  مع  تتوافق  لكي  فعالية  أكثر  إطار  ضمن  المخزون 

العامل. المال  رأس  االستهالكي وتحسين 

الرئيسة  األداء  مؤشرات  حسب  أهدافها  نادك  حققت  لقد 
حيث  عدة،  مجاالت  في  عليها  وتفوقت  بل  الموضوعة 
من   %٩٩ واستوفت  المحدد  الموعد  في  بالتسليم  قامت 
أهداف  تحقيق  مواصلة  على  قدرتنا  ان  حيث  الطلب  إجمالي 
التخطيط  على  دليل  الرئيسة  األداء  مؤشرات  واستيفاء  اإلنتاج 
للمتغيرات  يستجيب  الذي  المرن  عملنا  وإطار  االستراتيجي 

األسواق.  ومتطلبات 

والتوريد  اإلمدادات  سلسلة  في  االستثمار  نواصل  وسوف  هذا 
واإلنتاجية  الكفاءة  تحسين  أجل  من  المقبل  العام  خالل 
وعملياتنا  أولوياتنا  على  والتركيز  للموارد  االمثل  واالستغالل 
وفًقا لخططنا االستراتيجية والتوجهات االستهالكية السائدة.
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إن النجاح الذي حظيت به منتجات نادك يعود إلى نجاح حملة 
العام 2016، فقد حرصت الشركة  التي أطلقناها في  التسويق 
جذبًا  أكثر  المنتجات  لتجعل  العبوات  في  االستثمار  على 
الخيار األفضل  للمستهلكين وتعزز مكانتها من خالل جعلها 
للمستهلكين، وقد أعدنا تصميم الحمالت التسويقية، لتجذب 

المستهلكين نحو منتجاتنا عالية الجودة.

وستتفانى إدارة الشركة من أجل تحقيق المزيد من النمو في 
األعوام  خالل  األوسط  الشرق  في  والمشروبات  األغذية  قطاع 
القادمة، بعد نجاحها في تحقيق أداء قوي ونمو كبير ومكانة 
راسخة خالل األعوام األخيرة الماضية على الرغم من تحديات 

السوق والمتغيرات االقتصادية.

في  النمو  بتحقيق  التزامها  نادك  تجدد   ،201٧ العام  بداية  ومع 
كل  عبر  مبيعاتها  تعزيز  ومواصلة  الربحية  وزيادة  المبيعات 
قنوات البيع واالستفادة من فرص النمو من خالل طرح منتجات 

جديدة والتوسع إلى أسواق جديدة.

المبيعات والتسويق
حققت نادك خالل العام 2016 نجاًحا كبيًرا في مجال المبيعات 
إنفاق  وتراجع  التشغيلية  التكاليف  ارتفاع  ورغم  والتسويق. 
المستهلكين في منطقة الخليج، إال أن التزام قسم المبيعات 
هذه  تخطي  من  مكنته  بهما  يتميز  التي  والتنسيق  والمرونة 
المبيعات خالل منافذ  التحديات حيث حققنا نموًا في حجم 
العروض  ساهمت  حيث  متجرًا  ألف   ٤0 عن  تزيد  والتي  البيع 
للمستهلكين  جذًبا  األكثر  المنتجات  الخاصةوتوفر  الترويجية 
األلبان  قطاع  مبيعات  نمو  في  التجارية  العالمة  تميز  وتعزيز 

والتصنيع الغذائي خالل العام 2016.

وبشكل خاص، كان طرح المنتجات الجديدة في األسواق سببًا 
رئيسًا في ترسيخ ثقة المستهلكين، ومن هذه المنتجات عبوة 
وكوكتيل  التفاح  كوكتيل  بنكهة  عصائر  كجم،   1 زبادي  لبن 
البرتقال، وحليب بنكهة الكراميل، وزيت الزيتون )2٥0 مل( الذي 
لبن  من  جديدة  نكهات  طرحنا  كذلك  التجارية  عالمتنا  يحمل 
نجاحًا  حققت  والتي  والنعناع  والخيار  الكمون  وهي  العيران 

ونموًا كبيرين في العام 2016. 
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مواردنا البشرية / فريق عملنا 

إن موارد نادك البشرية هي من أهم الدعائم التي نرتكز عليها، 
فموظفونا هم شركاء في ترسيخ القيمة المؤسسية للشركة، 
وثروتنا الحقيقية تكمن في تنمية المواهب والمهارات البشرية 
نسعى  فنحن  الرئيسة،  أهدافنا  من  وكجزء  نملكها،  التي 
لمواصلة العمل على االعتناء بهم وتطوير مهاراتهم وتحفيز 
بمواردنا  االرتقاء   2016 العام  في  منهجنا  كان  لقد  جهودهم. 
إعادة  عملية  خالل  من  خبراتهم  من  واالستفادة  البشرية 
هيكلة تضمنت توزيع األدوار والمسؤوليات بأسلوب يجعل من 
كل موظف شريكًا أو مطورًا للعمل ضمن مسؤولياته المهنية. 

التطورات الرئيسة 
أقسام  مختلف  في  نادك  شركة  لدى  الموظفين  عدد  بلغ 

ومواقع الشركة نحو سبعة االف موظف. 

المواطنين  نسبة  زيادة  أجل  من  باالستثمار  الشركة  وتفخر 
مناصب  في  أكثرهم  يعمل  لديها،  الموظفين  السعوديين 
استقطاب  على  يركز  الذي  برنامجنا  نواة  هؤالء  ويمثل  إدارية، 

هذه المواهب وتدريبها من أجل تحفيز وتيرة التطور. 

مواردها  تنمية  على  التركيز   2016 العام  في  نادك  واصلت  وقد 
البشرية بصورة مستدامة، من أجل االحتفاظ بالقدرات المطلوبة 

ودعم الخطط الرامية إلى تحقيق أهداف الشركة بنجاح.

بتحديد  قمنا  األخرى،  األقسام  بين  التناغم  تحقيق  أجل  ومن 
المختلفة،  الوظيفية  المجاالت  عبر  القيم  من  مجموعة 
التي  والتعاون،  والتميز  والدافع،  والمساءلة،  االعتناء،  وهي 
تطلعات  مع  وتتماشى  كمؤسسة  لنا  اإلنتاجية  عناصر  تجسد 
وطموحات موظفينا، التي حددناها من خالل عمليات التدقيق 

والمراجعة المنتظمة.

وتماشيًا مع استراتيجية نادك الرامية إلى استقطاب السعوديين، 
جذب  بهدف  للسعودة  خطتها  تنفيذ  على  الشركة  عكفت 

الكوادر السعودية المؤهلة اللتحاقهم بالعمل لديها. 

ومعالجتها،  األلبان  بإنتاج  المتخصصة  الخبرات  لندرة  ونظرًا 
سواءًا على المستوى المحلي أو الدولي، فإن نادك تستثمر في 
بالشراكة  لموظفيها،  المستوى  عالية  التدريبية  البرامج  توفير 
منهم  موردًا،   ٤0 ال  عددهم  يتجاوز  رائدين،  موردين  مع 
و  ،Seracو  ،Combiblocو  ،Tetra Pakو  ،SPXو  ،GEAو  ،Delaval

TNS و ،Mediacom و ،Grey

الشركة،  أسست  متطورة،  كفاءات  توظيف  على  منا  وحرصًا 
أرقى  توفر  للتدريب  نادك  أكاديمية  شركائها،  مع  بالتعاون 
في  والفنية  والسلوكية  اإلدارية  للقدرات  التدريب  مستويات 

كافة مجاالت صناعة الغذاء. 

المحلية،  الجامعات  من  شركائنا  قاعدة  بتوسيع  قمنا  كما 
خمس  ضمن  الخريجين  توظيف  برامج  في  نادك  تشارك  حيث 

جامعات رائدة في المملكة.

المهنية  المهارات  إثراء  نادك على عاتقها مسؤولية  لقد أخذت 
للموظفين، من خالل االرتقاء بمهاراتهم وتحسين أدائهم. وفي 
العام 2016 حيث وفرت الشركة أكثر من ٤2,000 ساعة تدريب خالل 
262 دورة تدريبية في مجاالت العمل المتنوعة، وقد حظي أكثر 
من 1,٥00 موظفَا لدى الشركة بدورات تدريبية ويمثل عدد الساعات 

هذا أكثر من ضعف عدد الساعات للعام 201٥ م.

تحرص نادك على توفير المزايا والخدمات األفضل لموظفيها، 
ألفراد  الصحي  والتأمين  والسفر  السكن،  المزايا  هذه  وتشمل 
باالستثمار   2016 العام  في  قمنا  خطتنا،  مع  وتماشيًا  األسرة. 
من أجل توسعة البنية التحتية الترفيهية لدينا ومن أجل توفير 
العمل  ساعات  بعد  للموظفين  والترفيه  االستجمام  وسائل 
وأثناء أوقات الراحة. كما نظمت الشركة اليوم الوطني لألسرة 
مبادرة  وهي  حرض،  في  نادك  مدينة  ساحة  داخل  والترفيه 
قلوب  إلى  والبهجة  السرور  إدخال  إلى  تهدف  فعاليات  ضمت 

موظفينا وأسرهم. 

وإجراءاتنا  سياساتنا  تحسين   2016 العام  خالل  أيًضا  واصلنا 
شاماًل  نظامًا  ووضعنا  والبيئة،  والسالمة  الصحة  مجاالت  في 
األمان  معايير  أرقى  توفير  لضمان  منشآتنا  كل  في  للسالمة 

لجميع موظفينا. 

ترسيخ ثقافة القيم واإلدارة االحترافية 
مدراء  تدريب  أهمية  حول  الوعي  تعزيز  إلى  نادك  إدارة  تسعى 
سلوكيات  تضمن  التي  والمقاييس  الممارسات  على  األقسام 
احترافية في إدارة الموارد البشرية. ويعني ذلك إشراف المدراء 
أهدافهم  تحديد  على  قدراتهم  من  للتأكد  الموظفين  على 
سير  مراحل  حول  والتواصل  بنزاهة،  وتنفيذها  ومراجعتها 
كما  والشخصية.  المهنية  الحياة  بين  التوازن  وتحقيق  العمل 
على  واإلشراف  الموظفين  قدرات  تشجيع  المدراء  على  يتعين 
تطورهم المستمر للتأكد من اكتسابهم المهارات المطلوبة 

لتلبية االحتياجات الحالية والمستقبلية. 

الدعم  يتلقون  نادك  لدى  اإلدارية  المناصب  في  الموظفين  إن 
من إدارة الموارد البشرية، من خالل توظيف أساليب عدة لتحفيز 
األداء مثل أداة التقييم اإللكترونية، ونماذج تحليل األهداف، إلى 
التدريبية  الدورات  خالل  من  اإلدارية  المهارات  تشجيع  جانب 

وورشات التعلم العملي. 
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مواردنا البشرية / فريق عملنا 

تكنولوجيا المعلومات
لما  نادك  أولويات  سلم  قمة  في  المعلومات  تكنولوجيا  تعد 
تساهم به من تحقيق النمو والتطور وتحقيق أهدافها بنجاح، 
المشروعات  من  عدد   ،2016 العام  خالل  نادك  استكملت  وقد 

في مجال تكنولوجيا المعلومات. 

وقد طورت الشركة نظام متكامل لتنظيم اإلنتاج وتخطيطه، 
وقامت بربطه بسلسلة نظم التوريد والدعم اللوجستي. وقد 
تلقى الموظفون تدريبًا على إدارة هذه النظم الجديدة وطرق 

تحسين اإلنتاجية من خالل االستعانة بالبيانات. 

لتصبح  المواهب،  إلدارة  أوراكل  نظام  بإدخال  أيضًا  قمنا  كما 
بذلك إدارة األداء وتتبع الموظفين تتم إلكترونيًا.

أنشأت الشركة أيضًا مراكز لصيانة األصول في مشاريعها  من 
أجل ترشيد نفقات الصيانة الخارجية، وتسهيل إجراءات الصيانة 
واستمرار  األصول  على  المحافظة  في  تساهم  التي  الوقائية 

عملها بكفاءة. 

عن  االتصال  في  خدماتنا  تحديث  العام  خالل  أيضًا  واصلنا 
متنقلة  شبكات  خالل  من   )VSAT( الصناعية  األقمار  طريق 
ومضاعفة  النفقات  من  الحد  بهدف  والرابع(  الثالث  )الجيل 

جودة األداء. 

مزارع  كل  في  الضوئية  باأللياف  اتصال  خطوط  أيضًا  أنشأنا 
التفاعلية  الخدمات  بروتوكول  وطورنا  لنا،  التابعة  األبقار 
المرئي  االتصال  خدمات  توفير  أجل  من  منصات  عشر  في 
الحد  في  تساهم  التي  اللوحية  واألجهزة  المتحرك  والهاتف 
المخازن  في  للموظفين  والمكالمات  السفر  نفقات  من 

اإلنتاج.  والمزارع ومراكز 

أيًضا على تعزيز نظم أمن المعلومات من خالل  واصلنا العمل 
مستويات الكفاءة لدى الموظفين وتحسين اإلنتاجية والتنسيق 

بين مختلف األقسام ضمن سلسلة القيمة لدى نادك. 

واالستجابة  النظم  مراقبة  أجل  من  متطورة  جديدة  باقات 
خدمات  توفير  في  استثمرنا  كما  الطوارئ.  لحاالت  السريعة 
أجهزة  على  الشخصي  االستخدام  لدعم  سحابية  تشغيل 

الحاسوب، وتخفيض نفقات التشغيل الكلية. 

استكملنا أيضًا وضع نظام متابعة المركبات حتى نتمكن من 
مراقبة درجات الحرارة في مركباتنا عن ُبعد أثناء مرحلة النقل 
من المخازن إلى منافذ التوزيع في كل أنحاء المملكة العربية 
سحب  عمليات  من  حد  الذي  األمر  الخليج،  ودول  السعودية 
موظفينا  تفاعل  تقييم  من  ومكننا  األسواق  من  المنتجات 

القائمين على عمليات اإلنتاج واللوجستيات بشكل أفضل. 

الفني عن ُبعد  الذاتية للدعم  وبعد استكمال نظام الخدمة 
إلى  العالمية والذي يتيح تقديم الطلب  المعايير  وفقًا ألرقى 
منصة   2016 العام  في  وفرنا  أوتوماتيكيًا،  المسؤول  المدير 
ومتابعتها  آليًا  طلباتهم  تسجيل  في  الموظفين  لمساعدة 
زيادة  إلى  أدى  مما  األسبوع،  أيام  طوال  ساعة   2٤ مدار  على 
نظم  خالل  من  للموظفين  بيانات  قاعدة  وتوفير  الفعالية 

المعلومات.  إدارة 

ونحن نتطلع إلى إضافة أبعاد جديدة إلى قدراتنا التكنولوجية 
تعزيز  خالل  من  الثابتة  النفقات  من  والحد   ،201٧ العام  في 
مستويات الكفائة لدى الموظفن وتحسين اإلنتاجية والتنسيق 

بين مختلف االقصام ضمن سلسلة القيمة لدى نادك.

م
ي أرقا

ك ف
ناد

س اإلدارة
جل

تقرير م
ك

ن ناد
ع

ي
األداء المال

ت
كا

شر
كمة ال

حو
م المالية

القوائ



26

المسؤولية االجتماعية

عدد  برعاية  نادك  قامت  االجتماعية،  مسؤوليتها  من  انطالقًا 
القيمة  تحقيق  تستهدف  التي  الخيرية  الوطنية  البرامج  من 
االجتماعية والرفاهية للمجتمع. وتركز الشركة جهودها على 
الخيرية  واألعمال  الصحية  والتوعية  وإثرائها،  المهارات  دعم 
المستهلكين  ذلك  في  بما  المعنية،  األطراف  مع  بالتعاون 
والشركاء ورجال األعمال وأصحاب المهارات، والدوائر الحكومية 

والمؤسسات الخيرية والمجتمع بمفهوم أوسع. 
وتعد مبادرات المسؤولية االجتماعية كوسيلة لخدمة الوطن 
نادك  فإن  ولذلك،  والتفاعل.  واالنتماء  للمجتمع،  والعطاء 
من  فاعلية  أكثر  االجتماعية  المسؤولية  جعل  إلى  تسعى 
مكانتها  مع  يتماشى  بما  جديدة  مجاالت  في  التوسع  خالل 
والعمل  المملكة  في  للغذاء  الداعمة  الشركات  أكبر  كإحدى 

مع شركاء جدد.

أبرز مشروعات المسؤولية االجتماعية 
بالدم  للتبرع  واسعة  حملة  نادك  نظمت   2016 العام  في   •
’أجر  شعار  تحت  الطبية  فهد  الملك  مدينة  مع  بالشراكة 
من  الموظفين  كافة  مشاركة  الحملة  وشهدت  وصحة‘. 

جميع الجنسيات. 

الرائدة حملة  البنوك  • كما نظمت الشركة بالشراكة مع أحد 
أساس  المصرفي..  ’الوعي  عنوان  تحت  المصرفية  للتوعية 
المالية  القضايا  حول  الموظفين  توعية  أجل  من  حمايتك‘ 
الشخصي  التمويل  وإدارة  والقروض  اإلنفاق  مثل  المختلفة 

واالحتيال المالي وغيرها. 

التدخين  لمكافحة  العالمي  اليوم  في  أيضًا  نادك  شاركت   •
من خالل رعايتها لفعاليات اليوم العالمي لمكافحة التدخين 
تحت  التدخين  لمكافحة  السعودية  الجمعية  أقامته  والذي 
المجتمع،  أفراد  توعية  الفعالية  استهدفت  وقد  ’نقاء‘  شعار 
للتدخين والممارسات الصحية  المدمرة  باآلثار  الشباب،  وخاصًة 
أمير  أشاد  وقد  منه.  الحد  أو  التبغ  استهالك  لمنع  السليمة 
منطقة الرياض صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن 

عبدالعزيز بجهود نادك وكرمها نظير مبادرتها االجتماعية.

الرائدة  الجامعات  بعض  مع  شراكات  في  نادك  دخلت   •
صناعة  في  المواهب  وصقل  لتدريب  الفني  التعليم  ومعاهد 

األغذية والمشروبات، ودعم المواهب الشابة.

• تولَّت نادك أيضًا رعاية جمعيات خيرية محلية في كافة أنحاء 
تعليمية  وطنية  مؤسسات  مع  شراكتها  خالل  من  المملكة 
الملك  ومدينة  سعود  الملك  مسجد  منها  وخيرية  وطبية 
العسكري،  والمستشفى  الوطني،  للحرس  التابعة  العزيز  عبد 
الدمام وكلية طب األسنان بجامعة  العام في  والمستشفى 
الخاص  االجتماعية  المسؤولية  برنامج  وكذلك  سعود  الملك 
رعاية  أجل  من  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  الشعب  بنادي 
المبادرات المختلفة التي تؤكد على حسها الوطني مثل اليوم 
اليوم  مثل  العالمية  أو  السعودية،  العربية  للمملكة  الوطني 

العالمي لمرض السكري، وكسوة الشتاء. 

ومساهماتها  بأنشطتها  الوعي  لتعزيز  سعيها  إطار  وفي   •
شاركت  البحث،  وجهود  المواهب  وتطوير  دعم  أجل  من 
نادك في العديد من المعارض الزراعية والغذائية الرائدة، ومن 
بينها المعرض الزراعي السعودي في الرياض، ومعرض الغذاء 

الخليجي في دبي، المتخصص بقطاع المواد الغذائية. 

اجتماعيًا  مسؤولة  كمؤسسة  جهودها  أيضًا  نادك  واصلت 
الحكومية  البرامج  في  شراكتها  خالل  من  التعليم  نحو 
برامج  لتفعيل  جهودها  ضاعفت  كما  التعليم،  بوزارة  الخاصة 
في  الغذائية  السالمة  مفاهيم  وترسيخ  الصحية  التغذية 
 1٥0,000 عن  يزيد  ما  مؤخرًا  نادك  قدمت  وقد  المملكة.  مدارس 
عبوة مجانية من الحليب ومنتجات األلبان. كما دعمت الصحة 
العامة واللياقة من خالل الشراكة مع برامج خدمة المجتمع 

في أكثر من 10 جامعات ضمن مناطق مختلفة. 

المسؤولية  برامج  نطاق  توسيع   201٧ العام  في  نادك  وتعتزم 
هذا  في  عدة  لمبادرات  الشركة  تخطط  حيث  االجتماعية، 
جديدة  خضراء  تقنيات  في  االستثمار  تعتزم  كما  المجال. 
ومصادر وقود بديلة بهدف تقليص انبعاثات الغازات الكربونية. 
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جوائز وإنجازات

المحافل  في  إشادة  موضع  لتصبح  مكانتها  نادك  رسخت 
العمليات  وإدارة  الجودة،  مراقبة  في  رائدة  كشركة  الكبرى 
الشركة  سياسة  وتتمحور  التجارية.  عالمتها  وقيمة  اإلنتاجية 
العالمة  وتعزيز  الجودة  مراقبة  في  االستثمار  مواصلة  حول 
التجارية من أجل تلبية احتياجات عمالئها وتعزيز القيمة لجميع 
ومساهمين  وموظفين  مستهلكين  من  المعنيين  األطراف 

ومؤسسات خاصة وعامة. 

