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 العزيز آل سعود عبد بن سلمان بن محمد ميراأل

 حفظه هللا

 الدفاع ووزير الوزراء مجلس لرئيس الثاني النائب العهد ولي ولي  

 دسعو آل العزيز عبد بن نايف بن محمد ميراأل

 حفظه هللا

 وليُّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

 الحرمين خادم

 سلمان بن عبد العزيز آل سعودالملك 

 حفظه هللا

  ملك المملكة العربية السعودية 
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 نادك في أرقام
 

  5002عام  مبيعات  

 (سعودي )لاير

5,324 
 مليون

المبيعات عن العام  نمو
 السابق

 %03.6 

  5002 صافي ربح عام

(سعودي )لاير  

040 
 مليون

نمو صافي الربح عن 
 العام السابق

%30.8 

عدد قطيع وصل 
 كة ما يقاربالشر

70,000 
 قار والعجولبمن اال

قطع أسطول نادك هذا 
 العام أكثر من

 مليون 82
 كيلو متر

 فريق عمل نادك وصل
  ما يقارب من

7,000 
 موظف

 شركةلل يةنتاجالطاقة اإل توصل
 من الحليب والعصائر ألكثر من

ليونم 0.2  
 ا  يومي لتر

في ما  يوم تتواجد منتجات نادك كل
 يقارب الـ

  الف 40
 في أسواق السعودية والخليج العربي متجر

السنوات  خالل نمو المبيعات واألرباح

الماضية الخمس  

 سعوديمليون لاير 

اجمالي األصول وحقوق المساهمين نمو 

الماضيةالسنوات الخمس خالل   

 سعوديمليون لاير 
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 مجلس اإلدارة تقرير
 

 

 

 لحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعدا

 إلى السادة مساهمي الشركة   الكرام

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

بالتقرير السنوي الثالث والثالثون للشركة، الذي يستعرض فيه نشاطات الشركة  يتقدم إليكم مجلس اإلدارة

م، ويلقي الضوء على الخطط المستقبلية 13/31/1132ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 

 .للشركة
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الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(، هي واحدة من أكبر شركات 
الشرق  الزراعية في شركاتالأكبر  منولعالم االمتكاملة في  لباناأل

 األوسط وشمال أفريقيا.

كشركة  كريم بموجب مرسوم ملكيم  3423 تأسست في عام
 %11عامة، يمتلك صندوق االستثمارات العامة السعودي مساهمة 

 .من أسهمها

قطاعي من خالل  والصحيةتوفّر نادك أفضل وألذ المنتجات الغذائية 
 ةيالزراع نادك لأللبان والتصنيع الغذائي و نادك هما رئيسيين اعمال
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 نادك تلتزم
د إسعاب

 مستهلكيها
بتقديم منتجات 
غذائية وصحية 

وذات  لذيذة
 جودة عالية
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 ولالجزء األ
 

 عن نادك

 الرؤية والقيم -

 إستراتيجية نادك -

 تاريخ الشركة -

 قطاعات األعمال -

 فريق عمل نادك -

الجهود اإلعالمية  -

 وخدمة المجتمع

 والشهاداتالجوائز  -
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 والقيمية ؤالر

 الرؤية

 احالنج مسار والمواصلة في مستهلكيها، وذات جودة عالية إلسعاد صحية لذيذةبتقديم منتجات غذائية  تلتزم نادك
 شركات األغذية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أكبرلتكون من 

 القيم

هي ة ثقافة الشرك وحيث ان اليومها وصلنا إلى ما نحن عليه كل شيء يبدأ بقيمنا ألنها "الحمض النووي" لشركتنا، فبفضل
 انالدؤوب لتحقيق األفضل عبر شعار هاسعي لتدعمثقافتها نادك قيمها الست في  فقد رسخت ،اإلدارةإحدى أهم مقوّمات 

 ""أجود ما يكون

  

 نصغي

 نقّدر

المستهلكون والعمالء والشركاء 
هم في صميم  والموظفون

 عملنا

 نقدّر ونكافئ موظفينا وشركاءنا
 ألننا نسعى جاهدين لتحقيق

 النجاح أعلى درجات

 نحترم

التصرّف بمسؤولية وتوفير 
منتجات غذائية صحية واالهتمام 
بحماية بيئتنا من أجل أجيال 

 المستقبل

نتحرّك 

 بسرعة

 نبتكر

يوفر الهيكل التنظيمي في نادك 
السرعة في اتخاذ القرارات مما يعزز 

االستجابة من قدرة الشركة على 
السريعة للسوق ومتغيراته وفرص 

 النمو

نبحث باستمرار عن أساليب جديدة  
 عظيملتعزيز حياة مستهلكينا وت

 العائدات لمساهمينا

 نهتم
 يالجودة والنكهة والقيم ه

أهدافنا في كل مرحلة من 
 مراحل عملنا

 قيم شركة نادك
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 12علللللى مللدار 
ما كل  عا نادك  و
تللللقللللدم  يللللوم

 ةمتنوعة مجموع
تجللات من ل  من ا
 الغذائية الصلللحية
 لمسللللتهلكيهللا
هم  ت لبي رغبللا ت

تساعدهم على و
صلة االهتمام  موا

 .بصحتهم

بت  نذ نادك  دأ م
نشللللللأتهللا على 

قراءة ل جيللدة ا ل  ا
لللمسللللللتللقللبللل 

 التكيفاألسواق و
يرات  غ ت م ل مع ا
واالسللللتفادة من 
فلللرص اللللنلللملللو 
المتللاحللة وبنللت 
اسللللتراتيجيتهللا 
مللرتللكللزة  علللللى 
اإلبتكللار التطوير 
للللللتلللللجلللللعلللللل 
كيهللا  هل ت مسللللل
يسلللللتللمللتللعللون 
بمنتجات صلللحية 

 ولذيذة. 
 

  نادكجية ياسترات

 

 

 

 

  

 

  

أن  نادكفي  نؤمن "
 لالمستهلك يستحق األفض

 األجود واألطعم له ذا نقدمل
 "في جميع منتجاتنا
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بتقديم منتجات غذائية صحية ولذيذة  استراتيجية نادك من رؤيتها والمبنية علي االلتزام"استلهمت 
شركات األغذية في  أكبرلتكون من  النجاح المواصلة في مسارو مستهلكيها، وذات جودة عالية إلسعاد

 "منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

  نادك الستراتيجية المحاور الرئيسية

 
 

   

 تعزيز
العالمة 
 التجارية

تحسين 
التوزيع 

 والعرض

طرح 
منتجات 

 ةت قيمذا
  ةمضاف

ستخدام اال
مثل األ

 لألصول

 

تطوير 
مراكز 
 البيع

أتمتة 
جراءات إ

 العمل

التحكم 
في رجيع 

   المبيعات

مواصلة 

الريادة في 

كفاءة انتاج 
 الخامالحليب 

 ترشيد
تكاليف 

مدخالت 

 اإلنتاج

بيئة توفير 
 عمل جاذبه

تفعيل 
مبادرات 

 السعودة

التأهيل 
للموارد 

 البشرية
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 تاريخ الشركة

 راعيةزشركة  وأكبر أولك تم تأسيسهالى أوائل ثمانينيات القرن الماضي عندما الحافل بالنجاح إ نادك يعود تاريخ

نادك تتألق و , ومنذ ذلك الحينلتكون رافدا  من روافد األمن الغذائي في المملكة في المملكة العربية السعودية
 مية.إلنتاج واالبتكار والجودة العالبشكل متواصل في مجال ا

  

بمرسوم ملكي  مـ 0980تأسست شركة نادك سنة •
 أول وأكبر شركة زراعية مساهمة في المملكةكريم ك

 .مليون لاير سعودي 400برأسمال بلغ و
بدأت الشركة بزراعة القمح كمحصول استراتيجي •

االخرى كالبطاطس واالعالف باإلضافة إلى المحاصيل 

 والذرة.

وتعبئة االلبان بإنتاج  الشركةبدأت  العامفي هذا •
في مصنعها  "نادك" العالمة التجارية تحتومشتقاتها 

 االول والمجهز بأحدث المعدات.

لت وص حتىنمت اعمال الشركة بشكل متسارع •
 مليون لاير سعودي 300مبيعاتها  إلى ما يقارب ال 

  .% 72يشكل القطاع الزراعي منها ما نسبته 

االف راس يتم  9بلغ تعداد قطيع االبقار بالشركة  •
 رعايتها في ثالث مزارع حديثة. 

بٍدء تشغيل المصنع الثاني لأللبان ومشتقاتها لتصل •
 بذلك الطاقة االجمالية للمصنعين إلى مليون لتر يوميا  

الف  02وصل تعداد قطيع االبقار بالشركة إلى أكثر من •

 راس.

 200نموها المتسارع لتبلغ الشركة واصلت مبيعات •
مليون لاير تشكل منتجات االلبان ومشتقاتها ما نسبته 

60 % . 

في هذا العام طرح منتجاتها الجديدة من بدأت الشركة  •
لتضاف الى مجموعة منتجاتها من العصائر الطازجة 
  االلبان ومشتقاتها

 ومشتقاتها من منتجات األلبانمبيعات الشركة  وصلت•
 .مليون لاير 330 ىإل والعصائر

0980 

0986 

0988 

0995 

0996 

5000 

5003 

في هذا العام كان لنادك السبق في االبتكار والتطوير •
بإنتاج  وذلكلمجموعة منتجاتها الجديدة من العصائر 

الشفافة كأول  PETالعصائر الطازجة في عبوات ال 
  .شركة تطرح مثل هذا االبتكار  في السوق السعودي

 االلبان ومشتقاتهامن  واصلت مبيعات الشركة •

 .مليون لاير 272 إلىنموها حتى وصلت  والعصائر

 
تخطت مبيعات الشركة حاجز المليار لاير ألول مره في •

 مـ.5007عام 
رأس ألف  20 قطيع الشركة من االبقار إلى تعداد وصل•

مزارع مجّهزة يتم رعايتها في مـ  5009بنهاية عام 
بأحدث ما توصلت إليه التقنية إلنتاج حليب خام يتمتع 

  .بأعلى معايير الجودة العالمية

لى ع ترتكز نموبدأت الشركة بتنفيذ استراتيجيات خطة •
 لفئات منتجاتها والحصة السوقية مبيعاتالزيادة 

مة التجارية ل "نادك" الرئيسية عن طريق تعزيز العال
 .والتوسع في منافذ البيع واالبتكار والتطوير

 

حققت مبيعات نادك من منتجات االلبان ومشتقاتها •
 في حجم المبيعات وصلوالعصائر نموا  متسارعا  

08 %. 

في هذا العام تم إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي في •
الشركة ورفع التأهيل والكفاءة لدعم خطة النمو 

  الطموحة
 

استمر نمو حجم اعمال الشركة وزيادة حصتها •
ونما حجم مبيعات االلبان ومشتقاتها والعصائر  السوقية
شركات  أسرعواصبحت نادك واحدة من  %50بمقدار 
 نموا  في منطقة الشرق األوسط   االغذية

 

العام رقما  قياسيا   في هذاحققت مبيعات الشركة •
 ألول مره. مليار لاير 5بتخطيها حاجز ال جديدا  

 

صافي وبلغ  %03أكثر من ب خالل العام نمت مبيعات الشركة•
  مليون لاير 040 الربح

استكملت الشركة انشاء المرحلة األولي من مزرعة األبقار •
 بقرة. 00,000بطاقة استيعابية تفوق ال  7رقم 

 3500مساحة  قامت الشركة بالبدء في إستصالح وزراعة•
امتدادا لخطتها لتوفير مصادر بديلة  السودانهكتار بدولة 

 خارج المملكة.لألعالف من 

5006 

5007

–

5009 

5000

–

5000 

 

5005 

5003 

5004 

5002 
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 قطاعات االعمال 

  

 

     

 القطاع الزراعي

 
عد  طة في ي حد أهم األنشلللل تاج الزراعي أ اإلن

شاءها ليتكامل شركة منذ ان شركة وركيزة ال  ال
 االمن الغذائي.مع أهداف المملكة في تعزيز 

لداعم والمكمل   يعتبر االنتاج الزراعي القطاع ا
لنمو الشلللركة كونه يمثل المصلللدر الرئيسلللي 
لتوفير اعالف التغذية لقطيع الشركة من االبقار 

 البطاطسالمحاصللليل االخرى ك باإلضلللافة الى
 .والزيتون والفاكهة والقمحوالذرة 

 
 الهكتاراتعلى آالف  ة محاصللليل نادكتتم زراع

تتوزع على وفي مواقع مختلفللة من المملكللة 
نادك ميزة  زراعيةأربعة مشللللاريع  مما يعطي 

نسلللبية لزراعة محاصللليل مختلفة طوال العام، 
ي وقد قامت الشللركة مؤخرا  ببدء االسللتثمار ف

مشللللروعها الزراعي بدولة السللللودان وزراعته 
شيا  مع توجيهات  سي تما شكل رئي باألعالف ب
خارج  ئل  بدا لة رعاها هللا في البحث عن  لدو ا

 المملكة لالستثمار الزراعي.
  

عملياتها  في تسللللتخدم نادك أحدت التقنيات
 واالنظمة المتطورة لترشللليد ميال الري ةالزراعي
 ة.الزراعي محاصيلهالأفضل جودة  وضمان

 االلبان والتصنيع الغذائي قطاع 

 
تضللللع نادك صللللحة العائلة ورفاهيتها في سلللللّم 
أولويللاتهللا، وهي تلتزم بللأعلى معللايير الجودة 

لتلبية متطلبات المسللتهلكين  المسللتمر التطورو
 المتنامية. 

الحليب الطازج،  منتج من 111أكثر من توفّر نادك 
األلبان، الزبادي واألجبان، باإلضللافة إلى مجموعة 

بأشلللكال تالءم كل  واكهواسلللعة من عصلللائر الف
 المناسللبات وتلبي احتياجات جميع المسللتهلكين

واحدة من أبرز شللركات حتى اصللبحت نادك اليوم 
 .األغذية واأللبان والعصائر في المنطقة

نادك قار مجهزةمزارع  سللللبعة تمتلك  بأحدت  اب
 ا  مجمع وتمتلك ايضللللا   ،التقنيات وصللللاالت الحلب

تاجية تتعديتصللللنيعي  قة إن طا مليون لتر  3،2 ب
 .يوميا  

يات المتطوّرة  حدت التقن بأ نادك مجّهزة  مختبرات 
يتولى إدارتها فريق من الخبراء المتخصللصللين في 

 جودة مجللال التغللذيللة والجودة يطبّقون إجراءات
ج للتأكد من تلبية مراحل اإلنتا جميع صارمة خالل

يتم تنفيللذ أكثر من حيللث  أعلى معللايير الجودة
اختبار يوميا  للتثبت من التوافق مع معايير  2111

 الجودة العالمية

 تعتمد نادك في اعمالها على قطاعي اعمال رئيسيين هما:

 االلبان والتصنيع الغذائي قطاع •
 الزراعي  القطاع •

تشكل منظومة من االعمال المتكاملة رأسيا من زراعة االعالف وانتاج الحليب الخام إلى التصنيع 
 الصحية ذات الجودة العالية لتوفير أفضل وألذ المنتجات الغذائيةالغذائي والبيع والتوزيع 

 لمستهلكينا.
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 والتصنيع الغذائيقطاع االلبان 

قطاع االلبان والتصنيع الغذائي هو القطاع الرئيسي للشركة والمؤثر 
اعمال هذا القطاع خالل السنوات في نتائج اعمالها، وقد نمت 

 شركات االغذيةمن أسرع  الخمس الماضية حتى اصبحت نادك
في من أهم األسماء التجارية  ونموا  في منطقة الشرق األوسط 
  مجال األلبان ومشتقاتها والعصائر
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تطور مبيعات
قطاع االلبان والتصنيع الغذائى

مليون لاير سعودي

نمت مبيعات وارباح قطاع االلبان والتصللنيع الغذائي بمعدل نمو سللنوي 
لمجمل الربح خالل السللللنوات  %3232للمبيعات و  %3133مركب بلغ 

  “الخمس الماضية
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تطور مجمل االرباح 
قطاع  االلبان والتصنيع الغذائى

مليون لاير سعودي

 المصدر: شركة نيلسن لألبحات السوقية

 لمنتجات نادك في السوق السعوديالسوقية الحصة  نمو

)بكمية المبيعات(   

منتجات ال
الرئيسية 

  نادكل

%5.71* %51.5* 

  معدل النمو السنوي المركب*

 

  معدل النمو السنوي المركب*
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مللللل تم االنتهاء  1132 عامفي “
ية من االعالن الخاص ب  نادكهو

 قنواتفي اغلب العرضلللله تم و
األعلى مشللاهدة في الشللرق 

   األوسط"

 ""نادكاالستثمار في العالمة التجارية    

جوانب تعزيز العالمة التجارية التركيز المستمر  اهم من 
حمالت التسويق المتكاملة للعديد من فئات منتجاتنا  على

حمالت الدعاية واالعالن  والتي تشتمل علىالرئيسية 
وطرح منتجات خارج المتاجر و  التواصل داخلوالتلفزيونية 

ودة إلى الع حمالتو من منتجاتنا عينات جديدة وتوزيع
المدارس وغيرها من الحمالت المتكاملة والتي يتم تنفيذها 

 زيزوتعلنادك الوعي بالعالمة التجارية  وترسيخ زيادةاجل من 
 .امستهلكين التواصل مع
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 التسويق والمبيعات 

لو ت ا  عام الرئيسية ت الشركةمنتجافي  السوقية ةحصال زيادةو  مبيعاتالفي حجم وقيمة  جيدا   نمو ا 1132شهد عام 
 .اآلخر

 

احتياجات  ةهذا النمو تلبيوقد حفز 
 نادكمنتجات  وزيادة تواجد المستهلكين
تعزيز العالمة منافذ البيع وبكثافة في 

"أجود ما  بشعارها الجديدالتجارية لنادك 

 "يكون
 

واستمرارها في االبتكار والتطوير التجارية  تهاعالمتعزيز  واصلت نادك
، وتصميم جديد قابلة للدهنال ةجبنلطرح تصميم جديد لحيث تم 

وقشطة اإلفطار  ،لذيذةوعصائر جديدة بنكهات للحليب طويل األجل، 
فيتامينات والخوخ والمشمش والبرتقال  2) بالحليبوعصائر اليت، 

من فهمنا لحاجات  مستمدةوالموز( والحليب بالنكهات، وجميعها 
 .مستهلكينا

 

يد من المبادرات البناءة على منصاتنا الرقمية الهادفة إلى في وسائل االعالم بالعد لنادك يتم دعم البرامج التسويقية
موقعنا اإللكتروني الذي  إما عن طريقمن المعلومات والتواصل والتفاعل مزيد الإشراك واطالع المستهلكين على 

 روتوتي فيسبوكيوتيوب  مثل، شبكات التواصل االجتماعي نادك في منصاتاو عن طريق يجري تحديثه باستمرار، 
 .عض المواقع اإلقليمية الرئيسية التي يستخدمها عمالؤناوب

 

