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خادم الحرمين الشريفـين الملك

ه
ّ
حفظه الل

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

هدفي األول أن تكون بالدنا نموذًجا ناجًحا ورائًدا في العالم 
على كافة األصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

لسنا قلقون على مستقبل المملكة، بل نتطلع إلى مستقبل 
ا، قادرون على أن نصنعه - بعون الله - بثرواتها 

ً
أكثر إشراق

ه بها عليها.
ّ
البشرية والطبيعية والمكتسبة التي أنعم الل

ه
ّ
ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع حفظه الل

صاحب السمو الملكي األمير
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باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن أسرة نادك، يّسرني أن أدعوكم لالطالع على التقرير السنوي الخاص بالشركة لعام 2021.

 انتقالية هامة، حرصنا من خاللها على االستثمار في الصعوبات، السيما في ظلِّ استمرارية تأثير 
ً

ل العام الماضي مرحلة
ّ
لقد شك

جائحة كورونا على سالسل التوريد في جميع أنحاء العالم التي أدت الرتفاع تكاليف أسعار الشحن العالمية مما أثر سلًبا على 
تكاليف مدخالت اإلنتاج )سائلين الله أن نصل إلى نهاية سريعة لها(.

هذا وال يخفى على الجميع سلبية النتائج المالية األخيرة التي تحققت خالل العام نتيجة إعادة ترتيب استراتيجية الشركة من 
أجل المضي قدًما نحو مستقبل مزدهر - بإذن الله - ولكن ذلك كله لم يمنعنا في نادك من االلتزام التام في تحقيق هدفنا 
األساسي المتمثل في المساهمة بضمان األمن الغذائي والزراعي لوطننا مهما اختلفت الظروف، حيث تشير التقديرات إلى أن 
عدد سكان العالم سينمو بما يقرب من 10 مليارات شخص بحلول عام 2050، أي ما يقرب من %25 زيادة في الجيل القادم، 
ويتطلب االهتمام بهذا العدد المتزايد من السكان بشكل مستدام مسؤولية هائلة تتطلب التزام صناعتنا باالبتكار والتطور السريع 
واعتماد الحلول الذكية الستمرارية اكتسابنا لثقة مستهلكينا بتوفير منتجات ذات جودٍة عالية والتي نسعى بال شك للحفاظ عليها، 
حيث نؤمن نحن في مجلس إدارة نادك بأهمية التطور المستمر وبحث الحلول المبتكرة وتحديد الفرص النوعية وُسبل البناء عليها 

 المتغيرات والتأثيرات في األسواق العالمية بما يضمن التحسن المستمر لمنظومتنا الغذائية.
ً

وتعزيزها، مع مواكبة

إرضاء  بهدف  مكانتنا  وتعزيز  النجاح  بتصميٍم على  الشركة  الهامة في مسيرة  المستقبلية  المرحلة  إلى  اآلن  نتطلع  وفيما 
مستهلكينا ومساهمينا والعودة بالنفع للوطن والمواطنين، نستعرض لكم عبر الصفحات التالية منجزات الشركة خالل االثني 

عشر شهًرا الماضية. 

السادة المساهمون، شركاء النجاح
مرحًبا بكم،

االستثمار
”في الصعوبات

”

األستاذ عبدالعزيز بن صالح الـربدي

كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة
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كلمة الرئيس 
التنفيذي

بنينا استراتيجية نادك على محوٍر أساسي، وهو المزاوجة بين تحقيق االستقرار المالي لمساهمينا وبين االستدامة في هذا 
االستقرار.

ل رقمّي أمن غذائي، تحوُّ
ا من إيماننا في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك” بأهمية توّجهات حكومة المملكة العربية السعودية 

ً
انطالق

نا في عام 2021م - رغم 
ّ

ل الرقمي، ركز الرشيدة وبرامج رؤية السعودية 2030 الطموحة واالستراتيجية الوطنية للتحوٌّ
التحديات والصعوبات والتذبذبات االقتصادية محلًيا وعالمًيا - على تعزيز دورنا في تلبية احتياجات األمن الغذائي للمملكة، 

لعات رؤية السعودية 2030 – عبر بدء 
ّ
سعًيا منا لتحقيق مفهوم األمن الغذائي الشامل – بما يحقق طموحات وتط

مرحلة رقمية جديدة ضمن استراتيجيتنا للتحول الرقمي، سعينا من خاللها لدعم العمليات التشغيلية وتسهيل الوصول إلى 
البيانات والمعلومات الناتجة عنها، باإلضافة إلى رفع كفاءة دور الشركة وتعزيز البنية التحتية التجارية والرقمية.

مستقبل طموح
يأتي ذلك بهدف تعزيز قدرة نادك التنافسية من خالل إنشاء بنية معلوماتية حديثة، توسيًعا لنطاق حلول األعمال ليصبح 

 باإلضافة لخلق مرونة أكثر في أداء المهام مما يساهم بتعزيز اتخاذ القرارات المبنية على البيانات 
ً
 وتكامال

ً
أكثر شموال

ن من تلبية وتوفير احتياجات عمالئنا المتزايدة على األغذية والمشروبات في منطقة الشرق األوسط 
ّ
الدقيقة، للتمك

وشمال افريقيا بمرونٍة وكفاءة. 
ع إلى المرحلة التالية من رحلتنا سوًيا بإيمان عاٍل بفرصنا الكبيرة للنمو خالل السنوات العديدة القادمة، بتقدير 

ّ
هذا ونتطل

السادة المساهمون الكرام،
مرحًبا بكم،

الدكتـور سليمان بن عبدالعزيز التويجري

منقطع النظير لعمالئنا؛ بهدف دعم احتياجاتهم وتغذية حياتهم كل يوم.

شكر وعرفان
ختاًما، أوّد أن أعبر عن امتناني لمساهمينا ومجلس اإلدارة الكرام 

وموظفينا وعمالئنا كونهم أساس نجاحنا، متمنًيا لهم عام 2022م
م. ا بالنجاح والتقدُّ

ً
مليئ
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الــرؤيـة

القيم

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

المستهلكين من خالل توفير منتجات صحية عالية الجودة.

الرسالة
تلتزم نادك بتقديم منتجات غذائية متميزة بجودتها وذات قيمة غذائية عالية تحقق 

م القيمة لألفراد والمجتمع وللمساهمين.
ّ
الصحة والسعادة للمستهلكين، وتعظ

المسؤوليةالعناية

التعاون التميز

الدافع
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الخط الـزمني لشركة نادك
كانت نادك أول شركة زراعية يتم تداولها في سوق األسهم السعودي، ومن أوائل الشركات الزراعية التي تأّسست 

بالمملكة العربية السعودية في أوائل الثمانينيات الميالدية. ومنذ انطالقتها وضع مؤّسسو الشركة نصب أعينهم 
 كبرى تتمثل بالمساهمة الفاعلة في تحقيق األمن الغذائي في المملكة.

ً
غاية

 تمكنت الشركة من الحفاظ على مكانتها الرائدة في قطاع تصنيع األغذية، كما حافظت على نمو 
ً
وخالل 40 عاما

طاقتها اإلنتاجية، وطّورت نظمها التشغيلية واإلدارية، مما انعكس على جودة وتنّوع منتجاتها وزيادة الحصة السوقية 
في قطاع األلبان والعصائر واألغذية.

1995

إطالق المصنع الثاني 
لمنتجات األلبان واأللبان 

الطازجة 

1986 1984 1981

تعبئة األلبان
ومنتجاتها 

البدء في افتتاح أول 
مصنع لأللبان 

بدأت شركة نادك 
أعمالها بمبلغ 400 
مليون ريال سعودي

1987 1985 1982

بدء مشروع زيتون 
الجوف  بدء مشروع حائل  افتتاح مشروع وادي 

الدواسر الزراعي 

20202021

2020 2019

2016

2015

2014

2009

2007

2006

شركة نادك تفتتح 
مصنعا خاصا للعبوات 

البالستيكية في مدينة 
نادك

إنشاء أكبر مزرعة ألبان 
نادك - مزرعة ألبان 7 

بدء المشاريع الزراعية 
في السودان 

أول إنتاج للعصير الطازج 
في التوسعة الجديدة 

نادك تفتتح أول توسعة 
إلنتاج الجبن 

بدء اإلنتاج المكثف 
للزيتون عام 

توقع نادك مذكرة تفاهم 
مع شركة بيور هارفست 
للمزارع الذكية للتعاون 

في بناء وتشغيل الصوبات 
الزراعية عالية التقنية

 مع رؤية المملكة العربية 
ً
تماشيا

السعودية 2030، أعلنت نادك، 
بالتعاون مع شركة الطاقة 

الفرنسية إنجي، أن مشروعها 
للطاقة الشمسية، الواقع في 
منطقة حرض الصناعية في 

 منذ 22 
ً
نادك، يعمل اآلن تجاريا
ديسمبر 2021

صدور أمر ملكي بمنح 
شركة نادك ملكية 
األراضي التي كانت 

الشركة تستخدمها بوادي 
الدواسر وحائل 

توقع نادك اتفاقية شراء 
 )PPA( الطاقة الشمسية
مع شركة إنجي لتوفير 

124000 برميل من 
الوقود سنوًيا
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2.2 مليار

1.3+ مليون 

+33,000

+89,000

+13,000

5 مليون 

+2,300

+5,000

مبيعات 2021م 

إنتاج األلبان والعصائر

توافر المنتجات )المتاجر(

قطيع األبقار

مختبرات الجودة

أكبر مشروع زيت عضوي
في العالم في مكان واحد

أسطول نادك

فريق نادك

)لتر يومًيا(

)متجر()ريال سعودي(

)رأس(

)إختبار جودة يومًيا(

)شجرة زيتون(

)تتضمن شاحنات مبردة(

)موظف/ة(

نادك في أرقام
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االنتشار 
الجغرافي
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نظرة عامة 
على السوق

  21
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التـزام التسويق
فــي تحـــّول نـادك

المميزة خالل عام 2021م،  المنطقة – رحلة تحّولها  المتكاملة في  نادك - إحدى أكبر شركات األغذية  واصلت 
والتي نعتز من خاللها بجذورنا العميقة وتاريخنا الطويل من االلتزام المتفاني تجاه تغذية الحياة كل يوم، حيث إننا - 
فريق تسويق نادك - نواصل السعي بقوة لتحقيق أهدافنا في أن نصبح رّواد المنتجات المبتكرة عالية الجودة في 
المنطقة، من خالل القيام بتوّسعات وإضافات جديدة متعددة في السوق. فقد أسست حلولنا المبتكرة الخطوات 
األولية لرحلة تحّول نادك نحو تعزيز قيمة عروضها االستهالكية، كما ساهم تركيزنا على تسريع االبتكار في السوق 

لتمكين عالمة نادك التجارية من إنشاء دعائم حصص فريدة وعالية القيمة بحلول نهاية عام 2021م.
ا، حيث إننا وبناًء على مدى تأثير عالمتنا 

ً
 على ذلك، فإن الطريقة التي نتواصل بها مع عمالئنا قد تغيرت أيض

ً
عالوة

التجارية وتأثيرها الواسع في السوق، قمنا بإعادة تعريف استراتيجية عالمتنا التجارية بالكامل، من خالل اتباع نهج 
استراتيجي يتماشى مع المستقبل.