ومن أجل تحقيق هذه الرؤية، قامت الشركة بتجهيز مختبراتها 
والجودة،  التغذية  في  خبراء  وبإشراف  التقنيات  بأحدث 
يعكفون على تطبيق أفضل اإلجراءات والتحليالت التشخيصية 
الجودة. ويتم  أرقى معايير  والعمليات من أجل ضمان تطبيق 
بمعايير  االمتثال  من  للتأكد  فحص   ٨,000 من  أكثر  إجراء  ا  يومّيً
الجودة العالمية. إننا نركز جهودنا على تعزيز مستويات الجودة 
التي كانت وما زالت موضع إشادة، وتقدير. فقد حصدت نادك 

جوائز متعددة تؤكد على تميزها والتزامها. 

أهم الجوائز والشهادات
• في العام 2016 حصلت نادك على شهادة السالمة الغذائية   
البيع  مراكز  من   1٨ ل   )HACCP( العالمية  المخاطر  وتحليل 
لديها، مما يعكس االهتمام الذي توليه الشركة لتطبيق أعلى 
ويعد  الغذاء.  جودة  مجال  في  عالمًيا  بها  المعترف  المعايير 
نظام السالمة الغذائية وتحليل المخاطر العالمية من أفضل 
الوسائل المستخدمة في ترشيد اإلنفاق ضمن إجراءات حماية 

األطعمة من المخاطر الكيميائية والميكروبولوجية والمادية. 

وقد مكننا نظام السالمة الغذائية وتحليل المخاطر العالمية 
من تجاوز الرقابة التصحيحية والتي تنحصر في رقابة المنتجات 
والتحول عنها إلى الرقابة الوقائيةونحن نتطلع إلى نيل شهادة 

السالمة الغذائية )HACCP(عن جميع مراكز البيع لدينا.

• وللعام الثامن على التوالي، حصدت نادك جائزة BIOL وهي 
جائزة دولية ألفضل زيت زيتون عضوي بكر. وتعد هذه الجائزة 
التي  نادك،  التجارية  وعالمتها  الشركة  بكفاءة  قوّيًا  اعتراًفا 
حققت منتجاتها شهرة عالمية. وقد شارك في التقييم أكثر 

من 300 منتج من 1٧ دولة حول العالم. 

مختلفة  وأحجام  بعبوات  العضوي  الزيتون  زيت  نادك  وتوفر   •
األفراد  للمستهلكين  المنزلية  االحتياجات  تلبية  أجل  من 
ذو  الزيتون  زيت  أنواع  أجود  استخدام  في  الراغبين  والعمالء 
المواصفات الصحية التي تستخدم في مجموعة واسعة من 

أشهى األطباق في مختلف المناسبات. 

عمل  فريق  بها  يتحلى  الذي  الواحد  الفريق  لروح  وتقديًرا   •
العضو  اختيار  تم  الشركة،  عمليات  من  عملية  كل  عبر  نادك 
عبد  المهندس  الشركة،  لدى  التنفيذي  والرئيس  المنتدب 
حفل  في  تنفيذي،  رئيس   100 أفضل  ضمن  البابطين،  العزيز 
في  دبي  في  أقيم  الذي  التنفيذيين،  الرؤساء  أفضل  جوائز 

دولة اإلمارات في العام 2016.

البيانات  على  التنفيذيين  الرؤساء  أفضل  جوائز  منح  ويستند   •
المالية للشركات، حيث تتم مراجعتها بشكل دقيق من قبل 
شركة ديلويت وشركات المراجعة والتدقيق األخرى، من أجل 

ضمان الشفافية والنزاهة في منح الجائزة.

الجودة  برنامج  تعزيز  نادك  تواصل  القادم،  العام  مدى  وعلى 
اإلنتاجية  والعمليات  المستخدمة  التقنية  الوسائل  وتطوير 
بهدف تعزيز مكانتها في القطاع حيث أصبحت نادك نموذجًا 

لشركة ارتقت بمكانتها وأصبحت إحدى أهم وأشهر العالمات 
القيمة في صناعة األغذية والمشروبات في  التجارية في ذات 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
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إدارة المراجعة الداخلية

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بشركة نادك برفع تقاريرها إلى 
أنها  كما  الشركة  إدارة  مجلس  من  المنبثقة  المراجعة  لجنة 

تتبع إداريًا العضو المنتدب. 

وتلتزم إدارة المراجعة الداخلية باإلطار المهني الدولي لممارسة 
المراجعين  معهد  أصدره  الذي  الداخلية  المراجعة  أعمال 
الداخليين )IIA( والذي يشمل العناصر اآلتية:- رسالة المراجعة 
للمراجعة  المهنية  للممارسة  األساسية  والمبادئ  الداخلية، 
أخالقيات  ومبادئ  الداخلية،  المراجعة  وتعريف  الداخلية، 
المهنة، والمعايير الدولية المهنية لمزاولة المراجعة الداخلية، 

وإرشادات مزاولة المهنة سواءًا التنفيذية أو التكميلية.

نادك  بشركة  الداخلية  المراجعة  إدارة  وإنجازات  أنشطة  أهم 
لعام 2016. 

بتعيين   2016 عام  في  لصالحيتها  وفقًا  المراجعة  لجنة  قامت 
والذي  نادك  بشركة  الداخلية  للمراجعة  جديد  تنفيذي  رئيس 
المراجعة  إدارة  هيكلة  إلعادة  عمل  خطة  بإعداد  بدوره  قام 

الداخلية بالشركة وفقا للمراحل التالية:

وإعادة  األداء  تقييم جودة  األولى:  المرحلة 
هيكلة وبناء إدارة المراجعة الداخلية.

تم عمل تقييم داخلي شامل لجودة المراجعة الداخلية لقياس 
لمهامها  تنفيذها  أثناء  الداخلية  المراجعة  إدارة  التزام  مدى 

باإلطار المهني الدولي لممارسة أعمال المراجعة الداخلية.

هذا وقد قام الرئيس التنفيذي الجديد للمراجعة الداخلية بإعادة 
هيكلة الموارد البشرية لإلدارة وفقًا لإلطار اإلسترشادي لكفاءات 

المراجعة الداخلية والصادر من معهد المراجعين الداخليين. 

الداخلية  المراجعة  الئحة  تطوير  تم  فقد  ذلك  إلى  باإلضافة 
الداخلية  المراجعة  إدارة  عمل  وإجراءات  سياسات  دليل  وأيضًا 

في شركة نادك واعتمادها من لجنة المراجعة.

المرحلة الثانية: تطبيق البرنامج اآللي إلدارة 
أنشطة المراجعة الداخلية المعروف

 .)TeamMate( بال

تم تطبيق برنامج آلي إلدارة أنشطة المراجعة الداخلية بشركة 
إدارة  موظفي  إعطاء  وتم   )TeamMate( بال  والمعروف  نادك 
المراجعة الداخلية دورة تدريبية مكثفة على البرنامج الجديد، 
نهم من إدخال جميع األهداف والمخاطر التشغيلية  مما مكَّ
اآللي  البرنامج  على  نادك  بشركة  واألقسام  اإلدارات  لجميع 
وربطها بالضوابط الرقابية وإجراءات المراجعة الواجب تنفيذها 
بإدخال  أيضًا  المراجعة  فريق  وقام  المراجعة،  ُمهمات  أثناء 
وتقييمات  المراجعة  وخطط  الداخلية  المراجعة  تقارير  جميع 
المراجعة  بإدارة  والخاصة  المراجعة  وبرامج  السابقة  المخاطر 
إدارة  أعلنت  عليه  وبناءا  البرنامج،  على   200٧ عام  منذ  الداخلية 
من  خالية  إدارة  أصبحت  أنها  نادك  بشركة  الداخلية  المراجعة 
سيوفر  مما  أتمتتها  تم  أنشطتها  جميع  وأن  الورقي  العمل 

على شركة نادك الكثير من النفقات سواءًا اآلن أو مستقباًل.

األداء  مقاييس  بتحديد  الداخلية  المراجعة  إدارة  قامت  كما 
إلدارة المراجعة الداخلية وشملت أنواع للقياس حسب بطاقة 
الداخلية عن  المراجعة  إدارة  المتوازن تختص برضا عمالء  األداء 
بعض  وأيضًا  عمل  مهمة  كل  بعد  المقدمة  المراجعة  خدمة 
نجاح  بمدى  المثال  سبيل  على  تختص  والتي  المالية  المؤشرات 
إلى  تهدف  وفرص  حلول  إيجاد  في  الداخلية  المراجعة  إدارة 
توفير النفقات    أو تعظيم اإليرادات بالشركة باإلضافة أيضًا إلى 
مؤشرات قياس ترتبط بموظفي إدارة المراجعة أنفسهم مثل 
المؤشرات  وأخيرًا  المراجعة  إدارة  في  الموظفين  دوران  عدد 
وليس  المثال  سبيل  وعلى  المراجعة  عمليات  بأداء  الخاصة 
لتنفيذ  الفعلي  بالوقت  مقارنة  المخطط  الوقت  منها  الحصر 

عمليات المراجعة.
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إدارة المراجعة الداخلية )تتمة(

المراجعة  خطة  بناء  الثالثة:  المرحلة 
وأيضًا   ٢٠١7 لعام  التشغيلية  الداخلية 

اإلستراتيجية من عام ٢٠١7 إلى عام ٢٠١٩. 

في  والمخاطر  العمل  لطبيعة  فهم  المرحلة  هذه  وشملت 
والفرص  والضعف  القوة  نقاط  بتحليل  والقيام  نادك،  شركة 
كما  الداخلية،  المراجعة  إلدارة  الخارجية  والتهديدات  المتاحة 
القيام بعمل تقييم شامل للمخاطر لجميع اإلدارات  تم أيضًا 
واألنشطة القابلة للمراجعة داخل شركة نادك وفقا لمنهجية 
البرنامج  باستخدام  المخاطر  تقييم  على  القائمة  المراجعة 
المراجعة  عالم  لتحديد  وذلك  الداخلية  المراجعة  إلدارة  اآللي 
إلى  201٧م  من  الفترة  خالل  تغطيته  والواجب  بنادك  الخاص 
على  الداخلية  المراجعة  إدارة  عمل  خطة  أيضًا  واستندت   ،201٩
ورؤساء  المراجعة  )لجنة  الرئيسيين  المصالح  أصحاب  مناقشة 
وتقنية  نظم  ومراجع  الخارجي  والمراجع  التشغيلية(  اإلدارات 
لخطة  هامة  أمور  أية  إدراج  في  رغبتهم  حال  في  المعلومات 
من  للمراجعة  الشاملة  الخطة  اعتماد  تم  وقد  المراجعة. 
األنشطة  جميع  مراجعة  تشمل  والتي  المراجعة  لجنة  قبل 
أنشطة  ذلك  في  بما  نادك  شركة  في  الرئيسية  والعمليات 
في  االستعانة  يتم  والتي  المعلومات  وتقنية  الحوكمة 
مراجعتها بأحد مكاتب االستشارات العالمية الرائدة في مجال 

مراجعة ضوابط تقنية المعلومات،

للمخاطر  تقييم  بإعداد  الداخلية  المراجعة  إدارة  قامت  وقد 
النشاط  بطبيعة  الصلة  ذات  المتأصلة  المخاطر  أساس  على 
سبيل  على  تشمل  والتي  أخرى  خاصة  معايير  إلى  باإلضافة 
اإلدارات  مختلف  في  الموظفين  عدد  الحصر  وليس  المثال 
الداخلية  الرقابة  ومستوى  اإلدارات  في  المعامالت  وحجم 
إلخ، وقد تم األخذ في االعتبار أيضًا  إدارة على ِحدة....  في كل 
ربط خطة المراجعة بمخاطر شركة نادك، وتم المفاضلة بين 
النشاطات القابلة للمراجعة استنادًا إلى نتائج تقييم المخاطر 
الكلي، وقد تم التأكد من توجيه موارد المراجعة المتاحة إلى 

النشاطات القابلة للمراجعة ذات الخطورة العالية.

هذا وقد كانت إدارة المراجعة الداخلية بشركة نادك هي من 
أوائل إدارات المراجعة الداخلية في المملكة العربية السعودية 
المالي  النظام  على  المستمر«  »المراجعة  أسلوب  تتبني  ككل 
البيانات  وإظهار  تحليل  برنامج  باستخدام   »األوراكل«  للشركة 
حديثة  منهجية  عن  عبارة  وهو   )TABLEAU( بال  والمعروف 
أي  يركز على تحديد واكتشاف  الداخلية  المراجعة   في عالم 
عدم  أو  أخطاء  على  تحتوي  أو  اعتيادية  غير  سواءًا  معامالت 
خالل  من  الكفاءة  عدم  أو  الشركة  داخل  لإلجراءات  امتثال 
بناءًا  والتي  والنسب  المؤشرات  احتساب  وأيضًا  البيانات  تحليل 
المراجعة  إجراءات  من  المزيد  إجراء  يتم  قد  نتائجها  على 

المكثفة إلكتشاف مصدر الخطر.

أعمال أخرى

 الخدمات االستشارية
المراجعة  إدارة  تقدم  المعتاد،  الرقابي  عملها  إلى  باإلضافة 
المتعلقة  والخدمات  المشورة  نشاط  نادك  بشركة  الداخلية 
به وقد قامت إدارة المراجعة الداخلية بتقديم بعض أنشطة 
المشورة خالل عام 2016 كمثال مراجعة مصفوفة الصالحيات، 
في  بفعالية  للشركة،والمشاركة  األساسي  النظام  مراجعة 

.)IFRS( لجنة التحول لمعايير التقارير الدولية

مهمة إدارة المراجعة الداخلية في شركة نادك
النصيحة  تقديم  خالل  من  التنظيمية  القيمة  وحماية  تعزيز 

توالرؤية المعتمدة على المخاطر والتأكيد الموضوعي.
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** تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض السنة الحالية

األداء المالي

الميزانية كما في ٣١-١٢-٢٠١6

20162015201420132012 القيمة بالمليون ريال

1,000.6995.6929.8840.7700.6األصول المتدوالة

477.9409.8454.8303.9228.6األصول األخرى - طويلة األجل 
2,522.92,420.32,044.21,850.91,683.2األصول الثابته والحيوية 

4,001.43,825.73,428.82,995.52,612.4مجموع األصول 
1,328.71,083.91,103.11,007.4793.1الخصوم المتداولة

1,247.51,377.21,066.7835.7736.3الخصوم غير المتداولة
2,576.22,461.12,169.81,843.11,529.4مجموع الخصوم 

1,425.21,364.61,259.01,152.41,083.0حقوق المساهمين 
847.0770.0700.0600.0600.0رأس المال 

578.2594.6559.0552.4483.0اإلحتياطي واألرباح المدورة 
4,001.43,825.73,428.82,995.52,612.4مجموع الخصوم وحقوق المساهمين 
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ــث  ــف حي ــاع التكالي ــوق وارتف ــات الس ــة بتحدي ــة مقارن ــة مرضي ــج مالي ــام 2016 نتائ ــي ع ــادك« ف ــة »ن ــة الزراعي ــة للتنمي ــركة الوطني ــت الش حقق
ــي  ــي صاف ــاض ف ــذا االنخف ــع ه ــام 201٥ ويرج ــي ع ــدره 1٤1.3 ف ــح ق ــي رب ــة بصاف ــال مقارن ــون ري ــدار 100.2 ملي ــح بمق ــي رب ــركة صاف ــت الش حقق
الربــح الــى انخفــاض  إجمالــي المبيعــات بنســبة 1.3٨% مقارنــة بالعــام الســابق إال أن مجمــل الربــح أرتفــع بنســبة 1.٧٤% بالرغــم مــن زيــادة أســعار 
الوقــود والطاقــة حيــث ســاهم االنخفــاض فــي أســعار بعــض مدخــالت االنتــاج وتحســين الكفــاءة التشــغيلية مــن الحــد مــن هــذا األثــر، ومــن 
ناحيــة أخــرى ارتفعــت مصاريــف البيــع والتوزيــع نتيجــة التوســع فــي األنشــطة البيعيــة والتســويقية مــع زيــادة المصاريــف العموميــة واإلداريــة 
مقارنــة بالعــام الســابق, ومــن جهــة أخــرى زادت تكلفــة التمويــل والتســهيالت البنكيــة مقارنــة بالعــام الســابق نتيجــة ارتفــاع الفوائــد البنكيــه، 
وأثــرت كذلــك المصروفــات واإليــرادات األخــرى ســلبًا علــى صافــي الربــح نتيجــة انخفــاض مبيعــات المنتجــات الثانويــة وخســائر اســتبعاد األصــول 
ــر بالذكــر أنــه بالرغــم مــن انخفــاض  ــح للســنه مقارنــة بالعــام الســابق، الجدي ــرا إيجابيــا علــى صافــي الرب فــي حيــن كان لمخصــص الــزكاة أث
إجمالــي مبيعــات الشــركة بنســبة 1.3٨ % إال أن مبيعــات قطــاع األلبــان والتصنيــع الغذائــي نمــت بنســبة 2.32 % ، فــي حيــن انخفضــت مبيعــات 

القطــاع الزراعــي بنســبة %2٥.٨2

قائمة الدخل للفترة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١6

20162015201420132012 القيمة بالمليون ريال

2.296.52.328.62.056.61.881.51.648.8** المبيعات

)1.041.4()1.188.5( )1.277.3()1.386.0()1.337.5(تكلفة المبيعات **
 959.0942.6779.3693.0607.4إجمالي الربح 

)453.5()513.7()556.9()658.9()666.1(مصاريف البيع والتوزيع **
)75.4()82.7()92.0()112.3()113.8(المصاريف العمومية واإلدارية **
179.0171.4130.496.678.5الدخل من العمليات الرئيسية 

)27.2()35.9()37.5()45.7()67.4(تكلفة التمويل والتسهيالت البنكية
23.415.043.357.7)5.6(مصروفات وإيرادات أخرى **

106.0149.1107.9104.0109.0الدخل قبل الزكاة 
)13.3()3.8()0.7()7.7()5.8(الزكاة 

100.2141.3107.2100.295.7صافي الدخل 
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نمو المبيعات بالقطاع 

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

ــركة  ــات الش ــرت مبيع ــد تأث ــي وق ــاع الزراع ــي والقط ــع الغذائ ــان والتصني ــاع األلب ــيين: قط ــى قطاعيأعمالرئيس ــي أعمالهاعل ــادك ف ــد ن تعتم
ــاع  ــات القط ــاض مبيع ــابق وكان النخف ــام الس ــة بالع ــبة 1.٤% مقارن ــي 2016 بنس ــام المال ــالل الع ــات خ ــت المبيع ــوقية وانخفض ــروف الس بالظ
الزراعــي أثــرًا كبيرًافــي انخفــاض مبيعــات الشــركة بشــكل عــام حيــث كان الســبب الرئيســي فــي انخفــاض مبيعــات القطــاع الزراعــي توقــف 
مبيعــات وأنشــطة القمــح إالأن قطــاع األلبــان والتصنيــع الغذائــي واصــل نمــوه  بنســبة 2.32% علــى الرغــم مــن  تحديــات الســوق خــالل عــام 2016.

طــورت الشــركة تدفقاتهــا النقديــة بتحســين أداء رأس المــال العامــل حيــث زادت التدفقــات النقديــة مــن  األنشــطة التشــغيلية بمــا يقــارب 21.2 
مليون ريال مقارنة بالعام الســابق مما يعـــزز من مكانة الشــركة لإلعتمــــاد علـــى تمويل توسعـاتهـــــا الرأسمــاليـــــة من  التـدفقـــات  النقــــدية 

مـــن األنشــطة التشغيلية

حركة التدفقات النقدية

20162015201420132012 القيمة بالمليون ريال

التدفقات النقدية من األنشطة 
524.4503.2355.0136.0317.7التشغيلية

صافي استخدامات النقد في األنشطة 
)394.1()438.6()571.9()600.6()498.7(اإلستثمارية

121.9254.5301.289.0)67.5(صافي النقد من األنشطة التمويلية

مؤشرات األداء الرئيسية

* تم اإلحتساب على أساس ٨٤.٧ مليون سهم 

20162015201420132012المؤشر

5.8%5.3%5.2%6.1%4.4%العائد على المبيعات 

8.8%8.7%8.5%10.4%7.0%العائد على حقوق المساهمين 
98.6%121.7%131.8٥%132.8%125.7%نسبة القروض إلى حقوق الملكية

5.9%14.1٥%9.3%13.2%)1.4%(نسبة نمو )انخفاض( المبيعات 
7.1%6.8%7.1% 8.3%7.8%نسبة الربح التشغيلي من المبيعات 

1.21.71.31.21.1ربحية السهم *

نسبة من نمو المبيعات %20162015القيمة بالمليون ريال
مبيعات 2016

نسبة من 
مبيعات 2015

86.9%90.1%2.3%2,069.02.023.0قطاع األلبان والتصنيع الغئذائي **

13.1%9.9%)25.8%(227.0306.0القطاع الزراعي 
100.0%100.0%)1.4%(2,296.02.329.0إجمالي المبيعات
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األلبان الطازجة ومشتقاتها
تعتبرمنتجــات األلبــان الطازجــة ومشــتقاتها هــي المنتجــات 

الرئيســية والمؤثــرة فــي نتائــج األعمــال والتــي تشــتمل علــى 

ــة  ــطه الطازج ــة والقش ــادي واللبن ــن والزب ــازج واللب ــب الط الحلي

ــوق  ــو الس ــدالت نم ــن مع ــدالت أكبرم ــو بمع ــزال تنم ــي الت والت

ــوقية  ــا الس ــي زيادةحصصه ــر ف ــًا أكب ــركة فرص ــح للش ممايتي

ــالل  ــة خ ــذه الفئ ــات ه ــت مبيع ــث بلغ ــة حي ــذه الفئ ــل ه داخ

عــام 2016 مبلــغ  988.9 مليــون ريــال ســعودي.

