مناقشات المساهمين
اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية  -نادك
المنعقد يوم الخميس 1440-09-11هـ الموافق 2019-05-16م

س( : )1نشكر لكم الجهود املبذولة حيث أنه يوجد رضا كبير ملموس من املستهلكين والجميع يثني على منتجاتها ،واستفساري موجه للرئيس
التنفيذي فيما يتعلق باملرحلة القادمة ما هي توجهات الشركة بالنسبة للزراعة في السودان ،وأيضا ما هو سبب انخفاض مبيعات العصائر
في العام 2018م؟
ج( : ) 1أوضح الرئيس التنفيذي بأن استفسار املساهم يحاكي الصعوبات التي كان من املمكن أن تواجهها الشركة ،حيث أنها مع نهاية عام
ً
ً
ً
تنفيذا لقرار الدولة وفقها هللا ،إال أن الشركة ً
بناء على استراتيجيتها املخطط لها قديما
2018م توقفت تماما نادك عن زراعة األعالف
ً
منذ عام 2006م مستهدفة االستثمار الخارجي وعلى وجه الخصوص في مجال األعالف ،كما بدأت قبل حوالي عامين بالتعاقد خارجيا
ً
ً
مع املوردين لتوفير احتياجات الشركة من األعالف بأفضل االسعار استعدادا لقرار اإليقاف املشار إليه سابقا  ،هذا يعد مشروع
السودان جزء من تلبية تلك االحتياجات ،وكما تعلمون من خالل اعالنات الشركة في موقع (تداول) عن األراض ي فقد تم تخصيص
ً
واستالم حوالي  160ألف فدان ،واملستثمراآلن فقط حوالي  3200هكتار ،لذلك فإن الشركة تخطو تدريجيا في اإلستثمارت وحتى تتأكد
من أن جميع الظروف املحيطة تتوائم مع التوسع في اإلستثمار ،والحمد هلل التجربة الحالية كافية إلعطائنا املعلومات اللي من خاللها
ً
ستمكننا من إتخاذ القرارت املناسبة في التوسع مستقبال.
وبالنسبة للسوق كما تعلمون تعرض بشكل مجمل ملعاناة في املنتصف األول من 2018م ،ولكن بحمد هللا وبفضله ومن ثم القرارات
االستراتيجية التي يشكرعليها مجلس اإلدارة وإدارة الشركة ،فقد استطاعت في النصف الثاني من 2018م من تغييرمسارالشركة نحو
األفضل بنحقيق نمو في املبيعات في حدود  %3عن العام الذي يسبقه.
وتجدر اإلشارة إلى أنه في نهاية عام 2018م تم إطفاء األصول الرأسمالية التي كانت تستخدم في زراعة األعالف ،وبالتالي تم إلغاء عبأ
األصول الغيرمستغلة وهذا بمشيئة هللا سيساعد الشركة على تحقيق نتائج أفضل في العام الحالي والسنوات القادمة.
ً
وفيما يتعلق بنتائج الربع األول من  2019وهلل الحمد كانت النتائج جيدة جدا حيث تحقيق نمو في مبيعات األلبان أكثر من ،%15
والفضل هلل دائما ثم لتظافرالجهود في جميع إدارات الشركة لتحقيق هذه النتائج ،ولن تتوانى جهودنا على تحقيق نتائج أفضل تسعد
مساهمي الشركة.
تأثرت النتائج املالية في الربع األول بأحد منتجات أدوات الدين املشتقة وسيتم بمشيئة هللا تالفي أثرها خالل الفترة القادمة لينعكس
بأثرإيجابي على نتائج الشركة.
وبالنسبة للعصائر بالفعل يوجد بها انخفاض ألكثر من  %8ولكن استطاعت الشركة في الربع األول من تحقيق نمو للعصائر يصل إلى
ً
 ،%15هذا وستواجه الشركة بعض الصعوبات فيما يتعلق بالعصائرخصوصا بعد تطبيق ضريبة السكر ،إال أن ذلك يصب في مصلحة
املستهلك ،ونادك منذ تأسيسها وهي تحافظ على جودة منتجاتها وتحاول تكون منتجاتها مغذية وصحية للمستهلكين.
س( : )2نشكر الشركة وإدارتها على جهودها والنمو املتواصل في اإليرادات ألكثر من  5سنوات ونلتمس الصعوبات التي تواجها الشركة في السنوات
األخيرة ،ولدي أكثر من استفسار:
 1-2بالنسبة لالستحواذ على شركة الصافي دانون متى سيتم اإلستحواذ؟ وقرأت في الخبر من شروط االستحواذ أن يكون سعر السهم ال يقل
عن رقم معين لم يتم ذكره في الخبر ،ونحن نرى نزول في سعر السهم اآلن ،هل هناك خطر على إلغاء االستحواذ من شركة الصافي بسبب
نزول سعر السهم؟
ج( : )1-2كما أعلنت الشركة في تداول أنه تم تقييم النسب حوالي  %38وهذا كان في وقت توقيع العقد بين شركة نادك وشركة الصافي (دانون)،
واآلن كما تعلمون توجد إجراءات ومتطلبات متعددة من الجهات املختصة ذات العالقة والصفقة حجمها يعتبر كبيروالشركة ال زالت
Page 1 of 2