التجارية الضخمة، مدعّمة بمنظومة  حيث اتبعت نادك أفضل االستراتيجيات لتحديد مكانة حديثة توازي عالمتها 
 جديدة مميزة ومتجددة.

ً
اتصاالت متعددة الفئات، والذي نتج عنها إنشاء هوية

كله 
قـوة!

كله 
طعـم!

كله 
لــّذة!

كله 
إ�تعاش!

كله 
حيـوية!

كله 
فخامـة!

هذا وبينما نبني حاضرنا؛ مع األخذ باالعتبار التركيز على مستقبلنا، 
فقد حرصنا من خالل استراتيجيتنا الحديثة على دمج عالمتنا التجارية 
مع الفئات الجديدة المستهدفة، والذي سوف تمكننا من بناء عالقة 
متجددة تدريجًيا مع أمهات أجيال األلفية، حيث إن ربط استراتيجيتنا 
هو  المجتمع  من  بعناية  المختارة  الشريحة  هذه  مع  المستقبلية 
إليماننا بأن هؤالء األمهات ال يشكلن فقط العادات الغذائية للعائلة 

ا صانعات التأثير لمجتمعاتنا في المستقبل.
ً

اليوم، ولكنهن أيض
ا مع بداية العام الجديد، نؤكد على التزامنا بتحقيق تحّول يجذب 

ً
تزامن

المستهلك في المملكة العربية السعودية وخارجها.
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حقبة جديدة - تحّول عالمة نادك التجارية لتصبح رقمية ٪100

نظًرا للتطور السريع لألنماط االستهالكية في المجتمع السعودي، حيث تشهد األرقام على أن المملكة تملك أعلى 
نسبة انتشار لإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي في المنطقة، أصبح من الصعب أكثر فأكثر على العالمات التجارية 
إبراز نفسها بين كمية المعلومات الذي يتعرض له جيل األلفية العادي وجيل “Z” في كل يوم وفي كل لحظة، حيث 
تجارب  لتقديم  التجارية  العالمات  زاد وعيهم وتوقعاتهم من  العالمي،  المحتوى  زيادة االحتكاك والتفاعل مع  أنه مع 

فريدة ومفيدة.

في عام 2022م، ستطلق نادك للمرة األولى إستراتيجية القناة الشاملة الخاصة بها، منصة “ابتكارات نادك” كمركز دائم 
لإللهام، والذي سيتفاعل باستمرار مع العمالء على مدار الساعة طوال أيام األسبوع، حيث إننا بينما نتحرك نحو الرقمنة 
فريًدا   

ً
وعامال الطويل  المدى  نادك” محور جذب على  “ابتكارات  تصبح  بأن  نهدف  التجارية،  لبناء عالمتنا  بنسبة ٪100 

لشركة نادك فقط.

هذا وتهدف استراتيجية القناة الشاملة إلى التخطيط للتحرك نحو التخصيص الشامل، بمعنى أن تواصل نادك لن يكون 
ا لعادات االستهالك الرقمي الفردي لكل مستهلك.

ً
ا فحسب، بل سيتم تخصيصه وفق

ً
مميز

نقاط تفاعل المستهلك االستراتيجية الرئيسية المستقبلية
وسائل اإلعالم المملوكة لنادك: منصة “ابتكارات نادك”، منصاتنا في وسائل التواصل االجتماعي المختلفة.. 1
عبر . 2 التسويق  واستراتيجية  االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر  الترويج  المحتوى،  صانعي  المدفوعة:  اإلعالم  وسائل 

محركات البحث وما إلى ذلك.
المنصات . 3 مع  اإلستراتيجية  الشراكات  العمالء،  مع  المتكامل  الرقمي  التسوق  تنشيط  االستراتيجية:  نادك  شراكات 

اإلعالمية، نقاط االتصال الرئيسية األخرى لتجربة المستهلك مثل الصاالت الرياضية، وأكاديمية التميز في الطهي وما 
إلى ذلك.

التجارة اإللكترونية: الشراكات مع منصات التجارة اإللكترونية.. 4

خطة  وضع  تم  الشاملة،  القناة  هذه  لبناء 
إعالمية متكاملة لضمان تفاعل عالمة نادك 
سواًء  المستهلكين،  مع  بسالسة  التجارية 
في العالم الواقعي أو الرقمي في نفس 
إلنشاء  خالله  من  نسعى  والذي  الوقت، 

ا.
ً

مجتمع “نادك” فريد أيض

تم التخطيط لطرق التفاعل المختلفة الخاصة 
التسويق  عالم  في  التطورات  بأحدث  بنا 
بالكامل  مخصص  تواصل  لضمان  الرقمي، 

لتطوير عالمتنا التجارية الرقمية.

التسويق في عام 2021
إطالق منهج العالمة التجارية الشاملة

التجارية، والتي تم إطالقها في سبتمبر  أول حملة ضخمة لعالمتنا  الجديد  التحّولي  ا، تقّدم نهجنا 
ً

كما تم توضيحه سابق
2021م بقيادة MEGA TVC متعددة الفئات، والتي لم تقم بتحديث وتطوير الفئات األساسية الخاصة بنا من األلبان والعصير 
ا دمجت بسالسة ابتكاراتنا الجديدة، مع المحافظة على جوهرنا األساسي المتمثل في “تقديم 

ً
والزيوت فحسب، ولكنها أيض

“جودة”  تأثير  إبراز  على  النسخة  ركزت  حيث  منتجاتنا،  فئات  كل  عبر  الرائد  د  الموحِّ باعتباره  السعادة”  لصنع  الخيرات  أجود 
المنتجات في إسعاد المستهلكين، من خالل نقاط زمنية مختلفة كل يوم عبر النطاق الواسع لمناسبات االستهالك التي 
تقدمها نادك لمستهلكيها، عبر تخصيص ميزة لكل من المنتجات بما يتناسب مع “اللحظة الحالية” بكل مستهلك مستهدف.

أداء منتجات األلبان
في عام 2021م، لم تظل مبيعات منتجات األلبان مستقرة فحسب، بل زادت في بعض منتجاتنا.

- من منظور فئة المنتجات الفردية، شهدت منتجات األلبان الطازجة السائلة ومنتجات األلبان طويلة األجل نمًوا بنسبة 1٪ في 
قيمة البيع بالتجزئة.

- شهدت فئة الزبادي نمًوا في حجم المبيعات بنسبة 7٪، مدفوًعا بالزبادي اليوناني بنسبة نمو 13٪ والزبادي العادي بنسبة 
6٪، وذلك بسبب االستفادة من صورتها الصحية التي تجذب المستهلكين المهتمين بالصحة بشكل متزايد.

- فئة األجبان )أحد منتجات األلبان األكثر شعبية في المملكة العربية السعودية( ، شهدت نمًوا بنسبة 16٪ من حيث القيمة 
في مبيعات التجزئة في 2021م مقابل 2020م.

تطوير المنتجات الحالية

1 كيلو موزاريال	 
500 مل من كريمة الخفق والطبخ	 

المنتجات التي تم طرحها في عام 2021م

لبنة طويلة األجل	 
ه عالي البروتين 	 

ّ
حليب منك

جبن مربعات	 

لذلك، استمرت نادك في النمو ضمن فئة منتجات األلبان، واكتسبت حصة في السوق من الحليب طويل األجل واألجبان.

%9.9%15.0 %10.8
نادكنادكنادك

منتجات األلبانحليب طويل األجلاألجبان

%90.1
باقي الشركات

%89.2
باقي الشركات

%85.0
باقي الشركات

%-0.5 %+1 %+2.1
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أداء العصائر الطازجة

ا كبيًرا في حجم المبيعات للفئة اإلجمالية جراء 
ً

شهدت فئة العصائر الطازجة انخفاض
السكر، ومع ذلك تمكنت  المشتريات مع خلفية ضرائب  انخفاض   / ارتفاع األسعار 

نادك من الحفاظ على حصتها في السوق.

المنتجات التي تم طرحها في عام 2021م

تقديم نكهات موسمية جديدة لصنع التشويق على الرفوف خالل شهر رمضان والصيف.

أداء زيت الزيتون

نادك هي الشركة الرائدة في قطاع زيت الزيتون العضوي، 
حيث يعتبر مشروع نادك في الجوف موطن ألكثر من 4 
ن نادك من الحصول على 

ّ
ماليين شجرة زيتون، مما يمك

والفوز  العضوي،  الزيتون  زيت  سوق  أسهم  من   90٪
بالعديد من الجوائز العالمية لمدة 12 عاًما على التوالي.

ذهبية  ميدالية  على  نادك  حازت  وحده،  العام  هذا  في 
في جوائز “BIOL”، و العديد من الشهادات مثل ISO و 
CERES و  ORGANIC. نظًرا لكون نادك شركة رائدة في 
باالبتكار  ذلك  لها  سمح  فقد  العضوية،  المنتجات  قطاع 
في هذه الفئة بأصناف ونكهات وأشكال جديدة تركز على 
السوق  لتوسيع  وذلك  المفضلة،  المستهلك  احتياجات 
العالمات  مستهلكي  استهداف  خالل  من  العضوية 

التجارية لزيت الزيتون غير العضوي.

المنتجات التي تم طرحها في عام 2021م

لزيت  اإليجابية  الصحية  باآلثار  المجتمع  وعي  ساهم 
جعلنا  مما  السوق،  في  عليه  الطلب  زيادة  إلى  الزيتون 
سوق  ليشمل  عملنا  نطاق  توسيع  إلى  نادك  في  نقرر 

زيوت الطعام.

إطالق فئات مختلفة لزيت الزيتون العضوي:	 
   اليوناني، التونسي، واإلسباني.

إطالق زيت زيتون للطبخ النقي في يناير 2021م كأول 	 
عالمة تجارية محلية.

  26
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االبتكار والبحث 
والتطوير

  29
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التطوير واالبتكار في نادك
تماشًيا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ولتلبية احتياجات األسواق المستجدة بأسلوب حياة صحي جديد 

 وأقل من سكان المملكة ومع التزامنا تجاه تغذية حياة عمالئنا، قدمنا   العديد من 
ً
ومزدهر بين الشباب البالغ 35 عاما

ا مناسبات استهالك 
ً

االبتكارات الجديدة التي لم يتم تخصيصها لتلبية االحتياجات األكثر صلة فحسب، بل استهدفت أيض
متعددة، ويظل فريق االبتكار والتطوير في نادك وفيا لقيمته األساسية المتمثلة في ابتكارات الجودة واالستمرار في 

لعب دور رئيسي في التكيف مع احتياجات المستهلك الديناميكية واهتمامات المستهلك العامة من خالل التدخالت 
واالبتكارات في الوقت المناسب والذي بدوره ساهم بشكل كبير في توفير أسعار معقولة وجودة ممتازة للمنتجات 

المقدمة لعمالئنا.

بعد ذلك، تم إجراء العديد من التغييرات الهيكلية لضمان اإلطالق الفعال والسريع لالبتكارات الجديدة من مزارعنا إلى 
منازل المستهلكين.

وفيما يخص الجودة فقد واصل فريق األبحاث والتطوير في نادك تطبيق معايير الجودة التنظيمية المعترف بها دولًيا 
والمعتمدة. 