العصائر الطازجة
العصائــر  مــن  ومتنوعــة  واســعة  مجموعــة  نــادك  تمتلــك 

الطازجــة والتــي ترضــي رغبــات المســتهلك مــن حيــث جودتهــا 

وتنوعهــا وكذلــك قــوة التوزيــع التــي تمتلكهــا الشــركة والتــي 

التوزيــع  قنــوات  بجميــع  منتجاتهــا  توفيــر  منخاللهــا  يتــم 

إضافــة إلــى ذلــك منتجــات العصائــر المميــزة Premium والتــي 

تنافســية  ميــزه  لخلــق  وذلــك   2015 عــام  إضافتهاخــالل  تــم 

لمنتجــات الشــركة بيــن هــذه الفئــة مــن المنتجــات وجــذب 

ــن  ــة م ــذه الفئ ــو ه ــتمر نم ــتهلكين ليس ــن المس ــدد م ــر ع أكب

المنتجــات ولكــن نتيجــة انخفــاض مبيعــات هــذه الفئــة فقــد 

انخفضــت مبيعــات الشــركة لهــذه الفئــة بنســبة 6.1% حيــث 

بلغــت مبيعــات هــذه الفئــة خــالل عــام 2016 مبلــغ 436.3 مليــون 

ــعودي. ــال س ري

منتجات ألبان طويلة األجل
تعتبــر منتجــات األلبــان طويلــة األجــل مــن أهــم الفئــات اللتــي 

حجــم  بكبــر  وتتميــز  الشــركه  مبيعــات  نمــو  فــي  تســاعد 

ــة ــت نسبـــ ــث بلغ ــرة حي ــة كبيــ ــرص بيعيـ ــوافر ف ــق وتـ السوــ

النمو 8.4% مقارنة بالعـام الماضي وبصافي إيراد 399.8 مليـون

ريال سعودي.

األجبان والزبده
ــة  ــام 2016 منافس ــالل الع ــده خ ــان والزب ــواق األجب ــهدت أس ش

قويــة ومنــح خصومــات كبيــره خــالل جميــع قنــوات البيــع 

زيــادة  مــن  نــادك  تمكنــت  العــروض  هــذه  مــن  ،وبالرغــم 

ــن  ــرة م ــس الفت ــة بنف ــبة  %4.6 مقارن ــة بنس ــذه الفئ ــات ه مبيع

العــام الســابق حيــث بلغــت مبيعــات هــذه الفئــة خــالل العــام 

المالــي 2016 مبلــغ 217.7 مليــون ريــال ســعودي.

تحليل المبيعات باألصناف 

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

نسبة التغير 20162015القيمة بالمليون ريال

6.2%988.9931.6األلبان الطازحه ومشتقاتها 

)6.1%(436.3464.5العصائر الطازجة

8.4%399.8368.6منتجات ألبان طويلة األجل 

4.6%217.7208.1أجبان وزبده 

32.8%15.411.6زيت الزيتون 

)50.7%(75.6153.3منتجات زراعيه 

7.8%113.7105.5أعالف 

42.6%49.085.4مبيعات أخرى 

)1.4%(2,296.52,328.6إجمالي المبيعات 
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زيت الزيتون
ــدة  ــية والواع ــات الرئيس ــد المنتج ــون أح ــت الزيت ــج زي ــر منت يعتب
بمبيعــات  مقارنــة   32.8% النمــو  نســبة  بلغــت  حيــث  للشــركة 
العــام الســابق ووصلــت مبيعــات هــذه الفئــة خــالل العــام 

المالــي 2016 مبلــغ 15.4 مليــون ريالســعودي.

منتجات زراعية
ــالل  ــرًا خ ــاض اكبي ــام انخف ــكل ع ــي بش ــاع الزراع ــهد القط ش
العــام 2016 وذلــك نتيجــة توقــف مبيعــات القمــح والتــي كان لهــا 
ــت  ــث انخفض ــاع حي ــات القط ــاض مبيع ــي انخف ــيًا ف ــرًا رئيس أث

ــبته %50.7 ــة بمانس ــات الزراعي ــات المنتج مبيع

األعالف
ــت  ــث بلغ ــوًا ملحوظًاحي ــالف نم ــركة باألع ــات الش ــت مبيع نم
الماضــي لنفــس  العــام  %7.8 مقارنــة بمبيعــات  النمــو  نســبة 

الفتــرة وبلغــت مبيعــات الفتــرة 113.7 مليــون ريــال ســعودي.

مبيعات أخرى
وتشــتمل مبيعــات هــذه الفئــة علــى مبيعــات العجــول والتمــور 
ــات  ــت مبيع ــرى وبلغ ــات األخ ــض المنتج ــام وبع ــب الخ والحلي
هــذه المنتجــات ٤٩ مليــون ريــال ســعودي وبانخفــاض قــدره 

ــابق. ــام الس ــن الع ــرة م ــس الفت ــة بنف ٤2.6% مقارن

انخفض إجمالي مبيعات الشركة بالمملكة العربية السعودية نتيجة انخفاض مبيعات القطاع الزراعي بما نسبته %1.3 
كما انخفضت مبيعات قطاع التصدير بما نسبته  %2.1

التوزيع الجغرافي للمبيعات 

** تم اعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للتوافق مع عرض السنة الحالية 

نسبة التغيرنسبة من اإلجمالي2015نسبة من اإلجمالي2016 القيمة بالمليون ريال

)1.3%(83.6%83.71,946.0%1,921.0المملكة العربية السعودية 

)2.1%(16.4%16.3383.0%375.0دول مجلس التعاون الخليجي وأخرى 

)1.4%(100.0%100.02,329.0%2,296.0إجمالي المبيعات للشركة

تصنيف التكاليف التشغيلية حسب طبيعة اإلنفاق 

نسبة التغيرنسبة من المبيعات 2015نسبة من المبيعات 2016 القيمة بالمليون ريال

)9.0%(40.2%37936.9.%852.4تكاليف إنتاج مباشره 

)8.1%(24.1%22.4561.0%515.4تكاليف الموظفين 
)2.0%(7.9%7.8183.8%180.2مصاريف تشغيلية
23.9%8.6%10.9201.3%249.4مصاريف التسويق 
44.4%0.4%0.69.1%13.2المصروفات اإلدارية 

15.8%11.4%13.4265.1%307.0اإلستهالك 
)1.8%(92.6%92.22,157.2%2,117.5إجمالي مصاريف التشغيل 
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رأس المال العامل والتمويل 

تحليل رأس المال العامل:

بلغ حجم العجز في رأس المال العام للشركة خالل العام 2016 مبلغ 328 مليون ريال وذلك نتيجة زيادةحجم القروض قصيرة األجل والتي 
سيتم معالجتهاخالل العام 2017.

تطور رأس المال العامل

20162015201420132012 القيمة بالمليون ريال

1.000.6995.6929.8840.7700.6األصول المتداولة

1.328.71,083.91,103.11007.4793.1الخصوم المتداولة

)92.5()166.7()173.3()88.3()328.1(رأس المال العامل 
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الربح التشغيلي

زاد الربــح التشــغيلي للشــركة بنســبة 3.٩% مقارنــة بالعــام الماضــي علــى الرغــم مــن االنخفاض فــي المبيعــات بنســبة 1.٤%  مما أدى إلــى انخفاض 
فــي تكلفــة المبيعــات مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق وصاحــب ذلــك االنخفــاض فــي حجــم المبيعــات زيــادة فــي مصاريــف البيــع 
والتوزيــع بنســبة 1.1% مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق كمــا أن المصاريــف العموميــة واإلداريــة زادت بنســبة 1.٤% مقارنــة بنفــس الفتــرة 

مــن العــام الســابق وأدى ذلــك بمجملــه الــى انخفــاض المصاريــف التشــغيلية بنســبة ٨.%1
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نسبة التغيرنسبة من المبيعات 2015نسبة من المبيعات 2016 القيمة بالمليون ريال

)1.4%(100.0%100.02.329.0%2,296.0المبيعات 

     التكاليف التشغيلية 

)3.5%(59.5%58.31.386.0%1,337.5تكلفة البضاعة المباعة 

1.1%28.3%29.0658.9٪666.1مصاريف البيع والتوزيع 

1.4%4.8%5.0112.3%113.8المصاريف العمومية واإلدارية 

)1.8%(92.6%92.22.157.2%2,117.5اجمالي المصاريف التشغيلية 

3.9%7.4%7.8171.8%178.5الربح التشغيلي 
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كنتيجــة طبيعيــة لتوســيع نطــاق أعمــال الشــركة اســتطاعت الشــركة توزيــع مصــادر التمويــل بيــن البنــوك المحليــة للحصــول علــى القــروض 
الكافيــة لتمويــل هــذه المشــاريع مقابــل ســندات ألمــر كمــا أبرمــت الشــركة اتفاقيــات تمويــل مــع الصناديــق اإلســتثمارية الحكوميــة ومنحــت 

قــروض هــذه الصناديــق مقابــل رهــن بعــض أصــول الشــركة ،ويوضــح الجــدول أدنــاه حركــة القــروض خــالل العــام مقارنــة بالعــام الماضــي.

التمويل :

حركة التمويل بالمرابحة خالل العام ٢٠١6م مقارنة بالعام ٢٠١٥م

نسبة التغير 20162015القيمة بالمليون ريال

%1,776.61,605.010.7الرصيد اإلفتتاحي 

)%6.7(6.919.77,415.5اإلضافات خالل العام 

)%4.5()7.243.9()6.919.9(التسديدات خالل العام 

)%0.2(1.776.41,776.6الرصيد كما في 31 ديسمبر 2016

تفاصيل حركة القروض من البنوك المحلية
والرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١6 م

إضافات خاللالرصيد االفتتاحي  القيمة بالمليون ريال
عام 2016

تسديدات خالل
فترة القرض الرصيد النهائي عام 2016

3 - 40 شهر  412.91,551.01,593.9370.0البنك األهلي التجاري 
3- 63 شهر401.31,798.71,915.4284.7بنك الراجحي 

3 - 56 شهر272.5851.5884.8239.1البنك السعودي الهولندي 
3 - 36 شهر171.6931.5981.4121.7البنك السعودي البريطاني 
3 - 36 شهر227.8590.8639.3179.3البنك السعودي لإلستثمار 

3 - 60 شهر 260.5832.6680.5412.7بنك االنماء 
3 شهور30.0346.0224.6151.4بنك الرياض 
3 شهور0.017.60.017.6بنك الخليج 

1,776.66,919.76,919.91,776.4الرصيد كما في 31 ديسمبر 2016
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بيان بالقروض القائمة ومواعيد إستحقاقها 

نسبة التغير 20162015البيان

20.35%353.6293.8أقل من سنة

)41.59%(404.4692.3من سنة الى سنتين 

1.06%508.4503.0من سنتين الى خمس سنوات 

451.37%180.132.7أكثر من خمس سنوات 

)4.95%(1.446.61,521.9الرصيد في نهاية 31 ديسمبر 2016

ويوضح الجدول التالي حركة قروض صندوق التنمية الصناعية 

نسبة التغير 20162015القيمة بالمليون ريال 

)41.4%(26.044.4الرصيد اإلفتتاحي 

غير متوفر0.00.0اإلضافات خالل السنة 

)30.0%(0.81.1مصاريف التمويل المؤجلة 

12.3%)19.5()21.9(المسدد خالل السنة 

)81.3%( 4.926الرصيد كما في 31 ديسمبر 2016

حركة قروض صندوق التنمية الزراعية 

نسبة التغير 20162015القيمة بالمليون ريال

)1.66%(9.79.9الرصيد اإلفتتاحي 

غير متوفر0.00.0اإلضافات خالل السنة 

0.0%)0.2()0.2(التسديدات خالل السنة 

)1.66%(9.59.7الرصيد كما في 31 ديسمبر 2016
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حوكمة الشركات 
والتزاماتها
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     تطبيق متطلبات الئحة الحوكمة
ــن  ــذي يتضم ــة وال ــوق المالي ــة الس ــن هيئ ــادر م ــركات الص ــة الش ــة حوكم ــكام الئح ــع أح ــق م ــد يتواف ــة معتم ــام حوكم ــركة نظ ــدى الش ل
القواعــد والمعاييــر المنظمــة إلدارة الشــركة مــن أجــل ضمــان االلتــزام بأفضــل الممارســات التــي تكفــل حمايــة حقــوق المســاهمين وحقــوق 

ــح.  أصحــاب المصال

مالــم يطبــق مــن الئحــة حوكمــة الشــركات يقتصــر علــى البنــد )ب( مــن المــادة السادســة والمتعلق بنظــام التصويــت التراكمــي الختيــار أعضاء 
مجلــس اإلدارة فــي الجمعيــة العامــة، حيــث قــرر المجلــس تأجيــل هذاالتطبيــق لحيــن إلزاميتــه مــن هيئــة الســوق الماليــة أو مــن وزارة التجــارة 
واالســتثمار وبمــا أنــه قــد صــدر إلزاميــة تطبيقــه ســتبدأ الشــركة فــي تعديــل النظــام األساســي والعــرض بذلــك علــى الجمعيــة العامــة القادمــة 

للمصادقــة عليــه، كمــا لــم يطبــق البنــد )د( مــن نفــس المــادة لكــون مســئولية تطبيقــه تخــص المســتثمرين مــن ذوي الصفــة االعتباريــة.

تقوم الشركة بتطبيق متطلبات الئحة الحوكمة الصادرة من هيئة 
السوق المالية وفيما يلي بيان بذلك:

المطبق منهاموضوعهارقم المادة

كلهاالحقوق العامة للمساهمينالمادة الثالثة

المادة الرابعة
تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على 

المعلومات
كلها

كلهاحقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامةالمادة الخامسة

حقوق التصويتالمادة السادسة
كلها فيما عدا
البند )ب( و )د(

كلهاحقوق المساهمين في أرباح األسهمالمادة السابعة

كلهاالسياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاحالمادة الثامنة

كلهااإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارةالمادة التاسعة

كلهاالوظائف األساسية لمجلس اإلدارةالمادة العاشرة

كلهامسئوليات مجلس اإلدارةالمادة الحادية عشرة

كلهاتكوين مجلس اإلدارةالمادة الثانية عشرة

كلهالجان مجلس اإلدارة واستقالليتهاالمادة الثالثة عشرة

كلهالجنة المراجعةالمادة الرابعة عشرة

كلهالجنة الترشيحات والمكافآتالمادة الخامسة عشرة

كلهااجتماعات لجنة مجلس اإلدارة وجدول األعمالالمادة السادسة عشرة

كلهامكافآت مجلس اإلدارة وتعويضاتهمالمادة السابعة عشرة

كلهاتعارض المصالح في مجلس اإلدارةالمادة الثامنة عشرة
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عضــو  منصــب  أبونيــان  اهلل  عبــد  محمــد  الســيد/  يشــغل 
مجلــس إدارة نــادك منــذ العــام 2003. وهــو رئيــس اللجنــة 
التنفيذيــة المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة وهــو رئيــس مجلــس 
ادارة مجموعــة أبونيــان القابضــة، التــي تعــد موفــر حلــول 
طاقــة رائــدة وإحــدى الشــركات األكثــر نشــاطًا فــي قطاعــي 

ــة.  ــي المملك ــاه ف ــة والمي الطاق
يعــد الســيد/ أبونيــان أول مــن قــام باســتيراد التكنولوجيــا 
الحديثــة لتســخير المــوارد المائيــة الشــحيحة للزراعــة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية. ويملــك الســيد/ أبونيــان خبــرة 

ــاه. ــاع المي ــي قط ــًا ف ــاوز 32 عام تتج
رائــدة  شــركة   11 إدارة  مجلــس  رئيــس  أبونيــان  والســيد/ 
أكــوا  شــركة  منهــا  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي 
فلتــر  بيركفيلــد  وشــركة  الســعودية  تبريــد  وشــركة  بــاور 

)وتيكــو(. الســعودية 

محمد عبد اهلل أبونيان 
ــب  ــي منص ــز الراجح ــد العزي ــن عب ــليمان ب ــيخ س ــغل الش يش
إدارة  مجلــس  رئيــس  وهــو  نــادك.  إدارة  مجلــس  رئيــس 
مجموعــة شــركات الشــيخ ســليمان بن عبــد العزيــز الراجحي.
تتجــاوز خبــرة الشــيخ/ راجحــي 60 عامــًا فــي الزراعــة واألعمــال 
المصرفيــة. ويشــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة ألكثــر 
مــن 10 شــركات منهــا شــركة الوطنيــة للزراعــة والوطنيــة 
ينبــع  وشــركة  لالســتثمار  الدوليــة  والراجحــي  للدواجــن 
لإلســمنت. وقــد عمــل الشــيخ/ الراجحــي فــي الســابق فــي 
منصــب العضــو المنتــدب لــدى شــركة الراجحــي المصرفيــة 
لالســتثمار. وتجــدر اإلشــارة أن الشــيخ/ الراجحــي شــارك فــي 
شــركة  إنشــاء  منهــا  الهامــة،  المشــروعات  مــن  العديــد 
ــة  ــة مصرفي ــي مؤسس ــتثمار وه ــة لالس ــي المصرفي الراجح
ــاج  ــروع إلنت ــم مش ــة أضخ ــي إقام ــاهم ف ــا س ــة، كم ضخم
الدواجــن والبيــض فــي مزرعــة القصيــم بالمملكــة العربيــة 
إلــى جانــب تطويــره ألضخــم مشــروع  الســعودية. هــذا 

ــة.  ــل المملك ــوف داخ ــي الج ــي ف ــام ومواش ــة أغن تربي
وقــد ُمنــح الشــيخ ســليمان بــن عبــد العزيــز الراجحي جائــزة رواد 
األعمــال المميزيــن وســام الملــك عبــد العزيــز تكريمــًا لــه علــى 
مبادراتــه، كمــا ُمِنــح جائــزة الملــك فيصــل الدوليــة لمســاهماته 

فــي األعمــال المصرفيــة والزراعيــة داخــل المملكــة.  

الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي

م
ي أرقا

ك ف
ناد

س اإلدارة
جل

تقرير م
ك

ن ناد
ع

ي
األداء المال

ت
كا

شر
كمة ال

حو
م المالية

القوائ



42

يشــغل الدكتــور حمــد بــن عبــد العزيــز البطشــان منصــب عضــو 
مجلــس إدارة شــركة نــادك. وهــو وكيــل الــوزارة للثــروة الحيوانية 

فــي وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة. 

األغذيــة  قطــاع  رئيــس  منصــب  البطشــان  الدكتــور  شــغل 
ــل  ــا عم ــام 200٩. كم ــام 2006 والع ــن الع ــكو بي ــركة آراس ــدى ش ل
ــة.  ــة المرموق ــة والعالمي ــات المحلي ــن الجه ــدد م ــارًا لع مستش
ورئيســًا لقطــاع اإلنتــاج الحيوانــي فــي كليــة علــوم األغذيــة 
والزراعــة فــي جامعــة الملــك ســعود فــي الريــاض. وإضافــة إلــى 
عضويتــه فــي مجلــس إدارة نــادك فــإن الدكتــور/ البطشــان 
يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة مدينــة الملــك عبــد العزيــز 
المواصفــات  هيئــة  إدارة  مجلــس  وعضــو  والتقنيــة  للعلــوم 

والمقاييــس. 