منتجاتنا ألكبر عدد  صولل الحثيثسعيه و المحترف "مبيعاتنا دعم "فريق في التسويقيةلقد اسهمت برامج نادك 
ية لنادك مفضلة العالمة التجار جعلن الخليجي ودول مجلس التعاوالمملكة وممكن من المستهلكين في جميع أنحاء 

 حيث تم وزيادة منافذ البيعسوق تالأماكن والحمالت الترويجية في  زتميوذلك من خالل العرض الم عند نقاط الشراء
في أنحاء  واالنتشاربما يتماشى مع سعينا للوصول إلى المزيد من عمالئنا،  1132عام  خاللخط مبيعات  22إضافة 

 .المملكة ودول الخليج

 

هدف وثيق ب للعمل معنا بشكل حوافز عمالء نادك المتميزين لمبادرات لتحفيز البيع مثلمجموعة من ا ا  أيض اكملناكما 
ة العربية عميل في المملك 1311. وقد شارك في هذل البرامج ما يربو على رجيع المبيعات وتخفيضزيادة المبيعات 
 بيعيةلتمشي ا مع البرامج التحفيز المبيعات الهادفة  البيعية األخرىحمالت الهذا باإلضافة إلى  الخليج،السعودية ودول 

 .المخططة والتسويقية

 

في جميع أنحاء المملكة العربية  نادكمنسوبي  لتحفيز حملة داخليةب لذلك قامت الشركة عملنا،موظفينا هم صميم 
ناجح لعام األداء ال ي نادك وتم تكريم ذويموظفمن  1111أكثر من  تم االحتفال معالسعودية ودول الخليج، حيث 

  واألهداف المستقبلية.  1132خطة عام  لتنفيذوتحفيزهم  1131
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 مزارع األبقار

 ا  خاص ا  اهتمام مزارعها شركة نادك توليلذلك  الخام،زويد مصانع نادك بالحليب مزارع األبقار هي المصدر الرئيسي لت 
فاءة رفع ك من اجل مزارع االبقار بشغفعمل فريق ي. وصحيه طازجةالمستهلكين بمنتجات  في تزويد ةتستمر الشركل

 لاساليب العم أحدتخالل أتباع  منالمنتج ب الخام في التأكيد على جودة الحلي االستمرارمن الحليب الخام مع  االنتاج
اء أثناء يد الهوطوال العام مع نظام تبر المظللةباستخدام البيوت  قطيع االبقارلتربية  الجيدة البيئةوتوفير  والتقنية الحديثة

   من االبقار لقطيعهااليومية والنظافة  الرعاية الصحيةببذل اقصى درجات ,صيف شهور ال
. 
وتستخدم انظمة متطورة لضمان تقديم  حسب فئاتها العمرية لقطيعها من االبقارالغذاء المقدم  بجودة الشركةتعتنى  

 .على خدمة األبقار للقائمين المستمر تدريبالعلى التأهيل و االبقار والحرصالتغذية المناسبة لقطيع 
 

وحتى  التربيةحل جميع مراحل انتاج الحليب الخام منذ والدة القطيع واثناء مرا فيالجودة معايير  أفضلتقوم نادك باتباع 
 للمنتج.  عاليةحتى نضمن جودل  االختباراتأالف تمر بوالتي اإلنتاج 

 
األولى من مزارع األبقار رقم  ةكمال بناء وتشغيل المرحلحيث تم إ نادك،مل عاما  حافال  لمزارع ابقار  1132عام لقد كان 

 نموبمعدل  في السنة مليون لتر 121 إلىاجمالي انتاج الحليب الخام وصل و رأس، 31،111 قدرهااجمالية  بطاقة 2
 .رأس ألف 21 إلى حوالي المن االبقار القطيع  تعدادصل وو ،السابقبالعام  مقارنة 31%

 

  

 ثر منأك

000  
 عجل يولد كل يوم

 أكثر من

 000,000 

 عملية حلب لألبقار

 كل يوم تتم

 أكثر من

  مليون 0 

لتر حليب خام ينتج 

 كل يوم

 أكثر من

 0,300  

طن من األعالف 

 تستهلك كل يوم
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في  " تستثمر نادك دائما  
أحدت ما توصلت له التقنية 
في خطوط إنتاجها وتتبنى 

 العمل اساليب أفضل
الحديثة لتقديم أفضل 

 المنتجات"

 التصنيع الغذائي

وفير األغذية المصنعة محليا وفق بتتقوم نادك ا  بدورها نإيما
جهزة أو الكفائات المؤهلةستقطاب إوأعلى معايير الجودة 

لتضع بين يدي  التصنيع المتطورة والمختبرات الحديثة

 .جا يلبي احتياجاته ويحقق تطلعاتهالمستهلك منت

 تهاومشتقا بانمتطورا  إلنتاج األلمجمعا  تصنيعيا  تمتلك نادك 
بأحدت التقنيات وبخبرات عالمية لتصنيع  يتم إدارتها والعصائر

 .ةكفاءمنتجاتها بجودة عالية و 

وفي ظل الطلب المتزايد على منتجات الشركة تم إضافة  
زادت من الطاقة االنتاجية  1132خطوط انتاج جديدة عام 

لتلبي الطلب  %34مليون لتر سنويا  وبنسبة  331بمقدار 
في المملكة العربية السعودية  نادك ى منتجاتالمتنامي عل

 .ذاءودول الخليج والمنطقة بأعلى معايير الجودة وسالمة الغ
 
 5002أهم اإلنجازات خالل عام   

 بالساعة إلنتاجعبول  11،111 بسعةتركيب خطين جدد  •

 من حليب طويل األجل والعصائر  مختلفةوتعبئة احجام 

بان نتاج األلقام فريق التصنيع بتركيب خط انتاج جديد إل •

  بالساعةعبول  11،111 بسعةوالعصائر  الطازجة

لتلبية حجم  الطازجة القشطةتركيب خط جديد إلنتاج  •

 الطلب المتزايد على هذا المنتج 

المبستر يب الخام والحليب لتركيب وانشاء حاويه للح •

 اإلنتاجية العمليةفي  المستخدم

 تركيب أربع حاويات للعصير  •

 لباناألإنشاء وحدات لبسترة الحليب والتعقيم بمصنع  •

علي  طن 11وطن  12قدرها  وبسعةطويل األجل 

 التوالي. 

متر مكعب 1111تحلية ميال بسعة لين تانشاء محط •

 باليوم 

  بالساعةطن  2 بسعةغالية بخار  تركيب •

  .مولدات كهرباء ةثالثو  أربع وحدات تبريدتركيب  •
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 مدادسلسلة اإل 

العصب الرئيسى للشركه , حيث  مداداإلدارل سلسلة إبر تتع 
حتياجات المستهلكين من إتعمل دائما على ضمان توفير جميع 

ن و بأعلى يختلفه فى الوقت و المكان المناسبالمنتجات الم
لمتكامل بين جميع عناصر داء ااألمستوى جودل من خالل 

حدت اساليب العمل و التقنيات فى أستخدام إوبمداد سلسلة اإل
و خدمه  مجال التنبؤ باحتياجات السوق وتخطيط االنتاج والموارد

ضافه الى المراقبه الدقيقه لجودة المنتج خالل العمالء, باإل
حدت التقنيات أخزين و الشحن و النقل وباستخدام عمليات الت
 .  العالميه

خط  22تم إضافة حيث  1132سطول نادك خالل عام أ زادو قد 

 .داخل المملكة ودول الخليج العربيتوزيع جديد 

مليون كم لتوصيل  11مسافة  خالل العام قطع اسطول نادك
مليون كم  12ضافه الى اكثر من باإل  مركز توزيع 11إلى المنتجات 
. و قد الف متجر 11لتصل إلى ما يقرب  سيارات التوزيعقطعتهم 

العمليات  التشغيليه و تقليل التكاليف مع تم رفع فاعليه جميع 

 . المحافظه على اعلى مستويات الجودل
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 تم نقل أكثر من

 مليون 420
منتجات المن ا  لتر 

 لمراكز التوزيع

 بالشركة

 يجوبكل صباح 
 الطرقات أكثر من

0,000 
 نادكل نقمن أسطول 
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 الجودة والتطوير

 لمعرفة أهم السمات التي المستهلك أبحات فيالشركة تستثمر 
 لتلبية توقعاتهم وتحسين منتجاتناتطوير  من اجل عمالئناعنها يبحث 

 تطويرتم ي حيثوالتطوير للبحوت  متكامال   ا  مركز وقد اسست الشركة
عالوة على  لمستهلكينا، آمنة ومغذيةوذات جودة عالية  منتجاتوابتكار 

تطوير ل وفريدة من نوعها يثةمحطة تجريبية حدالشركة  ذلك اسست
  .منتجات الشركة

وتقييمها على أساس  ععلى نطاق واس منتجات نادك يتم اختبار

  ات المحلية والدولية.تأكد من استيفاء المتطلبلل ودقيق يعلم

جودة وسالمة األغذية ال شهادات من العديد علىنادك حازت وقد 
)سالمة الغذاء(،  ISO 11111)نظام الجودة(،  ISO 4113 العالمية مثل

  .)مختبر شهادة( ISO  32112و
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تم تنفيذ أكثر من ي

8,000 
في  اختبار يوميا 

 معامل الشركة  
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الزراعي القطاع  

 القطاع الداعم والمكمل لنشاط الشركة، الزراعي االنتاجيعتبر 
االعالف لتوفير  ا  رئيسي كونه مصدرا  وتأتي أهمية القطاع من 

لفة المختخرى األمحاصيل ال باإلضافة الى االبقار بالشركة لقطيع
 المحلييتم بيعها داخل السوق  والتي
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نادك  قامتعام ال خالل"
 30,000 ما يقارب بزراعة
 شاريعهافي م هكتار

 "المملكةحول المختلفة 
ا جيأحدت التكنولو تبنيكل عام يقوم القطاع الزراعي بو

  .ورفع كفاءة التشغيل الميال إستهالك لترشيد والميكنة

  الزراعيةمشاريع نادك 

ذات وزع مشاريع نادك الزراعية في أرجاء المملكة تت
  :كاالتيالمناخات المختلفة 

 مشروع حرض

حيث مشروع حرض هو المشروع الرئيسي بالشركة 
 المزروعة المساحة االبقار وتقدرمزارع  تتواجد فيه جميع

 تهاويتم زراعهكتار  4،111لال ما يقاربالمشروع ب
 باإلضافةفي هذا المشروع  رئيسياالعالف بشكل ب

 . الخضرواتإلى 

 مشروع حائل 

هكتار  33،111مشروع حائل ب المزروعةتبلغ المساحة 
 خضراءالعالف باأل المساحةمعظم  يتم زراعةو
 خضروات. الو

 مشروع الجوف 

في منطقة الجوف تم استغالل المناخ  لمالئمةنظرا 
باإلضافة الي أشجار  نأشجار الزيتوب تهزراعبالمشروع 

المزروعة  مساحةالوتبلغ ، الفواكه والخضروات األخري
 هكتار. 2،111 ال ما يقارب مشروعالب

 مشروع وادي الدواسر 

هكتار بمشروع وادي  2،111 مساحته مايتم زراعة 
في هذا  المحصول الرئيسيواسر وتمثل األعالف الد

 . البطاطس إلى باإلضافة المشروع

  الرئيسيةمحاصيل نادك 

 األعالف

 واالستراتيجية في الهامة المحاصيلتعتبر األعالف أحد 
من  مختلفةبزراعة انواع  الشركة. وتقوم الشركة

تي تعتبر وال ثل البرسيم والرودس والسيالجاألعالف م
 الشركة قامتواهم األعالف التي تقدم لقطيع األبقار. 

بديلة لزراعة فير مصادر لتوة استراتيجية بوضع خط
تماشيا مع سياسة الدولة للحد  المملكةخارج  االعالف

 .ي المملكةمن استهالك الميال ف

 البطاطس 

 

تتمتع الشركة بميزة نسبية في انتاج هذا المحصول 
ذات مشاريعها في مناطق المملكة  توزعنتيجة 

حيث انها تنفرد عن باقي المنتجين  المختلفة،المناخات 
في إمكانية إنتاج بطاطس طازجة على مدار العام مما 

أهلها ألن تكون المورد األول والمفضل لدى معظم 
المصانع المحلية المتخصصة في تصنيع البطاطس حيث 

بطاطس من سوق ال %41 حوالي تستحوذ نادك على
 التصنيعية بالمملكة.
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ة في م من البطاطس التصنيعي1132بلغ إنتاج نادك عام 
طن، هذا باإلضافة  42،111مشاريعها المختلفة أكثر من 

إلى إنتاج تقاوي البطاطس لتغطية احتياجات مشاريع 
 نادك.

 أللينجحت شركة نادك في تطبيق نظام الحصاد ا
ة, ألربعطاطس بجميع مشاريع الشركة المحصول الب

حيث تم تزويد كل مشروع بموقع لمحطات الفرز 
والتدريج األمر الذي أدى الى خفض التكاليف عن طريق 

بئة باإلضافة إلى رفع تقليل عدد العمالة وكذلك مواد التع
 نتج.جودة الم

 محصول القمح

في  من القمح هكتار 2،111تمت زراعة مساحة قدرها  
مشاريع الشركة )حرض ل حائل ل الجوف(، وقد بلغ 
ما إجمالي إنتاج الشركة من هذا المحصول لهذا العام 

 .طن 41،111لال يقارب

 الصفراء ةالذر

 كمية بلغ انتاج الشركة من الذرة الصفراء هذا العام
لشركات تصنيع  و يتم بيع معظم اإلنتاج ،طن 13،211

 .بالمملكة الذرة

 الزيتون

 

إجمالي المساحة المزروعة بأشجار الزيتون  بلغ
 وقامت نادك ,هكتار 3،232مشروع الشركة بالجوف ب
في  ألول مرة بالمملكة نظام الزراعة المكثفةإدخال ب

لمساحة والتحول لستغالل االمثل االبهدف  م1112عام 
 تى وصلح الميال اتللحصاد اآللي وخفض استهالك كمي

 ما يقربفي نادك مزروعة الإجمالي عدد أشجار الزيتون 
 .م1132بنهاية عام  شجرة مليون 1،2 لمن ال

نادك حاصل على الشهادة زيتون الجدير بالذكر أن زيت 
األلمانية، وكذلك  CERESالعضوية من شركة سيرس 

حصل هذا المنتج على جائزة زيت الزيتون العضوي البكر 
خالل سبعة سنوات متتالية  BIOLالممتاز العالمية 

 CiBiم( والتي نظمت من قبل 1132 –م 1114)
 .IFOAMالمدعومة من قبل وزارة الزراعة اإليطالية والل 

 

 منتجات زراعية اخرى

ها بالجوف, وتم إنتاج تنتج نادك الفاكهة في مشروع
 طن من ثمار الفاكهة العضوية خالل العام. 3،321

وادي بها مشروعي في العضوية تنتج نادك التموركما 
طن من  134وقد بلغ إجمالي اإلنتاج  ،حرض والدواسر 
م من عدة أصناف أهمها 1132 عام خاللالتمور 

  .(يصقعال –خالص ال – برحىال)

حيث تم انتاج العسل الطبيعي  بإنتاج تقوم نادك كذلك
  .العام جرام هذا( كيلو 1،111)من  ما يقرب

 كثرأتم انتاج أيضا تقوم نادك بزراعة محصول البصل حيث 
احتياجات  ةتلبيخالل العام ل البصلطن من  31،111من 

 المستهلك. 

 عمليات انتاجية أخرى

 محطة تسمين العجول

يتم تحويل العجول من مزارع األبقار بمشروع حرض الى  
محطة التسمين في مشروع حائل بطاقة إنتاجية قدرها 

م تم بيع ما يقارب  1132رأس في العام وخالل  31،111
مخلفات هذل  االستفادة من ويتمرأس،  31،111

 السماد الطبيعي) مبوستالكالمحطة في تصنيع 
ي مختلف حقول بالمشروع واستغالله ف( المركب

 .المشروع

 الزراعة العضوية

استمرت الشركة في تطبيق برنامج الزراعة العضوية  
على أشجار النخيل في مشروعي حرض ووادي 

الدواسر وأشجار الزيتون والفاكهة في مشروع الجوف، 
ويدعم ذلك وجود مزارع األبقار وتوفر السماد الطبيعي 

العضوية، وتم  بكميات كبيرة تساعد في عمليات الزراعة
تجديد الحصول على شهادة الزراعة العضوية من 

األلمانية، كما تم تسجيل نادك  CERES الشركة المانحة
 IFOAM زراعات العضوية بألمانيالللدى االتحاد الدولي 

 .كشركة رائدة في مجال اإلنتاج العضوي بالمملكة

 مبوستمشروع الك

طتها سعياُ من الشركة في التكامل في جميع انش 
وترشيد التكاليف فقد قامت الشركة بتدوير المخلفات 
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)السماد  الكمبوستمن قطيع االبقار لديها وتصنيع  
المادة الناتجة من عملية  وهي تلك الطبيعي المركب(

التخمير والتحلل للمخلفات النباتية والحيوانية بعد فرز 
واستبعاد المواد الصلبة، إلنتاج السماد العضوي 

ظرا  ن والبيئةلشكل النافع للتربة والنبات الطبيعي با
 زيادة لها دور كبير في الحتوائه على عناصر عضوية

 بالعناصر الغذائية وامداد النبتةنشاط األحياء المجهرية 
في زيادة قابلية التربة لالحتفاظ بالميال ويساعد كذلك 

 ويقلل من تكاليف األسمدة الكيميائية.