مناقشات المساهمين
اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية  -نادك
المنعقد يوم الخميس 1440-09-11هـ الموافق 2019-05-16م

في طور تلبية هذه املتطلبات وتوفير املعلومات إلى الجهات املختصة باإلضافة إلى متطلبات أخرى داخل الشركة ،وبإذن هللا أي تغير أو
معلومات جوهرية سيتم اإلعالن عنها.
وفيما يتعلق باملدة الزمنية فقد تم االتفاق بين الشركتين أن يتم االستمرار في نقاش الصفقة ولكل شركة حق التراجع بعد مض ي املدة
املتفق عليها ،كما أنه تم التقييم في حينها على أساس سعر السهم في وقت معين.
وإعالن الشركة في نهاية ديسمبر أشار إلى أنه لكل طرف الحق في إلغاء اإلتفاقية بغض النظر عن سعر السهم ،بما معناه أن قبل هذا
التاريخ كان للطرف اآلخر الحق بإلغاء اإلتفاقية لو نزل سعر السهم عن قيمة معينة ،لكن بعد هذا التاريخ للشركتين الحق إلغاء
االتفاقية في أي وقت ،لكن مثل ما أعلنا في تداول أن نية االستمرارموجودة لدى الطرفين.
 - 2-2تم ذكر تكلفة اإلنتاج مع إيقاف زراعة األعالف أنها ستكلف الشركة حوالي  52مليون سنويا؟
ج )2-2( -تم االيضاح بأن هذه القيمة هي عبارة عن األصول الرأسمالية التي لن يتم استخدامها في مجال الزراعة ،وهذه تم إطفاؤها ملرة
واحدة فقط وليست سنوية وأثرها على ربحية هذا العام فقط  ،كما أنها التؤثر على تكلفة االنتاج.
س( )3يعني هل فرق تكلفة استيراد األعالف من الخارج سيكلف  50مليون سنويا؟
ً
ج ( )3نعم .من املتوقع أن فرق اإلستيراد عن اإلنتاج ألحتياجات الشركة من األعالف أن ال يتجاوز مبلغ  50مليون سنويا ،
س ( )4هل فرق تكلفة االستيراد  50مليون ستقل في املستقبل خصوصا أن املشروع في السودان في بدايته؟
ً
ً
ج ( )4الشركة تستهدف منذ البداية الوصول إلى تكاليف إنتاج مقاربة للمنتج محليا سابقا  .وفي الوقت الحالي تأثير االستيراد من التعاقدات
ً
الخارجية يزيد حسب ما تم اعالنه مؤخرا ،وكما يعلم الجميع أن األعالف تشكل حوالي  %60من تكلفة الحليبب الخام ،فأي عامل يؤدي
ً
إلى تخفيض التكاليف سيؤثر إيجابا على ربحية الشركة ،وهذا ما تتطلع إليه الشركة.
س( )5بالنسبة لقضية الشركة مع أرامكو متوقفه منذ  10سنوات وفي كل تقرير ملجلس اإلدارة يتم ذكر أنه لم يبت في املوضوع حتى اآلن ،أتمنى من
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية أن تفتح القضية مرة أخرى من أجل حقوق الشركة؟
ج ( )5تم اإليضاح أن قضية أرامكو هي قضية أساسية بالنسبة للشركة وهي لن تتوانى في متابعة املوضوع ،وحتى اآلن لم يستجد على املوضوع
ما يستحق اإلعالن به للمساهمين ،والقضية تتطلب إجراءات عديدة ،وتمض ي في املسار الصحيح ،وفي حال إتضاح الرؤية بشأنها سيتم
اإلعالن بها ملساهمينا الكرام ،ونؤكد لكم حرص مجلس اإلدارة في متابعة التقارير الدورية بشأن املوضوع بهذا الخصوص.
س( )6بفضل هللا الشركة لديها أرباح مبقاة طيبة و تدفقات نقدية طيبة فما السبب من عدم توزيع أرباح وإن كانت بشكل محدود كنصف ريال
للسهم؟
ج ( )6بالنسبة لألرباح املبقاة الحمد هلل هذه أحد األشياء التي تدعم موقف الشركة املالي ،والشركة مثل ما تعرفون لديها خطط كبيرة
مستقبلية ولن يتوانا مجلس اإلدارة بالتوصية عن التوزيعات متى ما وجد الوقت مناسب.
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