ــة  ــى درج ــل عل ــان حاص ــز البطش ــد العزي ــن عب ــد ب ــور حم الدكت
الدكتــوراة مــن جامعــة كاروالينــا الشــمالية الحكوميــة فــي 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي العــام 1٩٩٥، والماجســتير 
ــات  ــي الوالي ــوا ف ــة أي ــن جامع ــن م ــة الدواج ــوم وتغذي ــي عل ف
المتحــدة األمريكيــة، وشــهادة البكالوريــوس مــن كليــة الزراعــة 

ــاض. ــي الري ــعود ف ــك س ــة المل ــي جامع ف

الدكتور حمد بن عبد العزيز البطشان

ــب  ــن منص ــد البابطي ــن محم ــز ب ــد العزي ــدس عب ــغل المهن يش
العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لــدى الشــركة الوطنيــة 
البابطيــن  المهنــدس/  ويضطلــع  نــادك.  الزراعيــة،  للتنميــة 
اســتراتيجية  ومتابعــة  نــادك  شــركة  إدارة  قيــادة  بمســؤولية 

نموهــا فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. 
فــي  وواســعة  طويلــة  خبــرة  البابطيــن  المهنــدس/  ويملــك 
اإلدارة والقيــادة، حيــث تولــى مناصــب عــدة فــي قطــاع األغذيــة 
والمشــروبات، وبشــكل خــاص لــدى نــادك، حيــث تجــاوز مشــواره 
المهنــي لديهــا 30 عاًمــا. فقبــل أن يشــغل منصبه الحالــي، عمل 
ــرًا عامــًا ورئيســًا  ــز محمــد البابطيــن مدي المهنــدس/ عبــد العزي
تنفيذيــًا لــدى شــركة نــادك منــذ العــام 2003 وحتــى العــام 2012 
أي لمــدة تجــاوزت العشــر ســنوات. والمهنــدس/ البابطيــن أيضــًا 
عضــو مجلــس إدارة لجنــة الزراعــة التابعــة للغرفــة التجاريــة 
منــذ العــام 2000، وعضــو مجلــس إدارة صنــدوق التنميــة الزراعيــة 
منــذ العــام 2012، ونائــب رئيــس مجلــس إدارة ورئيــس اللجنــة 

ــور.  ــل والتم ــي للنخي ــز الوطن ــة للمرك التنفيذي
المهنــدس/ عبــد العزيــز بــن محمــد البابطيــن حاصــل علــى 
ــة  ــة العربي ــن األكاديمي ــال م ــي إدارة األعم ــتير ف ــة الماجس درج
ــة  ــن جامع ــة م ــة الزراعي ــي الهندس ــوس ف ــهادة البكالوري وش

ــعود. ــك س الم

المهندس عبد العزيز محمد البابطين 

يشــغل الســيد/ مــازن بــن أحمــد الجبيــر عضويــة مجلــس إدارة 
ــوارس  ــركة ج ــدب لش ــو المنت ــًا العض ــو أيض ــادك. وه ــركة ن ش

ــة  ــال تنمي ــي مج ــدة ف ــركة رائ ــي ش ــدودة، وه المح

بالنجاحــات  حافــاًل  ســجاًل  الجبيــر  االســتثمارات.ويملك  وإدارة 
واإلنجــازات فــي تمويــل الشــركات الناشــئة التــي تتمتــع بفــرص 
نمــو قويــة، وتمكينهــا مــن تحقيــق التطــور والتوســع والربحيــة. 
والســيد/ الجبيــر عضــو مجلــس إدارة لعــدد مــن الشــركات 
ــاري  ــك تج ــو بن ــي، وه ــك األردن ــال بن ــا كابيت ــن بينه ــرى وم الكب
ترســت  نــورذرن  وشــركة  العامــة،  للتجــارة  واســتثماري 
ــي  ــة ف ــركة متخصص ــي ش ــعودية، وه ــة الس ــة العربي المملك
إدارة وخدمــات األصــول العالميــة، و شــركة الصقــر للتأميــن 
التعاونــي، وهــي شــركة تأميــن ســعودية. وقــد عمــل الســيد/ 
مــازن مستشــارًا لــدى شــركة ماكنــزي وشــركاه فــي واشــنطن 
ــدد  ــورة لع ــم المش ــام بتقدي ــث ق ــدة، حي ــات المتح ــي الوالي ف
االســتراتيجيات وعمليــات  ٥00 حــول  مــن شــركات فورتشــين 

إعــادة الهيكلــة المؤسســية. 

الســيد/ مــازن بــن أحمــد الجبيــر حاصــل علــى درجــة الماجســتير 
فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة هارفــارد فــي الواليــات المتحدة 
األمريكيــة، وبكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن الجامعــة نفســها.

مازن بن أحمد الجبير
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يشــغل الســيد/ ســمير علــي قبانــي منصــب عضــو مجلــس 
إدارة نــادك، كمــا أنــه رئيــس مجلــس شــركة حلــول ميــاه 
الــري والطاقــة الزراعيــة، التــي تعــد شــركة رائــدة فــي حلــول 

ــعودية.   ــة الس ــة العربي ــي المملك ــري ف ال

ويملــك الســيد/ قبانــي نحــو 2٥ عامــًا مــن الخبــرة فــي 
التشــغيلية  والعمليــات  الزراعيــة  االستشــارات  مجــال 
ويشــغل  الطاقــة.  مشــروعات  وإدارة  والــري  التقنيــة 
غرفــة  فــي  الزراعيــة  اللجنــة  رئيــس  منصــب  كذلــك 
مجلــس  فــي  عضــو  وهــو  بالريــاض،  والصناعــة  التجــارة 
فــي  وشــريك  الســعودية.  للحبــوب  العامــة  المؤسســة 
الشــركة االستشــارية الزراعيــة أجروســيرف ونائــب رئيــس 
ــدب  ــو منت ــل كعض ــه العم ــبق ل ــد س ــا، وق ــس إدارته مجل
لــدى شــركة األســمدة المتحــدة الســعودية وهــي عالمــة 
تجاريــة رائــدة فــي مجــال األســمدة والبــذور والكيماويــات 

الحديثــة.  الــري  وأنظمــة  ومــواد  الزراعيــة  واآلليــات 

الســيد/ ســمير قبانــي حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس في 
إدارة األعمــال مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة، ويحمــل 
ــف  ــي مختل ــة ف ــج التقني ــي البرام ــهادات ف ــن 10  ش ــر م أكث

ــة.   ــري والطاق ــي ال ــن قطاع ــاالت ضم المج

سمير علي قباني

يشــغل فهــد بــن ثنيــان الثنيــان عضويــة مجلــس إدارة نــادك 
منــذ العــام 2003, وإضافــة إلــى دوره فــي نــادك فــإن الســيد/ 
اد األعمــال الذيــن يشــاد بإنجازاتهــم فــي  الثنيــان هــو أح د روَّ
المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث أســس مشــروعات هامــة 

فــي مجالــي الصناعــة والتجــارة. 

والســيد/ الثنيــان عضــو مجلــس إدارة ألكثــر مــن 1٥ شــركة فــي 
ــغل  ــا يش ــة، كم ــمنت اليمام ــركة أس ــا ش ــة، منه ــاء المملك أنح
حاليــًا منصــب الشــريك والمديــر العــام لــدى شــركة جــودت 
عامــًا   20 تتجــاوز  بخبــرة  الثنيــان  الســيد/  ويتمتــع  للمقــاوالت. 
فــي مجــاالت التصنيــع والتمويــل ضمــن قطاعــات متعــددة 
اكتســبها خــالل عملــه فــي مناصــب تنفيذيــة لــدى العديــد مــن 

ــادك. ــركة ن ــا ش ــن بينه ــركات وم الش

إدارة  فــي  البكالوريــوس  شــهادة  الثنيــان  الســيد/  ويحمــل 
األعمــال مــن جامعــة الملــك ســعود فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية. 

فهد بن ثنيان الثنيان
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لقــد انتخبــت الجمعيــة العامــة غيرالعاديــة المنعقــدة فــي الســابع عشــر مــن مــارس مــن عــام 201٥ م مجلــس اإلدارة الحالــي اعتبارًا 
مــن األول مــن أبريــل مــن عــام 201٥ م ولمــدة ثــالث ســنوات. والجــداول التاليــة توضــح أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة، ومناصبهــم 
،وصفــة عضويتهــم ،وعضويتهــم بالشــركات المســاهمة األخــرى، وســجل حضورهــم باجتماعــات المجلــس التــي ُعقــدت خــالل 

عــام 2016 م

انتخاب مجلس اإلدارة

تكوين مجلس اإلدارة

*انتهت العضوية خالل العام
** تعيين البديل لممثل صندوق االستثمارات العامة خالل العام

المنصباالسم
نوع 

العضوية

الشركات التي هو عضوا في مجالس إداراتها 

مساهمة غير مدرجةمساهمة مدرجة

سليمان بن عبد العزيز 
الراجحي

رئيس 
مجلس 

اإلدارة
-أسمنت ينبعغير تنفيذي

-مبكومستقلعضومحمد بن عبد اهلل أبو نيان

سامي بن سليمان النحيط*

)ممثل حصة الدولة(
--غير تنفيذيعضو

حمد بن عبدالعزيز البطشان

)ممثل حصة الدولة(**
--غير تنفيذيعضو

--مستقلعضوسمير بن علي قباني

مستقلعضوفهد بن ثنيان الثنيان

الوطنية للبناء والتسويقأسمنت اليمامة

-شركة الجبس األهلية

-الكيمائية السعودية

مستقل عضو مازن بن أحمد الجبير 

ديار الخزامى للتنمية العقارية شركة بوان

شركة لفانا القابضة شركة رعاية الطبية

شركة نورذن ترست العربية السعوديةشركة الصقر للتأمين

-مجموعة الطيار للسفر

عبد العزيز بن محمد 
البابطين

عضو
عضو منتدب 

)تنفيذي(
--



45

تعييــن ممثــل )حصــة الدولــة( مــن قبــل صنــدوق االســتثمارات العامــة فــي خطابهــا رقــم 3/2891 وتاريــخ 20/11/1437هـــ الدكتــور / حمــد بــن 
عبدالعزيــز البطشــان بــداًل مــن المهنــدس / ســامي بــن ســليمان النحيــط )شــفاه اهلل( وذلــك نظــرًا لتعــذر حالتــه المرضيــة التــي تمنعــه 

مــن القيــام بمهامــه بالمجلــس.

التغييرات التي تمت في مجلس اإلدارة خالل العام

  بلــغ عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة خــالل عــام 2016م اربعــة اجتماعــات حضوريــة، و بلغــت مســتحقات المجلــس 1.128.000ريــال منهــا 
78.000 ريــال بــدل حضــور و 1.050.000 ريــال / مكافــآت .

اجتماعات مجلس اإلدارة ومكافآت أعضاء المجلس

االسم
االجتماع االول

16 يناير 2016
االجتماع الثاني

0٧ أبريل 2016
االجتماع الثالث
22 سبتمبر 2016

االجتماع الرابع
11 ديسمبر 2016

مكافأةبدل الحضور

سليمان بن عبد العزيز 
الراجحي

12,000150.000

12,000150.000محمد بن عبد اهلل أبو نيان

سامي بن عبد الرحمن 
النحيط*

)ممثل حصة الدولة(
--0-

حمد عبد العزيز البطشان
)ممثل حصة الدولة(

--6,000150.000

12,000150.000سمير بن علي قباني

12,000150.000فهد بن ثنيان الثنيان

12,000150.000مازن بن أحمد الجبير 

عبد العزيز بن محمد 
البابطين

12,000150.000

*انتهت العضوية خالل العام
** تعيين البديل لممثل صندوق االستثمارات العامة خالل العام
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سياسة مكافآت وتعويضات مجلس االدارة

مجلــس االدارة يحــدد مكافــآت أعضــاء المجلــس بنــاءًا علــى توصيــة 

لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وذلــك وفقــًا للمــادة األربعــون مــن 

والتعاميــم  األنظمــة  مــع  يتعــارض  ال  وبمــا  األساســي  النظــام 

والتــي  الخصــوص  هــذا  فــي  المختصــة  الجهــات  مــن  الصــادرة 

قضــت أن يكــون هنــاك حــدًا أقصــى لمجمــوع مــا يتقاضــاه عضــو 

مجلــس اإلدارة فــي الشــركات المســاهمة التــي ينــص نظامهــا 

علــى أن “تكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة نســبة معينــة مــن 

األربــاح” وبصــورة عامــة تخضــع هــذه التوصيــة لموافقــة الجمعيــة 

ــدل  ــس ب ــاء المجل ــى أعض ــك يتلق ــدا ذل ــاهمين ، وع ــة للمس العام

ــه. ــة من ــان المنبثق ــس اإلدارة واللج ــات مجل ــن اجتماع ــور ع حض

ــار  مكافــآت وتعويضــات أعلــى خمســة مــن كب

ــن التنفيذيي

ــالل  ــن خ ــار التنفيذيي ــن كب ــة م ــى خمس ــات أعل ــت تعويض بلغ
عــام 2016 م مبلــغ 1٩,2٨0,6٥0 ريــال بضمنهــم العضــو المنتــدب 
ــال  ــب و٧,0٨2,٥16 ري ــال روات ــا 6,٧3٨,٤36 ري ــي، منه ــر المال والمدي

ــآت. ــال مكاف ــدالت و٥,٤٥٩,6٩٨ ري ب

اإلجماليأعضاء مستقلينأعضاء غير تنفيذيينأعضاء تنفيذيينالبيان )ريال السعودي(

12,00018,00048,00078,000بدل حضور

150.000300.000600.0001.050.000مكافآت

162.000318.000648.0001.128.000اإلجمالي
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مصلحة أعضاء المجلس وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة
الجــدول التالــي يوضــح مصلحــة أعضــاء مجلــس اإلدارة وأزواجهــم وأوالدهــم القصــر فــي أســهم الشــركة وأي تغيــرات حدثت فــي الملكيات خــالل العام

مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة

*أسهم نهاية العام الى تاريخ انتهاء التعيين 2016/0٨/2٤م في عضوية مجلس االدارة

** أسهم بداية العام منذ تاريخ التعيين 2016/0٨/2٤م في عضوية مجلس االدارة

االسم
عدد األسهم 
في بداية العام

نسبة الملكية 
في بداية العام

صافي التغير 
في عدد 

األسهم خالل 
العام

نسبة التغير 
خالل العام

أزواجهم 
وأوالدهم 

القصر

إجمالي 
األسهم نهاية 

العام

إجمالي نسبة 
التملك نهاية 

العام

سليمان بن عبد العزيز 
الراجحي

3٧٤.0٩0%0.50)335.581(%89.70-1.018.4581.056.967%1.25

محمد بن عبد اهلل 
أبو نيان

1.925-192%10.00-2.117-

سامي بن عبدالرحمن 
النحيط 

)ممثل حصة الدولة(*
15.400.000%20.001.540.000%10.00-16.940.000%20.00

حمد بن عبدالعزيز 
البطشان

)ممثل حصة الدولة(**
16.940.000%20.00---16.940.000%20.00

-3.500-25.00%700-2.800سمير بن علي قباني

0.15%125.332-10.00%0.1511.393%113.939فهد بن ثنيان الثنيان

-1.210-10.00%110-1.100مازن بن احمد الجبير

عبد العزيز بن محمد 
البابطين

13.663-1.366%10.00-15.029-
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- دراســة خطــة المراجعــة المقدمــة مــن المحاســب القانونــي 
وإبــداء ملحوظاتهــا عليهــا.

القوائــم  علــى  القانونــي  المحاســب  ملحوظــات  دراســة   -
شــأنها. فــي  تــم  مــا  ومتابعــة  الماليــة 

- دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية قبــل عرضهــا علــى 
مجلــس اإلدارة وإبــداء الــرأي والتوصيــة فــي شــأنها.

- دراســة السياســات المحاســبية المتبعــة وإبــداء الــرأي والتوصية 
لمجلــس اإلدارة في شــأنها.

 6 عــدد  م   2016 عــام  خــالل  اللجنــة  اجتماعــات  بلغــت  وقــد 
اجتماعــات، وبلغــت مســتحقات هــذه اللجنــة 23٤,000 ريــال منهــا 
٥٤,000 ريــال بــدل حضــور جلســات و1٨0,000 ريــال مكافــأة مقطوعة.

عبد الرحمن السكران
عضــــــو 

مازن بن أحمد الجبير
عضــــــو

سعد صالح السبتي
رئيس

لجنة المراجعة

مهام لجنة المراجعة
تشتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي:

- التحقــق مــن اســتقاللية المراجعيــن الداخلييــن واإلشــراف 
علــى إدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة، مــن أجــل 
التحقــق مــن مــدى فاعليتهــا فــي تنفيــذ األعمــال والمهمات 

المحــددة لهــا.
- دراســة نظــام الرقابــة الداخليــة ووضــع تقريــر مكتــوب 

ــأنه. ــي ش ــا ف ــا وتوصياته ــن رأيه ع
تنفيــذ  ومتابعــة  الداخليــة  المراجعــة  تقاريــر  دراســة   -

فيهــا.  الــواردة  للملحوظــات  التصحيحيــة  اإلجــراءات 
- التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن المحاســبين القانونييــن 
التوصيــة  عنــد  ويراعــى  أتعابهــم،  وتحديــد  وفصلهــم 

بالتعييــن التأكــد مــن اســتقالليتهم.
المراجعــة  مديــر  لوظيفــة  الترشــيح  طلبــات  دراســة   -
والمزايــا  والبــدالت  والمكافــآت  الشــركة  فــي  الداخليــة 

لــه.  المخصصــة  األخــرى 
أي عمــل  القانونييــن، واعتمــاد  المحاســبين  أعمــال  - متابعــة 
خــارج نطــاق أعمــال المراجعــة التــي يكلفــون بهــا أثنــاء قيامهــم 

ــة. ــال المراجع بأعم

مصلحة كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة

الجــدول التالــي يوضــح مصلحــة أعضــاء مجلــس اإلدارة وأزواجهــم وأوالدهــم القصــر فــي أســهم الشــركة وأي تغيــرات حدثــت فــي الملكيات خــالل العام

االسم
عدد األسهم 
في بداية العام

نسبة الملكية 
في بداية العام

صافي التغير 
في عدد 

األسهم خالل 
العام

نسبة التغير 
خالل العام

أزواجهم 
وأوالدهم 

القصر

إجمالي 
األسهم نهاية 

العام

إجمالي نسبة 
التملك نهاية 

العام

أنور عبدالوهاب 
عبدالهادي محمد

248-134%54.00-382-

     لجان مجلس االدارة
لدى الشركة ثالثة لجان وهي  »لجنة المراجعة« و » لجنة الترشيحات والمكافآت » و »اللجنة التنفيذية«، فيما يلي بأسماء أعضاءها واختصاصاتها:
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لجنة الترشيحات والمكافآت

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

- التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة المجلــس 
ــدم  ــاة ع ــع مراع ــدة م ــر المعتم ــات والمعايي ــًا للسياس وفق
ترشــيح أي شــخص ســبق إدانتــه بجريمــة مخلــة بالشــرف 

واألمانــة. 
- المراجعــة الســنوية لالحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات 
المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة وإعــداد وصــف للقــدرات 
والمؤهــالت المطلوبــة لعضويــة مجلــس اإلدارة بمــا فــي 
العضــو  يخصصــه  أن  يلــزم  الــذي  الوقــت  تحديــد  ذلــك 

ألعمــال مجلــس اإلدارة.
- مراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة ورفــع التوصيــات فــي 

شــأن التغييــرات التــي يمكــن إجراؤهــا.
- تحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس اإلدارة، 

واقتــراح معالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة الشــركة.
األعضــاء  اســتقاللية  مــن  ســنوي  بشــكل  التأكــد   -
كان  إذا  مصالــح  تعــارض  أي  وجــود  وعــدم  المســتقلين، 
أخــرى. شــركة  إدارة  مجلــس  عضويــة  يشــغل  العضــو 

اللجنة التنفيذية

مهام اللجنة التنفيذية
تشتمل مهام اللجنة التنفيذية على ما يلي:

التنفيذيــة  - دراســة النظــم واللوائــح والسياســات والبرامــج 
وإجــراء مايلــزم مــن تعديــل أو إضافــات عليهــا. 

ــس  ــا لمجل ــل رفعه ــنوية قب ــة الس ــداف الموازن ــة أه - مراجع
اإلدارة لالعتمــاد ومتابعــة تنفيذهــا.

- اإلشراف على إعداد الدراسات االقتصادية واالستشارية. 
- متابعة تنفيذ برامج نظم المعلومات المتكاملة للشركة.

- دراســة وضــع التمويــل وتدبيــر االحتياجــات الماليــة الالزمــة 
للشــركة.