 األبحاث الزراعية

الشركة بإجراء البحوت والدراسات العلمية الرامية تهتم  
إلى تطوير منتجاتها حيث يوجد بالشركة مختبر علمي 
بمشروع حرض مجهز بأحدت األجهزة العلمية والتي 

فيه كافة التحليالت الكيماوية للتربة والنبات  ىتجر
والميال ومدخالت اإلنتاج، ومن جانب آخر استمرت 

ى المحاصيل المختلفة الشركة في إجراء تجارب عل
والري بغرض تحسين اإلنتاجية والجودة وتخفيض تكلفة 
اإلنتاج، وذلك لمختلف المحاصيل بمشاريع الشركة ويتم 

االستفادة من النتائج في تحديث البرامج الزراعية 
  .للقطاع الزراعي وخفض تكلفة اإلنتاج

 ترشيد استهالك المياه

حفاظا  على هذا إدراكا  من نادك ألهمية ميال الري و
العنصر الحيوي الهام قامت الشركة بجهود كبيرة جدا  

لترشيد استهالك الميال في مشاريعها المختلفة 
  تتلخص في التالي: ل

زراعة الذرة الصفراء تحت نظام الري  تقنينتم  •
بالتنقيط للموسم الثاني حيث نجحت التجربة في 
خفض استهالك الهكتار من كميات الميال بنسبة 

اج االنتعدالت م ليس ذلك فقط بل زادت تقريبا ،لربع ا
 النظامويعتبر نجاح هذا  ،%31بنسبة  من كل هكتار

بجميع  هفي التوسع في تطبيقللشركة زا فحا
 .مشاريع الشركة

أحدت األجهزة والتقنيات  باستخدامالشركة ت مراست •
الحديثة في ترشيد الميال واألسمدة والمبيدات من 

تم تعميمه في جميع  والذي DACOMجهاز  مثل
إنذار نظام مشاريع الشركة حيث يوفر هذا الجهاز 

يعمل على قياس حيث انه  مبكر إلدارة المحاصيل
مدى كميات الميال المضافة وربطها بالظروف الجوية و

النبات، كما يعمل أيضا  على التنبؤ بحدوت  حاجة
األمراض الفطرية من خالل قياسات دقيقة للظروف 

 32المحيطة بواسطة األقمار الصناعية وإرسالها كل 
ول على التوصيات بواسطة ويتم الحص دقيقة،
 .اإلنترنت

 ستشاريينباالاستعانتها الشركة  تواصل •
من الجامعات ومراكز  الميالترشيد متخصصين في وال

ية األبحات للمشاركة في تحديد االحتياجات المائ
 ل واالستغاللترشيد المياللمحاصيل في كل منطقة و

األمثل لوحدة المساحة عن طريق زيادة مساحة 
الحقل بنفس إمكانيات الري السابقة للعديد من 

كفاءل في  ألعلىالوصول  حاصيل المزروعة بهدفالم
 .ترشيد الميال

 لصغار المزارعين التدريب والتطوير

 خدمة وتأهيلعلى القيام بدورها في  نادكحرصت 
فقد قامت  ،المزارعينوخصوصا  صغار  المزارع السعودي

الشركة بالتعاون مع وزارة الزراعة بعقد عدد من الدورات 
التدريبية وورش العمل الفنية المتخصصة في مشاريع 

ن من قبل الوزارة الشركة لعدد من المتدربين المرشحي
 عدد من التعاون مع تمذلك كو، م1132خالل عام 

عمل  ورش عقدلدات للمبيكات العالمية المنتجة الشر
 وذلك االستخدام اآلمن للمبيدات و التعامل معها عن

 .حرصا  على صحة المزارع والمستهلك

 توفير أراضي زراعية للمستقبل

ملكة العربية ندرة وشح موارد الميال في المل نظرا  
مجموعة من  الرشيدةاتخذت الحكومة  فقدالسعودية 
بوقف شراء القمح من  كان اولها القرار القاضي القرارات

مل اخر سنة  1132سنة  وان تكونالمزارعين المحليين 
 .القمح من المزارعين المحليينيتم فيها شراء 

 الميالفي خطوة مماثلة نحو الحفاظ على موارد و
 الوزراء الموقرصدر قرار مجلس  المملكة،الشحيحة في 
زراعة األعالف واعطى  مل بإيقاف 1132في اخر عام 

 .ليدخل القرار حيز التنفيذ الت سنواتمهلة ث

من المحاصيل  تعتبر وحيث أن محصول األعالف الخضراء
و المكون الرئيسي لتغذية قطيع الشركة  االستراتيجية
أراضي  علىلحصول با الشركةفقد بادرت  من االبقار

وقد قامت  المحصول، لزراعتها بهذاخارج المملكة 
 1111مساحة استصالح وزراعة البدء في الشركة ب

 بشكل أساسي وزراعتهافي جمهورية السودان  هكتار
من االعمال  %22من  ما يقرب تم إنجازو باألعالف

 .للمرحلة االولى من هذا المشروع
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  فريق عمل نادك

ا في سبيل  ال تدخر الشركة جهد 
 ا  وظفيها، إيمانتطوير أداء ومهارات م
هو عماد نموها بأن العنصر البشري 

 المستدام. 

 نادكومن هذا المنطلق، قامت 
 المستدامة تنميةال بالتركيز على

 المحافظةلضمان  ،مواردها البشريةل
دعم خطط والكفاءات الالزمة  على

أهداف الشركة  لتحقيقالتطوير 
واستراتيجياتها 

 .الطموحة

عام وخالل 
، نجحت 1132

في  الشركة
من دا  عد فعيلت
 مبادراتال

لتطوير الهامة 
الموارد البشرية 

كان بالشركة 
 :أبرزها ما يلي

 ا  تعزيز •
الستراتيجية 

 الشركة
إلى  ةالرامي

توطين 
الكوادر 

البشرية، 
 خطتهاواصلت الشركة تطبيق 

الخاصة بالسعودة والهادفة إلى 
استقطاب المزيد من الكوادر 

السعودية المؤهلة للعمل لدى 
م الشركة، حيث تم خالل عا

 124 وتأهيلم استقطاب 1132
 . ا  سعوديا  موظف

لتدريب لتولي نادك أهمية خاصة  •
من أجل تحسين أداء منسوبيها. 

نادك  ومن هذا المنطلق، قدمت
 ألف 11من  أكثر 1132خالل عام 

اعة تدريب في المجاالت س
من  أكثرشارك فيها  المختلفة

 .من موظفي الشركة    3411

تطبيق نظام التعلم اإللكتروني  •
 .لمنسوبي الشركة

إجراءات الموظفين  تمتةوأ تطوير •
الخدمة الذاتية على  في نظام
الترقيات ب يتعلقفيما  النظام

وتعديل الرواتب وحاالت النقل 
وتغيير المسمى الوظيفي، 

والتي تسهم في عمل إجراءات 
تغيير ملف الموظف بدون أوراق 

 .وبدقةفي إطار زمني محدد 
تحرص نادك دائما على تقديم  •

أفضل الخدمات للموظفين، بما 
في ذلك خدمات اإلسكان 

والسفر والتأمين الطبي 
للموظفين وأفراد عائالتهم، إلى 

جانب العديد من المزايا 
 .والخدمات األخرى

 السياسات وتطوير مراجعة •
واإلجراءات الحالية الخاصة 

بالصحة والسالمة والبيئة، ووضع 
 جميع شامل في سالمة نظام

من شأنه والذي أماكن العمل 
دعم ومواصلة التزام نادك تجال 

في  موظفيها وبيئة العمل
 الشركة

مجموعة  لموظفيهانادك تقّدم  •
 حيث يتم واسعة من فرص التطوّر

كيز على التدريب المهني التر

التدريب المتعدد و للموظّف
االختصاصات على الممارسات 

 يالمعرفة ف لى تبادلالعملية وع
 .مكان العمل

تطوير ثقافة اإلدارة 

 االحترافية

نحن في نادك، "نتطوّر باستمرار"، 
وينطبق هذا األمر على المدرّبين 
بشكل خاص الذين يعملون ليس 
فقط كقدوة لآلخرين، إنما أيضا  

كأشخاص يواجهون تحديات خاصة 
من ناحية التنفيذ العملي لركائز 

استراتيجية 
 .الشركة

بالنسبة إلى 
نادك، فإن 

هدف اإلدارة 
المحترفة هو 

تحقيق 
اإلنجازات 

والتركيز الكلي 
على اإلرضاء 
وعلى تطوير 

المهارات. هذا 
يعني أنه 

على المدراء 
التأكد من أن 

موظفيهم 
يحددون 
أهدافهم 
ويراجعونها ويراقبونها بشكل 

متواصل، ومن أنهم يطبّقون مفهوم 
المشاركة في عملهم اليومي 

تواصلون بشفافية فيما بينهم. وي
المدراء  يحرصذلك،  عالوة على

القوة لدى تعزيز نقاط على 
واإلشراف على تطوّرهم  موظفيهم،

والتأكد من حصولهم على المهارات 
الالزمة ليس فقط لتلبية المتطلبات 

 .الحالية إنما المستقبلية أيضا  

يتم دعم مدراء نادك في عملهم 
إدارة بمجموعة خاصة من وسائل 

الموارد البشرية مثل تقييم األداء 
ونماذج تحديد األهداف، كما يتم أيضا  

تعزيز المهارات اإلدارية من خالل 
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 والممارسة التدريبيةدورات ال
  .العملية

 ات متطوير تقنية المعلو

ادراكا  ألهمية تقنية المعلومات في  
وتحقيق  تطوير اعمال الشركة

عددا   انجزت الشركةاهدافها فقد 
خالل عام من مشاريع التطوير 

 ي:ما يلاهما مل  1132

االنتهاء من تطبيق نظام آلي  •
تكاملي لتنظيم وتخطيط أوامر 

اإلمداد  بنظاماإلنتاج وربطه 
 .والتموين

تشغيل نظام صيانة االصول  •
 ي الشركةالثابتة في مشروع

الورش  حائل إلدارةوحرض في 
ومراكز صيانة المعدات الزراعية 
مما سيسهم في إدارة وترشيد 
تكاليف صيانة الورش، إضافة إلى 
تسهيل عمليات الصيانة الوقائية 
مما يطيل عمر المعدات لخدمة 

 .أطول
استبدال خدمات االتصاالت عبر  •

مات بخد (VSAT) األقمار الصناعية
االتصاالت عبر شبكات الجوال 

1G/1G) ) سفر عن خفض مما أ
مضاعفة و في التكاليف كبير 
 .االداء

البصرية في جميع  تركيب األلياف •
بمشروع الشركة  رمزارع األبقا

 .بحرض
تم تطوير خدمات التواصل  •

إلى المنصة رقم  (IPT) الرقمي
لتقديم مزايا عديدة متقدمة  31

مثل التواصل المرئي وخدمات 
الهاتف الجوال واألجهزة اللوحية، 

تخفيض مصاريف السفر مما يتيح 
 .واالتصاالت الداخلية والدولية

االنتهاء من تجهيز مركز  •
المعلومات البديل والذي يؤمن 
بإذن هللا استمرارية سير العمل 

 .٪44بنسبة تزيد عن 
تعزيز أنظمة أمن المعلومات  •

بحزمة جديدة متطورة من أنظمة 
المراقبة والتحكم لدعم حماية 
أكبر ألنظمة الشركة وضمان 

االستجابة السريعة لحاالت 
  .الطوارئ

تشغيل خدمات الحوسبة  •
السحابية لدعم أجهزة الحاسب 
الشخصي مما كان له أكبر األثر 

في خفض تكاليف التشغيل 
 .واألصول

االنتهاء من تنفيذ المرحلة األولى  •
لنظام تتبع المركبات ومراقبة 
درجات الحرارة داخل جميع 

الشاحنات أثناء نقل المنتجات 
ن المستودع المركزي في م

حرض وإلى جميع منافذ التوزيع 
في جميع أنجاء المملكة ودول 
ثر الخليج العربي، مما كان له األ

 .الكبير في ضمان جودة المنتجات
 أضيفت العديد من البرامج •

 Sales) لنظام المبيعات والخواص
Pro)  بما يدعم متابعة التحصيل

 إجراءات ةمع العمالء، وأتمت
العمل وفق الصالحيات 

والسياسات المعتمدة، إضافة 
إلى إعادة هيكلة موازنة 

معلومات  يعطيالمبيعات بما 
قنوات البيع  عن أكثرتحليلية 
 .المختلفة

تم االنتهاء من تطوير نظام جديد  •
 راتيجية التصنيع منيتفق مع است

الهدر في  اجل دعم كفاءة ادارة
المواد الخام وخطوط اإلنتاج خالل 
عملية التصنيع، ويجري العمل 
حاليا على تركيب وتشغيل 

 .النظام
تم تطبيق وتشغيل نظام الخدمة  •

الذاتية لتقنية المعلومات وإدارة 
التغيير مع خدمات الدعم الفني 

 (ITIL) عن بعد وفق معايير
العالمية، بما يتيح للموظفين 

آليا ومتابعة تسجيل طلباتهم 
اإلجراءات التي تتم بخصوص 
طلباتهم على مدار الساعة. 
ويوفر النظام توجيه وتصعيد 

الطلبات آليا لإلدارات المختصة 
في تقنية المعلومات إلنجاز 

العمل في أسرع وقت، باإلضافة 
إلى تقديم قاعدة معرفية 
للموظفين وإدارة تقنية 

المعلومات بجميع ما يتعلق 
 .الفنيالدعم  بخدمات

جهود اإلعالمية ال
 وخدمة المجتمع

بالجهود  نادكفي إطار اهتمام 
فقد  المجتمع،اإلعالمية وخدمة 

قامت الشركة بالعديد من البرامج 
م 1132خالل عام  في هذا المجال

 :ما يلي منها

التعريف بأعمال الشركة من  •
خالل نشر العديد من األخبار 
الصحفية المتعلقة بأنشطة 

ومنتجاتها ومشاركاتها الشركة 
االجتماعية عبر وسائل اإلعالم 

 .المتنوعة
من منطلق مسؤوليتها  •

االجتماعية، قامت نادك برعاية 
عدد من البرامج الوطنية الخيرية 

بالتعاون مع العديد من 
المؤسسات الوطنية التعليمية 

والطبية والخيرية، كان من أبرزها 
)اليوم الوطني للمملكة، واليوم 

ي للسكر، وكسوة الشتاء العالم
بالتعاون مع جامع الملك سعود، 
ومدينة الملك عبد العزيز للحرس 

الوطني، والمستشفى 
العسكري، والمستشفى العام 

بالدمام، وبرامج كلية طب 
األسنان بجامعة الملك سعود، 
وبرامج المسؤولية االجتماعية 

 ت.ادي الشعب باإلمارالن
ضمن الجهود اإلعالمية لزيادة  •

تعريف بالشركة وترويج منتجاتها ال
في المحافل المحلية والدولية، 
حرصت نادك على المشاركة 

عارض الزراعية بفعالية في الم
المعرض والغذائية، ومنها 

الزراعي السعودي بالرياض، 
ومعرض الخليج الدولي لألغذية 

 .بدبي
تنظيم زيارات رسمية لعدد من  •

مساهمي الشركة وكبار 
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الخارجية  الشخصيات والوفود
لمشروع الشركة في حرض 

لالطالع على مدى التطور الذي 
حققته نادك في مجاالت اإلنتاج 

النباتي والحيواني والتصنيع 
 .الغذائي

دأبت الشركة على دعم  •
كافة برامج وزارة التربية 

والتعليم عبر تكثيف جهودها 

 21بالتعاون مع أكثر من 
مدرسة على مستوى 
المملكة لتفعيل برامج 

لتغذية الصحية وترسيخ ا
مفاهيم الغذاء السليم عبر 

ألف  321تقديمها أكثر من 
عبوة حليب ومشتقاته، 

إضافة إلى دعم برامج الصحة 
والرشاقة في عدد من 

جامعات المملكة عبر 
الشراكة المستدامة مع 

برامج خدمة المجتمع في 
جامعات في  31أكثر من 

 .مختلف مناطق المملكة
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  شهاداتالجوائز وال

   التي حصلت عليها نادك والشهادات الجوائز

 

وهذا يضاف إلي رصيد نادك من الجوائز والشهادات التي 
 :ومن أهمها حصدتها خالل السنوات الماضية
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Kantar World Panel 

 31تصنّف نادك بين أكثر 
تجارية شهرة في  عالمات

العربية السعودية  المملكة

 1132لعام 

2 

 

فوربس تكرم نادك كأحد 
أقوى الشركات في 

مجال الغذاء في العالم 
 العربي

3  
 

زيت زيتون  ألفضلجائزة 
 في العالم

4 

1  
 

المؤتمر العالمي  ائزةج
 1132لريادة األعمال 

 

عالمة  311أكثر جائزة 

تأثيراتجارية سعودية   

 

6  

 

Oracle للتميز    جائزة 

5 

http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=237671&CategoryID=2
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 …كل يوم 
من نتأكد 

جودة وسالمة 
منتجاتنا بأالف 

االختبارات 
لتقديم أفضل 

جودة 
يستحقها 
 أطفالنا 
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 ت المالية الرئيسيةبياناال -

 

 تحليل المبيعات -

 

مصاريف تحليل ال -

 التشغيلية

 

رأس المال العامل  -

 تمويلوال

 

 

 ثانيالجزء ال
 

األداء 

 المالي
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 المالية الرئيسية بياناتال

مليون لاير  31331حيث بلغ صافي الربح  1132في عام  نموا  جيدا  حققت الشركة الوطنية للتنمية الزراعيية 
مدعومه  %31324مبيعات الشركه بنسبة  حيث نمت,  1131في عام مليون  31231مقارنة بصافي ربح قدرل 

ونمت مبيعات  %431ي بنسبة بنمو مبيعات قطاعي الشركه حيث نمت مبيعات قطاع األلبان والتصنيع الغذائ
مقارنة بالعام الماضي, وما صاحب ذلك من زيادل  محصودةنتيجة زيادة الكميات ال %2433القطاع الزراعي بنسبة 

في تكلفة المبيعات وتحسن مجمل الربح ، وقد صاحب ذلك النمو زيادة في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف 
زيادة تكلفة التمويل والتسهيالت البنكية الناتجة  الىة الشركة باالضافة العموميه واإلداريه نتيجة توسع انشط
لمخصص الزكاة أثرا  سلبيا على صافي الربح بينما أثرت اإليرادات  كما كانمن التوسعات الرأسمالية للشركة , 

 .األخرى إيجابا  على صافي الربح مقارنة بالفترل المماثله من العام السابق

 قائمة المركز المالي 

 (سعوديمليون لاير ) البيان 5002 5004 5003 5005 5000

 موجودات متداولة  44234 41432 21132 21134 41233

 طويلة األجل -األصول األخرى  11432 12132 11134 14232 13434

 األصول الثابتة والحيوية 1،11131 1،11131 3،22134 3،23131 3،12131

 إجمالي الموجودات 3,852.7 3,458.8 5,992.2 5,605.4 5,340.7

 مطلوبات متداوله 3،12134 3،31133 3،11231 24133 44331

 مطلوبات غير متداولة  3،12231 3،14432 21232 21431 12232

 إجمالي المطلوبات  5,460.5 5,069.9 0,843.0 0,259.2 0,578.8

 المال المدفوعرأس  22131 21131 41131 41131 41131

 األحتياطيات واألرباح المدورة 24134 22431 22131 12131 14131

 حقوق المساهمين  0,364.6 0,529.0 0,025.4 0,083.0 0,063.0

 إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين 3,852.7 3,458.8 5,992.2 5,605.4 5,340.7

 

  الدخلقائمة 

 سعودي(مليون لاير ) البيان 5002 5004 5003 5005 5000

 المبيعات 1،12133 1،12131 3،41233 3،21232 3،22232

 تكلفة المبيعات (3،13231) (3،14231) (3،11131) (3،14134) (3،11232)

 إجمالي الربح 936.7 772.0 704.7 636.2 249.8

 مصاريف إدارية وبيع وتوزيع  (21334) (41231) (22132) (23131) (11431)

 تكلفة التمويل والتسهيالت البنكيه  (1232) (1232) (1234) (1231) (1432)

 مصروفات وإيرادات أخرى  (131) (131) 434 3134 3132

 الزكاة (232) (132) (132) (3131) (3131)

 صافي الدخل 040.3 007.5 000.5 92.7 90.3
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 النقديةالتدفقات  قائمة

 سعودي(مليون لاير ) البيان 5002 5004 5003 5005 5000

 التشغيلية األنشطةمن  النقديةالتدفقات  21131 12231 31431 13232 11233

 األنشطةصافي استخدامات النقد في  (41134) (22334) (11234) (14133) (32134)
 االستثمارية

 التمويلية األنشطةصافي النقد من  31334 12132 11331 2431 (4434)

      