 يومًيا في مختبراتنا الحديثة ومركز االبتكار 
ً
باالضافة الى ذلك أجرى فريق الجودة في نادك أكثر من 13،500 اختبارا

لضمان جودة وسالمة منتجاتها. والتي تشملها االختبارات الفيزيائية والكيميائية والحسية والميكروبات التي يتم إجراؤها 
على جميع المستويات، باإلضافة إلى ذلك، واصلنا تدريب فريقنا بأحدث معايير الجودة والسالمة.

 ISO 22000
)مصنع الجوف 

لزيت الزيتون(

FSSC 22000 Version 5.1
)Harad Dairy 

Processing 1 and 2(

 ISO 9001
)حرض واالدارة العامة(

عضوي
)زيت الزيتون( 
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إنجازات نادكشهادات الجودة

GLOBAL GAP
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إدارة المزارع
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إدارة مزارع نادك
مزارع األبقار 

عملت إدارة مزارع األبقار على إنتاج الحليب الخام على مدار العام بجودة عالية وتكلفة مناسبة بهدف تلبية احتياجات 
عمالئنا، وكان الدور االساسي في تسليم حليٍب خام صحّي بشكل يومي إلى إدارة التصنيع الغذائي يعود إلى 

الخطط والبرامج التنفيذية ألقسام )اإلدارة الفنية للمزارع –التغذية – الصحة الحيوانية – التناسليات – الصيانة( وعملها 
سوًيا بشكل متكامل.

أهم المحاور التي تم التركيز عليها خالل عام 2021م 
إدخال مواد علفية جديدة وتحديث التركيبة الغذائية مما ساهم في رفع مواصفات الحليب الخام المنتج.	 
االستمرار بتطوير مركز التغذية مما رفع اإلنتاج اليومي لتغطية احتياجات قطيع األبقار في حرض وتغطية احتياجات 	 

مشروع تسمين العجول بحائل. 
االستمرار في رفع مواصفات الحليب الخام المنتج في مزارعنا ليصل إلى مستويات قياسية لتتوافق مع أعلى 	 

المقاييس المحلية والعالمية.
توقيع اتفاقية تجربة نظام تبريد “صديق للبيئة” لمحالب األبقار والذي سوف يساهم بتوفير الماء والكهرباء مع 	 

شركة AIR GREEN ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة )KACARE( بدأ عمل النظام بالطاقة الشمسية 
ليبدأ التشغيل في نهاية الربع األول من عام 2021م.

2.5%
�א ����� א���כ� �� 
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א��
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زراعة الزيتون 
وصل إجمالي أشجار الزيتون في مشروعنا بالجوف إلى 5 ماليين شجرة زيتون بطريقة الزراعة المكثفة والعضوية التي 
تهدف إلى استغالل وحدة المساحة وخفض كمية المياه وكذلك سهولة الحصاد اآللي مقارنة بالزراعة التقليدية، منها 

2.7 مليون شجرة مثمرة.

محاصيل الخضار )البطاطس والبصل(

البطاطس 
تعد نادك أحد أكبر المنتجين للبطاطس بالمملكة والخليج كما تتميز بكونها من ضمن األفضل في مجالها، حيث بلغ 

إنتاجها 25,500 طن في 2021م.

البصل
محصول البصل بمشروعي الشركة بحائل و حرض حيث بلغت الكمية المنتجة 3,200 طن.

الفاكهة
بلغت أشجار الفاكهة بالجوف أكثر 43,000 شجرة والتي تنتج فواكه عضوية كالخوخ، المشمش، والبرقوق.

بذور القمح
تعتبر شركة نادك كونها عضًوا في لجنة منتجي البذور التابع لـ ”وزارة البيئة والمياة والزراعة ” وأحد منتجي البذور 

المعتمدين بالمملكة نظًرا لقدرتها في إنتاج ومعالجة وتنقية وتعبئة بذور القمح بمشروع بحائل، حيث ساهمت الشركة 
ينا 

ّ
في توفير بذور القمح للمزارعين و وحبوب القمح لصوامع الحبوب، هذا و بلغ إنتاج هذا العام 29,300 طن، كما تلق

في ديسمبر 2020م ترخيًصا جديًدا من الحكومة لمواصلة إنتاج بذور القمح وحبوب القمح للسنوات القادمة.

األعالف “مشروع السودان”
بلغ إجمالي إنتاج أعالف البرسيم بمشروع نادك في السودان 8,200 طن.
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نادك نحو المستقبل
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تحول نادك للمستقبل
التطوير التنظيمي

أكملت نادك المرحلة االولى من التحول المؤسسي الكبير في عام 2021م لتوحيد الشركة وتقديم خططها 
االستراتيجية طويلة المدى وقصيرة المدى، كما تم إعادة النظر في جميع الوظائف ووصفها وإنشاء أوصاف وظيفية 

 على ذلك، قامت نادك بنقل الموظفين إلى نظام ساللم ومسميات وظيفية جديد.
ً

جديدة، عالوة

حصلت نادك على نتائج استطالع الثقافة األولى في الربع األول من عام 2021م، والتي أجرتها شركة Glint، وهي 
إحدى شركات LinkedIn، والتي أسفرت عن نتائج رائعة بدرجة رضا للموظفين )eSat( بنسبة 80٪. نعتزم الحفاظ 
على التركيز على الحفاظ على درجات eSat في استطالعاتنا المستقبلية من خالل العمل على نتائج االستطالع 

وتكرار االستطالعات بطريقة دورية.

السعودة
حافظنا على تركيزنا على التوطين من خالل توظيف مواهب سعودية في مناصب إدارية صغيرة ومتوسطة وقيادية، 
كما نخطط لضخ المزيد من المواهب السعودية في وظائف األعمال األساسية لنادك، وبالتالي تحقيق هدف التوطين 

وتزويد المواهب السعودية بكفاءات ومهارات صناعة السلع االستهالكية.

برامج تطوير الموظفين
لقد كان التعلم والتطوير أحد مجاالت التركيز الرئيسية لشركة نادك فقد قدمنا 2044 يوم عمل من التدريب، باإلضافة 

إلى تمكين “التعلم اإللكتروني” من خالل مبادرتنا “Nadecation” والتي من خاللها تم االنتهاء من 228 دورة 
 Nadec الذي يركز على تزويد مواهب ”The Eye“ ا على مدار العام، إضافة إلى تقديم برنامج

ً
بواسطة 832 موظف

بشهادات مهنية دولية في مجال خبرتهم.

تمكين المرأة 
تماشًيا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وحرًصا من نادك على تشجيع التنّوع، قامت نادك بتوظيف وتمكين 

المزيد من النساء في وظائف نادك، بزيادة قدرها 61٪ مقارنة بعام 2020م.

الرقمنة واألتمتة
كانت الركيزة الرابعة في استراتيجية التحول الداخلي لشركة نادك هي الشروع في تطوير استراتيجية الرقمنة

 واألتمتة، ويسعدنا أن نعلن تحقيقنا أول معلم رئيسي في رحلتنا للتحول الرقمي والتي بدأت في عام 2020م.
وكجزء من هذا التحول الرقمي، طورت نادك خريطة طريق مشروع NEXT في عام 2020م بهدف تغيير ثقافة 

الشركة لتكون أكثر ديناميكية ومرونة، وتوحيد وتبسيط ومركزة العمليات التجارية التي تتماشى مع المعايير العالمية 
في آن واحد.

تم تنفيذ 52 وحدة من وحدات SAP في حل واحد لتغطية العمليات التجارية الرئيسية التي ستزيد من جودة البيانات 
في مصدر واحد. الهدف النهائي لهذا المشروع هو تحويل عمليات نادك من نموذج يدوي يعتمد على اإلنسان إلى 

تصميم رقمي قائم على النظام. 

تشمل اإلنجازات الرئيسية لهذا المشروع ما يلي:
إدخال أتمتة العمليات حيثما كان ذلك مفيًدا 	 
تقديم حلول إنترنت األشياء والذكاء االصطناعي لتحسين إدارة المزارع، والتصنيع المحسن )تكامل الماكينة(، وتتبع 	 

المركبات وأداء المبيعات
تقديم تحسين المسار المدعوم بالذكاء االصطناعي في التوزيع وتحسين المستودعات	 
تقارير / لوحة تحكم مركزية لتحسين األداء واتخاذ قرارات أسرع	 
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المبيعات والتوزيع 
والتجارة اإللكترونية
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مبيعات نادك
قسم مبيعات نادك مسؤول عن ترجمة استراتيجيات شركة نادك إلى خطط تنفيذية حسب الفئة والقناة والمنطقة 

مع المراقبة عن كثب للتأكد من بيع الحاالت األكثر ربحية.

شهد عام 2021م ارتفاعات وانخفاضات عديدة في السوق، باإلضافة لدخول منافسين وقنوات جديدة وخصومات 
هائلة من قبل المنافسين، واجهت نادك من خالل تلك العوامل تحدًيا لتحقيق أرقام معقولة فتم جراء ذلك إطالق 
خطة التخفيف في بداية النصف الثاني مع التركيز على األساسيات مثل تحسين المسار، وإصدار منتجات ذات قيمة 

عالية في المنافذ التجارية الحديثة، والهيمنة على األسواق الصغيرة ببرنامج “األسواق المثالية”، وأنشطة التسويق 
التجاري، والتي ساهمت بإعادة ما يقرب من 60 مليون ريال سعودي إلى خط نادك.

عززت التجارة اإللكترونية نموها الغير تقليدي، كما استمر قطاع األغذية في تطوير نفسه جنًبا إلى جنب مع 
المستهلكين الذين تم اكتسابهم عبر األسواق المستقلة والموحدة عبر التجارة اإللكترونية، ناهيك عن استمرار الحليب 

واللبن والجبن والزبدة في النمو بسبب زيادة االستهالك المنزلي، حيث استمر نمو اللبن بالحجم العائلي. تم تقييد 
المنتجات الجاهزة لالستخدام والتركيز أكثر على القيمة مقابل المال، كما أصبح العصير من المنتجات التقديرية، وليس 

 لتعليق المدارس حضورًيا، حيث استمر العصير الطازج / طويل العمر )الحجم الصغير( 
ً

حاجة أساسية، يأتي ذلك نتيجة
في التأثير سلًبا على أداء فئة العصائر.

بشكل عام، تحول السوق نحو متاجر تجزئة أكثر تنظيًما في شكل أسواق صغيرة ومحالت سوبر ماركت وهايبر ماركت، 
مما شكل تهديًدا على المحصلة النهائية للموردين بسبب النمو التجاري الحديث غير المرغوب فيه، والتي تمت إدارته 

من خالل بيع مجموعة منتجات ذات قيمة مضافة عالية السعر بعائد أعلى لكل لتر وفي المقابل تقديم قيمة أفضل 
لألعمال.

ومن بين التحديات التي واجهتها إدارة مبيعات نادك، تخفيض األسعار من بعض المنافسين، باإلضافة إلى تغيير 
طريقة عمل الموظفين في األقسام المختلفة، بما في ذلك المبيعات والتخزين والنقل، والذي نتج من خاللها 

اكتساب معايير جديدة من التميز والكمال في العمليات.

النقاط الرئيسية
	   حققت نادك 2.2 مليار ريال إجمالي حجم مبيعاتها.