للشــركة  الحاليــة  باألنشــطة  المتعلقــة  الخطــط  دراســة   -
ووضعهــا المالــي والتنافســي ومتابعــة وتقييــم هــذه الخطط.
ــات  ــع التوصي ــدة ورف ــتثمارات الجدي ــاريع واالس ــة المش - دراس

ــس اإلدارة. ــأنها لمجل بش
 ٥ عــدد  م   2016 عــام  خــالل  اللجنــة  اجتماعــات  بلغــت  وقــد 
٥٤,000ريــال كبــدل حضــور. اجتماعــات، وبلغــت مســتحقاتها 

ــاء  ــآت أعض ــات ومكاف ــة لتعويض ــات واضح ــع سياس - وض
ــار التنفيذييــن، ويراعــى عنــد وضــع تلــك  مجلــس اإلدارة وكب

ــاألداء. ــط ب ــر ترتب ــتخدام معايي ــات اس السياس
ــًا  ــام 2016 م اجتماع ــالل ع ــة خ ــات اللجن ــت اجتماع ــد بلغ وق

ــور. ــدل حض ــال كب ــتحقاتها 12,000 ري ــت مس ــدًا، وبلغ واح

 عبد العزيز محمد
البابطين
عضــــــو 

 سمير علي قباني

عضــــــو

 مازن بن احمد
الجبير

عضــــــو

فهد ثنيان الثنيان
رئيس

 عبد العزيز محمد
البابطين
عضــــــو 

 سمير علي قباني

عضــــــو

 مازن بن احمد
الجبير

عضــــــو

محمد عبد اهلل أبو نيان
رئيس
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سياسة الشركة في توزيع األرباح
تــوزع أربــاح الشــركة الصافيــة الســنوية بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف األخــرى بمافيهــا الــزكاة المفروضــة شــرعًاعلى الوجــه 

التالــي:

- تجنب 10% من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي.
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع.

- يخصــص بعــد مــا تقــدم مــن الباقــي مكافــأة لمجلــس اإلدارة وفقــًا لمــا تقــرره الجمعيــة العموميــة علــى أن ال يزيــد عــن ٥% مــن الباقــي 
المذكور.

- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح.
- يجوز للشركة القيام بتوزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية وفقًا للتنظيمات الصادرة من الجهات المختصة.

قامــت اللجنــة بإبــداء رأيهــا عــن الرقابــة الداخليــة فــي شــركة نــادك بنــاءًا علــى دورهــا اإلشــرافيبمتابعة أعمــال كاًل مــن إدارة المراجعــة الداخليــة بشــركة 

نــادك و التــي تختــص بالتحقــق مــن مــدى فاعليــة وســالمة نظــام وإجــراءات الرقابــة الداخليــة بالشــركة و أيضــًا لمــا يقــوم بــه مراجــع الحســابات الخارجي 

مــن تقييــم للنظــام الرقابــي مــن خــالل مراجعتــه للحســابات ، و عليــه فــإن هــذه المراجعــة لــم تظهــر للجنــة المراجعــة أيــة نتائــج جوهريــة فــي نظــام 

الرقابــة الداخليــة لشــركة نــادك يســتلزم قيامهــا بلفــت نظــر المجلــس لإلفصــاح عنهــا.

التعامالت مع أطراف ذوي العالقة
لــكل مــن رئيــس مجلــس اإلدارة )ســليمان بــن عبــد العزيــز الراجحــي( وعضــو المجلــس )محمــد بــن عبــد اهلل أبــو نيــان( عالقــات تعامــل مــع الشــركة )بيــع 

وشــراء( وهــي مبينــة فــي اإليضــاح رقــم )2٥( ضمــن القوائــم الماليــة، علمــًا بــان األعضــاء األخريــن والمديــر المالــي قدمــوا إقــرارات بعــدم وجــود أعمــال أو 

عقــود مــع الشــركة لهــم مصلحــة فيهــا.

رأي لجنة المراجعة في الرقابة الداخلية :

خاص بالتعامالت

كافة األعمال أعاله تمت عن طريق المنافسة العامة

الرصيد فيفترات التعاملنوع التعاملطبيعة العالقةالشركة
31 ديسمبر 2016

الوطنية للبالستيك
رئيس مجلس االدارة 

مساهم رئيسي
1,210,200طبيعة العالقةشراء مواد تعبئة

الشركة السعودية لألعالف
رئيس مجلس االدارة 

مساهم رئيسي
٥2٤,3٩٧طبيعة العالقةشراء شعير

مؤسسة الراجحي الخيرية
رئيس مجلس االدارة 

مساهم رئيسي
شراء منتجات من 

الشركة
0طبيعة العالقة

شركة عبد اهلل ابو نيان
مملوكة لعضو 

مجلس االدارة
شراء أصول ثابتة 

وقطع غيار
٩٤0,٩٩3طبيعة العالقة
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المدفوعات النظامية والغرامات المفروضة على الشركة

المدفوعات النظامية

خالل العام تم تسديد المبالغ التالية

20162015البيان باأللف ريال 

14,87212,717الرسوم الجمركية

5,527 158 الزكاة والضرائب

21,83020,361التأمينات االجتماعية

25,04228,192تكاليف تأشيرات وجوازات وأخري

61,90266,797اإلجمالي

الجزاءات والغرامات
لــم تفــرض علــى شــركة نــادك أيــة جــزاءات أو غرامــات خــالل عــام 

2016 م مــن هيئــة الســوق الماليــة أو الجهــات التنظيميــة األخــرى.

اجراءات تمليك الشركة األراضي المسلمة
أقــر مجلــس الــوزارء في يــوم االثنيــن بتاريــخ 23/فبرايــر/201٥م 
االراضــي  الشــركة  تمليــك  بشــأن  اإلجــراءات  مــن  عــددًا 

ــي: ــا يل ــا م ــن بينه ــا م ــلمة له المس

الزراعــة ووزارة الميــاه والكهربــاء  1- قيــام كل مــن وزارة 
باإلشــراف علــى إعــداد رفــع مســاحي حديــث لألراضــي 
استشــارية  مكاتــب  طريــق  عــن  للشــركة  المســلَّمة 
ــع  ــد جمي ــن لتحدي ــا الوزارتي ــا كلت ــق عليه ــة تواف متخصص
المســاحات  إخــراج  بعــد  تملكهــا  المطلــوب  المســاحات 
غيــر المحيــاة باإلحداثيــات واألطــوال والزوايــا واالنكســارات 
علــى أن يشــمل الرفــع المســاحي المشــار إليــه المعلومــات 
التــي  وتلــك  حاليــًا  المحيــاة  المســاحات  عــن  التفصيليــة 
ــم  ــي ل ــك الت ــتغلة اآلن وتل ــر مس ــابقًا وغي ــا س ــم إحياؤه ت
ــة  ــار العامل ــد اآلب ــدة وتحدي ــى ح ــل كل عل ــن قب ــى م تحي

وغيــر العاملــة .

المالــي بعــد مــا يتــم االنتهــاء مــن اجــراءات هــذا القــرار 
المختصــة. الجهــات  وموافقــة 

2- قيــام وزارة الزراعــة بدراســة مــا تقدمــه الشــركة مــن صــور 
ــى أرض  ــا عل ــي ومطابقته ــاط الزراع ــن النش ــة ع ــة حديث جوي

ــع. الواق

3- قيــام وزارة الميــاه والكهربــاء بتحديــد اآلبــار غيــر المرخصــة 
التخــاذ اإلجــراءات النظاميــة الالزمــة حيالهــا.

٤- قيــام وزارة الزراعــة بتزويــد كل مــن : وزارة الشــؤون البلديــة 
المســاحي  الرفــع  مــن  بنســخة  الماليــة  ووزارة  والقرويــة 

لألراضــي غيــر المحيــاة التــي ستســحب مــن الشــركة

بــأن  العــام  هــذا  خــالل  تمــت  التــي  االجــراءات  أبــرز  ومــن 
ــب  ــد المكات ــف أح ــة بتكلي ــاه والزراع ــة والمي ــت وزارة البيئ قام
الرفــع  بمشــروع  للقيــام  وذلــك  المتخصصــة  االستشــارية 
المســاحي لألراضــي الزراعيــة وســيتم االعــالن عــن االثــر المالــي 
بعدمــا يتــم  االنتهــاء مــن إجــراءات هــذا القــرار وموافقــة 

المختصــة. الجهــات 

الخطط المستقبلية
ــي  ــتثمار ف ــركة اإلس ــتقبلية للش ــاريع المس ــم المش ــن أه م
بدائــل مصــادر الطاقــة فــي مشــاريعها ومــن هــذه التقنيــات 
الواعــدة بالمســتقبل توليــد الطاقــة الشمســية لمــا حققتــه 
مــن نمــو وتطــور وتنــوي الشــركة اســتيفاء الدراســات الالزمــة 

لهــذه المصــادر البديلــة.
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المخاطر
تكتنفهــا  والتجاريــة  اإلنتاجيــة  األعمــال  كافــة  أن  شــك  ال 
تتبايــن مــن حيــث نوعيتهــا  التــي  المخاطــر  العديــد مــن 
مــن   مجموعــة  باتبــاع  الشــركة  وتقــوم  تأثيرهــا،  ومــدى 
السياســات واإلجــراءت للحــد كليــًا او جزئيــًا مــن بعــض تلــك 
التــي  النشــاطات  علــى  المخاطــر  أهــم  ومــن  المخاطــر،  

تزاولهــا الشــركة مــا يلــي: -

مخاطر تنظيمية واقتصادية عامة
وهــي القــرارات التــي تصــدر مــن الجهــات الرســمية فــي 
الدولــة كايقــاف زراعــة االعــالف الخضــراء ممــا يؤثــر علــى 
الشــركة فــي تأميــن احتيــاج مــزارع ابقارهــا مــن االعــالف، 
ــن  ــزء م ــذ ج ــي تنفي ــركة ف ــدأت الش ــك ب ــر ذل ــن أث ــد م وللح
خططهــا الراميــة الــى اســتصالح اراضــي زراعيــة خارجيــة 
)التجريبيــة(  االولــى  أنهــت مرحلتهــا  العــام  وخــالل هــذا 
ــك  ــاهم ذل ــا يس ــودان، مم ــة الس ــي جمهوري ــروعها ف بمش

فــي تأميــن جــزء مــن االعــالف لقطيــع االبقــار. 

وايضــًا مــن هــذه المخاطــر رفــع اســعار الدعــم عــن منتجــات 
الطاقــة والتــي ستشــكل زيــادة فــي أعبــاء مدخــالت االنتــاج 
ممــا يســاهم فــي تذبــذب ربحيــة المنتجــات، وقــد بــدأت 
الزيــادة  هــذه  أثــر  مــن  للتخفيــف  آليــة  بوضــع  الشــركة 
كتخفيــض التكاليــف وعمــل الدراســات الالزمــة لالســتفادة 

ــة. ــة البديل ــادر الطاق ــن مص م

مخاطر اإلنتاج والتشغيل
وتتعلــق بمــا قــد يواجــه نشــاطات الشــركة مــن حــوادث أو 
معوقــات تكــون مؤثــرة علــى اإلنتــاج والتشــغيل وتقــوم 
واإلجــراءات  السياســات  مــن  مجموعــة  باتبــاع  الشــركة 
والتشــغيل  اإلنتــاج  عمليــات  وضبــط  لمراقبــة  الصارمــة 
لضمــان جــودة منتجاتهــا وتجنــب الحــوادث المفاجئــه أو 
ــة  ــة التأميني ــك التغطي ــن ذل ــلبي، وم ــا الس ــن تأثيره ــد م الح

على األصول وتوقف عمليات اإلنتاج ألسباب طارئة.

ومــن المخاطــر التــي تنــدرج تحــت هــذا العنــوان مــا قــد 
ــات أو  ــة المنتج ــود تكلف ــي بن ــرة ف ــادات كبي ــن زي ــدث م يح
صــدور قــرارات مــن الجهــات الرســمية الداخليــة أو الخارجيــة 
تقيــد أو تؤثــر علــى تأميــن مــواد ومســتلزمات اإلنتــاج ســواءًا 
بالكميــات او األســعار والــذي قــد ينعكــس ســلبًا علــى أعمــال 

ــا.  ــركة ونتائجه الش

مخاطر األوبئة
فــي  األبقــار  قطيــع  لــه  يتعــرض  قــد  بمــا  تتعلــق  وهــي 
الشــركة مــن أمــراض وبائيــة فــي جميــع األوقــات، ولــدى 
لحمايــة  مشــددة  إجــراءات  الخصــوص  بهــذا  الشــركة 
ــوؤه  ــارج أو نش ــن الخ ــع م ــال للقطي ــع إن كان باالنتق القطي
داخليــا، ويجــدر الذكــر بــأن تفــرد مشــروع نــادك فــي منطقــة 
مســتقلة غيــر مجــاورة لمشــاريع مواشــي أخــرى يشــكل 

أهــم أنــواع الوقايــة والحمايــة لقطيعهــا مــن األبقــار.

المخاطر المناخية واألمراض الزراعية 
وتتمثــل هــذه المخاطــر بمــا قــد يواجــه نشــاط اإلنتــاج الزراعي 
ــل،  ــى المحاصي ــر عل ــة تؤث ــة زراعي ــة وأوبئ ــروف مناخي ــن ظ م
المناخيــة  الظــروف  مواجهــة  علــى  القــدرة  تكــون  وقــد 
محــدودة، إال أن مــا يتعلــق باألوبئــه فــإن اإلجــراءات المتاحــة 
للشــركة لمواجهتهــا تعتمــد علــى خبراتهــا المتراكمــة ومــا 
ــك  ــة تل ــة ومكافح ــتلزمات للوقاي ــن مس ــره م ــن توفي يمك

األوبئــة.

مخاطر البيع والتسويق 
ــركة  ــدرة الش ــن ق ــد م ــد تح ــي ق ــر الت ــذه المخاط ــأ ه تنش
البيعيــة ومــن ذلــك التشــريعات والقــرارات مــن الجهــات 
الرســمية الداخليــة أو الخارجيــة التــي تحــد مــن رفــع األســعار 
لبعــض منتجــات الشــركة ، باإلضافــه إلــى تأثيــرات المنافســة 
ــر  ــات وتؤث ــع المنتج ــعار بي ــذب أس ــى تذب ــؤدي إل ــد ت ــي ق والت

ــركة. ــج الش ــى نتائ ــلبًا عل س

 ومــن هــذه المخاطــر أيضــًا المعوقــات التــي قــد تواجــه 
تســويق بعــض منتجــات الشــركه ســواًء الداخليــة منهــا 
فــإن  الداخليــة  بالمعوقــات  يتعلــق  وفيمــا  الخارجيــة،  أو 
الشــركة تحــرص علــى الدراســة الجيــدة للســوق وفــرص 

ــد. ــج جدي ــرح أي منت ــل ط ــة قب ــط الالزم ــل الخط ــو وعم النم
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تطبيق المعايير المحاسبة الدولية
تماشــيًا مــع تعليمــات الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن 

بتحــول الشــركات المســاهمة مــن تطبيــق المعاييــر المحاســبية 

 201٧ عــام  بدايــة  الدوليــة  المحاســبية  المعاييــر  إلــى  الســعودية 

ــة  ــركة بدراس ــت الش ــد قام ــة فق ــركة الزمني ــة الش ــًا لخط وتطبيق

 )IFRS( الفــروق الجوهريــة بيــن المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة

أحــد  مــع  بالتعاقــد  وذلــك  الســعودية  المحاســبية  والمعاييــر 

ــرة  ــك الخب ــي تمل ــدة والت ــبية المعتم ــارات المحاس ــب االستش مكات

الفــوارق  هــذه  تحديــد  فــي  الشــركة  لمســاعدة  والمعرفــة 

بالنظــام  التغييــرات  المطلوبــة ســواءًا كانــت هــذه  والمتغيــرات 

بتعديــل  الشــركة  وقامــت  الرئيســية،  المحاســبية  السياســات  أو 

المعاييــر  متطلبــات  مــع  يتوافــق  بمــا  المحاســبية  سياســاتها 

السياســات  هــذه  اعتمــاد  وتــم   )IFRS( الماليــة  للتقاريــر  الدوليــة 

المحاســبية الرئيســية وتطبيقهــا علــى االرصــدة االفتتاحيــة للعــام 

ــي  ــر ف ــذا التقري ــداد ه ــخ إع ــى تاري ــركة حت ــزال الش ــي 2016 والت المال

مرحلــة االنتهــاء مــن اعــداد هــذه القوائــم االفتتاحيــة وكذلــك 

ــر  ــن أي أث ــاح ع ــيتم االفص ــي 201٧ وس ــام المال ــة للع ــم المقارن قوائ

جوهــري علــى قوائمهــا بمجــرد االنتهــاء مــن اعــداد هــذه القوائــم.

ــق  ــا عوائ ــد لديه ــه ال يوج ــرام أن ــماهميها الك ــركة لس ــد الش تؤك

مــن اكمــال هــذه القوائــم الماليــة ممــا ســيمكن الشــركة مــن 

اعــالن نتائجهــا للربــع االول مــن العــام المالــي 201٧ وفقــًا للمعاييــر 

.)IFRS( الدوليــة للتقاريــر الماليــة

إقرارات مجلس اإلدارة
- أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

ــس  ــى أس ــد عل ــركة أع ــي الش ــة ف ــة الداخلي ــام الرقاب - أن نظ

ــة. ــذ بفاعلي ــليمة وينف س

- أنــه ال يوجــد أي شــك يذكــر بشــأن قــدرة الشــركة علــى 

نشــاطها. مواصلــة 

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

الســنة  عــن  اإلدارة  مجلــس  بتقريــر  جــاء  مــا  علــى  الموافقــة   -1

2016/12/31م. فــي  المنتهيــة  الماليــة 

2- الموافقة على القوائم المالية كما هي في 2016/12/31م .

ــة  ــنة المالي ــن الس ــابات ع ــع الحس ــر مراج ــى تقري ــة عل 3- الموافق

المنتهيــة فــي 2016/12/31م.

ــنة  ــن الس ــس االدارة ع ــاء مجل ــة أعض ــراء ذم ــى اب ــة عل ٤- الموافق

الماليــة المنتهيــة فــي 2016/12/31م.

كمكافــأة  ريــال   )1.0٥0.000( مبلــغ  صــرف  علــى  الموافقــة   -٥

ــع )1٥0.000(  ــي 2016م بواق ــام المال ــن الع ــس اإلدارة ع ــاء مجل ألعض

ريــال لــكل عضــو .

الخاتمة
لمســاهمي  يؤكــد  المجلــس  فــإن  التقريــر  هــذا  ختــام  وفــي 

ــم،  ــي تطلعاته ــا يلب ــق م ــعي لتحقي ــتمرار الس ــى اس ــركة عل الش

ونســأله ســبحانه أن يديــم علــى بالدنــا نعمــة األمــن واألمــان 

ويزيدهــا مــن فضلــة فــي ظــل قيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين 

وســمو ولــي العهــد وولــي ولــي العهــد حفظهــم اهلل. وآخــر 

دعوانــا آن الحمــد هلل رب العالميــن.