 الرئيسية ماليةمؤشرات الال

 المؤشر 5002 5004 5003 5005 5000

 العائد على المبيعات  431٪ 231٪ 231٪ 232٪ 234٪

 العائد على حقوق المساهمين  3131٪ 232٪ 232٪ 232٪ 234٪

 نسبة القروض الى حقوق الملكية  31132٪ 31332٪ 31332٪ 4234٪ 2231٪

 نسبة نمو المبيعات  3134٪ 232٪ 3334٪ 3134٪ 234٪

 نسبة الربح التشغيلي من المبيعات  231٪ 233٪ 432٪ 233٪ 232٪

 ربحية السهم * 332 331 331 331 331

 مليون سهم  22على أساس  ربحية السهم احتساب* تم      
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 تحليل المبيعات 

 المبيعات بالقطاع تحليل

نسبة من 

 5004مبيعات 

نسبة من 

 5002مبيعات 

نسبة 
 التغير

 سعودي(مليون لاير ) البيان 5002 5004

  الغذائيقطاع األلبان والتصنيع  1،11233 3،22232 431٪ 2231٪ 4132٪

 القطاع الزراعي  11431 344.2 24.3% 3131٪ 432٪

 إجمالي المبيعات  5,324.0 5,075.4 03.6% 000.0% 000.0%

 

 نمتقد قطاع االلبان والتصنيع الغذائي والقطاع الزراعي و :رئيسيين اعمال ا على قطاعيتعتمد نادك في أعماله
لبان مبيعات قطاع األ بالعام السابق مدعومة بنمومقارنة  %1343بنسبة  1132خالل العام المالي  الشركة مبيعات

لزيادة الكميات المنتجة. نتيجة %2433بنسبة بيعات القطاع الزراعي م نموو %431 نسبةبوالتصنيع الغذائي   

 حسب المنتحتحليل المبيعات 

 سعودي(مليون لاير ) البيان 5002 5004 نسبة التغير 

  األلبان الطازحه ومشتقاتها 41232 21131 3132٪

 لبان طويلة األجل ومشتقاتهااأل  24432 22133 134٪

   العصائر 14234 11232 431٪

  منتجات زراعيه 14231 31231 2431٪

  أخرى مبيعات 33433 33134 133٪

 إحمالي المبيعات  5,324.0 5,075.4 03.6%

 

 ومشتقاتها الطازجةاأللبان 

الزبادي واللبن و الحليب :تشتمل علىو للشركة الرئيسيةالمنتجات  منومشتقاتها  الطازجةتعتبر منتجات األلبان 
وبمعدل نمو بلغ  مليون لاير 41232الى  المبيعات منهات حتى وصل واصلت نموهاوالتي  الطازجة والقشطةواللبنة 
 عن العام السابق.  % 3132

  الطازجةالعصائر 

والتي تم اضافتها خالل   Premium المميزةالعصائر  وفئة الطازجةاسعه ومتنوعه من العصائر نادك مجموعه و تنتج
 بلغتو % 431معدل الطازجة بوقد نمت مبيعات العصائر ترضي رغبات المستهلك من حيث جودتها وتنوعها العام ل

 .مليون لاير 14234 مبيعاتها

 ومشتاقاتها  طويلة األجل األلبانمنتجات 

وقد وصلت مبيعات  ،سوقهاوتتميز بكبر حجم الواعدة بالشركة الفئات  طويلة األجل من الحليبتعتبر منتجات 
 .الماضي مقارنة بالعام % 134مليون لاير وبمعدل نمو بلغ  221منها حوالي  الشركة
 زراعية منتجات

وخصوصا فئة الخضروات وبعض المحاصيل األخرى  1132شهد القطاع الزراعي بشكل عام نموا كبيرا خالل العام 
 مليون لاير سعودي 142مقارنة بمبيعات العام الماضي وبصافي ايراد بلغ  %24حيث نمت مبيعاتها بنسبة 
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 مبيعات أخرى
العجول والقمح والتمور وبعض المنتجات األخرى وبلغ زيت الزيتون و ات على مبيع الفئةوتشتمل مبيعات هذل 

 .1132مليون لاير خالل العام  334هذل المنتجات  مبيعاتصافي 

 

 التوزيع الجغرافي للمبيعات

نسبة 

 التغير 

نسبه من 

 اإلجمالي 
5004 

نسبه من 

 اإلجمالي 
 سعودي(مليون لاير ) البيان 5002

 المملكة العربية السعودية  3،42134 2132٪ 3،42331 2134٪ 3234٪

 دول مجلس التعاون الخليجي وأخرى  12131 3431٪ 11333 3431٪ 131٪-

 إجمالي مصاريف التشغيل  5,324.0 000.0% 5,075.4 000.0% 03.6%

 

قطاع وال الغذائيالتصنيع نمو قطاعي األلبان وب مدعومةنموا كبيرا  السعودية العربية بالمملكةحققت المبيعات 
مقارنة  %3234بما نسبته  السعودية العربية المملكةالشركة في الزراعي مما كان له األثر في زيادة مبيعات 

تيجة ننتيجة لتوقف البيع تماما والدول االخرى جلس التعاون الخليجي مبيعات دول م بينما انخفضت السابق،العام ب
 الدول.في بعض للوضع االمني 
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 التشغيلية المصاريفتحليل 

 ريف التشغيليةاالمص

 

في عمليات والتوسع م المبيعات زيادة حج نتيجةمقارنة بالعام الماضي  %3131بنسبة  التشغيليةزادت المصاريف 
 .الشركة

 رأس المال العامل والتمويل

 تحليل رأس المال العامل 

 سعودي(مليون لاير ) البيان 5002 5004 5003 5005 5000

  المتداولةاألصول  44234 41432 21132 21134 41233

  المتداولةالخصوم  3،12134 3،31133 3،11231 24133 443

 رأس المال العامل  88.3- 073.3- 066.7- 95.2- 345.9-

 مليون. 2231السنوات الخمس الماضية ليبلغ انخفض عجز رأس المال العامل الي ادني مستوي خالل 

  

نسبة من 

 المبيعات 
5004 

نسبة 

 التغير 

نسبة من 

 المبيعات 
 سعودي(مليون لاير ) البيان 5002

  المباعة البضاعةتكلفة  3،13231 4131٪ 431٪ 3،14231 4134٪

 مصاريف البيع والتوزيع  41131 1432٪ 3431٪ 21231 1232٪

  واإلدارية العموميةالمصاريف  33431 233٪ 1431٪ 4131 131٪

  التشغيليةاجمالي المصاريف  5,029.0 90.7% 05.5% 0,954.6 95.9%
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  التمويلتحليل 

 5004مقارنة بالعام  5002خالل العام  المحليةحركة القروض من البنوك 

 

 

 

 

 

 

 

 5002ديسمبر  30والرصيد كما في  المحليةتفاصيل حركة القروض من البنوك 

 

  فترة القرض
الرصيد 

  النهائي

تسديدات 

عام خالل 
5002 

إضافات 

خالل عام 
5002 

الرصيد 

  االفتتاحي
 سعودي(مليون لاير ) البيان

 البنك األهلي التجاري  24131 1،14131 1،23131 13134 شهر  21 - 1

 بنك الراجحي  12131 3،41433 3،24231 11331 شهر  21 – 1
 البنك السعودي الهولندي  11132 3،14432 3،12331 12132 شهر  12 - 1 

 البنك السعودي البريطاني  13333 24133 24434 32334 شهر   41 – 1

  لالستثمارالبنك السعودي  32232 12131 11133 11232 شهر  41 – 1
 بنك األنماء  1 21131 14132 14132 شهر  41 – 1

 بنك الرياض  4131 34134 34132 11 شهور 1

  0,776.7 7,543.9 7,402.2 0,602.0 
ديسمبر  30الرصيد كما في 

5002 

 

 5002ديسمبر  30والرصيد كما في  الحكومية صناديقالحركة القروض من 

القطاعين الرئيسيين لها كما  في الرأسماليةلتمويل التوسعات  الحكوميةصناديق العقود مع  عدةالشركة  أبرمت
 :يلي

 قيمته غتض بلقربلتمويل توسعاتها في مصانع األلبان والعصائر  الصناعية التنميةمع صندوق  اتفاق الشركة أبرمت
وتنتهي  1131سبتمبر  12بدأت في  سنويةفعات نصف على د ضا القرمليون لاير ويتم دفع مستحقات هذ 31231
 مقابل رهن المصنع وقطعة األرض المقام عليها. ةكللشروقد تم منح هذا القرض  1132يناير  31في 

 :الصناعية التنميةض صندوق ويوضح الجدول التالي حركة قر

  

 سعودي(مليون لاير ) البيان 5002 5004 نسبة التغير 

 الرصيد االفتتاحي  1131 4132 14341٪-

n/a 1 1  اإلضافات خالل السنة 

 مصاريف التمويل المؤجلة  333 333 1311٪

 المسدد خالل السنة  3432- 3232- 33311٪

 ديسمبر  30الرصيد كما في  56.0 44.4 40.40%-

 

نسبة 

 التغير 
 سعودي(مليون لاير ) البيان 5002 5004

  االفتتاحيالرصيد  3،41231 3،11431 1133٪

 اإلضافات خالل العام  2،13232 4،22231 3134٪

 التسديدات خالل العام  2،11134- 4،13434- 3134٪

 5002ديسمبر  30الرصيد كما في  0,776.7 0,602.0 00.7%
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 434 لغبمب الشركة في انتاج الزيتون لتمويل توسع الزراعيةوق التنمية مع صند تمويل اتفاقيتيالشركة  أبرمت
 1112سبتمبر  2وتنتهي في  1132أغسطس  32في  تبدأ سنويةض على دفعات وسداد القر ويتم ،مليون 

 زراعية:ال التنميةويوضح الجدول التالي حركة قروض صندوق 

 

 سعودي(مليون لاير ) البيان 5002 5004 نسبة التغير 

 الرصيد اإلفتتاحي  434 234 22321٪

 اإلضافات خالل السنة  1 131 311311٪-

n/a 1 -131  التسديدات خالل السنة 

 5002ديسمبر  30الرصيد كما في  9.7 9.9 0.60%-

 

  استحقاقهاومواعيد  القائمةبيان بالقروض 

 سعودي(مليون لاير ) البيان 5002 5004 نسبة التغير 

 أقل من سنه  221 21432 34311٪-

 من سنه الى سنتين  44231 12433 14321٪

 من سنتين الى خمس سنوات  214 12133 2321٪

 أكثر من خمس سنوات  1233 432 141321٪

 5002ديسمبر  30الرصيد في نهاية  0,805.20 0,629.30 9.50%
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باء ساعد األن
واألمهات 
 صحةب باإلهتمام

من خالل  ناطفالأ
أجود تقديم 
الغذاء  انواع

حيث الصحي, 
التغذية أن 
هي  سليمةال

أساسي جزء 
تنمية من 

 عقولهم
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 ثالثالجزء ال

حوكمة 

الشركة 

 والتزاماتها

 تطبيق متطلبات الئحة الحوكمة -

 اإلدارة مجلس -

 اإلدارة مجلس تكوين -

 وكبار اإلدارة مجلس أعضاء مصلحة -

 لتنفيذيينا

 االدارة مجلس لجان -

 األرباح توزيع في الشركة سياسة -

 العالقة ذوي أطراف مع التعامالت -

 الشركة في الداخلية الرقابة -

 والغرامات النظامية المدفوعات -

 الشركة على المفروضة

 المستقبلية الخطط -

 المخاطر -

 الدولية المحاسبة المعايير تطبيق -

 اإلدارة مجلس إقرارات -

 اإلدارة مجلس توصية -
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 تطبيق متطلبات الئحة الحوكمة

لدى الشركة نظام حوكمة معتمد يتوافق مع احكام الئحة حوكمة الشركات الصادر من هيئة السوق المالية والذي 
ممارسات التي تكفل حماية حقوق البأفضل  االلتزام ضمانمن أجل الشركة  المنظمة إلدارةالقواعد والمعايير  يتضمن

  .المساهمين وحقوق أصحاب المصالح

 

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

      

 رقم المادة موضوعها المطبق منها

   

 الثالثةالمادة  الحقوق العامة للمساهمين كلها

 كلها
تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على 

 المعلومات
 المادة الرابعة

 المادة الخامسة حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة كلها

كلها فيما عدا البند 
 )ب( و )د(

 المادة السادسة حقوق التصويت

 السابعةالمادة  حقوق المساهمين في أرباح األسهم كلها

 المادة الثامنة السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح كلها

 المادة التاسعة اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة كلها

 المادة العاشرة الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة كلها

 المادة الحادية عشرة مسئوليات مجلس اإلدارة كلها

 الثانية عشرةالمادة  دارةتكوين مجلس اإل كلها

 المادة الثالثة عشرة لجان مجلس اإلدارة واستقالليتها كلها

 المادة الرابعة عشرة لجنة المراجعة كلها

 المادة الخامسة عشرة لجنة الترشيحات والمكافآت كلها

 اجتماعات لجنة مجلس اإلدارة وجدول األعمال كلها
المادة السادسة 

 عشرة

 المادة السابعة عشرة وتعويضاتهممكافآت مجلس اإلدارة  كلها

 المادة الثامنة عشرة تعارض المصالح في مجلس اإلدارة كلها

 

مالم يطبق من الئحة حوكمة الشركات يقتصر على البند )ب( من المادة السادسة والمتعلق بنظام التصويت التراكمي 
 بإلزاميتهالتطبيق لحين صدور ما يفيد  تأجيل هذاالختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة، حيث قرر المجلس 

كما لم يطبق البند )د( من نفس المادة لكون مسئولية تطبيقه  والصناعة،من هيئة السوق المالية او من وزارة التجارة 
  تخص المستثمرين من ذوي الصفة االعتبارية.
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 مجلس اإلدارة

 

 

 

  

 اإلدارة رئيس مجلس –الراجحي  العزيزسليمان بن عبد الشيخ 

الشيخ سليمان الراجحي شريك مؤسس مصرف الراجحي، أول بنك إسالمي في المملكة وأحد أكبر البنوك اإلسالمية في  
العالم، كما يملك العديد من الشركات في التنمية الزراعية والغذائية والصناعية في المملكة وخارجها مثل دواجن الوطنية، 

.الوطنية للنقل باإلضافة إلى دواجن الوطنية الوطنية للصناعة،  

إنشاء شركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة، لتكون الذراع االستثماري إلدارة الوقف، بينما تقوم مؤسسة سليمان بن وقد قام ب
ع الخيرية وأعمال ي المشاريعبد العزيز الراجحي الخيرية بإدارة القسم الخيري وتوزيع الريع القادم من القطاع االستثماري ف

المتنوعة.الخير  

 عضو مستقل عضو مستقل

 

 عضو مستقل

 

 عضو مستقل

 

عضو غير 
 تنفيذي

 

 عضو منتدب

 تنفيذي

محمد بن عبد هللا 
 أبو نيان

سمير بن علي 
 قباني

احمد  بن مازن
 الجبير

فهد بن ثنيان 
 الثنيان

عبد  بن سامي
النحيط الرحمن  

بن محمد عبد العزيز 
 البابطين

 اإلدارة مجلسأعضاء 
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 اإلدارةتكوين مجلس 

 

مجلس اإلدارة انتخاب  

 الحالي اإلدارة مجلس م 1132 عام من مارس منسابع عشر ال في المنعقدة العادية غير العامة الجمعيةانتخبت  لقد
 اإلدارة، مجلس أعضاء أسماء توضح التالية والجداول .سنوات ثالت ولمدة م1132األول من ابريل من عام  من اعتبار ا

 ُعقدت التي المجلس باجتماعات حضورهم وسجل األخرى، المساهمة بالشركات وعضويتهم عضويتهم، وصفة ومناصبهم،
 م 1132 عام خالل

 
          

 الشركات التي هو عضوا في مجالس إداراتها 
 االسم المنصب نوع العضوية

 مدرجةمساهمة  مساهمة غير مدرجة

 غير تنفيذي أسمنت ينبع 
رئيس مجلس 

 اإلدارة
 سليمان بن عبد العزيز الراجحي

 محمد بن عبد هللا أبو نيان عضو مستقل مبكو 

 النحيط نعبد الرحم بن سامي عضو غير تنفيذي - 

 سمير بن علي قباني عضو مستقل - 

 ثنيان الثنيانفهد بن  عضو مستقل أسمنت اليمامة الوطنية للبناء والتسويق

للتنمية  ديار الخزامى
 العقارية

 شركة بوان 

 شركة رعاية   احمد الجبير بن مازن  عضو  مستقل

 الصقر للتأمين

 - 
عضو منتدب 
 )تنفيذي(

 عبد العزيز بن محمد البابطين عضو

  



 

   نادك 5002التقرير السنوي  42   

 

  مجلس الأعضاء اجتماعات مجلس االدارة ومكافآت   

 333113111 المجلس م اربعة اجتماعات حضورية، و بلغت مستحقات 1132لغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام ب  
 ت .آمكافلاير /  3،1213111 و  بدل حضورلاير  213111منها لاير 

 

              

 مكافأة
بدل 
 الحضور

 االولاالجتماع  االجتماع الثاني االجتماع الثالث االجتماع الرابع
 االسم

  1132فبراير 32 1132مارس 32  1132أبريل  34 1132ديسمبر  2

سليمان بن عبد العزيز  √ √ √ √ 31،111 321،111
 الراجحي

321،111 4،111 √ x x √ 
محمد بن عبد هللا أبو 

 نيان

 سمير بن علي قباني √ √ √ √ 31،111 321،111

321،111 4،111 x √ √ √  الثنيانفهد بن ثنيان 

عبد العزيز بن محمد  √ √ √ √ 31،111 321،111
 البابطين

321،111 1،111 x √  م13/11/1132بدأت العضوية في 
عبد  بن سامي
 النحيط نالرحم

 احمد الجبيربن مازن  م13/11/1132بدأت العضوية في  √ √ 4،111 321،111

عبد هللا محمد بن  √ √ م13/11/1132انتهت العضوية في  4،111 321،111
 الشيحة

عبد الوهاب بن صالح  √ √ م13/11/1132انتهت العضوية في  4،111 321،111
 الراجحي

 

          

 (لاير السعودي) البيان أعضاء تنفيذيين أعضاء غير تنفيذيين أعضاء مستقلين اإلجمالي

 بدل حضور 31،111 32،111 12،111 75,000

 تمكافآ 321،111 111،111 411،111 0,020,000

 اإلجمالي 065,000 302,000 642,000 0,055,000

 

 مكافآت وتعويضات اعلى خمسة من كبار التنفيذيين

بضمنهم العضو المنتدب لاير  3431143421مبلغ م  1132على خمسة من كبار التنفيذيين خالل عام أبلغت تعويضات 
 مكافآت.لاير  131143124بدالت و لاير  433223122رواتب و لاير  231123132منها  المالي،والمدير 
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م في أسه وكبار التنفيذيينمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة 
 الشركة

 وأوالدهم القصر في أسهم الشركة وأزواجهمأعضاء مجلس مصلحة 
في  وأي تغيرات حدثت مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركةالجدول التالي يوضح 

 خالل العامالملكيات 

              

إجمالي 

نسبة 
التملك 

نهاية 

 العام

إجمالي 
األسهم نهاية 

 العام

أزواجهم 
وأوالدهم 

 القصر

نسبة 
التغير 

خالل 
 العام

صافي التغير 
في عدد 

األسهم 
 خالل العام

نسبة 
الملكية 

في بداية 
 العام

عدد األسهم 

 في بداية العام
 االسم

 سليمان بن عبد العزيز الراجحي 111،121 1321٪ 11،112 31311٪ 241،411 414،211 3311٪

 محمد بن عبد هللا أبو نيان 3،221 - 322 31311٪ - 3،412 -

11311٪ 32،111،111 - 31311٪ 3،111،111 11311٪ 31،111،111 
عبدالرحمن النحيط بن سامي 

  (حصة الدولة ممثل)

 بن علي قبانيسمير  1،211 - 111 31311٪ - 1،211 -

 فهد بن ثنيان الثنيان 111،223 1314٪ (41) 11311٪- - 331،414 1332٪

 مازن بن احمد الجبير 3،111 - 311 31311٪ - 3،311 -

 عبد العزيز بن محمد البابطين 1،211 - 31،341 141311٪ - 31،441 -

 

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

 خالل العامالملكيات 

 

                

إجمالي 
نسبة التملك 

 نهاية العام

إجمالي 

األسهم 

نهاية 
 العام

أزواجهم 
وأوالدهم 

 القصر

نسبة 
التغير خالل 

 العام

صافي التغير 

في عدد 

األسهم 
 خالل العام

نسبة 

الملكية 

في بداية 
 العام

عدد 

األسهم 

في بداية 
 العام

 االسم

 أنور عبدالوهاب عبدالهادي محمد 114 - 11 31311٪ - 112 -
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 لجان مجلس االدارة

 ، فيما يلي"اللجنة التنفيذية" و "الترشيحات والمكافآت " لجنة  و "ةلجنة المراجع"  لجان وهيالشركة ثالثة  لدى
 : بأسماء أعضاءها واختصاصاتها

 لجنة المراجعة

 مهام لجنة المراجعة

 تشتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي:

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

دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها  •
 وتوصياتها في شأنه.