	   أدى التخطيط اللوجستي والمبيعات الفعالة إلى توفير 21 مليون ريال سعودي في العائدات واألضرار.
	    أدى التحسن العام في المبيعات والتوزيع إلى خفض تكلفة الدعم والتوزيع بمقدار 42.5 مليون ريال 

سعودي مما يدل على أن شركة نادك تسير على المسار الصحيح لتحقيق عمليات بيع وتوزيع أكثر كفاءة 
مع تحسن بنسبة 2٪ تقريًبا.

50%

4%
3%

13%

17%

11%

2%

المنتجات الزراعية

عجول وأخرى
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سلسلة عمليات 
الشراء
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مشتريات نادك
شهد عام 2021م اضطرابات ملحوظة في سالسل الشراء بسبب فيروس كورونا حيث وصل نقص الحاويات وزيادة 
تكاليف النقل إلى أرقام غير مسبوقة لكن تنوع موردينا حول العالم ساعدنا على امتصاص الصدمات في سالسل 

الشراء والتعافي منها بسرعة أكبر. 

ا ارتفاًعا حاًدا في أسعار السلع األساسية والتكلفة لمعدالت الشحن على مدار العام وال تزال توقعات 
ً

شهدنا أيض
األسعار لعام 2022م مرتفعة.

أدى تأثير التكلفة لمعدالت الشحن وارتفاع أسعار السلع األساسية إلى تسريع عملية االقتراب من السلع المستوردة 
وتوطينها لتعويض ارتفاع األسعار وتخفيف مخاطر العرض. 

ا بداية رحلة التحول في المشتريات والتي تشمل تنفيذ نظامي SAP و Ariba للمزادات 
ً

شهد عام 2021م أيض
اإللكترونية، باإلضافة الى إعادة هيكلة القسم لتعزيز قدراتنا في مجال اإلمداد ونصبح األفضل في فئتنا.
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الحوكمة البيئية
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ل نادك للطاقة المتجددة تحوُّ
أول مزرعة مشّغلة من نوعها بالطاقة الشمسية في المملكة

تماشًيا مع رؤية السعودية 2030، أعلنت نادك بالتعاون مع شركة الطاقة الفرنسية “ENGIE”، أن مشروعها للطاقة 
الشمسية الواقع في منطقة حرض الصناعية قد بدأ تشغيله تجارًيا منذ 22 ديسمبر 2021م، يأتي هذا اإلعالن بعد 

االنتهاء من المرحلة الثانية من بناء مزرعة الطاقة الشمسية والتي اكتملت في 31 نوفمبر 2021م.

تم تطوير حديقة الطاقة الشمسية الكهروضوئية كجزٍء من اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاًما بين شركة نادك 
عد األولى من نوعها في المملكة.

ُ
وشركة “ENGIE”، والتي ت

تقع المنشأة على مساحة 766,000 متر مربع، أي ما يعادل 21 ملعب كرة قدم، وتبلغ طاقتها االستيعابية 30 
 إلى امتالكها أحدث التقنيات، تتميز حديقة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بـ 75,000 وحدة ثنائية 

ً
ميجاوات. إضافة

ضوئية ضوئية مع متتبع وصول فردي، وعواكس خيطية، ونظام تنظيف مؤتمت بالكامل، مما يساعد على تعزيز 
قدرتها في اإلنتاج وتقليل التكلفة، هذا وسوف يساهم المشروع بخفض انبعاثات الكربون بمقدار 53 مليون كيلوجرام 

في السنة.

نظًرا لضخامة حجم عمليات نادك، والتي تستخدم أكثر من 1.5 مليون لتر من إنتاج األلبان والعصائر يومًيا، حيث تملك 
المنطقة الصناعية في حرض وحدها 80,000 بقرة، فإن منشأة الطاقة الشمسية الجديدة ستؤثر بشكل كبير على 

تكاليف الطاقة، يأتي هذا تماشًيا مع كل ذلك مع مستهدفات المملكة المتمثلة في صافي االنبعاثات الصفري، 
وإزالة الكربون من االقتصاد، والتحول نحو مستقبٍل أكثر استدامة لنادك.

تقليل االعتماد على استهالك الوقود للكهرباء
تفعيل خطة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

تنفيذ خطط لتخفيف إهدار الطعام
تقليل األثر البيئي من النشاطات الزراعية

تقليل الخسائر المادية أو األضرار التي تلحق بالبشر والممتلكات
إنشاء نظام أمن

1

1

1

2

2

2

الطاقـــة
المــستدامـة

الهدف االستراتيجيالمبادرات

البيئة

األمان 

تقليل استهالك المياه
إنشاء معالجة مياه الصرف الصحي لشركة نادك

1
2

معالجة المياه
واستهالكها

ضمان معالجة جميع مصادر النفايات
ترسيخ ثقافة إلعادة االستخدام أو إعادة التدوير

1
2

إدارة
المخلفات

ا في التنمية االجتماعية، فنحن ندرك أن 
ً

تلعب األعمال دوًرا حاسًما ليس فقط في النمو االقتصادي، ولكن أيض
أعمالنا هي تعبير عن قيمنا، لذلك تلتزم نادك بتحسين بيئتها من أجل تنمية اجتماعية واقتصادية طويلة األجل.

تعمل نادك على وضع إستراتيجيتها المتعلقة باالستدامة، للداللة على االلتزام بجدول أعمال االستدامة 
للشركة، ولزيادة المساءلة تجاه األهداف التي حددتها.
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االتصال المؤسسي 
والـــمـســـــؤولـيـــة

االجتماعية للشركات
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االتصال المؤسسي في نادك
ا من أهمية دور االتصال المؤسسي في تعزيز التواصل مع منسوبينا وشركاؤنا، فإن هدفنا هو التحسين 

ً
انطالق

المستمر وتطوير طرق إبداعية للتواصل من خالل المنصات والقنوات اإلعالمية المختلفة، وذلك لتحقيق أهداف 
“نادك” وطموحاتها المستمدة من رؤيتها، والتي تتماشى مع رؤية السعودية 2030 في خلق بيئة تواصل استثنائية 

لتنعكس على هوية “نادك” بشكل عصري وُمختلف.

اإلنجازات

النشر واإلعالم
بلغ عدد المتابعين في كافة منصات التواصل االجتماعي 895,252 متابع.	 
نشر 13 خبر صحفي.	 

المعارض والمؤتمرات
	  المشاركة في معرض “هوريكا” السعودية.

ا مع السنة الدولية للفواكه 
ً
	   المشاركة في مبادرة “الزراعة لألطفال” بالتعاون مع وزارة البيئة والمياة والزراعة )تزامن

والخضروات(.
	  المشاركة في مهرجان المنتجات الموسمية والصناعات التحويلية في نادي الفروسية.

	  لمشاركة في مهرجان الحمضيات بمحافظة الحريق بنسخته الخامسة.
	  المشاركة في المهرجان السنوي بمحافظة شقراء.

المسؤولية االجتماعية
نؤمن في نادك بأهمية مسؤوليتنا االجتماعية في عكس قيم التزامنا نحو مجتمعنا، حيث حرصنا منذ تأسيس الشركة 

ا بأهمية دورنا تجاه مجتمعنا من خالل 
ً
أن نغرس هذه القيم ونعمل بها في كافة أنشطتنا داخلًيا وخارجًيا، إيمان

 ألحد أهداف رؤية السعودية 2030 االستراتيجية: “تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها 
ً

المشاركة والرعاية وغيرها، وتلبية
االجتماعية”.

الموقعالمشاركة

الرياض، جدة، الدمامحملة الكشف عن سرطان الثدي من خالل ملصقات توعوية على منتجات نادك.•

الرياضحملة “اليوم نحييها” للتبرع بالدم مع الجمعية المحلية “دماؤنا صدقة”.•

الرياضالتبرع بمنتجات نادك أسبوعًيا للجمعية الخيرية “نقاء”.•

الرياضالتبرع بمنتجات نادك أسبوعًيا للجمعية الخيرية “ أسر التوحد”.•

الرياضالمشاركة في احتفاالت اليوم الوطني في مركز “يو ووك”.•

الرياضالمشاركة في احتفاالت اليوم الوطني بمتحف صقر الجزيرة تحت رعاية وزارة الدفاع.•

ق بمناسبة اليوم الوطني.•
ّ
حائلرعاية مسابقة حائل للتسل

الرياضرعاية فعالية نادي “R7” للجري بمناسبة اليوم الوطني.•

الرياضالتبرع بمنتجات نادك لمشروع إفطار صائم للجمعية الخيرية “بصمة خير”،  يومًيا على مدى شهر رمضان.•

الرياض، الدمام، جدةالتبرع بمنتجات نادك لمشروع إفطار صائم لجمعية “طموح”، يومًيا على مدى شهر رمضان.•

الرياضالتبرع بمنتجات نادك أسبوعًيا لـ“صوامع الغالل”.•

الرياضرعاية حملة مستشفى الملك عبدالله التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للسمنة.•
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األداء المالي
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األداء المالي

أسباب خسارة الشركة الصافية البالغة 285.03 مليون ريال سعودي للعام الحالي مقارنة بصافي ربح قدره 
35.65 مليون ريال سعودي للعام السابق:

اإليرادات
انخفضت إيرادات الشركة للعام الحالي بنسبة 3.39٪ مقارنة بالعام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض 

مبيعات قطاع الزراعة بنسبة 36.94٪ ومنتجات األلبان والصناعات الغذائية بنسبة ٪0.84.

تكلفة المبيعات
ارتفعت نسبة تكلفة المبيعات إلى اإليرادات خالل العام الحالي بنسبة 3.49٪ مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك إلى 

الزيادة في تكلفة العلف الحيواني وزيادة مخصص السلع البطيئة / غير المتحركة.

المصاريف العمومية واإلدارية
ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية للعام الحالي بنسبة 32.18٪ مقارنة بالعام الماضي بسبب الزيادة في األتعاب 

 في 
ً
 انخفاضا

ً
المهنية واالستشارية ومصاريف تقنية المعلومات خالل العام الحالي، وقد قابل هذه الزيادة جزئيا

مصاريف منافع الموظفين.

مخصص الذمم المدينة األخرى والمدفوعات المقدمة
خالل العام بلغ مخصص الذمم المدينة األخرى والمدفوعات المقدمة مبلغ قدره 64.95 مليون ريال سعودي.

إيرادات )مصاريف( أخرى- صافي
 من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنح ملكية قطعة األرض التي تم 

ً
أ(       تلقت الشركة خالل العام الماضي خطابا

إحياؤها في كل من حائل ووادي الدواسر والجوف. تم االعتراف بصافي الربح البالغ 109.88 مليون ريال سعودي 
في بيان الربح والخسارة ضمن اإليرادات األخرى )بالصافي( عند حساب األرض المستلمة مقارنة باألرض المسجلة 

بالفعل في الدفاتر ال يوجد مثل هذا الدخل في العام الحالي.