م
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القوائم المالية









 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) 
 شركة مساهمة سعودية 

 قائمة المركز المالي 
 م  2016ديسمبر  31كما في 

 (لایر سعودي)  
_________________________________________________________________________ 

1 
 

 
إل إليإلإلت  إل )تعت  ) جزالال ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 29() الى رقم 1المرفقة من 

 ) من مإللس اإلإلاإلة وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل24) الى (1المالية الظاهرة في الصفحات من (تم إعتماد القوائم 

 

 بن محمد البابطين زم/ عبد العزي  مالعبد السال زعادل بن عبد العزي
فيذي لإلدارة المالية    عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  الرئيس التن

     إيضاح 

  م 2015ديسمبر  31      م2016ديسمبر 31  األصول

      
       المتداولةاألصول 

  101.154.920  59.424.762 )4( نقد وما في حكمه 
  351.157.653  325.795.557 )5(  (صافي) أخرىمدينون وأرصده مدينه 

افي)    500.595.027  578.916.164 )6( مخزون (ص
  42.655.312  36.457.954 )7( زراعات قائمة 

  995.562.912  1.000.594.437  المتداولةإجمالي األصول 
ألداولةاألصول غير         ا

  7.728.000  7.728.000 )8( ستثمارات متاحه للبيع (صافي)ا
  28.320.835  43.021.705 )9( مصروفات مؤجله
  373.725.460  427.131.285 )10( أعمال تحت التنفيذ

  264.467.464  286.718.775 )11( أصول حيوية (صافي)
  2.155.860.305  2.236.184.519 )12( أصول ثابته (صافي)

  2.830.102.064  3.000.784.284  إجمالي األصول غير المتداولة 
  3.825.664.976  4.001.378.721  مجموع األصول 

      
تزامات       وحقوق المساهميال  االل

       المتداولة االلتزامات
  254.859.039  329.727.517  قصير األجل  –تمويل بالمرابحة 

ألبحة طويل األجل    293.823.587  353.615.894 )14( أقساط مستحقة من تمويل بال
  21.278.418  5.055.857 )15( من قروض طويلة األجل ةمستحقط اقسأ

  451.992.048  571.321.544 )13( دائنون وأرصدة دائنة أخرى 
  32.359.664  33.856.689  دائنو توزيعات أرباح 

  29.544.914  35.158.657 )16( مخصص الزكاة
  1.083.857.670  1.328.736.158  المتداولة االلتزاماتإجمالي 

      المتداولةغير  االلتزامات
  1.228.027.406  1.093.109.838 )14( تمويل بالمرابحة طويل األجل

  14.483.932  9.428.075 )15( قروض طويلة أل.جل
  134.771.681  144.942.192  ة للعاملينمخصص مكافأة نهاية الخدم

  1.377.283.019  1.247.480.105  غير المتداولة  االلتزاماتإجمالي 
  2.461.140.689  2.576.216.263    االلتزاماتإجمالي 

      حقوق المساهمين 
  770.000.000  847.000.000 )1( رأس المال 

  292.857.967  292.857.967 )17( منح حكومية مطلقة 
  166.486.082  176.504.899  إحتياطي نظامي

  135.180.238  108.799.592 )26( أرباح مبقاة
  1.364.524.287  1.425.162.458  إجمالي حقوق المساهمين 

  3.825.664.976  4.001.378.721  حقوق المساهمين االلتزامات ومجموع 



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) 
 شركة مساهمة سعودية 

 قائمة الدخل 
 م  2016 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية

 (لایر سعودي)  
_________________________________________________________________________ 
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 م2015ديسمبر 31  م2016ديسمبر 31  إيضاح 

      
 2.328.586.386  2.296.492.525  )18( المبيعات 

 (1,386,029,778)  (1,337,518,540)  )19( تكلفة المبيعات 
      

 942.556.608  958.973.985   السنةربح  مجمل
      

 )1.900.000(  -    السنةالربح المؤجل عن مبيعات 
 1.900.000  -    السنةالربح المحقق عن مبيعات 

      
 942.556.608  958.973.985   مجمل الربح 

      
      المصروفات: 
 (658,886,826)  (666,137,591)  )20( بيع وتوزيع 

 (112,293,102)  (113,841,265)  )21( عمومية وإدارية 
      

 (771,179,928)  (779,978,856)   إجمالي المصروفات
 171.376.680  178.995.129   الدخل من العمليات الرئيسية 

      
لاإل إلبنكية   (45,683,265)  (67,388,294)   تكلفة التمويل والتسهي

 23.379.271  (5,582,979)  )22( إيرادات أخرى (صافي)/ (مصروفات) 
      

 149.072.686  106.023.856   الدخل قبل ا�اة 
      

إلإل  (7,748,609)  (5,835,685)  )16( ا
      

 141.324.077  100.188.171   السنةصافي دخل 
      
      

إل)        السهم:ربحية / )خس
 2.02   2,11  )23( من العمليات الرئيسية 

 0.28  (0,07)  )23( من (مصروفات) وإيرادات أخرى (صافي)
 1,67   1,18  )23( دخل السنةمن صافي 

 84.700.000  84.700.000   المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة
  

إل إل.يإلإلت  إلة تعت جزالال ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  )29() الى رقم 1من رقم )الم



 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) 
 شركة مساهمة سعودية 

 قائمة التدفقات النقدية
 م  2016 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية

 (لایر سعودي)  
_________________________________________________________________________ 
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 م 5201              م 2016                   
..يلية    تدفقات نقدية من األنشطة ا

 141.324.077         100.188.171                        صافي دخل لایرلایرلایرنة  
 

 مع صافي النقدية  وية صافي دخل السنةتعديالت لتس
 األنشطة التشغيلية  منتجة االن
 252.108.075   292.868.902                  ستهالكاتاال
 13.441.159  14.202.509                  طفاءاتاال

 7.748.609           5.835.685                                       الزكاة                مخصص  
 27.956.266           21.133.060     للعاملينمخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 6.580.000                    6.499.919                                   مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
 4.501.289    7.142.000                 مخصص مواد وقطع غيار راكدة
 45.683.265  67.388.294               تكلفة التمويل والتسهيالت البنكية 

  3.971.602  21.026.291     خسائر بيع أصول ثابتة وأبقار 
       536.284.831  503.314.342  

 
  التشغيلية وااللتزاماتالتغير في األصول 

 )38.334.380(  18.862.176   التغير في المدينون واألرصدة المدينة األخرى 
 )29.916.330(  )85.463.136(      التغير في المخزون 

 15.916.194  6.197.358     التغير في الزراعات القائمة 
 113.574.177  119.329.496   خرى التغير في الدائنون واألرصدة الدائنة األ

 )48.497.938(  )59.524.412(   تكلفة التمويل والتسهيالت البنكية المدفوعة 
 )5.455.057(  )221.942(   وضريبة الدخل المدفوع والمستقطع من الزكاة 

  )276.3587.(  )10.962.549(    للعاملينمخصص مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 
  503.242.732  822.501.524   صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية 

 
 ستثمارية تدفقات نقدية من األنشطة اال

 )619.331.341(  )505.034.689(   مشتريات أصول ثابتة وأبقار وأعمال تحت التنفيذ
 40.953.960  35.158.146    متحصالت من بيع أصول ثابتة وأبقار 

  )22.221.630(  )379.903.28(     إضافات مصروفات مؤجلة 
  )600.599.011(             )922.779.498(   ستثمارية صافي النقدية المستخدمة في األنشطة اال

 
 تدفقات نقدية من األنشطة التمويلية 

 7.376.886.361            6.919.676.065   متحصالت من تمويل بالمرابحة وقروض طويلة األجل 
 )7.220.926.472(          )6.949.075.148(  مدفوعات الى تمويل بالمرابحة وقروض طويلة األجل 

 )33.348.920(  )37.002.975(    المسدد من توزيعات أرباح مستحقة 
                        700,000)(                1,050,000)(     مكافأة أعضاء مإللس اإلداإلإل 

  121.910.969  )805.452.67(  الناتجة من األنشطة التمويلية(المستخدم في)/  صافي النقدية
 

 24.554.690  )41.730.158(    صافي التغير في النقد وما في حكمه 
  76,600,230  101,154,920    ا في حكمه في أول السنةالنقد وم

  101.154.920  762.42495.    ة النقد وما في حكمه في نهاية السن
 

 م2015                           م2016                             خالل العام نشأت المعامالت غير النقدية التالية:

 70.000.000                 77.000.000   تحويل من األرباح المبقاة لزيادة رأس المال            
 14.132.408                 10.018.817              تحويل من األرباح المبقاة لالحتياطي النظامي         
 389.839.112              226.979.144   تحويالت من أعمال تحت التنفيذ لألصول الثابتة      
 القوائم المالية.) جزالا ال يتجزأ من هذه 29) الى رقم (1تعتبر اإليضاحات من رقم (
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 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) 
 شركة مساهمة سعودية 

 إيضاحات حول القوا.م المالية 
 م 2016ديسمبر 31للسنه المنتهية في 

 (لایر سعودي) 
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 عن الشركة معلومات -1
وم بموجب المرس("يشار إليها الحقاً بالشركة") شركة مساهمة سعودية  تم تأسيس الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)

بالسجل التجاري في  وتم تسجيلهام) 1981أغسطس  17هـ (الموافق 1401شـوال  17) بتاريخ 41الملكي الكريم رقم (م/
 م).1978نوفمبر  26ـه (الموافق 1398ذو الحجة  26) وتاريخ 1010018795مدينة الرياض تحت رمق (

 إلنتاج الزراعي والحيواني واستصالح األراضي الزراعية والتصنيع الغذائي وتسويق منتجاته.يتمثل نشاط الشركة في ا
 10 مليون سهم بقيمـة 84,7مليون لایر سـعودي مقسـم إلى  847 مبلغ بلغ رأس مال الشركة المكتتب فيه والمدفوع بالكامل

مليون لایر سعودي خصما  77رأس مال الشركة بمبلغ حيث تم زيادة . م2016 ديسمبر 31كما في  للسهم الواحد لایر سعودي
ـه (الموافق 1437جمادى الثاني  29بتاريخ ) وذلك بناء على قرار الجمعية العامة للمساهمين 26 من األرباح المإ) ةاقبيضاح

 أسهم. 10سهم واحد مقابل كل تتمثل في م) من خالل توزيع أسهم مجانية 2016أبريل  7
ا..نة المالية ل  لشركة في األول من شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العـام.تبدأ 

ئيسي للشركة في:  يقع المركز الر

 المملكة العربية السعودية  –الرياض 

 11461الرياض  2557ص.ب: 

 إلإلإل اإلعداد -2
  المعايير الألألاإلبية المطبقة )أـ(

ئة السعودية الصادرة عن الهيتم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية 
 .القانونيينللمحاسبين 

لسعودية هيئة االم ستقوم الشركة بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن 2017وبداية من عام 
 .القانونينللمحاسبين 

 أسس القياس )بـ(
ة (باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع والتي يتم إظهارها بقيمتها العادل لمبدأ التكلفة التاريخية وفقاً المالية تم إعداد هذه القوائم 

تحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية.و حال تواهرفا)،  باستخدام مبدأ االس
 والنشاطعملة العرض  )جـ(

 .باللایر السعودي الذي يمثل عملة النشاط عرض هذه القوائم المالية تم
 الحكم والتقديرات  استخدام )دـ(

التي تؤثر في تطبيق السياسات وعلى المبالغ  يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات 
الألول وااللتزامات المدرجة   والمق .تافورصد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. واإليراداتل

 المحاسبية التقديرات مراجعة عنها تترتب التي التعديالت. مستمر أساس على بها المتعلقة واالفتراضات التقديرات مراجعة تتم
 الخاضعة لبنوداأهم يلي معلومات حول  فيما. التعديالت بهذه تتأثر التي المستقبلية والفترات المراجعة فترة في أثرها إظهار يتم

 :المحاسبية السياسات تطبيق عند الهامة للتقديرات

 الذمم المدينة   مخصص
صص لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة  يتم تكوين مخ

التي تواجه العميل والعجز أو التعلى تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية لالتفاقية. إن  أخر الصعوبات المالية 
...  بالنسبة. التجارية المدينة الذمم قيمة في لالنخفاض موضوعي دليل ودوج على مؤشرات تعتبرفي السداد   ،بذاتها لهامةالألر

صص إثبات ويتم ،دراستها مجمعه فيتم  لألرصدة األخرى وبالنسبة. فإنه يتم دراسة كل رصيد على حده  عتبارباال باألخذ مخ
 .السابقة االسترداد لمعدالت وفقاً  الزمنية المدة طول

  الحركة بطيء مخزون مخصص
صص بتحديد مدى الحاجة لتكوين اإلدارة تقوم  االعتباربوفقاً لتقديرات اإلدارة والتي تأخذ  الحركة وبطيء المتقادم بالمخزون مخ

 ظروف أن يؤكد يالذ بالقدر المالي المركز قائمة تاريخ بعد تقع بأحداث مباشرة بشكل المرتبطة التكاليف أو األسعار في التقلبات
  .سنةال نهاية في كما قائمة األحداث هذه
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 أسس اإلعداد (يتبع) .2
 اإلنخفاض في قيمة األصول غير المتداولة 

. .سا..  ... تتم مراجعة القيمة الدفترية لألصول الثابتة واألصول غير المتداولة األألألى للتأكد ما إذا كان هناك اي دليل على 
األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية غير قابلة لالسترداد، يتم إثبات نتيجة إنخفاض في قيمتها. وعندما تشير 

التي تمثل زيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لإلسترداد إن وجدت. إن القيمة القابلة  الخسارة الناتجة عن اإلنخفاض في القيمة و
 أيهما أكبر لغرض تقييم اإلنخفاض في بيع أو قيمة األصل عند اإلستخداملإلسترداد هي القيمة العادلة بعد خصم مصروفات ال

ة لكل وحدة بصورة منفصلة  .قيمة األصول، يتم تجميع األصول إلى أدنى مستوى لها بحيث يمكن تحديد التدفقات النقدي

 لألصول الثابتة واألصول الحيوية اإلنتاجية األعمار
 بعد رالتقدي هذا تحديد يتم. اإلهالك احتساب بغرض لألصول الثابتة واألصول الحيوية رةالمقد اإلنتاجية األعمار اإلدارة تحدد
 مراجعةب اإلدارة وتقوم. الموجودات هذه له تتعرض الذي المادي والضرر لألصول المشار إليها المتوقع االستخدام باالعتبار األخذ
 التغير تعديل مويتفي ضوء متغيرات الصناعة واالستخدام المتوقع لألصول المشار إليها  سنوياً  اإلنتاجية واألعمار المتبقية القيمة

 .والمستقبلية الحالية الفترات في) وجدت(إن  اإلهالك تقديرات نسب في

 السياسات المحاسبية الهامة .3
 بعض تبويب عادةإ تم. الماليةالمعروضة في القوائم  الفتراتتم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع 

 .الحالية سنةال عرض مع لتتوافق المقارنة أرقام
 نقد وما في حكمه )أـ(

يتكون النقد وما في حكمه من نقد بالصندوق ونقد لدى البنوك واستثمارات أخرى قصيرة األجل عالية السيو.ة، إن و.د.، والتي 
 ة أشهر أو أقل من تاريخ إنشائها وتتوفر للشركة بدون أية قيود.تكون فترة استحقاقها األصلية ثالث

 مدينون وأرصدة مدينة أخرى )بـ(
صص بعد خصم الفواتير األصلية  المالية بمبالغبالقوائم المدينون واألرصدة المدينة األخرى يتم عرض  ية مبالغ أ مقابلالمخ

يحمل على و مشكوك في تحصيلها. يتم تكوين مخصص لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها عندما يعتبر تحصيلها مشكوكاً فيه
كوك فيها عند  .سنةقائمة دخل ال  عدم إمكانية تحصيلها.التأكد من تشطب الديون المش

 مخــزون )جـ(
تحديد التكلفة على أساس المتوسط المرجح. تشتمل التكلفة على كافة يتم  أيهما أقل. السوقيتم تقييم المخزون بالتكلفة أو 

المصروفات الصناعية المباشرة ومصروفات التشغيل غير المباشرة وتكاليف النقل والتسليم وفقاً لمستوى النشاط العادي والتي 
صص الال يتم تكبدها من أجل إحضار المخزون إلى الموقع بحالته الراهنة.  ادمة. والمتقزم لقاء البنود الراكدة يتم تجنيب المخ

 قائمـة تزراعـا )دـ(
 )يتم تأجيل تكاليف اإلنتاج للزراعات القائمة (تكلفة مساحات المحاصيل المزروعة حديثاً ولم تبدأ في اإلنتاج أو في مرحلة اإلنتاج

 لم تصل لمرحلة الحصاد ويتم االعتراف بتلك التكاليف عند حصاد أو بيع المحصول. والتي المالية سنةفي نهاية ال
 للبيع متاحةاستثمارات  )هـ(

التي المتاجرة أغراض لغير هالمقتنا االستثمارات تصنف  توجيه في هاماً  تأثيراً  تمتلك ال أو أعمالها على الشركة تسيطر ال و
صص امتالك ويعد للبيع، متاحة كاستثمارات والتشغيلية، المالية تهااسياس من رأس مال أي من الشركات المستثمر  ٪20 عن تقل ح

فيها مؤشراً هاماً على أنها تمثل استثمارات متاحة للبيع طالما أنها ليست ألغراض المتاجرة، ويتم إثبات هذه االستثمارات مبدئياً 
التي تمثل القيمة العادلة للقيمة المدفوعة شاملة مصا يمة ريف الشراء المتعلقة باالستثمارات، ويتم قياسها بعد ذلك بالقبالتكلفة و

 االنخفاض ائرخس بخالف وتدرج التغيرات في القيمة العادلة بهاحال توافرها (وفي حال عدم توافرها يتم قياسها بالتكلفة) العادلة 
 . الملكية حقوققيمتها ضمن  في

ادات اإلير الدخل ضمنا من قبل الشركات المستثمر بها وتظهر في قائمة تسجل إيرادات تلك االستثمارات عند إقرار توزيعه
 األخرى.

 مؤجلةمصروفات  )وـ(
 مالية، ويتم إطفاؤها باستخدام طريقة القسط الثابت سنةعلى أكثر من  منفعةهي المصروفات التي تعود بال المؤجلةالمصروفات 

التي تتراوح بين  على مدى الفترة المقدرة لالنتفاع منها   .سنوات 3إلى  2و
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 السياسات المحاسبية الهامة (يتبع) .3
 أصول ثابتـة )زـ(

يتم تسجيل األصول الثابتة بالتكلفة التاريخية، ويتم استهالكها (فيما عدا األراضي) بطريقة القسط الثابت وفقاً ألعمارها التقديرية 
أل ألألألألل  المقدرةار اإلنتاجية تقدير األعم بإعادةالحالية  سنةوقد قامت الشركال الالل ال  :وفقاً لما يليلبع

 العمر اإلنتاجي المقدر بعد التعديلمعدل  معدل العمر اإلنتاجي المقدر قبل اللایرلایرديل 
 السنوات السنوات 

 50 - 15 50 - 10 مباني وإنشاءات 

 50 - 15 50 - 10 منشآت مدنية وآبار 

 20 - 12 20 - 5 آالت وتجهيزات 

 20 - 12 13 - 6 وصوامعخزانات 

  - 15 8 - 5 آليات زراعية 

 12 - 8 8 - 4 وسائل نقل 

 -  10 -  6.5 عدد وأدوات 

 10  7 -  5 أثاث ومعدات مكتبية 

 التنفيذ تحت أعمال )حـ(
بها إلى للوصول  اكافة التكاليف المباشرة التي يتم انفاقها عليه هاليإ اً مضاف الشراءوفقاً لتكلفة تحت التنفيذ  عمالاأليتم تسجيل 

 لالستخدام.  اً الحالة التي تجعل األصل صالح

سن تصل إلى  عندماو ضمن أعمال تحت التنفيذ لم تصل إلى سن اإلنتاج بالتكلفة التياالبقار في مرحلة التربية  بكريات يتم إثبات
 .التربية سنةخالل المنفقة . تتضمن التكلفة المصاريف الفعلية منتجةالاإلنتاج يتم إضافتها إلى األبقار 

 أصول حيوية  )طـ(
 أبقار

مر اإلنتاجي إلى القيمة المتبقية المقدرة من التكلفة بطريقة القسط الثابت وفقاً للعاألبقار المنتجة يتم إثباتها بالتكلفة، ويتم استهالكها 
 سنوات. 5 المقدر لها وهو

 مثمرة وأشجار حدائق
 سنة. 20هيوالقسط الثابت وفقاً ألعمارها التقديرية  استهالكها بطريقةبالتكلفة التاريخيو ،ةيتم  الحدائق واألشجاريتم تسجيل 

 
نون وأرصدة دائنة أخرى  )يـ(  دائ

اتير بها من قبل فويتم إثبات االلتزامات بالمبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تم إصدار 
 .المورد أم ال

 الزكـاة )كـ(
ج كمصروف النات يدرج مصروف الزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية تخضع الشركة للزكاة

يتم خاللها  المالية التي في السنة فروقات في مصروف الزكاة يةأتسوية  ويتم اهذ .الماليةعلى قائمة الدخل في تاريخ إعداد القوائم 
والربط النهائي بقائمة الدخل وفق متطلبات مإليار العرض واإلفصاح  أية فروقات بين الزكاةثبات إاعتماد الربط النهائي ويتم 

  في التقديرات المحاسبية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.  بالتقديراتالعام الخاصة 
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 ة الهامة (يتبع)السياسات المحاسبي .3
صص مكافأة نهاية الخدمـة  )لـ(  مخ

قاقيتم  ويتم . دخلمل على قائمة الحوفقاً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية وي للعامينمكافأة نهاية الخدمة  قيد استح
 .ماليتاريخ قائمة المركز البالمقررة التي يستحقها الموظف في حالة تركه العمل  زلحالية م على أسزس المززيزلتززاال اهذ احتساب

 حكوميةوإعانات منح  )مـ(
ضمن حقوق المساهمين على أسألأل أليمأل ألألألألل التي تم الحصول عليها بتاريخ االقتناء وهي المنح الحكومية المطلقة يتم قياس 

علق  غير قابلة للتوزيع. ويتم إثبات اإلعانات الحكومية عند وجود قناعة لدى الشركة بأنه سيتم استالمها من الدولة. وعندما تت
اإلعانة ببند من بنود التكاليف، فإنه يتم إثباتها كتخفيض من التكاليف على مدى الفترة وذلك لمقابلة اإلعانة بصورة منتظمة مع 

 التكاليف التي سيتم التعويض عنها.
 نظامـي طياحتيا )نـ(

تياطييتم تكوين  من صافي دخل  ٪10تحويل يتأل  بحيث النظامي طبقاً لنظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة االح
تياطيالسنة إلى  الاالي االح  .الن

 تحقق اإليرادات )سـ(
 منتجات مبيعات

تجات لانتقال المنافع والمخاطر بتسليم عند من مبيعات المنتجات اإليرادات  إثباتيتم  ل، المن عات بعد خصم ويتم تسجيل المبيلعمي
 المردودات والخصم التجاري وخصم الكمية إن وجد. 