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات  •
 لملحوظات الواردة فيها. التصحيحية ل

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

 من استقالليتهم.
دراسة طلبات الترشيح لوظيفة مدير المراجعة الداخلية في  •

 الشركة والمكافآت والبدالت والمزايا األخرى المخصصة له. 
متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج  •

نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال 
 المراجعة.

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

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

لاير منها  114،111ات هذل اللجنة ، وبلغت مستحقاتاجتماع 4م عدد  1132وقد بلغت اجتماعات اللجنة خالل عام 
 مكافأة مقطوعة. لاير 321،111ولاير بدل حضور جلسات  44،111

 

 لجنة المراجعةأعضاء 

سعد صالح السبتي 
 رئيس

 بن مازن
 راحمد الجبي

 عضو

عبد الرحمن 
 السكران

عضو   
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 تآجنة الترشيحات والمكافل

 الترشيحات والمكافآتمهام لجنة  

 على ما يلي: لترشيحات والمكافآتتشتمل مهام لجنة ا

التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا   •
للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي 

 شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة. 
المطلوبة من المهارات المراجعة السنوية لالحتياجات  •

المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات 
والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة بما في ذلك 
تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس 

 اإلدارة.
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن  •

 التغييرات التي يمكن إجراؤها.
د جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح تحدي •

 معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين،  •

وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية 
 مجلس إدارة شركة أخرى.

ع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس وض •
 كبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء.اإلدارة و

 لاير كبدل حضور. 31،111، وبلغت مستحقاتها ا  واحدا  جتماعإم  1132وقد بلغت اجتماعات اللجنة خالل عام 

 اللجنة التنفيذية

 مهام اللجنة التنفيذية

 تشتمل مهام اللجنة التنفيذية على ما يلي:

دراسة النظم واللوائح والسياسات والبرامج التنفيذية وإجراء  •
 يلزم من تعديل أو إضافات عليها.  ما

الموازنة السنوية قبل رفعها لمجلس اإلدارة مراجعة أهداف  •
 لالعتماد ومتابعة تنفيذها.

 اإلشراف على إعداد الدراسات االقتصادية واالستشارية.  •
 متابعة تنفيذ برامج نظم المعلومات المتكاملة للشركة. •
دراسة وضع التمويل وتدبير االحتياجات المالية الالزمة  •

 للشركة.
شطة الحالية للشركة ووضعها دراسة الخطط المتعلقة باألن •

 المالي والتنافسي ومتابعة وتقييم هذل الخطط.
دراسة المشاريع واالستثمارات الجديدة ورفع التوصيات  •

 بشأنها لمجلس اإلدارة.
، اتاجتماع 2م عدد  1132وقد بلغت اجتماعات اللجنة خالل عام 

 كبدل حضور.لاير  23،111وبلغت مستحقاتها 

 

لجنة الترشيحات والمكافآتأعضاء   

 فهد ثنيان الثنيان

 رئيس

 بن مازن
راحمد الجبي  

 عضو

سمير علي 
 قباني 

 عضو

عبد العزيز 
 محمد البابطين

عضو   

 أعضاء اللجنة التنفيذية

                محمد عبد هللا أبو نيان
 رئيس

 بن مازن
 رلجبيااحمد 

 عضو

سمير علي 
 قباني 

 عضو

عبد العزيز 
 محمد البابطين

عضو   



 

   نادك 5002التقرير السنوي  49   

 

 في توزيع األرباح سياسة الشركة

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

 من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي. ٪31تجنب  •
 من رأس المال المدفوع. ٪2يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  •
 ٪2يخصص بعد ما تقدم من الباقي مكافأة لمجلس اإلدارة وفقا  لما تقررل الجمعية العمومية على أن ال يزيد عن  •

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

 التعامالت مع أطراف ذوي العالقة

)سليمان بن عبد العزيز الراجحي( وعضو المجلس )محمد بن عبد هللا أبو نيان( عالقات اإلدارة لكل من رئيس مجلس 
لما بان االعضاء االخرين ضمن القوائم المالية، ع (12)تعامل مع الشركة )بيع وشراء( وهي مبينة في اإليضاح رقم 

 قدموا اقرارات بعدم وجود اعمال او عقود مع الشركة لهم مصلحة فيها. والمدير المالى

          

الرصيد في 
 1132ديسمبر 13

فترات 
 التعامل

 الشركة طبيعة العالقة نوع التعامل

 شراء مواد تعبئة سنوية 141،412
رئيس مجلس االدارة 
 مساهم رئيسي

 للبالستيكالوطنية 

 موسمية 3،111،131
بيع منتجات 

 االلبان
مملوكة لرئيس مجلس 

 االدارة
 مؤسسة الراجحي الخيرية

 شراء شعير سنوية 211،142
رئيس مجلس االدارة 
 مساهم رئيسي

 الشركة السعودية لألعالف

2،112،111 
مدة أقصاها 

 سنة
شراء أصول ثابتة 

 وقطع غيار
مملوكة لعضو مجلس 

 االدارة
 عبد هللا ابو نيانشركة 

 كافة االعمال أعالل تمت عن طريق المنافسة العامة

 الرقابة الداخلية في الشركة

 المراجعة.لجنة  تقاريرها الي الداخلية، ترفع للمراجعة ةلدي الشركة ادار

اعداد  تم وبناء  عليه لمستوياتهالتقييم المخاطر" وتم تقييم المخاطر وفقا  إطار"  بعمل الداخلية المراجعةقامت ادارة  
ا العلي اإلدارةمع  سنويا   ويتم تحديثها المراجعةمن قبل لجنة  وتم اعتمادها سنواتالداخلية لمدة ثالت  المراجعة خطة

 أي تغييرات قد تطرأ على نشاطات الشركة. على بناء   المراجعةلجنة  وبأشراف التنفيذية واإلدارة
ة خاص تتطلب خبرل ومهارل التي المراجعةحدود عمليات  االستشارية الخارجية فيبخدمات المكاتب  االستعانةتقتصر 

 ال تتوفر في اإلدارة مثل مراجعة أنظمة المعلومات.
 الداخلية الرقابة وفاعلية نظامخطه المراجعة بفحص مدي كفاءة    من خالل تنفيذ الداخلية المراجعةتقوم ادارة 

 تعالج ما قد يظهر من قصور في النظام الرقابي التي المناسبة واقتراح التعديالت
أن ب علما   عنها،وسالمتها يقتضي االفصاح  الداخلية الرقابةأظهرت التقارير أنه ال توجد نتائج جوهريه في أنظمة  وقد

 باتخاذ بالشركة التنفيذيةاإلدارة وتقوم  التطوير لضمان فاعلية أكثر ومزيد منهناك بعض الجوانب تحتاج الي متابعه 
 .الداخلية المراجعةالتي وردت في تقارير  التوصيات لتطبيق الالزمةاالجراءات 
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 على الشركة المدفوعات النظامية والغرامات المفروضة

 المدفوعات النظامية

 العام تم تسديد المبالغ التالية خالل

      

 البيان باأللف لاير  م1132 م1131

 الرسوم الجمركية 31،232 34،221

 الزكاة والضرائب 2،212 1،121

 التأمينات االجتماعية 11،143 32،213

 تكاليف تأشيرات وجوازات وأخري 12،341 11،111

 اإلجمالي 66,797 29,057

 الغرامات

لاير بدعوى عدم االلتزام  113111م فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية على الشركة مقدارها1132في عام 
بالتأخير في اإلفصاح للجمهور عن نتائجها  والمتعلقةالفقرة ) ب ( من المادة األربعين  من قواعد التسجيل واإلدراج 

إذ لم تعلن عن ذلك إال قبل أقل من ساعتين من بداية فترة م  1131/  31/  13المالية األولية للفترة المنتهية في 
 ل.التداو

 الخطط المستقبلية

 الذي يهدف خارج المملكةفي تنفيذ خطتها لالستثمار الزراعي  اإلستثمار من أهم المشاريع المستقبلية للشركة
ناحية أخرى الزال العمل متواصال  للتوسع بزراعة اشجار الزيتون  منو بشكل اساسي لتأمين االعالف لقطيع االبقار.

 االنتاج الحالي للشركة من زيت الزيتون. زيادةبمشروع الشركة بالجوف بهدف 

تنفيذ مزرعة االبقار الجديدة بمشروع حرض، حيث انتهت من تنفيذ  ستكمالبإ باإلضافة إلي ذلك ستقوم الشركة
الطاقة التشغيلية لهذل المرحلة خالل الربع االول من إلي ها تدريجيا  ومن المتوقع الوصول المرحلة االولى وبدء تشغيل

م.1134عام 
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 المخاطر 

 ومدىالتي تتباين من حيث نوعيتها  ال شك ان كافة األعمال اإلنتاجية والتجارية تكتنفها العديد من المخاطر
 المخاطر  ,  تلك ، وتقوم الشركة باتباع مجموعة من  السياسات واالجراءت للحد كليا  او جزئيا  من بعضهاتأثير

-ومن أهم المخاطر على النشاطات التي تزاولها الشركة ما يلي:   
 

 مخاطر اإلنتاج والتشغيل
  

وتقوم وتتعلق بما قد يواجه نشاطات الشركة من حوادت او معوقات تكون مؤثرة على اإلنتاج والتشغيل 
السياسات واإلجراءات الصارمه لمراقبة وضبط عمليات اإلنتاج والتشغيل لضمان الشركة باتباع مجموعة من 

ك التغطية التأمينية على جودة منتجاتها وتجنب الحوادت المفاجئه او الحد من تأثيرها السلبي، ومن ذل
 األصول وتوقف عمليات اإلنتاج ألسباب طارئة.

ومن المخاطر التي تندرج تحت هذا العنوان ما قد يحدت من زيادات كبيرة في بنود تكلفة المنتجات أو صدور 
واء  قرارات من الجهات الرسمية الداخلية أو الخارجية تقيد أو تؤثر على تامين مواد ومستلزمات االنتاج س

والذي قد ينعكس سلبا  على اعمال الشركة ونتائجها. بالكميات او األسعار   
 

 مخاطر األوبئة 
 

وهي تتعلق بما قد يتعرض له قطيع األبقار في الشركة من أمراض وبائية في جميع األوقات، ولدى الشركة 
رج أو نشوؤل داخليا، ويجدر بهذا الخصوص إجراءات مشددة لحماية القطيع إن كان باالنتقال للقطيع من الخا

الذكر بأن تفرد مشروع نادك في منطقة مستقلة غير مجاورة لمشاريع مواشي أخرى يشكل أهم أنواع 
 الوقاية والحماية لقطيعها من األبقار.

 
 المخاطر المناخية واألمراض الزراعية 

 
وأوبئة زراعية تؤثر على  وتتمثل هذل المخاطر بما قد يواجه نشاط اإلنتاج الزراعي من ظروف مناخية 

المحاصيل، وقد تكون القدرة على مواجهة الظروف المناخيه محدودل، إال ان ما يتعلق باألوبئه فإن اإلجراءات 
 للوقاية ما يمكن توفيرل من مستلزماتالمتراكمة والمتاحه للشركه لمواجهتها تعتمد على خبراتها 

مكافحة تلك األوبئة.و  
 

 مخاطر البيع والتسويق 
 

التشريعات والقرارات من الجهات  ومن ذلكالتي قد تحد من قدرة الشركة البيعية تنشأ هذل المخاطر 
تأثيرات الرسمية الداخلية او الخارجية التي تحد من رفع االسعار لبعض منتجات الشركة ، باالضافه الى 

نتائج الشركة.وتؤثر سلبا  على تذبذب أسعار بيع المنتجات  والتي فد تؤدي إلى  المنافسه  
أيضا  المعوقات التي قد تواجه تسويق بعض منتجات الشركه سواء  الداخلية منها أو ومن هذل المخاطر  

الجيدة للسوق وفرص النمو دراسة الالخارجية، وفيما يتعلق بالمعوقات الداخليه فإن الشركه تحرص على 
.وعمل الخطط الالزمة قبل طرح اي منتج جديد  

 المحاسبة الدوليةتطبيق المعايير 

المعايير  شركات المساهمة من تطبيقتماشيا مع تعليمات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتحول ال
فقد قامت الشركة بالتعاقد مع أحد  1132المحاسبية السعودية الي المعايير المحاسبية الدولية بداية عام 

التحول الي المعايير الدولية ووضع خطة زمنية  عمشرو لمساعدة الشركة في معتمدةال مكاتب المحاسبة
 واضحة لذلك.

 ولقد بدأت الشركة بالفعل في الترتيبات الالزمة لمشروع التحول الذي يتضمن المراحل االساسية التالية:

 ير المحاسبية السعودية والدولية وما يتم تطبيقه في الشركةتحديد الفروق الجوهرية بين المعاي •
 الي المعايير الدولية الناتج عن التحولتحديد األثر المالي  •
 المحاسبية الالزمةتغيير اإلجراءات وضع خطة عمل ل •
 الجاهزية لتطبيق المعايير الدولية في التاريخ المحدد  •

 .1134 عامقبل نهاية  المراحل الخاصة بمشروع التحول المشار إليهومن المتوقع أن تنتهي الشركة من 
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 مجلس اإلدارة إقرارات

 الصحيح.إن سجالت الحسابات أعدت بالشكل  •
 بفاعلية.إن نظام الرقابة الداخلية في الشركة أعد على أسس سليمة وينفذ  •
 نشاطها.إنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة  •

 توصية مجلس اإلدارة 

التي أسفرت عن تحقيق صافي أرباح مقدارها م و 1132في ضوء النتائج التي أظهرتها القوائم المالية لعام 
أوصى في اجتماعه المنعقد  )نادك( قد مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعيةلاير فإن  313،111،122

بما يلي:م 1134-13-34بتاريخ   

 

 أسهمأي بزيادة  %31لاير بنسبة  21231113111 إلىلاير  22131113111زيادة رأس مال الشركة من  •
لاير من  2231113111سهم عن طريق رسملة  213231113111 إلىسهم  2231113111الشركة من 

لدعم توسعات الشركة والموائمة وزيادة رأس المال ستكون  أسهم، 31 المبقاة بمنح سهم واحد لكل األرباح
 المالية.

 للسهم(. لاير1321لاير سعودي الى المساهمين )بواقع  123231113111توزيع أرباح نقدية قدرها  •
 لاير سعودي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة. 331213111صرف مبلغ  •

  

 الخاتمة

ن المجلس يؤكد لمساهمي الشركة على استمرار السعي لتحقيق ما يلبي إوفي ختام هذا التقرير ف
ة خادم تطلعاتهم، ونسأله سبحانه أن يديم على بالدنا نعمة األمن واألمان ويزيدها من فضلة في ظل قياد

 العالمين.هللا. وآخر دعوانا آن الحمد هلل رب  حفظهموولي ولي العهد ن الشريفين وسمو ولي العهد الحرمي

 

 

 

 مجلس االدارة
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 رابعال الجزء
 

القوائم 

 المالية

 قائمة المركز المالي -

 قائمة الدخل -

 قائمة التدفقات النقدية  -

قائمة التغيرات في  -

 حقوق المساهمين

إيضاحات حول القوائم  -

 المالية  
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 قائمة المركز المالي 
 م5002ديسمبر  30كما في 

 )لاير سعودي(

     

 م5004  م5002 إيضاح 

     األصول

     األصول المتداولة

 24،411،111  313،321،411 (1) نقد وما في حكمه 

 134،111،121  123،322،421 (2) مدينون وأرصدة مدينة أخرى )صافي( 

 122،324،424  211،242،112 (4) مخزون )صافي( 

 22،223،212  11،422،131 (2) زراعات قائمة  

 414،221،442  442،241،431  إجمالي األصول المتداولة 

     األصول غير المتداولة 

 2،212،111  2،212،111 (2) استثمارات متاحة للبيع )صافي( 

 34،211،141  12،111،212 (4) مصروفات مؤجلة

 112،213،321  121،212،141 (31) أعمال تحت التنفيذ 

 112،332،121  141،142،141 (33) أصول حيوية )صافي( 

 33214،314،132  1،322،241،112 (31) أصول ثابتة )صافي(  

 1،144،111،224  1،211،311،141  إجمالي األصول غير المتداولة 

 1،112،222،221  1،212،441،424  مجموع األصول 

     االلتزامات وحقوق المساهمين  

     االلتزامات المتداولة 

 112،132،223  123،441،112 (31) دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

 231،311،122  121،224،114  قصير اآلجل –تمويل بالمرابحة 

أقساط مستحقة من تمويل بالمرابحة طويل  
 اآلجل 

(31) 141،211،222  322،144،242 

 32،211،311  13،122،132 (32) أقساط مستحقة من قروض طويلة اآلجل  

 11،212،221  11،124،441   دائنو توزيعات أرباح

 12،123،141  14،211،431 (34) مخصص الزكاة  

 3،311،122،112  3،121،222،421  إجمالي االلتزامات المتداولة 

     االلتزامات غير المتداولة 

 434،221،242  3،112،112،114 (31) طويل األجل-تمويل بالمرابحة  

 12،241،121  31،121،411 (32) قروض طويلة اآلجل 

 331،321،443  311،223،423  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين 