ب(  خسارة من بيع ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات حيوية بمبلغ 28 مليون ريال سعودي نتيجة استبعاد المزيد 
من األبقار خالل العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

مصاريف الزكاة
ارتفعت مصاريف الزكاة في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بمقدار 33.99 مليون ريال سعودي، وهي تمثل 

بشكل رئيسي المخصص المكون للسنوات السابقة بناًء على الربط المستلم من الزكاة.
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قائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
 

2017م  2018م  2019م  2020م 2021م القيمة بالمليون ريال

اإليرادات ** 2,225.1 2,303.1 2,225.3 2,096.0 2,032.5

)1,301.4( )1,320.9( )1,380.7( )1,577.2( )1,601.5( تكلفة اإليرادات **

مجمل الربح  623.6 725.8 844.6 775.1 731.1

)548.3( )525.6( )537.9( )545.4( )483.9( مصاريف البيع والتوزيع **

)100.2( )119.0( )114.8( )112.0( )148.0( المصاريف العمومية واإلدارية **

)0.5( )6.7( )6.9( )4.3( )5.3( خسائر االنخفاض في الذمم التجارية المدينة 

15.5 1.2 10.9 119.9 )64.9( مصروفات وإيرادات أخرى )صافي( **

-   - -   )99.4( )51.2( خسائر االنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات

-   )52.7( )80.0(              -   )83.6( تكاليف تطوير أرض مشطوبة

97.6 72.3 115.9 84.6 )213.3( الربح/ )الخسارة( التشغيلية

)59.9( )67.6( )75.4( )43.6( )32.0( تكلفة التمويل 

             -                -   )42.9( 0.4 0 *صافي خسائر محققة عن ادوات مالية

37.7 4.7 )2.4( 41.4 )245.3( الربح / )الخسارة( قبل الزكاة

2.2 )2.9( )4.9( )5.7( )39.7( الزكاة 

39.9 1.7 )7.3( 35.7 )285.0( ربح / )خسارة( السنة

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

*صافي خسائر محققة عن ادوات مالية )القوائم المالية إيضاح 23(.

حركة التدفقات النقدية 

2017م  2018م  2019م  2020م 2021م القيمة بالمليون ريال سعودي

170.0 435.7 551.2 443.3 255.6 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية 

)353.7( )191.9( )235.6( )216.9( )324.8( صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية 

165.0 )249.3( )288.8( )219.7( صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية  82.4

. قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2021م

2017م  2018م  2019م  2020م 2021م القيمة بالمليون ريال سعودي

3,022.7 2,870.0 2,837.3 2,775.0 2,744.5 األصول غير المتداولة

2,313.7 2,142.2 2,084.4 1,963.1 1,809.7  ممتلكات وآالت ومعدات  

709.0 727.8 752.9 811.9 934.8 أصول أخرى غير متداولة

4.3 8.2 6.4 7.6 13.0 استثمارات في حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

-   -   -   -   50.9 حقوق ملكية-محتسبة مستثمر

482.4 514.3 552.6 625.5 685.6 أصول حيوية 

212.8 197.2 112.5 112.2 95.9 أعمال تحت التنفيذ

9.6 8.0 11.7 8.0 17.9 أصول غير ملموسة 

-   -   69.7 58.6 71.5 أصول حق االستخدام

1،071.4 1،092.5 1،106.7 1,100.6 1,145.2 األصول المتداولة 

40.7 35.2 62.0 68.7 81.9 النقد وما في حكمه 

341.3 435.1 435.1 442.5 552.1 مدينون وأرصدة مدينة أخرى )صافي( 

654.7 580.1 570.0 561.7 487.1 مخزون )صافي( وأصول مقتناه بغرض لبيع

           -              -   0.5 - أدوات مشتقة مالية 

34.7 42.1 39.1 27.7 24.1 أصول حيوية )زراعات قائمة(

    

4,094.1 3,962.5 3,944.0 3,875.6 3,889.7 مجموع األصول 

1,425.3 1,446.3 1,440.5 1,478.3 1,195.8 حقوق المساهمين 

847.0 847.0 847.0 1,016.4 1,016.4 رأس المال 

578.3 599.3 593.5 461.9 179.4 االحتياطيات وأرباح مبقاه وعالوة اصدار

180.5 180.7 180.7 184.2 184.2 احتياطي نظامي 

397.8 418.6 412.8 277.7 -4.8 أرباح مبقاه وعالوة اصدار واحتياطيات أخرى

1,256.5 830.1 1,260.3 1,082.2 1,363.9 المطلوبات غير المتداولة 

1،073.9 658.5 1،046.3 881.0 1,150.5 قروض طويلة األجل 

           -              -   42.0 30.0 45.3 التزامات اإليجارات

15.7 6.7 6.2 5.6 5.1 إيرادات مؤجلة 

166.9 164.8 165.8 165.6 163.0 التزامات منافع الموظفين

1,412.3 1,686.2 1,243.2 1,315.1 1,330.0 المطلوبات المتداولة 

404.9 442.4 556.7 606.1 713.9 دائنون تجاريون وارصده دائنة أخرى 

33.8 33.6 33.4 33.1 32.8  توزيعات أرباح مستحقة

           -              -   34.6 32.8 25.0 التزامات اإليجارات

942.0 1،175.9 589.8 609.8 486.0
قروض  من  المتداول  والجزء  األجل  قصيرة  وتسهيالت  مرابحة  قروض 

مرابحة وتسهيالت طويلة األجل 

31.6 34.3 28.7 33.3 72.3 مخصص الزكاة 

2,668.8 2,516.3 2,503.5 2,397.3 2,693.9 مجموع المطلوبات 

4,094.1 3,962.5 3,944.0 3,875.6 3,889.7 مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات
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مؤشرات األداء الرئيسية 

           

2017م  2018م  2019م  2020م 2021م المؤشر

%2.0 %0.1 %-0.3 %1.5 %-12.8 العائد على اإليرادات 

%2.8 %0.1 %-0.5 %2.4 %-23.8 العائد على حقوق المساهمين 

%141.4 %126.8 %113.6 %100.8 %136.9 نسبة القروض إلى حقوق المساهمين 

%-6.6 %3.1 %6.2 %3.5 %-3.4 نسبة نمو اإليرادات 

%4.8 %3.4 %5.2 %3.7 %-9.6 نسبة الربح التشغيلي من اإليرادات 

84.7 84.7 101.6 101.6 عدد األسهم )بالمليون(*  101.6

0.47 0.02 )0.07( 0.35 )2.81(  ربحية السهم )ريال(*

نمو اإليرادات حسب القطاع

         

نسبة من إيرادات 
2020م

نسبة من إيرادات 
2021م النمو ٪ 2020م 2021م القيمة بالمليون ريال سعودي

%92.96 %95.40 %-0.84 2,140.9 2,122.8 قطاع األلبان والتصنيع الغذائي 

%7.04 %4.60 %-36.93 162.2 102.3 القطاع الزراعي 

%100.00 %100.00 %-3.39 2,303.1 2,225.1 إجمالي اإليرادات

تعتمد نادك في أعمالها على قطاعي أعمال رئيسيين: قطاع األلبان والتصنيع الغذائي والقطاع الزراعي، انخفضت اإليرادات خالل العام الحالي 
2021م بنسبة 3.39% مقارنة بالعام السابق حيث انخفضت إيرادات القطاع الزراعي بنسبة 36.93% وكذلك إيرادات قطاع األلبان والتصنيع 

الغذائي بنسبة %0.84.

تحليل اإليرادات باألصناف ** 

       

التغيير ٪ 2020م  2021م القيمة بالمليون ريال سعودي

% 0.68 1109.9 1117.4 األلبان الطازجة ومشتقاتها 

%-14.58 279.1 238.4 العصائر الطازجة 

%3.54 375.9 389.2 منتجات ألبان طويلة األجل 

%-0.49 288.2 286.8  األجبان والزبدة 

%-15.56 66.2 55.9 زيت الزيتون

%-55.64 113.4 50.3 منتجات زراعية 

%23.72 70.4 87.1 عجول وأخرى 

%-3.39 2303.1 2225.1 إجمالي اإليرادات 

���א����א� א���א א��א� �א����� ��
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 األلبان الطازجة ومشتقاتها 

نتائج  في  والمؤثرة  الرئيسية  المنتجات  هي  ومشتقاتها  الطازجة  األلبان  منتجات  تعتبر 
األعمال وتشتمل على الحليب الطازج، اللبن، الزبادي، اللبنة والقشطة الطازجة. ارتفعت 

ايرادات هذه الفئة بنسبة طفيفة بلغت 0.68% مقارنة مع العام الماضي.

منتجات األلبان طويلة األجل

تعتبر منتجات األلبان طويلة األجل من أهم الفئات التي تساعد في نمو إيرادات الشركة 
وتتميز بحصتها السوقية الكبيرة وإمكانية بيعها بشكل كبير، وقد ارتفعت إيرادات هذه 

الفئة بنسبة 3.54% مقارنة مع العام السابق 2020م.

زيت الزيتون

انخفضت إيرادات زيت الزيتون هذا العام 2021م بنسبة 15.56% مقارنة بالعام السابق 
الزراعية  للتنمية  الوطنية  الشركة  باسم  المنتج  الزيتون  زيت  بالذكران  والجدير   ، 2020م 

زيت عضوي مائة بالمائة وقد حاز على عدد من الجوائز الدولية لتميز قيمته ونوعيته.

عجول وأخرى 

األخرى  المنتجات  وبعض  والثيران  العجول  إيرادات  على  الفئة  هذه  إيرادات  وتشتمل 
وسجلت هذه الفئة زيادة ملحوظة لعام 2021م بما نسبته 23.72% عن العام السابق 

2020م بسبب زيادة إيرادات العجول هذا العام. 

منتجات زراعية

انخفضت إيرادات المنتجات الزراعية والتي تتمثل في منتجات الحبوب والخضار والفاكهة 
لهذا العام 2021م بنسبة 55.64% مقارنة بالعام الماضي 2020م.

العصائر الطازجة

ترضي  والتي  الطازجة  العصائر  من  ومتميزة  ومتنوعة  واسعة  مجموعة  نادك  تمتلك 
2021م  عام  في  الفئة  هذه  إيرادات  انخفضت  جودتها،  حيث  من  المستهلك  رغبات 

مقارنة بعام 2020م بما نسبته %14.58.

األجبان والزبدة 

انخفضت إيرادات االجبان والزبدة خالل العام الحالي 2021م بنسبة 0.49% مقارنة مع 
العام السابق 2020م.