 مضمونة البيع من خالل ضمانات حكومية زراعية منتجات

مون القمح والشعير المضيتم إثبات اإليرادات من المنتجات مضمونة البيع وفقاً ألسعار ثابتة ومحددة كما هو الحال في محاصيل 
 .اإلنتاج للدولة عند اكتمال اإلنتاج، ويتم تأجيل الربح لحين تسليم ابيعه

 المصروفات )عـ(
يتم إدارات التسويق والبيع والتوزيع. و بهاالبيع والتوزيع هي تلك المصروفات الناجمة عن جهود الشركة التي تقوم  مصروفات

 كمصروفات عمومية وإدارية. تمويل،الوأعباء  المبيعاتباستثناء تكلفة  األخرى،تصنيف جميع المصروفات 
 اإليجارات التشغيلية )فـ(

 يجار.لفترات عقود اإل وفقاً و وفقاً ألساس االستحقاق الدخلاإليجارات المتعلقة بعقود اإليجارات التشغيلية تحمل على قائمة 
 التمويلتكاليف  )صـ(

صالحا  الذي يتطلب إنشاؤه أو إنتاجه ليكونل والمؤهل لتحمل تكلفة التموي المرتبطة مباشرة باألصلالتمويل يتم رسملة تكاليف 
صص  سملة الريتم احتساب معدل إلنشاء األصل بصورة مباشرة لالستخدام فترة زمنية طوي.ة. وفي حالة عدم وجود تمويل مخ
 تمويل الفعليةلعن تكلفة االتمويل المرسملة تزيد الالالفة  أن العلى أساس المتوسط المرجح لتكلفة التمويل خالل فترة اإلنشاء على 

 .وبخالف ذلك يتم تحميل تكاليف التمويل على قائمة الدخل
 العمليات بالعمالت األجنبيـة )قـ(

يتم تسجيل العمليات التي تتم بالعمالت األجنبية وفقاً ألسعار الصرف السائدة عند إجراء هذه العمليات، ويتم تحويل أرصدة 
بح وتدرج الفروق من ر المالي،المسجلة بالعمالت األجنبية وفقاً ألسعار الصرف في تاريخ قائمة المركز  االلتزاماتاألصول و

 الدخل.أو خسارة في قائمة 
..اعية )رـ(  المعلومات ال

القطاع هو جزء أساسي من الشركة يقوم ببيع أو تقديم منتجات أو خدمات معينة (قطاع أعمال) أو يقوم ببيع أو تقديم منتجات 
خدمات في بيئة اقتصادية معينة (قطاع جغرافي)، وعادًة ما يكون القطاع معرضاً لمخاطر وعوائد ذات طبيعة مختلفة عن أو 

 ويتم تحديد قطاعات األعمال من قبل إدارة الشركة وفقاً لرؤية اإلدارة. .القطاعات األخرى
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 نقد وما في حكمه: .4
 م2015  م2016 

 84.420.701  40.008.966 أرصدة لدى البنوك

 16.734.219  19.415.796 نقدية في الصندوق

 59.424.762  101.154.920 

 

نون  .5  أخصاف) ىري): وأرصدة مدينةمدي
 م2015  م2016 
    

 182.456.583  191.485.220 مدينون تجاريون                               
 162.438.250  135.654.423 أخرى                                 وأرصدة مدينةمدينون 

صص ديون مشكوك في تحصيلها       )23.695.173(  )30.195.092( مخ
 321.199.660  296.944.551 صافي المدينون     

 29.957.993  28.851.006 مصروفات مدفوعة مقدماً 
 325.795.557  351.157.653 

 

 بلغت حكومية جهات من مستحقة مبالغ م 2016ديسمبر 31 في كما األخرى المدينة واألرصدة المدينون أرصدة تتضمن
 ذات أطراف من مستحقة مبالغ البند تضمني ). والسعودي لایر 76.616.096: م 2015( سعودي لایر 50.238.023

 .)25 إيضاح) (1.440.070: م 2015( ،م2016ديسمبر  31 في كما عالقة

صص حركة كانت يلي:  كما اللالنة خالل تحصيلها في المشكوك الديون مخ  

 م 2015  م2016 
 17.115.173  23.695.173 رصيد بداية السنة
 6.580.000  6.499.919 محمل خالل السنة
 23.695.173  30.195.092 رصيد نهاية السنة
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 مخزوص) نافي): .6
 

 م2015  م2016 
 306.188.205  311.237.941 مواد وخامات

 72.159.251  77.659.132 قطع غيار ومواد أخرى
 5.068.515  9.025.106 وقود وقوى محركة

 383.415.971  397.922.179 المواد وقطع الغيار إجمالي
صص  )18,798,334(  )21.340.334( مواد وقطع غيار مخزون مخ

 364.617.637  376.581.845 المواد وقطع الغيار مخزون صافي
    

 57.218.398  92.145.366 مخزون منتجات زراعية
 57.726.530  77.716.888 مخزون تصنيع غذائي

تجات حيوانية  21.032.462  37.072.065 مخزون من
 206.934.319  135.977.390 

صص  --  )4.600.000( إنتاج تام مخزون مخ
 135.977.390  202.334.318 تامالاإلنتاج  مخزون صافي

 578.916.164  500.595.027 
 

 ـيلي: خالل السنة كما  التام جواإلنتا كانت حركة مخصص مواد وقطع غيار

 م 2015  م2016 

 20.758.449  18.798.334 رصيد بداية السنة

 4.501.289  7.142.000 )19محمل خالل السنإ) ةيضاح 

 )6.461.404(  -- المستبعد خالل السنة

 18.798.334  25.940.334 نهاية السنةرصيد 
 

 الزراعات القائمة:  .7
 بصفة تتمثل يوالت بعد حصادها يتم لم بزراعات السنة نهاية في القائم الزراعي اإلنتاج تكاليف قيمة في القائمة الزراعات تمثلت

 والبطاطس. والذرة البرسيم محاصيل في رئيسية
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 مصروفات مؤجلة: .9
 

م 2016  م2015    

مصروفات   
 * زراعية

 علىتحسينات  
ي وطرق  مبان

 
 اإلجمالي

 
 اإلجمالي

 19.540.364  28.320.835  --  28.320.835 يناير 1الرصيد في 

 22.221.630  28.903.379  2.212.825  26.690.554 اإلالاالاال الالل العام

 (13,441,159)  (14,202,509)  (965,549)  (13,236,960) اإلطالاال الالل العام

  41.774.429   1,247,276   43.021.705  28.320.835 
  

 ن.والتي يتم إطفائها على سنتي الزراعية المؤجلة في تكلفة تجهيز األرض الالزمة لزراعة المحاصيل اتفور* تتمثل المص

 أعمال تحت التنفيذ: .10
 م2015  م2016 

تحت  إنشاءات   
 *التنفيذ

ر غيبكريات أبقار  
 منتجة

 
 اإلجمالي

 
 اإلجمالي

 427.531.154  373.725.460  152.901.595  220.823.865 يناير 1الرصيد في 

 336.033.418  280.384.969  135.130.825  145.254.144 اإلالاالاال الالل العام

 )389.839.112(  )226.979.144(  )96.561.759(  )130.417.385( الالالاليالت

  235.660.624  191.470.661  427.131.285  373.725.460 
 

ي تم الالملتها خالل التيتمثل بند إنشاءات تحت التنفيذ في أعمال التوسعات في مصانع األلبان ومزارع األبقار. وقد بلغت تكاليف التمويل * 
 سعودي).مليون لایر  1.9 م:2015(لایرلایريون لایر سعودي  1,6م مبلغ 2016ديسمبر  31العام المنتهي في 

 15.3غ لم مب2016ديسمبر 31في الدفترية  تكلفتهاالشركة بدولة السودان بلغت  بمشروع* تتضمن إنشاءات تحت التنفيذ أصول تتعلق 
ومن المتوقع حسب الرؤية الفنية األأللى من المشروع  المرحلة اكتملتمليون لایر سعودي) وقد  10.4 م:2015سعودي (مليون لایر 

لایرلایريون لایر سعودي  24.7حيث تم رسملة ما قيمته م. 2018أن تصل هذه المرحلة من اإلستثمار الى كامل طاقتها اإلنتاجية خالل عام 
 106.5م 2016ديسمبر  31م ليصبح إجمالي تكلفة ما تم رسملته ضمن األصول الثابتة في 2016 عامخالل  الثابتةضمن األصول 

 ).12ضاح يإسعودي) (مليون لایر  81.8 م:2015( مليون لایر سعودي
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 األصول الحيوية: .11
 

م2016  م2015    
 اإلجمالي  اإلجمالي  أشجار مثمرة  أبقار منتجة 

        

 297.284.377  335.314.828  23.412.340  311.902.488 يناير 1الرصيد في 

 101.608.132  102.907.398  6.345.639  96.561.759 اإلالاالاال الالل العام

 )63.577.681(  )69.014.544(  --  )69,014.544( إستبعادات

 335.314.828  369.207.682  29.757.979  339.449.703 ديسمبر 31الرصيد في 
        مجمع االستهالك 

 62.169.324  70.847.364  5.099.525  65.747.839 يالاير 1الرصيد في 

 28.288.079  32.417.966  1.407.637  31.010.329 استهالك خالل العام 

 )19.610.039(  )20.776.423(  --  )20.776.423( إستبعادات

 70.847.364  82.488.907  6.507.162  75.981.745 ديسمبر 31الرصيد في 

        ...ي القيمة الدفترية

   286.718.775  23.250.817  263.467.958 م2016ديسمبر  31في 

 264.467.464    18.312.815  246.154.649 م2015ديسمبر  31في 
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التكلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 
مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع اإلستهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالك

 
صافي القيمة الدفترية كما في 

 

البيان 
 

في 
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يناير 
2016

 م
ضافات  

اإل
 

اإلستبعادات 
 

في 
31

 
2016ديسمبر 

 م
في 
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يناير 

2016
 م

اإلستهالك
 

اإلستبعادات 
 

في 
31

 
2016ديسمبر 

 م
في 

31
 

2016ديسمبر 
 م

في 
31

 
2015ديسمبر 

 م

ضي
أرا

 
182.996.013

 
--

 
--

 
182.996.013

 
--

 
--

 
--

 
--

 
182.996.013

 
182.996.013 

مباني وإنشاءات
 

863.132.355
 

98.943.200
 

--
 

962.075.555
 

285.722.663
 

36.599.558
 

--
 

322.322.221
 

639.753.335
 

577.409.693 

منشآت مدنية وآبار
 

425.605.168
 

7.020.353
 

--
 

432.625.521
 

221.056.499
 

11.174.628
 

9.391.572
 

222.839.555
 

209.785.966
 

204.548.669 

آالت وتجهيزات
 

1.639.203.980
 

106.120.011
 

4.485.354
 

1.740.838.637
 

812.041.946
 

101.980.194
 

4.485.355
 

909.536.785
 

831.301.852
 

827.162.033 

صوامع
خزانات و

 
76.545.044

 
2.991.800

 
9.699.437

 
69.837.407

 
66.148.700

 
2.129.605

 
9.699.436

 
58.578.869

 
11.258.539

 
10.396.344 

آليات زراعية
 

196.539.851
 

22.131.675
 

195.000
 

218.476.526
 

131.176.458
 

18.629.004
 

75.677
 

149.729.785
 

68.746.741
 

65.363.394 

وسائل نقل
 

356.543.788
 

38.947.801
 

12.327.764
 

383.163.825
 

231.400.796
 

35.981.779
 

11.850.997
 

255.531.578
 

127.632.247
 

125.142.990 

عدد 
وأدوات

 
286.986.689

 
36.947.744

 
5.527.447

 
318.208.986

 
173.044.824

 
35.951.511

 
5.516.157

 
203.480.178

 
114.728.808

 
113.941.866 

أثاث ومعدات مكتبية
 

152.280.565
 

19.086.177
 

46.603
 

171.320.139
 

103.381.262
 

18.003.710
 

45.853
 

121.339.119
 

49.981.018
 

48.899.303 

 
4.179.833.453

 
331.990.761

 
32.281.605

 
4.479.542.609

 
2.023.973.148

 
260.449.989

 
41.065.047

 
2.243.358.090

 
2.236.184.519

 
2.155.860.305 
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 :ثاص) ةتبي) (يفاتبع)أصول  .12
 

في منطقة حرض والمدرجة تكلفتها ضمن األصول  الشركةقامت شركة أرامكو السعودية باستقطاع جزء من أرض لایرلایرلایرلایرع  )1(
لم تحسم القضية بصورة نهائية بعد، علماً  .الثابتو ،ةنشأ عن ذلك نزاع قضائي مع شركة أرامكو السعودية حول تلك األرض

م من محكمة الخبر يقضي برفع يد شركة 2013نوفمبر  6هـ الموافق 1435محرم  3بأنه قد صدر حكم نهائي بتاريخ 
وقد أقامت شركة أرامكو دعوى لدى المحكمة العامة بمحافظة اإلحساء وصدر  ،و السعودية عن األرض المستقطعةأرامك

حكم ابتدائي يقضي برد الدعوى المقامة من شركة أرامكو وقد اعترضت شركة أرامكو على هذا الحكم وبعد رفع القضية 
ية للمقام السامي الالستفسار عن بعض جوانب القضية وقد ستئناف رفع القضستئناف بالرياض طلبت محكمة االلمحكمة اال

وما زالت الشركة بانتظار رد اللجنة  ،صدر من المقام السامي توجيه بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع والرفع للمقام السامي
 سامي الستكمال والبت في الموضوع.المشكلة من المقام ال

 
أرض ممنوحة من الدولة بلغت قيمتها الدفترية كما ي األراض هـ تتضمن1410شوال  17الملكي الصادر في  للمرسوموفقا  )2(

من قبل الشركة ولم يتم  استخدامهاومليون لایر سعودي وجميعها أراض تم إحياؤها  120.9م مبلغ 2016ديسمبر  31في 
الدولة. ن قبل م بعد م البت فيهقل ملكية هذه األراضي ولم يتوقد تم التقدم بطلب لن .باسم الشركة ملكيتهاقل نمن  االنتهاءبعد 
اعة به وزارة الزر تقومستخدمة والغير مرسملة والذي حي لألراضي األخرى المانتائج الرفع المس انتظارأن الشركة في  كما

مستقبلية للشركة في الفترات ال الثابتةإلضافتها كإراضي ضمن األصول  اً بالمملكة العربية السعودية تمهيد والكهرباءالمياه و
 التالية.

 
مليون  249الاللفة االالالل الثابتة المتألألي من األألألل الثابتة الموهوبة من الدولة (منح حكومية) والتي بلغت تكلفتها  تتضمن )3(

م بلغت تكلفتها  2015ديسمبر  31(م 2016ديسمبر  31في  سعودي كمامليون لایر  71 استهالكهالایر سعودي ومجمع 
دي ومجمع  249  . مليوس لایر نالالالي) 70 استهالكهامليوس لایر نعو

 
م قرر مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية وقف أنشطة زراعة األعالف داخل المملكة بنهاية 2015ديسمبر  7....يخ  )4(

الشركة الالط م، هذا وال توجد مؤشرات لوجود انخفاض في أصول أنشطة زراعة األعالف حيث أن لدى 2018عام 
  إلستخدام األصول الخاصة باألعالف في مشروعات أخرى تملكها الشركة.

 
صافي قيمتها و مليون لایر سعودي 106.5ت تكلفتها أصوال بمشروع الشركة بدولة السودان بلغ ةالثابتاألصول  نتتضم )5(

مليون لایر سعودي وصافي قيمتها  81.8بتكلفة  م:2015( سعوديمليون لایر  94مبلغ  2016ديسمبر 31الدفترية كما في 
 .مليولایر لایر لایرعودي) 76.8 الدفترية

 
تم منح الشركة قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل وتوسعة مصنع األلبان القائم في ألألض بضمان أللایرألول  )6(

تتضمن األألألل الثابتة  ).15(إيضاح الثابتة للمصنع بما في ذلك األرض المقام عليها وما يستجد من إضافات وتوسعات 
م: 2015ديسمبر  31( سعوديمليون لایر  638.9م 2016ديسمبر  31قيمتها الدفترية كما في صافي اصوال مرهونة أللغت 

 .مليولایر لایر لایرعودي) 597.9
 

تم منح الشركة قرض من صندوق التنمية الزراعية السعودي لتمويل وتوسعة مشروع اشجار الزيتون المكثف ومعاصر  )7(
الزيتون والسمسم في الجوف بضمان األصول الثابتة لمركز السلي بما في ذلك األرض المقام عليها وما يستجد من إضافات 

ليون لایر سعودي م 56قيمتها الدفترية  صافي للشركة والتي بلغتواآلالت والمعدات المملوكة  وبعض السياراتوتوسعات 
 ).15.  (إيضاح مليون لایر سعودي) 71م: 2015ديسمبر  31م (2016ر ديسمب 31كما في 
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ئنون وأرصدة دائنة أخرى: .13  دا
 م2015  م2016 

 340.423.538  476.713.110 *دائنون تجاريون 

ت..ات موظفين  72.233.454  46.701.160 مس

 34.790.000  43.787.001 مصروفات مستحقة

 1.194.250  1.194.250 دائنو أسهم مباعة

 1.136.292  2.360.557 من العمالء مستلمة مقدماً دفعات 

 2.214.514  565.466 أخرى
 571.321.544  451.992.048 

 

م  2016ديسمبر 31ودي لایرما في سع لایر 2.675.590ا قدرهغ مستحقة ألطراف ذات عالقة مبال دائنون تجاريون بند تضمن* ي
 ). 25لایر سعودي) (إيضاح  8.227.237: م2015(

 تمويل بالمرابحة: .14
مع بنوك محلية لتنفيذ المشاريع االستثمارية الخاصة بمزارع  عقود تمويل بالمرابحة قصيرة وطويلة األجل عدة أبرمت الشركة

ذه التسهيالت ان ه ،المرابحةتخضع هذه العقود لتكاليف مرابحة تحدد وفقاً لألسس المتبعة في عمليات  ،األلباناألبقار ومصانع 
ديسمبر  31( مليار لایر سعودي 2.9بلغت قيمتها  م2016ديسمبر  31في  مضمونة بموجب سندات ألمر من قبل الشركة

.ي) 2.9م: 2015  31( م2016ديسمبر 31ر لایر سعودي كما في مليا 1.8مقابل رصيد مستخدم بمبلغ  مليار لایر سعو
 مليلایر لایر لایرلایرعودي) 1.5م: 2015ديسمبر 

 تسدد اقساط التمويل بالمرابحة طويألة األجل كما يلي:

 م2015  م2016 
 293.823.587  353.615.894 أقل من سنة

 692.317.187  404.459.198 من سنة إلى سنتين
 503.046.171  508.483.752 من سنتين إلى خمس سنوات

 32.664.048  180.166.888 أكثر من خمس سنوات

 1.446.725.732  1.521.850.993 
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 قروض طويلة اآلجل: .15
 

 : قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي )1(

م)، تمت الموافقة على منح الشركة قرض من صندوق التنمية 2009أكتوبر  4هـ (الموافق 1430شوال  15بتاريخ 
مليون لایر سعودي، على أن يتم السداد على  105إجمالية قدرها  بقيمة 2155و 2132رقم  تحتالصناعية السعودي 

تم استخدام القرض بالكامل لتمويل  .م2017يناير  14م وتنتهي بتاريخ 2010سبتمبر  25أقساط نصف سنوية تبدأ من 
م 2016يسمبرد 31وقد بلغ رصيد القرض كما في  ،األلبانتوسعة مصنع األلبان القائم في حرض إلنتاج العصائر ومنتجات 

هذا القرض بضمان  على الحصول تم مليون لایر سعويد). 26م: 2015ديسمبر  31( سعودي لایر مليون 4,9مبلغ 
 .بما في ذلك األرض المقام عليها وما يستجد من إضافات وتوسعات المذكوراألصألل الثابتة للمصنع 

 قرض صندوق التنمية الزراعية السعودي:) 2(
م)، تمت الموافقة على منح الشركة قرض من صندوق التنمية 2012مايو  5هـ (الموافق 1433جمادي الثاني  24بتاريخ 

مليون لایر سعودي، بضمان أرض مملوكة للشركة وما  8.35بقيمة إجمالية قدرها  803405009رقم  تحتالزراعية 
هـ (الموافق 1440محرم  4د على أقساط سنوية تبدأ من أقيم عليها وما يستجد من إضافات وتوسعات على أن يتم السدا

ـ (الموافق 1449محرم  4م) وتنتهي بتاريخ 2018سبتمبر 14  مليون لایر سعودي 8.35تم استخدام  ،م)2027 سبتمبر 8ه
 ري شبكات مشروعمن قيمة لایرلایرلایرلایرض لتمويل مليون لایر سعودي)  8.3م: 2015ديسمبر  31م (2016ديسمبر 31حتى 
 .الزيتون تشتال تنقيط

تحت رقم  آخرم)، تمت الموافقة على منح الشركة قرض 2012 سبتمبر 17هـ (الموافق 1433 القعدة ذو 1بتاريخ 
معدات المملوكة للشركة على أن سيارات وآالت ولایر سعودي، بضمان  مليون 1.6بقيمة إجمالية قدرها  803805048

 القعدة ذو 1م) وتنتهي بتاريخ 2015 أغسطس 15هـ (الموافق 1436 القعدة ذو 1يتم السداد على أقساط سنوية تبدأ من 
 .والسمسم الزيتون معاصر مشروع في للمساهمة بالكامل القرض استخدامتم  .م)2024 مايو 8ـه (الموافق 1445

مليون  9.7م: 2015ديسمبر  31( سعودي لایر مليون 9.6 مبلغ م2016ديسمبر 31 في كما القروضهذه  رصيد بلغ وقد
 لایر سعويد).