 3،144،241،414  3،122،121،134  إجمالي االلتزامات غير المتداولة 

 1،344،222،421  1،143،311،424  إجمالي االلتزامات 

     حقوق المساهمين 

 211،111،111  221،111،111 (3) رأس المال  

 141،222،442  141،222،442 (32) منح حكومية  

 321،121،421  344،124،121  احتياطي نظامي 

 331،422،244  312،321،112 (14) أرباح مبقال 

 3،122،411،131  3،141،211،122  إجمالي حقوق المساهمين  

 1،112،222،221  1،212،441،424  مجموع االلتزامات وحقوق المساهمين 

 

 يتجزأ من هذل القوائم المالية. ( جزءا  ال11( إلى رقم )3المرفقة من رقم )تعتبر اإليضاحات 
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 الدخل قائمة 
 م5002ديسمبر  30للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 
 

 يتجزأ من هذل القوائم المالية. ( جزءا  ال11( إلى رقم )3تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )

 

  

 م5004  م5002 إيضاح 

     

 1،121،122،421  1،121،121،132 (32) المبيعات

 ( 3،142،123،411)  (3،132،142،434) (34) تكلفة المبيعات

 221،421،142  414،421،442  إجمالي الربح

     

 (222،111)  (3،411،111)  الربح المؤجل عن مبيعات السنة

 222،111  3،411،111  الربح المحقق عن مبيعات السنة

 221،421،142  414،421،442  إجمالي الربح الكلي

     المصروفات:

 ( 212،124،131)  (411،222،114) (11) بيع وتوزيع

  (43،422،144)  (332،442،411) (13) عمومية وإدارية

  (412،132،121)  (213،221،133)  إجمالي المصروفات

 312،224،222  342،121،422  الدخل من العمليات الرئيسية

     

  (12،213،211)  (12،421،142)  والتسهيالت البنكية  تكلفة التمويل

  (1،143،141)  (131،214) (11) أخرى، صافي  )مصروفات( / إيرادات

 312،411،241  314،121،424  قبل الزكاة  الدخل

     

  (212،434)  (2،212،414) (34) الزكاة 

 312،341،422  313،111،122  السنة صافي دخل

     
 )خسارة( /ربح / السهم 

 1321 (11) من دخل العمليات الرئيسية 
 

3341 

 (1،111)  (13111) (11) من صافي اإليرادات األخرى

 3،14  3،21 (11) السنة  من صلافي دخل
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 قائمة التدفقات النقدية 
 م5002للسنة المنتهية في 

 سعودي()لاير 

 م1131  م5002 

    تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية 
 312،341،422  313،111،122 السنة صافي دخل 

 تعديالت لتسوية صافي دخل النقدية
 الناتجة من األنشطة التشغيلية 

   

 132،412،134  121،312،122 االستهالكات  
 31،311،243  31،113،324 اإلطفاءات 

 212،434  2،212،414 مخصص الزكاة 
 12،122،141  12،424،144 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 4،221،111 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )عكس(/ المكون 
 

3،121،124 
 1،221،142  1،213،124 مخصص مواد وقطع غيار راكدل 
 12،213،211  12،421،142 تكلفة التمويل والتسهيالت البنكية 
 (21،333)  1،423،411 خسائر/ )أرباح( بيع أصول ثابتة وأبقار           

 211،131،111  111،144،411 
    التغيرات في األصول وااللتزامات التشغيلية

 ( 34،131،241)  (12،111،121) التغير في المدينون واألرصدة المدينة األخرى
 ( 1134413422)  (14،434،111) التغير في المخزون 

 ( 2،132،221)  32،434،341 التغير في الزراعات القائمة 
 22،122،221  331،221،322 التغير في الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى

 ( 14،221،211)  (12،142،412) تكلفة التمويل والتسهيالت البنكية المدفوعة
 ( 1،124،122)  (2،122،122) المدفوع والمستقطع من الزكاة 

 ( 4،414،222)  (2،122،124) مخصص مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 211،111،211 صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
 

121،443،111 

    
    تدفقات نقدية من األنشطة االستثمارية

 ( 413،412،224)  (434،113،113) مشتريات أصول ثابتة وأبقار وأعمال تحت التنفيذ
 11،132،112  11،421،441 متحصالت بيع أصول ثابتة وأبقار

 ( 31،144،213)  (11،113،411) إضافات مصروفات مؤجلة

صافي النقدية المستخدمة في األنشطة 
 (411،244،133) االستثمارية

 
(223،414،141 ) 

    
    تدفقات نقدية من األنشطة التمويلية

 4،222،114،312  2،124،224،143 تمويل بالمرابحة وقروض طويلة األجلمتحصالت من 
 ( 4،111،411،411)  (2،111،414،121) مدفوعات إلى تمويل بالمرابحة وقروض طويلة األجل

 ( 123،222)  (11،112،411) المسدد من توزيعات أرباح مستحقة
 ( 211،111)  (211،111) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 121،211،111  313،431،444 النقدية الناتجة من األنشطة التمويليةصافي 

    
 12،411،141  11،221،441 صافي التغير في النقد وما في حكمه 

 12،442،244  24،411،111 النقد وما في حكمة في أول السنة

 24،411،111  313،321،411 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

 المعامالت غير النقدية التالية:خالل العام نشأت 

 م5004  م5002 

 311،111،111  21،111،111 تحويل من األرباح المبقال لزيادة رأس المال
 31،234،142  31،311،112 تحويل من األرباح المبقال لالحتياطي النظامي

 124،214،331 تحويالت من مشروعات تحت التنفيذ لألصول الثابتة
 144،111،124 

 يتجزأ من هذل القوائم المالية. ( جزءا  ال11( إلى رقم )3تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )
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 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
 م5002للسنة المنتهية في 

 )لاير سعودي(

 

  منح حكومية  رأس المال 
احتياطي 
 نظامي

 أرباح مبقاه 
 

 اإلجمالي

 3،321،112،111  332،431،124  313,411،324  141،222،442  411،111،111 م  1131/  31/  13الرصيد في  

 312،341،422  312،341،422  -  -  - م 1131صافي دخل سنة  

 -  (31,234،142)  31,234،142  -  - محول إلى االحتياطي النظامي 

(311،111،111)      311،111،111 زيادة رأس المال    - 

 (211،111)  (211،111)  -  -  - (14مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح  

 3,122،411،131  331،422،244  321،121،421  141،222،442  211،111،111 م  1131/  31/  13الرصيد في  

          

 313،111،122  313،111،122  -  -  - م 1132صافي دخل سنة  

 -  (31،311،112)  31،311،112  -  - محول إلى االحتياطي النظامي 

 -  (21,111،111)  -  -  21,111،111 (14زيادة رأس المال )إيضاح  

(12،111،111)       1131توزيعات أرباح عام    (12،111،111)  

 (211،111)  (211،111)  -  -  - (14مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح  

          

 0,364,254,587  032,080,538  066,486,085  595,827,967  770,000,000 م5002/  05/  30الرصيد في 

 

 ال يتجزأ من هذل القوائم المالية( جزءا  11( إلى رقم )3تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم )
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   إيضاحات حول القوائم المالية

 م1132ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

 

 معلومات عن الشركة .0

تأسيس الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(، شركة مساهمة سعودية )"يشار إليها الحقا  بالشركة"( تم 
م( وتم 3423أغسطس  32هل )الموافق 3113شلوال  32( بتاريخ 13بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم )م/

 14هل )الموافق 3142ذو الحجة  14( وتاريخ 3131132242تسجيلها بالسجل التجاري في مدينة الرياض تحت رقم )
 م(.3422نوفمبر 

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

مليون لاير سلعودي  221م مبلغ 1131ديسمبر  13بلغ رأس مال الشركة المكتتب فيه والمدفوع بالكامل كما في 
م بمبلغ 1132رياالت للسهم الواحد وذلك بعد زيادته خالل الربع األول من  31مليون سهم بقيملة  22 مقسلم إلى

 32هل )الموافق 3114جمادى األول  14مليون لاير سعودي بناء  على قرار الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ  21
 هم.أس 31سهم واحد مقابل كل  -م( من خالل توزيع أسهم مجانية 1132مارس 

 تبدأ السنة المالية للشركة في األول من شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العلام.

 يقع المركز الرئيسي للشركة في:

 المملكة العربية السعودية  –الرياض 

 33143الرياض  1222ص.ب: 

 أسس اإلعداد .5

 المعايير المحاسبية المطبقة  (أـ)
وفقا  لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة تم إعداد القوائم المالية المرفقة 

  .عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 أسس القياس (بـ)
إعداد هذل القوائم المالية وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية )باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع والتي يتم تم 

 حال توافرها(، وباستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية.إظهارها بقيمتها العادلة 

 عملة العرض والنشاط (جـ)
 تم عرض هذل القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل عملة النشاط.

 استخدام الحكم والتقديرات  (دـ)
التي تؤثر في تطبيق  يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات

السياسات وعلى المبالغ المدرجة لألصول وااللتزامات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذل 
 التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. التعديالت التي تترتب عنها مراجعة 
هار أثرها في فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذل التعديالت. فيما التقديرات المحاسبية يتم إظ

 يلي معلومات حول أهم البنود الخاضعة للتقديرات الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية:

 االنخفاض في قيمة الذمم المدينة  
كون هناك دليل موضوعي على أن يتم تكوين مخصص لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية عندما ي

الشركة لن تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقا  للشروط األصلية لالتفاقية. إن الصعوبات 
المالية التي تواجه العميل والعجز أو التأخر في السداد تعتبر مؤشرات على وجود دليل موضوعي لالنخفاض في 

نسبة لألرصدة الهامة بذاتها، فإنه يتم دراسة كل رصيد على حدل. وبالنسبة قيمة الذمم المدينة التجارية. بال
لألرصدة األخرى، فيتم دراستها مجمعه، ويتم إثبات مخصص باألخذ باالعتبار طول المدة الزمنية وفقا  لمعدالت 

 االسترداد السابقة.

 مخصص مخزون بطيء الحركة 
بالمخزون المتقادم وبطيء الحركة. وفقا لتقديرات اإلدارة  تقوم اإلدارة بتحديد مدى الحاجة لبتكوين مخصص

والتي تاخذ باإلعتبار التقلبات في األسعار أو التكاليف المرتبطة بشكل مباشر باحدات تقع بعد تاريخ قائمة المركز 
 المالي  بالقدر الذي يؤكد أن ظروف هذل األحدات قائمة كما في نهاية السنة.
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 األصول غير المتداولةاالنخفاض في قيمة 

تتم مراجعة القيمة الدفترية لألصول الثابتة واألصول غير المتداولة األخرى للتأكد ما إذا كان هناك أي دليل على 
حدوت خسارة نتيجة انخفاض في قيمتها. وعندما تشير األحدات أو التغيرات في الظلروف إلى أن القيمة الدفترية 

ات الخسارة الناتجة عن االنخفاض في القيمة والتي تمثل زيادة القيمة الدفترية عن غير قابلة لالسترداد، يتم إثب
القيمة القابلة لالسترداد، إن وجدت. إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة بعد خصم مصروفات البيع أو 

يتم تجميع األصول إلى أدنى  قيمة األصل عند االستخدام، أيهما أكبر. لغرض تقييم االنخفاض في قيمة األصول،
 مستوى لها بحيث يمكن تحديد التدفقات النقدية لكل وحدة بصورة منفصلة.

 األعمار اإلنتاجية لألصول الثابتة واألصول الحيوية
تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول الثابتة واألصول الحيوية بغرض احتساب اإلهالك. يتم تحديد هذا 

عد األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع لألصول المشار إليها والضرر المادي الذي تتعرض له هذل التقدير ب
الموجودات. وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا  ويتم تعديل التغير في تقديرات نسب 

 اإلهالك )إن وجدت( في الفترات الحالية والمستقبلية.

 المحاسبية الهامةالسياسات  .3
تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدنال بشكل ثابت على جميع السنوات المعروضة في القوائم المالية. 

 تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.

 نقد وما في حكمه (أـ)
واستثمارات أخرى قصيرة األجل عالية السيولة، يتكون النقد وما في حكمه من نقد بالصندوق ونقد لدى البنوك 

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

 مدينون وأرصدة مدينة أخرى (بـ)
بل بعد خصم المخصص مقا يتم عرض المدينون واألرصدة المدينة األخرى بالقوائم المالية بمبالغ الفواتير األصلية

أية مبالغ مشكوك في تحصيلها. يتم تكوين مخصص لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها عندما يعتبر تحصيلها 
تشطب الديون المشكوك فيها عند التأكد من عدم إمكانية  مشكوكا  فيه ويحمل على قائمة دخل الفترة.

 تحصيلها.

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

التكلفة على كافة المصاريف الصناعية المباشرة ومصروفات التشغيل غير المباشرة وتكاليف النقل والتسليم 
 يتم تجنيبوفقا  لمستوى النشاط العادي والتي يتم تكبدها من أجل إحضار المخزون إلى الموقع بحالته الراهنة. 

 المخصص الالزم لقاء البنود الراكدة والمتقادمة. 

 زراعـات القائمـة (دـ)
يتم تأجيل تكاليف اإلنتاج للزراعات القائمة )تكلفة مساحات المحاصيل المزروعة حديثا  ولم تبدأ في اإلنتاج أو في 

تراف بتلك التكاليف عند حصاد أو مرحلة اإلنتاج( في نهاية الفترة المالية والتي لم تصل لمرحلة الحصاد ويتم االع
 بيع المحصول.

 استثمارات متاحة للبيع (هـ)
تصنف االستثمارات المقتنال لغير أغراض المتاجرة والتي ال تسيطر الشركة على أعمالها أو ال تمتلك تأثيرا  هاما  

من رأس  ٪11 في توجيه سياساتها المالية والتشغيلية، كاستثمارات متاحة للبيع، ويعد امتالك حصص تقل عن
مال أي من الشركات المستثمر فيها مؤشرا  هاما  على أنها تمثل استثمارات متاحة للبيع طالما أنها ليست 
ألغراض المتاجرة، ويتم إثبات هذل االستثمارات مبدئيا  بالتكلفة والتي تمثل القيمة العادلة للقيمة المدفوعة 

يتم قياسها بعد ذلك بالقيمة العادلة حال توافرها )وفي حال شاملة مصاريف الشراء المتعلقة باالستثمارات، و
عدم توافرها يتم قياسها بالتكلفة( وتدرج التغيرات في القيمة العادلة بها بخالف خسائر االنخفاض في قيمتها 

 ضمن حقوق الملكية. 
في قائمة الدخل ضمن  تسجل إيرادات تلك االستثمارات عند إقرار توزيعها من قبل الشركات المستثمر بها وتظهر

 اإليرادات األخرى.

 مصروفات مؤجلة (وـ)
المصروفات المؤجلة هي المصروفات التي تعود بالمنفعة على أكثر من فترة مالية، ويتم إطفاؤها باستخدام 

 طريقة القسط الثابت على مدى الفترة المقدرة لالنتفاع منها البالغة سنتين.
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 أصول ثابتـة (زـ)
الثابتة بالتكلفة التاريخية، ويتم استهالكها )فيما عدا األراضي( بطريقة القسط الثابت وفقا  يتم تسجيل األصول 

 ألعمارها التقديرية حسب نسب االهالك السنوية التالية:

 النسلبة  
 ٪31 - ٪1 مباني وإنشاءات 

 ٪31 - ٪1 منشآت مدنية وآبار 

 ٪11 - ٪2 آالت وتجهيزات 

 ٪32 - ٪232 خزانات وصوامع

 ٪11 - ٪3132 آليات زراعية 

 ٪12 - ٪3132 وسائل نقل 

   ٪32 عدد وأدوات 

   ٪11 أثات ومعدات مكتبية 

 أعمال تحت التنفيذ (حـ)
يتم تسجيل األعمال تحت التنفيذ وفقا  لتكلفة الشراء مضافا  إليها كافة التكاليف المباشرة التي يتم انفاقها 

 عليها للوصول بها إلى الحالة التي تجعل األصل صالحا  لالستخدام. 
ى سن إل بكريات االبقار في مرحلة التربية التي لم تصل إلى سن اإلنتاج يتم إثباتها بالتكلفة وعندما تصل

 اإلنتاج يتم إضافتها إلى األبقار المنتجة. تتضمن التكلفة المصاريف الفعلية المنفقة خالل فترة التربية.

 أصول الحيوية  (طـ)
 أبقار

األبقار المنتجة يتم إثباتها بالتكلفة، ويتم استهالكها إلى القيمة المتبقية المقدرة من التكلفة بطريقة القسط 
 سنوات. 2اجي المقدر لها وهو الثابت وفقا  للعمر اإلنت
 حدائق وأشجار مثمرة

يتم تسجيل الحدائق واألشجار بالتكلفة التاريخية، ويتم استهالكها بطريقة القسط الثابت وفقا  ألعمارها 
 سنة. 11 وهيالتقديرية 

 دائنون وأرصدة دائنة أخرى  (يـ)
 ع أو الخدمات المستلمة سواء تم إصداريتم إثبات االلتزامات بالمبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل للبضائ

 فواتير بها من قبل المورد أم ال.

 الزكـاة (كـ)
تخضع الشركة للزكاة وفقا  ألنظمة مصلحة الزكاة وضريبة الدخل بالمملكة العربية السعودية. ويتم إثبات 

النهائية المستلمة استحقاق الزكاة ويحمل على قائمة الدخل. يتم إجراء التسويات الناتجة عن الربوط الزكوية 
 خالل الفترة التي يتم فيها إصدار هذل الربوط وتحمل على قائمة الدخل.

 مخصص مكافأة نهاية الخدمـة  (لـ)
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية  قيد استحقاقيتم 

على أساس المزايا الحالية المقررة التي يستحقها هذا االلتزام  احتسابويتم . ويحمل على قائمة الدخل
 .الموظف في حالة تركه العمل بتاريخ قائمة المركز المالي

 منح وإعانات حكومية (مـ)
يتم قياس المنح الحكومية المطلقة ضمن حقوق المساهمين على أساس قيمة األصول التي تم الحصول 

إثبات اإلعانات الحكومية عند وجود قناعة لدى الشركة بأنه عليها بتاريخ االقتناء وهي غير قابلة للتوزيع. ويتم 
سيتم استالمها من الدولة. وعندما تتعلق 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.