التوزيع الجغرافي لإليرادات

           

التغيير ٪ نسبة من اإلجمالي  2020م  نسبة من اإلجمالي  2021م القيمة بالمليون ريال سعودي 

%-2.75 %89.00 2,049.7 %89.58 1,993.3 المملكة العربية السعودية 

%-8.52 %11.00 253.4 %10.42 231.8 دول أخرى 

%-3.39 %100.00 2,303.1 %100.00 2,225.1 إجمالي اإليرادات 

المصاريف التشغيلية

           

نسبة التغيير نسبة من المبيعات 2020م  نسبة من المبيعات 2021م القيمة بالمليون ريال سعودي 

%1.5 %68.5 1,577.2 %72.0 1,601.5 تكلفة المبيعات

%-11.3 %23.7 545.4 %21.7 483.9 مصاريف البيع والتسويق

%23.0 %0.2 4.3 %0.2 5.3 خسائر االنخفاض في الذمم التجارية المدينة 

%100 - - %2.9 64.9
خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة األخرى 

والمدفوعات المقدمة

%32.2 %4.9 112.0 %6.7 148.0 المصاريف العمومية واإلدارية

%-142.7 %-5.2 -119.9 %2.3 51.2 إيرادات ومصاريف أخرى )صافي(

%-15.9 %4.3 99.4 %3.8 83.6
خسائر انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات 

واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

%9.9 %96.3 2,218.4 %109.6 2,438.4 اجمالي المصاريف التشغيلية 

          تصنيف التكاليف التشغيلية 
           

نسبة التغيير نسبة من المبيعات 2020 م نسبة من المبيعات 2021 م القيمة بالمليون ريال سعودي 

%3.0 %45.9 1,057.7 %48.9 1,089.1 تكاليف إنتاج مباشرة

%-6.8 %20.3 466.5 %19.5 434.9 تكاليف الموظفين 

%26.8 %11.3 259.3 %14.8 328.9 مصاريف تشغيلية

%-23.8 %6.9 159.4 %5.5 121.4 مصاريف التسويق 

%38.7 %4.5 103.2 %6.4 143.1 المصروفات اإلدارية 

%-7.6 %12.7 292.2 %12.1 269.9 استهالك الممتلكات واصول حق االستخدام وإطفاء

%-142.6 %-5.2 -119.9 %2.3 51.1 مصروفات و )إيرادات( أخرى 

%9.9 %96.3 2,218.4 %109.6 2,438.4 إجمالي مصاريف التشغيل 

من الجدول أعاله يالحظ انخفاض إيرادات الشركة داخل المملكة العربية السعودية بنسبة 2.75% بينما انخفضت إيرادات التصدير لدول أخرى بنسبة %8.52 .

ارتفع اجمالي المصاريف التشغيلية لهذا العام بنسبة 9.9 % مقارنة مع العام الماضي بسبب ارتفاع تكلفة المبيعات مقارنة بالعام 2020م 
والمدفوعات  األخرى  المدينة  الذمم  بلغ مخصص  2021م  الحالي  العام  خالل  كذلك  لألعالف.  الحكومي  الدعم  إلغاء  نتيجة   % 1.5 بنسبة 
المقدمة مبلغ وقدره 64.9 مليون ريال سعودي حيث كان له أثر واضح في زيادة التكلفة لهذا العام مقارنة مع العام السابق، كذلك ارتفعت 
المصاريف العمومية واإلدارية للعام الحالي بنسبة 32.2 % مقارنة بالعام السابق. كما هو واضح من الجدول أعاله هناك بعض بنود التكاليف 
البيع والتسويق وخسائر انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات   بالعام السابق مثل المصاريف األخرى ومصاريف 

ً
 قياسا

ً
سجلت انخفاضا

واألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ.
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الربح التشغيلي 
           

نسبة التغيير نسبة من 
المبيعات

2020م  نسبة من 
المبيعات

2021م القيمة بالمليون ريال سعودي 

%-3.4 %100.0 2,303.1 %100.0 2,225.1 اإليرادات

 -  -  -  - التكاليف التشغيلية  

%1.5 %68.5 1,577.2 %72.0 1,601.5 تكلفة اإليرادات

%-11.3 %23.7 545.4 %21.7 483.9 مصاريف البيع والتوزيع 

%1528.8 %0.2 4.3 %3.2 70.2 خسائر االنخفاض في الذمم التجارية المدينة 

%32.2 %4.9 112.0 %6.7 148.0 المصاريف العمومية واإلدارية 

%-142.7 %-5.2 -119.9 %2.3 51.2  مصروفات )إيرادات( تشغيلية أخرى )صافي( 

%-15.9
%4.3 99.4 %3.8 83.6

خسائر انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات واألعمال 
الرأسمالية تحت التنفيذ

%9.9 %96.3 2,218.4 %109.6 2,438.4 اجمالي المصاريف التشغيلية 

%-352.0 %3.7 84.6 %-9.6 -213.3 )الخسارة( /الربح التشغيلي 

تطور رأس المال العامل
           

2017م  2018م  2019م  2020م  2021م القيمة بالمليون ريال سعودي 

1,071.4 1,092.5 1,106.7 1100.6 األصول المتداولة  1145.2

1412.3 1,686.2 1,243.1 1315.1 المطلوبات المتداولة  1330.0

)340.8( )593.7( )136.4( )214.5( )184.8( رأس المال العامل 

تفاصيل حركة القروض من البنوك المحلية بعقود مرابحة )بيع آجل( والرصيد كما في 31 ديسمبر 2021م
                     

  الرصيد النهائي 2021م     الرصيد االفتتاحي 2021م  

فترة القرض 
الرصيد 

النهائي 
الفوائد 

المستحقة 
أصل القرض  

تسديدات 
خالل عام 

2021م

إضافات 
خالل عام 

2021م

إجمالي 
الرصيد 

االفتتاحي 

الفوائد 
المستحقة

أصل 
القرض 

الحد 
االئتماني

القيمة 
بالمليون ريال 

سعودي 

 -   0.0 0.0 - 16.0 16.0 0.0 -   -   100.0
البنك األهلي 

التجاري 

 
ً
3 إلى 75 شهرا 239.7 0.4 239.3 527.3 733.2 33.5 0.2 33.4 463.3 بنك الراجحي 

 
ً
3 إلى 58 شهرا 595.2 1.2 594.0 2,548.0 2,626.0 518.1 2.1 516.0 875.0

البنك السعودي 
البريطاني 

- 0.-  - 0.0 77.9  78.3 0.4 77.9 77.9
البنك السعودي 

لالستثمار 
- - - - 114.0  114.6 0.6 114.0 114.0 بنك األنماء 

 
ً
3 إلى 79 شهرا 783.1 2.0 781.1 3,301.0 3,388.0 696.7 2.6 694.1 962.0 بنك الرياض 

3 شهور  13.1 0.0 13.1 112.0 82.0 43.2 0.1 43.1 100.0
البنك العربي 

الوطني 

  1,631.1 4.2 1,627.5 6,696.2 6,845.2 1,484.5 6.0 1,478.5 إجمالي الرصيد

 
ُ
ارتفع حجم العجز في رأس المال العامل للشركة خالل العام 2021م ليصل الى 184.8. مليون ريال مقارنة بالعام الماضي 2020م بينما يعتبر منخفضا قياسا

بالسنوات من 2017م والعام 2018م وذلك نتيجة انخفاض حجم القروض قصيرة األجل، وتعمل الشركة على تقليص القروض وكذلك تحويل جزء من قروضها 
قصيرة األجل الى قروض متوسطة وطويلة األجل.

بيان بالقروض القائمة من بنوك محلية ومواعيد استحقاقها 
       

نسبة التغيير 2020م  2021م البيان 

%-2.8 499.0 485.0 أقل من سنه 

%-6.9 513.0 477.7 من سنه إلى سنتين 

%38.6 439.0 608.4 من سنتين إلى خمس سنوات

%80.2 33.3 60.0 أكثر من خمس سنوات 

%9.9 1,484.3 إجمالي الرصيد 1,631.1

حركة قروض صندوق التنمية الزراعية

       

نسبة التغيير 2020م  2021م القيمة بالمليون ريال سعودي 

%-13.5 7.4 6.5 الرصيد االفتتاحي 

اإلضافات خالل السنة    -   - 

%0.0 -1 -1 التسديدات خالل السنة 

%-15.6 6.5 5.5 إجمالي الرصيد

المدفوعات الحكومية العام 2021م

بيان االسباب وصف موجز لها
المستحق حتى نهاية 
الفترة المالية السنوية 
ولم يسدد )مليون ريال(

المسدد 
)مليون ريال(

البيان

 

تأشيرات ورسوم مكتب عمل 
وتجديد اقامات ورسوم بلديات 

خالل العام 2021م
  32.2

تأشيرات وجوازات ومكتب 
عمل ورسم بلديات

المستحق عبارة عن ضريبة القيمة 
المضافة ديسمبر2021م تسدد في 

يناير2022م

ضريبة القيمة المضافة المسددة 
خالل العام 2021م 11 153.4 ضريبة القيمة المضافة

الزكاة  مخصص  عن  عبارة  المستحق 
)القوائم المالية إيضاح رقم31(

الزكاة المدفوعة عن سنوات 
سابقة وضريبة االستقطاع خالل 

العام 2021م
72.3 1.1 الزكاة وضريبة االستقطاع

المستحق عبارة عن تأمينات 
ديسمبر2021م تسدد في يناير2022م

مبالغ التأمينات االجتماعية 
المسددة خالل العام 2021م

1.7 17.7 التأمينات االجتماعية

بيان الجمارك- 2021م الرسوم الجمركية المسددة خالل 
العام 2021م 

 14.5 رسوم جمركية 

    85 218.9 اإلجمالي

تمثل كافة القروض اعاله جميع القروض الممنوحة للشركة من قبل البنوك المحلية بالمملكة العربية السعودية ووفقا التفاقيات البيع باآلجل المبرمة مع 
 مع تلك البنوك ووفقا لمدة القرض الموضحة بالجدول اعاله.

ً
 للشريعة اإلسالمية. ووفقا لجداول سداد تم االتفاق عليها مسبقا

ً
الشركة وتلك البنوك، وفقا

 لدراسات اقتصادية قدمتها الشركة لهذه الصناديق الحكومية، وقد قامت الشركة بتسديد كامل مستحقات صندوق التنمية 
َ
منحت القروض أعاله للشركة وفقا

الصناعي ويمثل الرصيد القائم لجهات حكومية قيمة الرصيد المتبقي لصندوق التنمية الزراعي والذي تم منحه للشركة إلنشاء معصرة الزيتون والسمسم 
بمشروع الشركة بمدينة الجوف مقابل رهن أرض الشركة بحي السلي بمدينة الرياض وما يقام عليها من أصول.
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حوكمة الشركات

  73
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االلتزام 

تسعى الشركة لضمان اإللتزام التام بكافة التشريعات الحكومية المنظمة لألعمال وذلك من مهام إدارة االلتزام حيث أن مهام 
اإلدارة األساسية التحقق من التزام الشركة بجميع األنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات من الجهات التنظيمية ذات العالقة، 

من خالل مراقبة اإلمتثال لكافة التشريعات واألنظمة الحكومية أو تلك المنظمة لألعمال

إدارة عالقات المستثمرين

ا لإلنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة. وتعمل الشركة 
ً

تلتزم الشركة بتنفيذ السياسات واإلجراءات الخاصة باإلفصاح وفق
أنها حرصت على  واألجانب كما  المحليين  المستثمرين  كافة  التواصل مع  قنوات  تعزيز  )نادك( على  الزراعية  للتنمية  الوطنية 
المشاركة في المؤتمرات واإلجتماعات الدورية المحلية والعالمية وذلك عن طريق إدارة عالقات المستثمرين خالل عام 2021م. 
حيث تحرص الشركة على االلتزام بتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة في توفير المعلومات في الوقت المناسب، لغرض مساعدة 
المستثمرين  تزويد  يتم  حيث  الشركة،  من  المقدمة  الدقيقة  المعلومات  على  االستثمارية  القرارات  اتخاذ  على  المستثمرين 
بالمعلومات الشاملة والتي تخص أداء الشركة وأنشطتها وذلك من خالل التقرير السنوي لمجلس إدارتها، وكذلك اطالعهم 