 تسدد أقساط القروض طآليلة اآلجل كما يلي:

 م2015  م2016 
 21.278.418  5.055.857 أقل من سنة

 6.047.120  991.265 من سنة إلى سنتين
 2.973.768  2.973.766 من سنتين إلى خمس سنوات

 5.463.044  5.463.044 أكثر من خمس سنوات

 14.483.932  35.762.350 
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 مخصص الزكاة: .16
 

 :والضريبي الوضع الزكوي )1(
م من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة)، وأعدت 1997حصلت الشركة على الربط النهائي للزكاة للسنوات حتى سنة 

م. وقد اعترضت الشركة على بعض بنوده لدى الهيئة. وقد صدر 2006م حتى سنة 1998الهيئة ربط عن السنوات من 
االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية الثانية برفض اعتراض الشركة من الناحية الموضوعية، وقامت الشركة قرار لجنة 

باالستئناف على هذا القرار لدى اللجنة االستئنافية الضريبية، ولم يتم إصدار قرار بشأنه بعد. وقد قامت الشركة بتكوين 
صص بكامل الفروقات المتنازع عليها مع الهيئة  مليون لایر سعودي. تسلمت الشركة  12,2في السنوات السابقة والبالغ مخ

 مليون لایر 2.6م ونتج عنه فروق لصالح الشركة بمبلغ 2014م خالل عام 2007الربط النهائي من قبل الهيئة عن سنة 
 م وفقا للنظم المتبعة.2015م حتى 2008قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية للسنوات هذا و .سعودي

 
 زكاة المحملة للسنة:ال )2(

 الزكاة علي صافي الدخل المعدل أو صافي الوعاء الزكوي أيهما أكبر. احتسابيتم 

 م2015  م2016  
 149.072.686  106.023.856  الدخل قبل الزكاة

 )25.218.962(  )57.165.477(  مخصصات مضافة خالل السنة
 123.853.724  48.858.379  صافي الدخل المعدل

     إليه:يضاف 

قوق المساهمين  1.258.200.210  1.364.524.287  ح
 179.087.221  231.122.532  مخصصات مدورة
 33.553.914  35.050.939  دائنو وأرباح أسهم
 1.211.209.820  1.816.427.716  تمويل بالمرابحة 

 35.762.350  14.483.932  قروض طويلة اآلجل وما في حكمها 
 2.841.667.239  3.510.467.785  اإلجمالي 

     يخصم منه:

 2.009.519.483  2.416.898.597  أصول طأليألة األجل
 42.655.314  36.457.954  زراعات قائمة 

 604.618.413  832.561.514  مخزون مواد وقطع غيار
 184.874.029  224.549.720  وعاء الزكاة

 )4.831.915(  --  دخل المحاصيل المزكى

 180.042.114  224.549.720  صافي الوعاء الزكوي 
 7.748.609  5.835.685  مصروف الزكاة المحمل للسنة
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 :(يتبع) مخصص الزكاة .16

 م.2016ديسمبر  31كما في  لي بيان قيمة الزكاةوفيما ي

كما المنبع. ولایر سعودي تم دفعها في دولة السودان زكاة مستقطعة من  221.942 يشتمل المبلغ المحمل للسنة على الزكاة مبلغ
للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية فقد تم  العامة الهيئةك) ووفقا للتعميم الصادر من -3هو مشار اليه في ايضاح رقم (

صص للزكاة وضريبة الدخل وفق التعليمات   يه ووفق نسبة ملكية مساهمي الشركة كمافي التعميم المشار ال الواردةاحتساب مخ
 م.2016ديسمبر  31في 

 م2015  م2016 

 27.251.362  29.544.914 الرصيد في بداية السنة

 7.748.609  5.835.685 مل للسنةلمحا

 )5.455.057(  )221.942( الزكاة المسددة

 29.544.914  35.158.657 الزكاة وضريبة الدخل 

 
 منح حكومية مطلقة: .17

تم  .ممنوحة من الدولة للشركة لدعم نشاطها الزراعي في أراضي ومباني ومنشآت مدنية وآبار وآليات زراعيةهذه المنح تتمثل 
 120.9 ةالدفتري قيمتها بلغت أراضيتتضمن تلك المنح . الدولةبتاريخ منحها من قبل  ضمن األصول الثابتة إدراج هذه األصول

وجميعها أراضي تم احياؤها  )سعودي لایرمليون  120.9 :م2015ديسمبر 31( م2016ديسمبر 31 فيكما  سعودي لایرمليون 
 الجراءاتا من االنتهاء بعد يتم ولم الشركة اسمب األراضي هذه ملكية لنقل بطلب الشركة تقدمت وقدواستخدامها من قبل الشركة 

 .لتسجيلها القانونية

م قرر مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية قيام كل من وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء 2015فبراير  23.ت..يخ 
باإلشراف على إعداد رفع مساحي لألراضي المسلمة للشركات وتزويد كل من وزارة الشئون القروية ووزارة المالية بنسخة من 

ياه (غير مستغلة) وذلك لسحبها من الشركات التي لم تستغلها. كما أن الشركة في إنتظار نتائج الرفع المساحي لألراضي الغير مح
به وزارة الزراعة والمياه والكهرباء  الشركة والغير مرسمله والذي بدأتالرفع المساحي لألراضي األخرى المستخدمة من قبل 

 صول الثابتة للشركة في الفترات المستقبلية التالية.ألدية تمهيدا إلضافتها كأراضي ضمن ابالمملكة العربية السعو

 المبيعات: .18
 ديسمبر 31السنة المنتهية في  
 م2015  م2016 

 2.006.970.898  2.058.108.870 مبيعات التصنيع الغذائي

 267.703.053  187.556.949 مبيعات اإلنتاج النباتي

 53.497.435  50.049.995 مبيعات اإلنتاج الحيواني

 415.000  776.711 أخرى 

 2.296.492.525  2.328.586.386 
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 تكلفة المبيعات: .19
 ديسمبر 31السنة المنتهية في  
 م2015  م2016 

 1.017.475.653  917.624.341 الخامتكلفة المواد  

 )80.594.062(  )65.255.265( إعانات حكومية

 852.369.076  936.881.591 

 208.378.067  195.587.220 رواتب ومزايا موظفين 

 188.739.520  223.739.698 إستهالك 

 9.570.794  13.237.110 اإلطفاءات 

 4.501.289  7.142.000 ) 6مخصص مواد وقطع غيار راكإ) ةديضاح 

 37.958.517  45.443.436 أخرى 

 1.337.518.540  1.386.029.778 

 
 والتوزيع:مصروفات البيع  .20

 ديسمبر 31السنة المنتهية في  
 م2015  م2016 

 261.007.132  228.831.185 رواتب ومزايا موظفين

 201.321.375  249.350.962 مصروفات تسويقية

 58.864.746  64.096.211 إستالالال 

 38.157.688  45.475.958 مصروفات مواد وصيانة

 3.449.916  965.399 اإلطفاءات 

 6.580.000  6.499.919 )5ديون مشكوك في تحصيلهإ) ايضاح  

 89.505.969  70.917.957 أخرى

 666.137.591   658.886.826 

 

 المصروفات العمومية واإلدارية: .21
 ديسمبر 31السنة المنتهية في  

 م2015  م2016 
 91.578.578  91.007.216 رواتب ومزايا موظفين
 5.020.478  5.009.854 برامج تقنية المعلومات

 2.545.236  6.680.305 دراسات واستشارات
 4.503.808  5.032.046 إستالالال 

 8.645.002  6.111.844 أخرى
 113.841.265  112.293.102 
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 أخصاف) يري): إيرادات (مصروفات) / .22
 ديسمبر 31السنة المنتهية في  

 م2015  م2016 
 )3.971.602(  )21.026.291( )وأراقب (صافيأصول ثابتة  خسائر) /أرباح بيع(

 300.000  506.400 متاحة للبيع ت أرباح من استثماراتتوزيعا
 1.127.767  721.365 بيع خردة تإيرادا

 )1.941.711(  2.481.821 فروقات عملة )خسائرأرحاب / (
 27.864.817  11.733.726 أخرى تإيرادا

 )5.582.979(  23.379.271 
 

 السهم:ربح  .23

رادات/المصروفات اإلي وصافي/ السنة  الفترة من العمليات الرئيسية وصافي دخل يتم احتساب ربحية السهم األساسي بتقسيم الدخل
 م2016ديسمبر 31مليون سهم كما في  84.7البالغة  القائمة المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرةأساس األخرى على 

تم تعديل عدد األسهم عن فترة / سنة المقارنة بأثر إصدار األسهم المجانية المشار اليها  ) ولذلكمليون سهم 84.7م: 2015(
 ).1باإليضاح رمق (

تزامات محتملة: .24  إل

مستنديه لایر سعودي تتمثل في ضمانات بنكية واعتمادات  مليون 628مبلغ  م2016ديسمبر 31 المحتملة فيبلغت االالتزامات 
 لایر سعويد).مليون  607: مبلغ م2015ديسمبر 31وأوامر شراء (

: مبلغ م2015ديسمبر 31(قابل عـقـود توريــد أصول ثابتة ريـال سـعودي م مليون 216مبلغ بلغت االرتباطات الرأسمالية  كما
 لایر لایرعودي).مليون  75
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ف ذات العالقة:
معامالت مع أطرا

 
 

ت 
ت مع الشرلایرا

تتم تلك المعامال
ت العالقة في سياق النشاط المعتاد للشر

ف ذا
ت مع هذه األطرا

ض السادة مساهمي الشركة وتتم المعامال
ت التابعة أو المملوكة لبع

والمؤسسا
كة ووفق

س 
اً لنف

أسس التعامل مع الغير و
ت العالقة خالل السنة:

ف ذا
ت الرئيسية مع األطرا

صيل المعامال
نورد فيما يلي تفا

 
 

الشركـــــة
 

طبيعة 
العالقة

 
نوع التعامــل

 
فترات التعامـل

 
صيد في 

الر
1 

يناير 
2016

 م
 

صافي الحركة 
خـالل السنة

 
الرصيد في 

31
 

ديسمبر 
2016

 م

مديــن
 

دائــن
 

مديــن
 

دائــن
 

الوطنية للبالستيك
 

مساهم رئيسي
 

شراء مواد تعبئة    
 

سنوية
 

--
 

264.637
 

945.562
 

--
 

1.210.199
 

 
مؤسسة الراجحي الخيرية

 
س 

مملوكة لرئي
س اإلدارة

مجل
 

ت 
بيع منتجا

االلبان
 

موسمية
 

1.440.070
 

--
 

)
1.440.070

( 
--

 
--

 

الشركة الس
ب

ف والحبو
عودية ألالعال

 
مساهم رئيسي

 
شراء شعير

 
سنوية

 
--

 
524.398

 
--

 
--

 
524.398

 

هللا الراشد ابو .يان
شركة عبد 

 
ضو 

مملوكة لع
س اإلدارة

مجل
 

صول ثابتة 
شراء أ

وقطع غيار 
 

مدد مختلفة 
صاه

أق
 

سنة
 

--
 

7.438.202
 

)
6.497.209

( 
--

 
940.993

 

اإل
جمـــــالي

  
1.440.070

 
8.227.237

 
  

--
 

2.675.590
 

  -
   

ض (
ت الالالة مبينة في اإلينيحا

ف ذا
المبالغ المستحقة من / إلى أطرا

5
) و(

13
) على التوالي.
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 توزيعات األرباح: .26

على زيادة رأس المال  ةغير العادي م) صادقت الجمعية العامة2016 ابريل 07هـ (الموافق 1437 الثاني ىجماد  29لایرتالایريخ 
 84.7مليون سهم الي  77أي بزيادة أسهم الشركة من  ٪10بنسبة سعودي مليون لایر  847الي  سعودي مليون لایر 770من 

وذلك لألسهم القائمة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة  أسهم 10بما يعادل سهم واحد مقابل  المبقاهمليون سهم من االرباح 
ا..  38.5 للسادة مساهمي الشركة بلغتتوزيع أرباح الجمعية  ذات كما أقرت ،اهمينللمس  لایر 0.5مليون لایر سعودي (بو

 31لایر سعودي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في مليون وخمسون الف صرف مبلغ و للسهم) سعودي
 .م2015ديسمبر 

أوصى مجلس اإلدارة على صرف مبلغ مليون وخمسون  .م2017فبراير  16الموافق  هـ 1438 جمادى األولى 19 بتاريخ
 وافقة المساهمين خالل اإلجتماع السنوي للجمعية العمومية. مالف لایر كمكاألألأل ألعضاء مجلس اإلدارة ، حيث يخضع ذلك ل

 المعلومات القطاعية:  .27
 بيعاتبم بيان يلي وفيمااإلنتاج الزراعي و الغذائي والتصنيع األلبان قطاع قطاعين رئيسيين همافي الشركة تتمثل قطاعات أعمال 

 المذكورة. للقطاعات األصول ومجموعالسنة  ربح ومجمل

    بالمليون لایر سعودي 

 

 

 

 قطاع

 الغذائي والتصنيأل األلبان

 قطاع

 اإلنتاج الزراعي

 

 اإلجمالي

 كما في وللسنة المنتهية في فيكما في وللسنة المنتهية  كما في وللسنة المنتهية في

ديسمبر  31
 م2016

ديسمبر  31
 م5201

ديسمبر  31
 م2016

ديسمبر  31
 م5201

ديسمبر  31
 م2016

ديسمبر  31
 م5201

 2.329 2.296 306 227 2.023 2.069 المبيعات 

مالي ربح  943 959 90 96 853 863 سنةال إج

 3.318 3.533 881 962 2.437 2.571 األصول إجمالي

م مبـلغ 2016ديسمبر 31تتضمن أصول القطاع الزراعي أصول ثابتة بدولة السودان بلغت صافي قيمتها الدفترية كما في  -
 .ملس لایر نويعودي) 76.8: مبلغ م2015ديسمبر  31(ملس لایر نويعودي  94

...عين  - ديسلایرلایرلایر  31( م2016ديسمبر  31مليون لایر سعودي كما في 468بلغت قيمة األصول المشتركة التي تخدم ال
 إدارة التشغيل والخدمات واإلدارة العامة. أصول ملس لایر نويوهي ،(يدوع متمثلة في 508: مبلغ م2015

..ا.ات الرئيسية        تعاون الخليجي. دول مجلس الو السعودية العربية المملكة، بشكل أساسي، في للشركةالتشغيلية  واألألولتتركز ال
 . م2015ديسمبر 31و م2016ديسمبر 31المنتهية في  للفترات للشركة الجغرافية القطاعاتبإيرادات فيما يلي بياناً 

 م2015  م2016  لایر لایرعودي بالمليون
 1.946  1.921  المملكة العربية السعودية  

 383  375  أخرى ودولدول مجلس التعاون الخليجي 
 2.329  2.296  اإلجمالي

 :وإدارة المخاطر لألدوات الماليةالقيمة العادلة  .28
 ظروف يف العملية إتمام في ورغبة كامل علم على أطراف بين والمطلوبات األصول مبادلة بها يتم ا..ي القيمة هي العادلة القيمة

 وتقديرات دفتريةال القيمة بين اختالفات تحدث فقد التاريخية، التكلفة أساس على المالية القوائم إعداد يتم أنه إلى ونظراً . متكافئة
 تتكون .الدفترية القيمة عن جوهرياً  تختلف ال للشركة المالية وااللتزامات لألصول العادلة القيمة أن اإلدارة ترى. العادلة القيمة

 من لشركةل المالية االلتزامات تتكون. القائمة والزراعات والمدينون حكمه في وما النقد من رئيسية بصفة للشركة المالية األصول
 .اآلجل طويلة وقروض بالمرابحة وتمويل المستحقة األرباح وتوزيعات الدائنون
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 إدارة المخاطر:

 مخاطر الالالار العموالت

 الشركة دىل يوجد ال. السوق في السائدة العموالت أسعار في للتقلبات نتيجة المالية األدوات قيمة تذبذب عن الناتجة المخاطر هي
 وأوراق األجل قصيرة القروض لبعض العموالت أسعار لمخاطر الشركة تتعرض بينما. عموالت بأسعار مرتبطة هامة أصول
 تبطةالمر العموالت أسعار في التغيرات بمراجعة العموالت أسعار مخاطر من بالحد الشركة تقوم. األجل طويلة والقروض الدفع
 .األمر لزم إن الالزمة اإلجراءات واتخاذ االلتزامات بهذه

 االئتمانمخاطر 

. المدينون ةوأرصد البنوك لدى النقد من راليالي بشكل تتكون االئتمان مخاطر لتركيز تعرضها المحتمل من التي المالية األصول
 دارةإ تقالم. مالالالالال بها المرتبطة االئتمان مخاطر فإن لذا سمعة ذات بنوك في هي الشركة تمتلكها التي حكمها في وما النقدية

 المخاطر تلك للتقلي مستمر بشكل ومراقبتها تحصيلها في المشكوك للديون الالزمة المخصصات وتكوين المدينون بدراسة الشركة
قق القابلة لقيمتها وفقا االخرى واالرصدة المدينة المدينون ارصدة اظهار تم وقد  .للتح

 مخاطر السيولة

 متطلبات راجعةبم الشركة إدارة تقوم. العامل المال رأس وتمويل ألنشطتها الالزمة البنكية التسهيالت توفر من بالتأكد الشركة تقوم
 328 مبلغ م2016 ديسمبر 31 بتاريخ العامل المال رأس عجز بلغ. مستمرة بصورة بذلك المرتبطة المخاطر وإدارة السيولة
 وكذلك رةالمستق التشغيلية أنشطتها نتائج من المتولد النقد طريق عن العجز هذا لمواجهة خطط الشركة ولدى. سعودي لایر مليون
 هذا نع تنتج قد عاجلة التزامات أية لمواجهة متاحة مستخدمة غير مرابحات عقود خالل من المستقبلية النقدية التدفقات إدارة

 .العجز

 مخاطر العمالت

 لتقلباتا مخاطر اإلدارة تراقب. األجنبية العمالت صرف أسعار في التغيرات بسبب المالية األدوات قيمة في التغير مخاطر هي
 نأ تعتقد فإنها اإلدارة خبرة على وبناءاً  السعودي، باللایر هي الشركة معامالت غالبية أن كما قرب عن الصرف أسعار في

 .الصرف أسعار في التغير من كبير لخطر معرضة ليست الشركة

 مخاطر قطاع اإلنتاج الحيواني 

.... األوبئة مخاطر في تتمثل اخطار االبقار تربية نشاط يكتنف  وعاتالمشر عن معزل في االبقار مشروعات إنشاء يتم ول
 شروطو واجراءات معايير وفق االبقار قطيع برعاية الشركة تقوم كما .المحتملة األوبئة هذه من وقاية عنصر يشكل مما االخرى

 الحال هو ماوك االلبان ومبيعات انتاج لنشاط وبالنسبة. محتمله أوبئة أية أثر من للحد اساسيا عامال تشكل المستوى عالية طبيه
 بيع ارواسع والمبيعات االنتاج حجم في جوهريه تغيرات من ينشا قد لما ماليه لمخاطر معرضه الشركة فان تجاري نشاط اي في

 من دالح على والعمل منتظمة بصوره المخاطر هذه بمتابعة الشركة وتقوم. االنتاج مدخالت اسعار في التغير وكذلك اتالمنتج
 .والتوزيع اإلنتاج آليات وفاعلية كفاءة تحسين خالل من آثارها

 مخاطر قطاع اإلنتاج الزراعي

 للحد السنة صولف على منتجاتها بتنويع الشركة تقوم ولذا االنتاج معدالت على تؤثر قد والتي الطقس تقلبات لمخاطر الزراعي االنتاج يتعرض
 التقلبات. هذه أثر من
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