 مـياحتياطي نظا (نـ)
 ٪31يتم تكوين االحتياطي النظامي طبقا  لنظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة. يتم تحويل 

من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي، ويجوز التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ رصيد 
أنه قد يستخدم في تغطية خسائر  االحتياطي نصف رأس المال. إن االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع، إال

  .رأسمالها  بعد موافقة الجمعية العامة للسادل مساهمي الشركةللشركة أو في زيادة 
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 تحقق اإليرادات (سـ)
 مبيعات منتجات

يتم إثبات اإليرادات من مبيعات المنتجات عند انتقال المنافع والمخاطر بتسليم المنتجات للعميل، ويتم تسجيل 
 م المردودات والخصم التجاري وخصم الكمية إن وجد. المبيعات بعد خص

 منتجات زراعية مضمونة البيع من خالل ضمانات حكومية
يتم إثبات اإليرادات من المنتجات مضمونة البيع وفقا  ألسعار ثابتة ومحددة كما هو الحال في محاصيل القمح 

 الربح لحين تسليم اإلنتاج. والشعير المضمون بيعها للدولة عند اكتمال اإلنتاج، ويتم تأجيل

 المصروفات (عـ)
مصروفات البيع والتوزيع هي تلك المصروفات الناجمة عن جهود الشركة التي تقوم بها إدارات التسويق والبيع 
والتوزيع. ويتم تصنيف جميع المصروفات األخرى، باستثناء تكلفة المبيعات وأعباء التمويل، كمصروفات عمومية 

 وإدارية.

 لتشغيليةاإليجارات ا (فـ)
اإليجارات المتعلقة بعقود اإليجارات التشغيلية تحمل على قائمة الدخل وفقا  ألساس االستحقاق ووفقا  لفترات 

 عقود اإليجار.

 تكاليف التمويل (صـ)
يتم رسملة تكاليف التمويل المرتبطة مباشرة باألصل المؤهل لتحمل تكلفة التمويل والذي يتطلب إنشاؤل أو 

لالستخدام فترة زمنية طويلة. وفي حالة عدم وجود تمويل مخصص بصورة مباشرة إلنشاء إنتاجه ليكون صالحا 
األصل يتم احتساب معدل الرسملة على أساس المتوسط المرجح لتكلفة التمويل خالل فترة اإلنشاء على ال 

لى قائمة ويل عتزيد تكلفة التمويل المرسملة عن تكلفة التمويل الفعلية وبخالف ذلك يتم تحميل تكاليف التم
 الدخل.

 العمليات بالعمالت األجنبيـة (قـ)
يتم تسجيل العمليات التي تتم بالعمالت األجنبية وفقا  ألسعار الصرف السائدة عند إجراء هذل العمليات، ويتم 

تحويل أرصدة األصول وااللتزامات المسجلة بالعمالت األجنبية وفقا  ألسعار الصرف في تاريخ قائمة المركز 
 وتدرج الفروق من ربح أو خسارة في قائمة الدخل. المالي،

 المعلومات القطاعية:  (رـ)
القطاع هو جزء أساسي من الشركة يقوم ببيع أو تقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم ببيع 

لمخاطر أو تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية معينة )قطاع جغرافي(، وعادة  ما يكون القطاع معرضا  
وعوائد ذات طبيعة مختلفة عن القطاعات األخرى. ويتم تحديد قطاعات األعمال من قبل إدارة الشركة وفقا  

 لرؤية اإلدارة.

 ربحية السهم :  (شـ)
يتم تحديد ربحية السهم لكل من صافي الربح من العمليات الرئيسية والمصروفات واإليرادات األخرى وصافي 

السنىة على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمه خالل العام. ويراعى الربح قبل الزكاة وصافي ربح 
 تعديل ربحية السهم عن أرقام المقارنة في حال إصدار أسهم جديدة.
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 نقد وما في حكمه   .4
 

 م5004  م5002  

 2231223124  21،111،213  أرصدة لدى البنوك

 3231113421  34،211،134  نقدية في الصندوق

  313،321،411  2434113111 

 

 مدينون وأرصدة مدينة أخرى )صافي( .2
 

 م5004  م5002  

 11133433112  321،124،221  مدينون تجاريون

 33131213212  341،112،121  مدينون وأرصدة مدينة أخرى

 (3233323321)  (11،442،321)  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 14231243241  113،344،441  صافي المدينون

 1131113231  14،422،441  مصروفات مدفوعة مقدما  

  123،322،421  13431113121 

 

م مبالغ مستحقة من جهات 1132ديسمبر  13تتضمن أرصدة المدينون واألرصدة المدينة األخرى كما في 
مليون لاير سعودي(. كما تتضمن مبالغ مستحقة من أطراف  21م: 1131لاير سعودي ) 24حكومية بلغت 

 (.12م: ال يوجد( )إيضاح رقم 1131م )1132ديسمبر  13مليون لاير سعودي كما في  3،1ذات عالقة بلغت 

 الل السنة كما يلي:كانت حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خ

 

 م5004  م5002  

 3431413222  32،332،321  رصيد في بداية السنة

 331213124  4،221،111  محمل خالل السنة 

 3233323321  11،442،321  رصيد نهاية السنة

 

  

 ديسمبر 30عن السنة المنتهية في   (لاير سعودي)بيان 

 ديسمبر 30عن السنة المنتهية في   (لاير سعودي)بيان 

 ديسمبر 30عن السنة المنتهية في   (لاير سعودي)بيان 
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 مخزون )صافي( .6
 

 م5004  م5002  

 14332213422  114،322،112  مواد وخامات 

 4232133112  21،324،123  قطع غيار

 233213242  2،142،232  وقود وقوى محركة

 14131123421  121،132،423  مخزون المواد وقطع الغيار

 (1132223114)  (32،242،111)  مخصص مواد وقطع غيار راكدة

 340.647.534  364,607,637  صافي المواد وقطع الغيار 

 4132213121  22،132،142  مخزون منتجات زراعية

 2331243312  22،214،211  مخزون تصنيع غذائي

 3231413311  13،111،141  مخزون منتجات حيوانية

  200,292,057  472.079.986 

 

 غيار راكدة خالل السنة كما يلي:كانت حركة مخصص مواد وقطع 

 

 م5004  م5002  

 3233143241  11،222،114  رصيد بداية السنة

 132213142  1،213،124  (34محمل خالل السنة )إيضاح 

 (3413211)  (4،143،111)  المستبعد خالل السنة

 رصيد نهاية السنة      

 
 08,798,334 

 
50.728.449 

 

 الزراعات القائمة  .7
 

تتمثل الزراعات القائمة في قيمة تكاليف اإلنتاج الزراعي القائم في نهاية السنة بزراعات لم يتم حصادها بعد 
 والتي تتمثل بصفة رئيسية في محاصيل البرسيم والذرة والبطاطس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ديسمبر 30السنة المنتهية في  عن  (لاير سعودي)بيان 

 ديسمبر 30عن السنة المنتهية في   (لاير سعودي)بيان 
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 استثمارات متاحة للبيع  .8
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 ديسمبر 30عن السنة المنتهية في   (لاير سعودي)بيان 

 المقر أسثمارات في شركات 
الكيان 

 القانوني

نسبة 
الحصه 
في 
رأس 
 المال

المبالغ المسددة عن الحصص 
 المكتتب بها

 م5004  م5002

الشركة الوطنية إلنتاج البذور 
 )بذور(

ذات مسئولية  السعودية
 محدودة

31344٪ 133123111  133123111 

ذات مسئولية  السعودية شركة تأصيل الدواجن )عروق(
 محدودة

32311٪ 131113111  131113111 

ذات مسئولية  السعودية الشركة المتحدة لمزارع األلبان
 محدودة

2314٪ 4113111  4113111 

الشركة المتحدة لتسويق 
 الدواجن )تحت التصفية(

ذات مسئولية  السعودية
 محدودة

2311٪ 2113111  2113111 

إجمالي االستثمارات طويلة 
 األجل

   231123111  231123111 

مخصص إنخفاض استثمارات 
 طويلة األجل

   (2113111)  (2113111) 

    7.758.000  7.758.000 
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 مصروفات مؤجلة .9

 

 

 
 * تتمثل المصروفات الزراعية المؤجلة في تكلفة تجهيز األراضي الالزمة لزراعة المحاصيل.

 

 أعمال تحت التنفيذ .00
 

 م5004  م5002 

 
 

  اإلجمالي

 إنشاءات

 تحت التنفيذ

 بكريات أبقار

 اإلجمالي غير منتجة

 

 12231413224  112،213،321 314،234،114 121،231،332 يناير 3الرصيد في 

 13434443211  114،111،132 312،211،131 111،233،111 اإلضافات خالل العام

 (14431113124)  (124،214،331) (313،111،311) (122،141،421) التحويالت

 30الرصيد في 
 373,752,460 020,897,308 555,858,045 ديسمبر

 
457.230.024 

*يتمثل بند إنشاءات تحت التنفيذ في أعمال التوسعات في مصانع األلبان ومزارع األبقار، وقد بلغت تكاليف 
مليون لاير سعودي  3،4م مبلغ 1132ديسمبر  13رسملتها خالل العام المنتهي في التمويل التي تم 

 مليون لاير سعودي(. 1،2م: 1131)

 13*تتضمن إنشاءات تحت التنفيذ أصول تتعلق بمشروع الشركة في دولة السودان بلغت قيمتها في 
مرحله األولى من المشروع مليون لاير سعودي ، هذا وقد بلغت نسبة انجاز ال 31،1مبلغ  1132ديسمبر 
 ( 31مليون لاير سعودي ضمن األصول الثابته )إيضاح  23،2حيث تم رسملة ماقيمته  %21نسبة 

  

 ديسمبر 30المنتهية في عن السنة   (لاير سعودي)بيان 

 م5004                                                           م5002 

 
مصروفات 

 زراعية

تحسينات 
مباني على 
 اإلجمالي وطرق

 

 اإلجمالي

 3433233141  34،211،141 1،114،432 34،141،114 يناير 3الرصيد في 

 3131443213  11،113،411 - 11،113،411 اإلضافات خالل العام

 (3133113243)  (31،113،324) (1،114،432) (4،443،111) اإلطفاء خالل العام

 58,350,832 - 58,350,832  09.240.364 

 ديسمبر 30عن السنة المنتهية في   (لاير سعودي)بيان 
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 أألصول حيوية, )صافي( .00
 

 م5004  م5002 

  اإلجمالي أشجار مثمرة  أبقار منتجة  اإلجمالي

      التكلفة

 12331343121  142،121،122 11،211،121 121،213،411 يناير 3الرصيد في 

 2231123114  313،412،311 141،111 313،111،311 اإلضافات خالل العام

 (4333213131)  (41،222،423) (141،331) (41،321،242) استبعادات

 30الرصيد في 
 ديسمبر

300,905,488 53,405,340 332,304,858  597.584.377 

      

      مجمع االستهالك

 2434443212  41،344،111 1،114،122 22،411،112 يناير 3الرصيد في 

االستهالك خالل 
 العام

12،111،212 3،141،223 12،122،124  1231113343 

 (1131113131)  (34،431،114) (141،331) (34،132،414) استبعادات

 30الرصيد في 
 ديسمبر

62,747,839 2,099,252 70,847,364  65.069.354 

      

صافي القيمة 
 الدفترية

546,024,649 08,305,802 564,467,464  532.002.023 

 

  

 ديسمبر 30عن السنة المنتهية في   (لاير سعودي)بيان 
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 أصول ثابتة, )صافي( .05

 صافي القيمة الدفترية كما في   مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع االستهالك  التكلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 البيان 
 التكلفة في

 م0/0/5002
  االستبعادات   اإلضافات   

التكلفة في 
 م30/05/5002

 
مجمع االستهالك  

 م0/0/5002في 
  االستبعادات   االستهالك 

مجمع  
االستهالك في 

 م30/05/5002
 م30/05/5004  م30/05/5002 

                    

                       -                        085,996,003     -   4،112،111  321،223،131 أراضي

-    
                   -                           

-    
 085,996,003  321،223،131 

 112،121،322  277,409,693  582,755,663  21،241  12،214،311  122،112،111  863,035,326  87,963  322،414،212  422،131،123 مباني وإنشاءات

 321،242،141  504,248,669  550,026,499     -                     4،414،441  133،134،214  452,602,068     -  11،241،144  141،131،244 منشآت مدنية وآبار

 231،341،141  857,065,033  805,040,946  11،111،211  22،123،111  212،113،142  0,639,503,979  53,320,987  111،121،114  3،141،323،412 آالت وتجهيزات

 33،141،121  00,396,344  66,048,700   134،121  1،212،431  41،241،142  76,242,044  409,580  1،311،211  21،211،211 خزانات وصوامع

 41،212،112  62,363,394  030,076,428  2،111،231  32،111،413  313،224،113  096,239,825  7,240,330  32،232،211  322،141،122 آليات زراعية

 312،231،112  052,045,990  530,400,797  32،424،322  11،444،221  134،141،121  326,243,787  08,404,475  14،213،221  112،114،112 وسائل نقل

 41،111،341  003,940,866  073,044,853  33،441،111  11،311،114  321،244،132  586,986,689  00,722,044  21،231،411  114،114،131 عدد وأدوات

 12،121،111  48,899,303  003,380,565  311،121  31،242،111  22،411،114  025,580,262  049,236  12،332،421  312،131،114 أثات ومعدات مكتبية

 3,670,003,565  270,258,903  60,708,705  4,079,833,423  0,860,903,944  553,809,996  60,720,795  5,053,973,048  5,022,860,302  0,809,009,308 

و السعودية حول تلك األرض. عودية باستقطاع جزء من أرض مشروع الشركة في منطقة حرض والمدرجة تكلفتها ضمن األصول الثابتة، ونشأ عن ذلك نزاع قضائي مع شركة أرامكقامت شركة أرامكو الس -1

من محكمة الخبر يقضي برفع يد شركة أرامكو السعودية عن األرض المستقطعة. م 1131نوفمبر  4هل الموافق 3112محرم  1لم تحسم القضية بصورة نهائية بعد، علما  بأنه قد صدر حكم نهائي بتاريخ 

رضت شركة أرامكو على هذا الحكم وبعد رفع القضيه وقد أقامت شركة أرامكو دعوى لدى المحكمة العامه بمحافظة اإلحساء وصدر حكم ابتدائي يقضي برد الدعوى المقامه من شركة أرامكو وقد إعت

مقام ة لدراسة الموضوع والرفع للبالرياض طلبت محكمة اإلستئناف رفع القضية للمقام السامي لإلستفسار عن بعض جوانب القضية وقد صدر من المقام السامي توجيه بتشكيل لجن لمحكمة اإلستئناف

 السامي. وما زالت الشركة بإنتظار رد اللجنة المشكلة من المقام السامي إلستكمال والبت في الموضوع .

مليون لاير سعودي وجميعها أراضي تم  313م  مبلغ  1132ديسمبر  13هل تتضمن األراضي أرض ممنوحة من الدولة بلغت قيمتها الدفترية كما في 3131شوال  32للمرسوم الملكي الصادر في  وفقا -2

ت نقل ملكية هذل األراضي  ولم يتم بعد البت فيها من قبل الدولة ، كما أن الشركة في إنتظار نتائج احياؤها واستخدامها من قبل الشركة ولم يتم بعد اإلنتهاء من نقل ملكيتها ، وقد تم التقدم بطلبان

 ضمن أألصول الثابتةعربية السعودية تمهيدا إلضافتها كأراضي الرفع المساحي لألراضي األخرى المستخدمة من قبل الشركة والغير مرسمله والذي ستقوم به وزارة الزراعه والميال والكهرباء بالمملكه ال

 للشركة في الفترات المستقبلية التالية.

ديسمبر  13مليون لاير سعودي كما في  21،1مليون لاير سعودي ومجمع إستهالكها  114تشمل تكلفة األصول الثابتة المتبقي من اآلبار واآلالآت الموهوبة من الدولة )منح حكومية( والتي بلغت تكلفتها  -3

 (32مليون لاير سعودي )إيضاح 42،2مليون لاير سعودي ومجمع استهالكها  114بلغت تكلفتها 1131ديسمبر  13) 1132

ولدى الشركة إلستخدام األصول الخاصة باألعالف في مشروعات  1132م قرر مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية وقف أنشطة زراعة األعالف داخل المملكة بنهاية عام 1132ديسمبر  2بتاريخ  -4

 أخرى.

مليون لاير سعودي )إيضاح  24،2م مبلغ 1132ديسمبر  13مليون لاير سعودي وقد بلغ صافي قيمتها الدفترية كما في  23،2تتضمن األصول الثابتة أصوال بمشروع الشركة بدولة السودان بلغت تكلفتها  -5

31) 

ع األلبان القائم في حرض بضمان األصول الثابتة للمصنع بما في ذلك األرض المقام عليها وما يستجد من إضافات أو تم منح الشركة قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل وتوسعة مصن  -6

 مليون لاير سعودي. 242،4م مبلغ 1132ديسمبر  13( تتضمن األصول الثابتة أصوال مرهونة بلغت صافي قيمتها الدفترية كما في 32توسعات )إيضاح 

بضمان األصول الثابتىة لمركز السلي بما في ذلك تم منح الشركة قرض من صندوق التنمية الزراعية السعودي لتمويل وتوسعة مشروع أشجار الزيتون المكثف ومعاصر الزيتون والسمسم في الجوف  -7

مليون لاير سعودي )إيضاح  23مبلغ  1132ديسمبر  13رات واآلالت والمعدات المملوكة للشركة ، بلغت صافي قمتها الدفترية كما في األرض المقام عليها وما يستجد من إضافات وتوسعات وبعض السيا

32)
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 دائنون وأرصدة دائنة أخرى .03
 

 م5004  م5002  

 14231223424  111،111،212  دائنون تجاريون 

 1432413131  21،111،121  مستحقات موظفين

 3232443211  11،241،111  مصروفات مستحقة

 333423211  3،341،121  دائنو أسهم مباعة

 331143321  3،314،141  دفعات مستلمة مقدما  من العمالء

 131123441  1،131،231  أخرى

  420,995,048  338.407.870 

 

مليون لاير  2،1الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة قدرها تتضمن أرصدة 
 (.12مليون لاير سعودي( )إيضاح  331م: 1131م )1132ديسمبر  13سعودي كما في 

 

 تمويل بالمرابحة .04

ع فيذ المشاريأبرمت الشركة اتفاقيات مع عدة بنوك محلية في صيغة تمويل بالمرابحة قصير وطويل األجل لتن
االستثمارية الخاصة بمزارع األبقار ومصانع األلبان. تخضع هذل العقود لتكاليف مرابحة تحدد وفقا  لألسس المتبعة 

مليار  134في عمليات المرابحة. ان هذل التسهيالت مضمونة بموجب سندات ألمر من قبل الشركة بلغت قيمتها 
م 1132ديسمبر  13يار لاير هذا وقد بلغ رصيد القرض كما في مل 334لاير سعودي بلغ المستخدم منه بمبلغ 

 مليار لاير سعودي. 3،2مبلغ 

 وتسدد أقساط التمويل بالمرابحة طويل األجل كما يلي:

 م5004  م5002  

 32231443242  141،211،222  أقل من سنة 

 11432213124  441،132،324  من سنة إلى سنتين

 14231213134  211،114،323  من سنتين إلى خمس سنوات

 --  11،441،114  أكثر من خمس سنوات

  0,250,820,993  0.094.950.096 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ديسمبر 30عن السنة المنتهية في   (لاير سعودي)بيان 

 ديسمبر 30عن السنة المنتهية في   (لاير سعودي)بيان 
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 قروض طويلة اآلجل .02
 

 ( قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي0)

م(، تمت الموافقة على منح الشركة قرض من صندوق 1114أكتوبر  1هل )الموافق 3111شوال  32بتاريخ 
مليون لاير سعودي، على أن  312بقيمة إجمالية قدرها  1322و 1311التنمية الصناعية السعودي تحت رقم 