بشكل مستمر على أي تطور مهم قد يطرأ ويكون له تأثير على وضعها المالي وأعمالها بما ال يؤثر على وضعها التنافسي

الحوكمة

تملك نادك نظام حوكمة معتمٍد، يتوافق مع أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادر من هيئة السوق المالية، والذي يتضّمن 
مة إلدارة الشركة من أجل ضمان االلتزام بأفضل الممارسات التي من خاللها يتم حفظ حقوق 

ِّ
طر والمحّددات المنظ

ُ
المعايير واأل

المساهمين، وحقوق أصحاب المصالح. 
ق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، باستثناء األحكام التالية: وتطبِّ

الحوكمة 

أسباب عدم نص المادة / الفقرة رقم المادة / الفقرة 
التطبيق

ــق منهــا كلهــا فيمــا عــدا مــا يخــص اإلدارة التنفيذيــة فلدى الشــركة الحادية واألربعون  ًالتقييــم/ مــا لــم يطبَّ
المادة استرشاديةاآلليات الالزمة لتقييم األداء سنويا

المادة استرشاديةتشكيل لجنة إدارة المخاطرالسبعون

المادة استرشاديةاختصاصات لجنة إدارة المخاطر الحادية والسبعون/ جميعها 

المادة استرشاديةاجتماعات لجنة إدارة المخاطرالثانية والسبعون

المادة استرشاديةالمسؤولية االجتماعية السابعة والثمانون

الثالثة والتسعون/ الفقرة ب
من البند الرابع

اإلفصــاح عــن المكافــآت/ خمســة مــن كبــار التنفيذييــن ممــن تلقــوا أعلــى المكافــآت 
من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

 / تــم 
ً
مطبــق جزئيــا

فــي  الســبب  ذكــر 
صفحة 89

المادة استرشاديةتشكيل لجنة حوكمة الشركاتالخامسة والتسعون 

 لـ )بعضها أو جميعها( 
ً
ـق من الالئحة فقرات استرشادية، وسيتم البدء في التطبيق مستقبال طبَّ

ُ
ال تزال بعض الفقرات التي لم ت

أو في حين إلزاميتها من هيئة السوق المالية أو وزارة التجارة  أو الجهات التنظيمية واإلشرافية، وفيما يتعلق بمهام واختصاصات 
لجنة إدارة المخاطر، فقد قامت الجمعية العامة للمساهمين بالموافقة على إضافة مهام واختصاصات لجنة إدارة المخاطر إلى 

الئحة عمل لجنة المراجعة.

انتهاء مجلس اإلدارة

خالل العام انتهت الدورة الثالثة عشر ألعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ 10/04/2021م  والتي كانت مكونة من األعضاء التالية أسمائهم:
األستاذ/ مازن أحمد الجبير )ممثل صندوق االستثمارات العامة( – المهندس/ إبراهيم محمد أبوعباة – األستاذ/ رائد عبدالله إسماعيل 
– األستاذ/ عالء عبدالله الهاشم –  الدكتور/ سليمان عبدالعزيز التويجري – األستاذ/ سليمان عبدالله السكران –  األستاذ/ عبداللطيف 

عبدالله الراجحي.

انتخاب مجلس اإلدارة

 من تاريخ 11 من 
ً
لقد انتخبت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 22 من مارس من عام 2021م مجلس اإلدارة الحالي اعتبارا

شهر أبريل من عام 2021م ولمدة ثالث سنوات. والجداول التالية توضح أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان، ومناصبهم، وصفة 
الحالية والسابقة ومؤهالتهم،  التنفيذية، ووظائفهم  اللجان، واإلدارة  المساهمة األخرى، وأعضاء  بالشركات  عضويتهم، وعضويتهم 

 سجل حضورهم باجتماعات المجلس واللجان التي ُعقدت خالل عام 2021م.
ً
وأيضا

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

أ- أعضاء مجلس اإلدارة: 

المؤهالت والخبراتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةالمنصباالسم

األستاذ /عبدالعزيز 
بن صالح عبدالله 

الربدي

ممثل صندوق 
االستثمارات العامة

رئيس مجلس 
االدارة 

رئيس اللجنة 
التنفيذية

مؤسس ورئيس تنفيذي لمكتب عبدالعزيز بن 
صالح الربدي لالستشارات المالية 

عضو مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج

عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية 
المياه المالحة

عضو مجلس إدارة بنك التنمية االجتماعية 

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية 
االستثمارية إلعادة التدوير

عضو المجلس االستشاري في شركة 
مجموعة عبدالعزيز النملة القابضة »أمنست« 

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية 
لالستثمار الزراعي واإلنتاج والحيواني )سالك(

مؤسس شركة هيما للترفيه القابضة – 
اإلمارات 

مؤسس صندوق هيما للفرص الترفيهيه – 
اإلمارات

مدير شركة هيما كابيتال – اإلمارات

العضو المنتدب – الشركة الوطنية للتنمية 
الزراعية )نادك(

عضو مجلس إدارة في أسواق عبدالله العثيم

عضو مجلس إدارة في مجموعة عبدالمحسن 
الحكير للسياحة والتنمية

عضو مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة 
للصناعات

عضو مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية 
واالستثمار

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة 
للتأمين التعاوني “والء”

عضو مجلس إدارة مجموعة العبيكان الصناعية

رئيس ومؤسس - مكتب إي أس أر 
لالستشارات المالية

المدير العام – مجموعة الزوردي لالستثمار 
الصناعي

رئيس مجلس إدارة االتحاد السعودي للتنس 

مدير مشروع – صندوق التنمية الصناعية 
السعودي

محلل مشاريع – صندوق التنمية الصناعية 
السعودي

حاصل على شهادة 
البكالوريوس في اإلدارة 

الصناعية من جامعة 
الملك فهد للبترول 

والمعادن 

تكوين مجلس اإلدارة 

األستاذ /عبدالعزيز بن صالح
عبداهلل الربدي

األستاذ/ عبداللطيف
عبداهلل الراجحي

األستاذ/ صالح حسن
عبداهلل العفالق

األستاذ/ بدر عبدالرحمن
عبداهلل السياري

الدكتور/ سليمان
عبدالعزيز التويجري

األستاذ/ عمر بن حمد
عبدالعزيز الماضي

األستاذ/ عمرو عبدالعزيز 
عبداهلل الجالل



  77   76

المؤهالت والخبراتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةالمنصباالسم

األستاذ/ 
عبداللطيف عبدالله 

الراجحي

نائب رئيس مجلس 
االدارة

عضو لجنة االستثمار

رئيس مجلس إدارة مجموعة الراجحي القابضة

رئيس مجلس ادارة شركة الراجحي للحلول 
المالية

مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة مصنع 
أكسجين المحدودة

ممثل عن شخصية اعتبارية في بنك عودة 
سوريا

ممثل بصفته الشخصية في مؤسسة عبدالله 
الراجحي الخيرية 

مدير مركز اإلئتمان – مصرف الراجحي

المدير اإلقليمي للمنطقة الشرقية – مصرف 
الراجحي 

حاصل على درجة 
الماجستير في إدارة 

األعمال من الجامعة 
األمريكية – بيروت 

الدكتور/ سليمان 
عبدالعزيز التويجري* 

عضو مجلس االدارة

عضو  اللجنة 
التنفيذية

عضو لجنة 
المكافآت 

والترشيحات

عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية 
للكهرباء

عضو مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية ولجنة 
المراجعة في شركة والء للتأمين

رئيس لجنة المراجعة في شركة التطوير 
الكيميائي

عضو مجلس اإلدارة العامة في المحاسبة 
اإلدارية في أمريكا

عضو مجلس اإلدارة في شركة توزيع المياه 
العالمية

عضو مجلس اإلدارة في الشركة العالمية 
إلدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة

عضو مجلس اإلدارة في شركة أميانتيت 
لصناعة المطاط المحدودة

عضو مجلس اإلدارة في شركة أميانتيت 
لصناعة الفيبر جالس المحدودة

عضو مجلس اإلدارة في شركة أميرون العربية 
السعودية المحدودة

عضو مجلس اإلدارة في شركة بوند ستراند 
المحدودة

عضو مجلس اإلدارة في الشركة العربية 
السعودية لصناعة أنابيب حدود الدكتايل 

المحدودة

عضو مجلس اإلدارة في الشركة العربية 
السعودية للمنتجات الخرسانية ساكوب

عضو مجلس اإلدارة في مصنع شركة أنابيب 
الفيبر جالس وأنابيب حديد الدكتايل المحدودة

العضو المنتدب لشركة أميانتيت العربية 
السعودية

المدير العام في شركة العثمان لإلنتاج 
الزراعي والنباتي )ندى( 

مدير الخدمات المشتركة في شركة رجول 
لتقنية االتصاالت المتقدمة

األمين العام في صندوق التعليم العالي 
الجامعي

رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن

عضو لجنة المراجعة في صندوق التعليم 
العالي

عضو لجنة المراجعة الداخلية في الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين

عضو لجنة المراجعة في بنك الرياض

عضو لجنة المعايير المحاسبية في الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين

عضو اللجنة التنفيذية في شركة زحول لتقنية 
االتصاالت المتقدمة

الرئيس التنفيذي لشركة أميانتيت العربية 
السعودية

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة 
في شركة تكوين المتطورة للصناعات

حاصل على شهادة 
الدكتوراه في المحاسبة 

من جامعة كيس 
ويسترن ريزرف، 

كليفالند، والية أوهايو، 
الواليات المتحدة 
األمريكية ودرجة 
الماجستير في 

المحاسبة من جامعة 
إلينوس إيربنا تشامبين 

والية إلينوس في 
الواليات المتحدة 

األمريكية.

وبكالوريوس في اإلدارة 
الصناعية من جامعة 
الملك فهد للبترول 

والمعادن، وهو حائز 
على جائزة األمير محمد 
بن فهد للتميز العلمي 

عام ١٩٨٩م ويشغل 
العديد من المناصب 

والعضويات في 
شركات عالمية ومحلية 

مرموقة إضافة إلى 
كونه خبير في العلوم 

المالية والمحاسبة.