م. تم استخدام 1132اير ين 31م وتنتهي بتاريخ 1131سبتمبر  12يتم السداد على أقساط نصف سنوية تبدأ من 
القرض بالكامل لتمويل توسعة مصنع األلبان القائم في حرض إلنتاج العصائر ومنتجات األلبان. وقد بلغ رصيد 

مليون لاير سعودي. تم الحصول على  14م مبلغ 1132ديسمبر  13القرض كما في                                  
( بما في ذلك األرض المقام عليها وما 31 - 4مصنع المذكور اإليضاح رقم )هذا القرض بضمان األصول الثابتة لل

 يستجد من إضافات وتوسعات 

 

 قرض صندوق التنمية الزراعية السعودي( 5)

م(، تمت الموافقة على منح الشركة قرض من صندوق 1131مايو  2هل )الموافق 3111جمادي الثاني  11بتاريخ 
مليون لاير سعودي، بضمان أرض مملوكة  2312بقيمة إجمالية قدرها  211112114التنمية الزراعية تحت رقم 

 1للشركة وما أقيم عليها وما يستجد من إضافات وتوسعات على أن يتم السداد على أقساط سنوية تبدأ من 
م(. تم 1112سبتمبر  2هل )الموافق 3114محرم  1م( وتنتهي بتاريخ 1132سبتمبر 31هل )الموافق 3111محرم 

 مليون لاير سعودي من قيمة القرض لتمويل مشروع شبكات ري تنقيط شتالت الزيتون.  231ستخدام ا

م(، تمت الموافقة على منح الشركة قرض آخر تحت 1131سبتمبر  32هل )الموافق 3111ذو القعدة  3بتاريخ 
آلالت والمعدات مليون لاير سعودي، بضمان بعض السيارات وا 334بقيمة إجمالية قدرها  211212112رقم 

 32هل )الموافق 3114ذو القعدة  3المملوكة للشركة على أن يتم السداد على أقساط سنوية تبدأ من 
م(. تم استخدام القرض بالكامل 1111مايو  2هل )الموافق 3112ذو القعدة  3م( وتنتهي بتاريخ 1132أغسطس 

 3،1م مبلغ 1132ديسمبر  13وض في للمساهمة في مشروع معاصر الزيتون والسمسم.وقد بلغ رصيد القر
 مليون لاير سعودي 

 

 مليون لاير سعودي  4،2مبلغ  1132ديسمبر  13هذا وقد بلغ رصيد القروض المشار اليها كما في 

 تسدد أقساط القروض طويلة األجل كما يلي:

 

 م5004  م5002  

 3232113311  13،122،134  أقل من سنة 

 1431113121  4،112،311  من سنة إلى سنتين

 134213222  1،421،242  من سنتين إلى خمس سنوات

 431213111  2،141،111  أكثر من خمس سنوات

  32,765,320  24.582.483 
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 مخصص الزكاة .06

 
 الزكاة المحملة للسنة (0)

 يتم احتساب الزكاة بناء علي صافي الدخل المعدل أو صافي الوعاء الزكوي أيهما أكبر.
 

 م5004  م5002  

 312،411،241     314،121،424  الدخل قبل الزكاة

 (12،112،114)     (12،132،441)  مخصصات مضافة خالل السنة

 80,202,428        053,823,754  صافي الدخل المعدل

     يضاف إليه:

 3،323،212،111  3،122،111،131  حقوق المساهمين

 321،244،111     324،122،113  مخصصات مدورة

 13،411،314       11،221،431  دائنو وأرباح أسهم

 413،244،231     3،133،114،211  تمويل بالمرابحة 

 21،122،121      12،241،121  قروض طويلة اآلجل 

 5,074,003,022  5,840,667,539  اإلجمالي 

     يخصم منه:

 3،441،114،123  1،114،234،121  أصول طويلة األجل

 22،223،212       11،422،131  زراعات قائمة 

 231،244،144     411،432،131  مخزون مواد وقطع غيار

 (122،231،432)   321،221،114  وعاء الزكاة

 (3،111،242)       (1،213،432)  دخل المحاصيل المزكى

 (389,704,705)   080,045,004  صافي الوعاء الزكوي 

 حركة مخصص الزكاة (5)

 م5004  م5002  

 11،222،412       12،123،141  رصيد بداية السنة

 1،141،114         2،212،414  المحمل للسنة  

 (1،242،111)       -  م1112فرق زكاة لعام 

 (1،124،124)       (2،122،122)  الزكاة المسددة 

 57,520,365       59,244,904  رصيد نهاية السنة

 

يشتمل المبلغ المحمل للسنة على الزكاة المستقطعة عن مبيعات القمح والمسددة بالكامل والبالغة 
  مليون لاير سعودي(. 331م:  1131مليون لاير سعودي  ) 131
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 الوضع الزكوي (3)

م، من قبل مصلحة الزكاة والدخل )المصلحة( وأعدت 3442تم الربط النهائي للزكاة للسنوات حتى سنة 
م. واعترضت الشركة على بعض بنودل لدى 1114م حتى سنة 3442المصلحة ربط عن السنوات من 

 شركة منالمصلحة. وقد صدر قرار لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية الثانية برفض اعتراض ال
الناحية الموضوعية، وقامت الشركة باالستئناف على هذا القرار لدى اللجنة االستئنافية الضريبية، ولم يتم 

إصدار قرار بشأنه بعد. قامت الشركة بتكوين مخصص بكامل الفروقات المتنازع عليها مع المصلحة في 
 مليون لاير سعودي.   3131السنوات السابقة والبالغ 

م ونتج عنه فروقات 1131م خالل عام 1112كة الربط النهائي من قبل المصلحة عن سنة تسلمت الشر
 مليون لاير سعودي. 134لصالح الشركة بمبلغ 

 م، وفقا   للنظم المتبعة 1131م حتى 1112كما تم  تقديم اإلقرارات الزكوية للسنوات 

 

 منح حكومية مطلقة .07

للشركة، والتي تتمثل في أراضي ومباني ومنشآت مدنية وآبار المنح الحكومية هي عبارة عن هبة الدولة 
 وآليات زراعية. تم إدراج هذل األصول ضمن األصول الثابتة للشركة بتاريخ منحها من قبل الدولة.

 

 المبيعات .08

 
 تكلفة المبيعات .09

 
 ديسمبر 30عن السنة المنتهية في   (لاير سعودي)بيان 

 م5004  م5002  

     

 421،421،111  3،113،212،314  تكلفة مواد وخامات

 )44،214،121(  (21،241،141)  إعانات حكومية

  960,030,084  903,943,948 

 322،242،241  131،222،142  رواتب ومزايا موظفين

 343،211،311  322،211،114  استهالك 

 2،221،142  4،443،111  اإلطفاءات 

  1،221،142        1،213،124  (4مخصص مواد وقطع غيار راكدة )إيضاح 

 11،231،321  12،121،322  أخرى

  0,407,398,609  0,597,380,605 

 

  

 ديسمبر 30عن السنة المنتهية في   (لاير سعودي)بيان 

 م5004  م5002  

     

 3،224،214،411  1،112،412،111  مبيعات التصنيع الغذائي

 322،232،141  141،341،213  مبيعات اإلنتاج الزراعي

 21،124،142  21،142،114  مبيعات اإلنتاج الحيواني

 132،111  132،111  أخرى 

  5,324,023,307  5,075,322,970 



 

   نادك 5002التقرير السنوي  74   

 

 

 

 

 مصروفات البيع والتوزيع .50
 
 ديسمبر 30عن السنة المنتهية في   (لاير سعودي)بيان 

 م5004  م5002  

 112،112،431  114،211،143  رواتب ومزايا موظفين

 321،224،221  113،113،122  مصروفات تسويقية

 21،341،121  22،214،122  استهالك 

 11،112،141  12،312،112  مصروفات مواد وصيانة

 1،312،111  1،114،434  اإلطفاءات 

  3،121،124  4،221،111  (2)إيضاح  –ديون مشكوك في تحصيلها 

 24،241،212  42،312،442  أخرى

  655,882,409  232,529,404 

 المصروفات العمومية وإإلدارية .50
 

 ديسمبر 30عن السنة المنتهية في   (لاير سعودي)بيان 

 م5004  م5002  

 24،123،211  44،441،214  رواتب ومزايا موظفين

 1،211،124  2،111،122  برامج تقنية المعلومات

 3،221،122  1،213،211  دراسات واستشارات

 1،422،111  1،432،121  استهالك 

 4،211،221  4،422،123  أخرى

  008,698,605  90,928,066 
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 إيرادات / )مصروفات( أخرى ) صافي( .55
 

 ديسمبر 30عن السنة المنتهية في   (لاير سعودي)بيان 

 م5004  م5002  

  21،333  (1،423،411)  )خسائر(/أرباح بيع أصول ثابتة وأبقار )صافي(

توزيعات أرباح من استثمارات متاحة للبيع  
 (2)إيضاح 

 
111،111  211،111 

  122،412  3،312،242  إيرادات بيع خردل

 (1،211،212)      (3،413،233)  خسائر فروقات عملة

 (232،113)         1،321،231  إيرادات )مصروفات(  أخرى 

  (304,736)      (5,590,490) 

 

 ربح السهم .53

مليون كما  22يتم احتساب ربحية السهم على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة البالغة 
مليون سهم (. كما تم تعديل عدد األسهم عن فترة المقارنة بأثر اصدار 21: 1131)  1132ديسمبر  13في 

 األسهم المجانية.

 

 التزامات محتملة وارتباطات رأسمالية  .54

مليون لاير سعودي  412مبلغ  1132ديسمبر  13بلغت اإللتزامات المحتملة واإلرتباطات الراسمالية في 
مليون لاير  421مبلغ  1131ديسمبر  13تتمثل في ضمانات بنكية واغتمادات مستندية وأوامر شراء )

 13مليون لاير سعودي مقابل عقود توريد أصول ثابتة ) 22لغ سعودي( كما بلغت اإلرتباطات الرأسمالية مب
 ملين لاير سعودي( 112مبلغ  1131ديسمبر 
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 األطراف ذات العالقة .52

تتم تلك المعامالت مع الشركات والمؤسسات التابعة أو المملوكة لبعض السادل مساهمي الشركة وتتم 
النشاط المعتاد للشركة ووفقا لنفس أسس التعامل مع الغير المعامالت مع األطراف ذات العالقة في سياق 

 ونورد فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع األطراف ذات العالقة خالل السنة :

 

 الشركـــــة
طبيعة 

 العالقة

نوع 

 التعامــل

فترات 

 التعامـل

الرصيد في 
 م0/0/5002

صافي 
الحركة 

خـالل 

 السنة

الرصيد في 
 م30/05/5002

 دائــن مديــن دائــن مديــن

الوطنية 
 للبالستيك

تابعة للسيد 
رئيس مجلس 

اإلدارة 
والمساهم 

 بالشركة

شراء 

مواد 
 تعبئة    

 سنوية

 132،222 (323،123) - 141،412 

مؤسسة  
الراجحي 

 الخيرية

مملوكة للسيد 

رئيس مجلس 
اإلدارة 

والمساهم 
 بالشركة

بيع 
منتجات 

 االلبان

 موسمية

- - 3،111،121 3،111،121 - 

الشركة 
السعودية 

لألعالف 
 والحبوب

مستثمر فيها 
من رئيس 

 مجلس اإلدارة

شراء 

 شعير
 سنوية

 211،142 - - 211،142 

شركة عبد 

هللا الراشد ابو 
 نيان

مستثمر فيها 

من عضو 
 مجلس اإلدارة

شراء 

أصول 

ثابتة 
وقطع 

 غيار 

مدد 
مختلفة 

أقصال 
 سنة

- 112،242 2،144،112 - 2،112،111 

 8,557,537 0,440,070  0,579,023 -       اإلجمـــــالي

 

 ( على التوالي.31( و )2المبالغ المستحقة من/ إلى أطراف ذات عالقة مبينة في اإليضاحين )
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 توزيعات األرباح .56

العادية على زيادة م( صادقت الجمعية العامة غير 1132مارس  32هل )الموافق 3112جمادي األول  32تاريخ 
 21أي بزيادة أسهم الشركة من  ٪31مليون لاير بنسبة  221مليون لاير الي  211رأس مال الشركة من 

سهم وذلك أ 31مليون سهم من االرباح المبقال بما يعادل سهم واحد مقابل كل  22مليون سهم الي 
، كما أقرت ذات الجمعية نوزيع لشركةلألسهم القائمة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة للسادة مساهمي ا

ألف لاير  211لاير للسهم( وصرف مبلغ  1،21مليون لاير سعودي )بواقع  12أرباح للسادة المساهمين بلغت 
 م.1131ديسمبر  13سعودي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في 

م( بزيادة راس المال من 1134بنابر  34وافق هل )الم3114ربيع اآلخر  4أوصى مجلس إدارة الشركة بتاريخ  
 2132مليون سهم الي 22أي بزيادة أسهم الشركة من  %31مليون لاير بنسبة  212مليون لاير الي  221

أسهم. علما  بأن الزيادة  31مليون سهم عن طريق الرسملة من االرباح المبقال بما يعادل سهم واحد مقابل 
 عات الشركة المستقبلية وفق خطتها االستراتيجية.براس المال هي بغرض تمويل توس

مليون لاير  1232توزيع أرباح على السدل المساهمين بمبلغ  وكذلك توزيع أرباح على السادة المساهمين
مليون وخمسون ألف لاير كمكافأة ألعضاء مجلس  3،121لاير لكل سهم( وصرف  1،21سعودي )بواقع 

 مساهمين خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية.اإلدارة، حيث يخضع ذلك لموافقة ال

 

 المعلومات القطاعية .57

تتمثل قطاعات أعمال الشركة في قطاعين رئيسيين هما قطاع اإلنتاج الزراعي وقطاع األلبان والتصنيع 
 الغذائي وفيما يلي بيان بمبيعات ومجمل ربح السنة ومجموع األصول للقطاعات المذكورة.

 

 (سعودي لايرمليون )بيان 

قطاع األلبان والتصنيع 

 الغذائي

قطاع اإلنتاج 

 الزراعي
 اإلجمالي

 كما في وللسنة المنتهية في 

 م5004 م5002 م5004 م5002 م5004 م5002 

 1،121 1،121 344 114 3،224 1،112 المبيعات

 222 412 42 41 212 212 إجمالي الربح 

 1،112 1،132 234 223 1،324 1،112 مجموع األصول

ديسمبر  13مليون لاير سعودي كما في  212بلغت قيمة األصول المشتركة التي تخدم القطاعين مبلغ 
مليون لاير سعودي(، وهي متمثلة في أصول إدارة التشغيل والخدمات  111م:  1131ديسمبر  13م )1132

 واإلدارة العامة.

بشكل أساسي، في المملكة العربية السعودية تتركز النشاطات الرئيسية والموجودات التشغيلية للشركة، 
ودول مجلس التعاون الخليجي. فيما يلي بيانا  بإيرادات القطاعات الجغرافية للشركة للسنوات المنتهية في 

  . م1131ديسمبر  13م   و1131ديسمبر  13

 

 

 م5004 م5002  

    المبيعات 

 33423 3،423  المملكة العربية السعودية  

 113 121  دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى

 5.075 5,324  اإلجمالي

 

  

 ديسمبر 30عن السنة المنتهية في   (لاير سعوديمليون )بيان 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية .58

 إتمام العمليةالقيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها مبادلة األصول والمطلوبات بين أطراف على علم كامل ورغبة في 
في ظروف متكافئة. ونظرا  إلى أنه يتم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية، فقد تحدت اختالفات بين 

القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. ترى اإلدارة أن القيمة العادلة لألصول والمطلوبات المالية للشركة ال تختلف 
 فترية.جوهريا  عن القيمة الد

تتكون األصول المالية للشركة بصفة رئيسية من النقد وما في حكمه والمدينون. تتكون المطلوبات المالية للشركة من 

 الدائنون والتمويل بالمرابحة والقروض طويلة اآلجل.
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 مخاطر أسعار العموالت

قلبات في أسعار العموالت السائدة في األسواق ، ال هي المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للت
يوجد لدى الشركة أصول هامة مرتبطة بأسعار عموالت ، بينما تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت لبعض القروض 

في قصيرة األجل وأوراق الدفع والقروض طويلة األجل ، تقوم الشركة بالحد من مخاطر أسعار العموالت بمراجعة التغيرات 
 أسعار العمالت المرتبطة بهذل اإللتزامات واتخاذ اإلجراءات الالزمة ان لزم األمر.

 مخاطر االئتمان

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

محدودة. تقوم إدارة الشركة بدراسة المدينون وتكوين المخصصات الالزمة للديون المشكوك في تحصيلها ومراقبتها 
بشكل مستمر لتقليل تلك المخاطر وقد تم اظهار ارصدة المدينون واألرصدة المدينة األخرى وفقا لقيمتها القابلة 

 للتحقق. 

 مخاطر السيولة

تقوم الشركة بالتأكد من توفر التسهيالت البنكية الالزمة ألنشطتها وتمويل راس المال العامل ، تقوم ادارة الشركة 
 13بمراجعة متطلبات السيولة وادارة المخاطر المرتبطة بذلك بصورة مستمرة ، بلغ عجز رأس المال العامل بتاريخ 

ون لاير سعودي ، ولدى الشركة خطط لمواجهة هذا العجز عن طريق النقد المتولد من ملي 22مبلغ  1132ديسمبر 

انشتطها التشغيلية المستمرة وكذلك ادارة التدفقات النقدية المستقبلية من خالل عقود مرابحات غير مستخدمة 
 ومتاحة لمواجهة اى التزامات عاجلة قد تنتج عن هذا العجز.

 مخاطر العمالت

ت هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية. تراقب مخاطر العمال
اإلدارة مخاطر التقلبات في أسعار الصرف عن قرب كما أن غالبية معامالت الشركة هي بالريال السعودي ، وبناء على 

 لتغير في أسعار الصرف.خبرة اإلدارة فانها تعتقد أن الشركة ليست معرضه لخطر كبير من ا

 مخاطر إنتاج األلبان

يكتنف نشاط تربية األبقار مخاطر تتمثل في ظهور أوبئة، ولذلك يتم إنشاء مشروعات األبقار في معزل عن المشروعات 
األخرى مما يشكل عنصر وقاية من هذل األوبئة المحتملة، كما تقوم الشركة برعاية قطيع األبقار وفق معايير وإجراءات 

وشروط طبية عالية المستوى تشكل عامال  للحد من أثر اى أوبئة محتملة. وبالنسبة لنشاط مبيعات األلبان وكما هو 
الحال في أي نشاط تجاري فإن الشركة معرضة لمخاطر مالية لما قد ينشأ عن التغيرات الجوهرية في حجم اإلنتاج 

 أسعار مدخالت اإلنتاج. والمبيعات وأسعار بيع منتجات األلبان وكذلك التغير في
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هل 3112ربيع األخر  4م من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1132ديسمبر  13تم اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 م(.1134يناير  34)الموافق 

 

 