المؤهالت والخبراتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةالمنصباالسم

األستاذ/ عمر بن 
حمد عبدالعزيز 

الماضي

عضو مجلس اإلدارة

عضو لجنة المراجعة

عضو لجنة االستثمار

مديــر إدارة اســتثمارات الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيا في صندوق االستثمارات العامة 

إدارة  التنفيذيــن وعضــو مجلــس  المــدراء  كبيــر 
شركة عبداللطيف جميل لالستثمار 

عضــو مجلــس اإلدارة واللجنــة التنفيذيــة فــي 
عــن  ممثــل   - لألســماك  الســعودية  الشــركة 

صندوق االستثمارات العامة 

الثالثــة  الشــقيق  شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو 
للمياه 

عضــو مجلــس إدارة اإلتحــاد الســعودي للرياضــة 
للجميع 

عضو مجلس إدارة عواد كابيتال 

جميــل  اســتثمار  شــركة  فــي  تنفيــذي  عضــو 
القابضة 

عضو مجلس إدارة شركة المبادئ األربعة 

شــركة  فــي  اإلدارة  مجلــس  ورئيــس  شــريك 
ايلياد بارتنرز 

شــريك مؤســس ورئيــس مجلــس إدارة شــركة 
عواد كابيتال – اإلمارات

كبيــر المــدراء التنفيذيــن – مجموعــة فولكــس 
واجن السعودية

وكيل مساعد – الهيئة العامة لالستثمار 

مستشار – ماكنزي اند كومباني

مهنــدس – شــركة مصفــاة أرامكــو الســعودية 
شل )ساسرف( 

مهندس أبحاث – شركة أرامكو السعودية 

حاصل على دبلوم 
برنامج تنفيذي في 
القيادة الدولية من 

جامعة هارفرد – كلية 
كينيدي، ودرجة 

الماجستير في إدارة 
األعمال من معهد 

ماساتشوستس 
للتكنولوجيا، ودرجة 
البكالوريوس في 

الهندسة الكيميائية من 
جامعة بنسلفانيا

األستاذ/ صالح 
حسن عبدالله 

العفالق

عضو مجلس االدارة

رئيس لجنة 
المراجعة

عضو لجنة  
المكافآت 

والترشيحات

مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكاديمية الكفاح 

عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات 
والمكافآت وعضو لجنة المراجعة في شركة 

تكوين المتطورة للصناعات

شريك وعضو مجلس اإلدارة في شركة 
الكفاح القابضة والشركات التابعة لها

عضو مجلس ادارة شركة التمويل األولى 

عضو مجلس ادارة شركة نور كابيتال »بنك 
استثماري مرخص من بنك اإلمارات المركزي

رئيس مجلس ادارة شركة األحساء للسياحة 
والترفيه )احسانا(

نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو اللجنة 
التنفيذية لشركة ارباح المالية 

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل 
والتمور 

عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن 
الصناعية ومناطق التقنية »مدن« 

رئيس تنفيذي في شركة كفاح القابضة 

نائب رئيس مجلس إدارة في لجنة خدمة 
المجتمع – األحساء

عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة االستثمارية 
لمصرف ابدار

حاصل على درجة 
الماجستير في تطوير 

الموارد البشرية من 
جامعة سياتل باسيفيك 

/ اميركا، ودرجة 
البكالوريوس في 
العلوم إدارية من 

جامعة الملك فيصل

األستاذ/ بدر 
عبدالرحمن عبدالله 

السياري

ممثل شركة 
سليمان الراجحي 

القابضة

عضو مجلس االدارة

رئيس لجنة 
االستثمار

الرئيس التنفيذي لالستثمار في شركة 
سليمان الراجحي القابضة 

عضو مجلس إدارة شركة جي أي بي كابيتال 

عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في 
الشركة التعليمية المتطور 

عضو مجلس إدارة شركة دواجن الوطنية 
– مصر

عضو مجلس إدارة في شركة اليف

عضو لجنة االستثمار في صندوق التنمية 
العقاري

عضو لجنة االستثمار في مؤسسة مستشفى 
الملك فيصل التخصصي الخيرية

عضو لجنة االستثمار والموارد المالية في مركز 
الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة

الرئيس التنفيذي لشركة فينشر كابيتال 
السعودية 

الرئيس التنفيذي لالستثمار لمجموعة 
الفيصلية القابضة

الرئيس التنفيذي لشركة ميفيك كابيتال 

الرئيس التنفيذي لالستثمار لشركة العزيزية 
لالستثمار 

حاصل على درجة 
البكالوريوس في 

المحاسبة من جامعة 
الملك سعود
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األستاذ/ عمرو عبدالعزيز 
عبدالله الجالل

عضو مجلس االدارة

عضو اللجنة التنفيذية

رئيس لجنة المكافآت 
والترشيحات

الرئيس التنفيذي لشركة نمارا 
لالستثمار – الذراع االستثمارية للدكتور 

سليمان الحبيب

نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو لجنة 
المراجعة في شركة مجموعة 

عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية 

عضو مجلس إدارة وعضو لجنة 
المراجعة واللجنة التنفيذية في شركة 

مرافق 

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة 
االستثمار في الشركة السعودية 

المصرية لالستثمارات الصناعية

عضو مجلس إدارة وعضو لجنة 
الترشيحات في شركة أكتوبر فارما

رئيس الملكية الخاصة والمصرفية 
االستثماري بشركة جدوى لالستثمار

نائب رئيس أول المصرفية االستثمارية 
في شركة السعودي الفرنسي 

كابيتال

مدير وحدة التسجيل واإلدراج لقطاع 
الصناعة والخدمات بهيئة السوق 

المالية

مسؤول ائتمان مصرفي، إدارة 
الخدمات المصرفية التجارية بمجموعة 

سامبا المالية

حاصل على درجة الماجستير 
في إدارة األعمال من جامعة 

رايس في الواليات المتحدة 
األمريكية، ودرجة البكالوريوس 
في إدارة نظم معلومات من 

جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن

مستقلغير تنفيذيتنفيذيالصفةاسم العضو

--رئيس المجلساألستاذ /عبدالعزيز بن صالح عبدالله الربدي

--نائب الرئيساألستاذ/ عبداللطيف عبدالله الراجحي

--عضو مجلسالدكتور/ سليمان عبدالعزيز التويجري 

--عضو مجلساألستاذ/ عمر بن حمد عبدالعزيز الماضي

--عضو مجلساألستاذ/ صالح حسن عبدالله العفالق

--عضو مجلساألستاذ/ بدر عبدالرحمن عبدالله السياري

--عضو مجلساألستاذ/ عمرو عبدالعزيز عبدالله الجالل

 مــن تاريــخ 2021/11/01م، وتــم تعديــل صفــة العضويــة مــن عضــو مســتقل إلــى 
ً
 فــي الشــركة اعتبــارا

ً
 منتدبــا

ً
*  تــم تعييــن د. ســليمان التويجــري عضــوا

عضو تنفيذي.

 مــن تاريــخ 2021/11/01م، وتــم تعديــل صفــة العضويــة مــن عضــو مســتقل إلــى 
ً
 فــي الشــركة اعتبــارا

ً
 منتدبــا

ً
*  تــم تعييــن د. ســليمان التويجــري عضــوا

عضو تنفيذي.

المؤهالت والخبراتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةالمنصباالسم

األستاذ/ عمرو خالد عبدالفتاح 
كردي

عضو لجنة المراجعة 
- مستقل

	الرئيس التنفيذي للمالية في شركة 
التعاونية للتأمين

	عضو لجنة المراجعة والمخاطر 
وااللتزام في شركة االتصاالت 

السعودية 

	عضو لجنة المراجعة في الشركة 
السعودية للكهرباء

	عضو مجلس إدارة معهد المحاسبين 
اإلداریین في الوالیات المتحدة 

األمريكية

	الرئيس التنفيذي لألعمال بالشركة 
السعودية العربية لالستثمار الصناعي 

)دسر(

	الرئيس التنفيذي للمالية بشركة 
أمیانتیت العربية السعودیة

	الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية 
- جامعة الملك فھد للبترول والمعادن

	أستاذ المحاسبة - جامعة الملك فھد 
للبترول والمعادن

	رئيس لجنة التدقيق في شركة جنرال 
إلكتریك السعودیة للتوربینات 

المتقدمة 

	عضو لجنة المراجعة في مجموعة 
صافوال 

	عضو مجلس إدارة معهد المحاسبين 
اإلداریین في الوالیات المتحدة 

األمريكية

	عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة 
المراجعة في الشركة الدولية لتوزيع 

المياه المحدودة

	عضو لجنة المراجعة في جامعة 
الملك فھد للبترول والمعادن

حاصل على درجة الدكتوراه 
في المحاسبة من جامعة 

شمال تیكساس، أمریكا 
ودرجة الماجستير المحاسبة 

من جامعة أریزونا، أمریكا، 
ودرجة البكالوريوس في 

المحاسبة من جامعة الملك 
فھد للبترول والمعادن، كما 

أنه حاصل على شهادة 
الزمالة في المحاسبة اإلدارية 

من معهد المحاسبين 
اإلداریین في الوالیات 

المتحدة األمريكية

األستاذ/ ستين فليمنغ 
هادسبيرج

	عدة مناصب كرئيس تنفيذي ونائب 	الرئيس التنفيذي عضو اللجنة التنفيذية
الرئيس التنفيذي في شركات 

صناعات األغذية

درجة الماجستير في 
االستراتيجية واإلدارة

درجة الماجستير في ادارة 
األعمال

ب. أعضاء اللجان من خارج المجلس: 
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 تصنيف العضوية وأسماء الشركات داخل وخارج المملكة: 

تصنيف اسم العضو
العضوية

الشركات الحالية
داخل / خارج 

الكيان القانونيالمملكة
الشركات السابقة

داخل / خارج 
المملكة

الكيان 
القانوني

عضو مجلس االدارةعضو مجلس االدارة

األستاذ /عبدالعزيز 
بن صالح عبدالله 

الربدي

ممثل صندوق 
االستثمارات العامة

شركة مدرجةداخل المملكةأسواق عبدالله العثيمشركة غير مدرجةداخل المملكةشركة العبيكان للزجاجغير تنفيذي

الشركة السعودية االستثمارية إلعادة 
التدوير

مجموعة عبدالمحسن شركة غير مدرجةداخل المملكة
الحكير للسياحة والتنمية

شركة مدرجةداخل المملكة

السعودية لالستثمار واإلنتاج الزراعي 
)سالك(

شركة تكوين المتطورة شركة غير مدرجةداخل المملكة
للصناعات

شركة مدرجةداخل المملكة

مؤسسة حكومية داخل المملكةالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
سعودية

شركة الحمادي للتنمية 
واالستثمار

شركة مدرجةداخل المملكة

الشركة السعودية مؤسسة ماليةداخل المملكةبنك التنمية االجتماعية 
المتحدة للتأمين 
التعاوني »والء«

شركة غير مدرجةداخل المملكة

شركة مجموعة عبدالعزيز النملة 
القابضة “أمنست”

مجموعة العبيكان شركة غير مدرجةداخل المملكة
الصناعية 

شركة غير مدرجةداخل المملكة

األستاذ/ 
عبداللطيف عبدالله 

الراجحي

شركة غير مدرجةداخل المملكةالراجحي للحلول المالية غير تنفيذي

شركة غير مدرجةداخل المملكةمجموعة الراجحي القابضة

شركة غير مدرجةداخل المملكةشركة مصنع أكسجين المحدودة

شركة غير مدرجةداخل المملكةمؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية

شركة أجنبية خارج المملكةبنك عودة سوريا
مدرجة

األستاذ/ عمر بن 
حمد عبدالعزيز 

الماضي

الشركة السعودية لألسماك - ممثل مستقل
عن صندوق االستثمارات العامة 

شركة مدرجةداخل المملكة

شركة غير مدرجةداخل المملكةشركة عبداللطيف جميل لالستثمار 

شركة غير مدرجةداخل المملكةشركة الشقيق الثالثة للمياه 

شركة غير مدرجةداخل المملكةاإلتحاد السعودي للرياضة للجميع 

شركة غير مدرجةداخل المملكةشركة استثمار جميل القابضة 

شركة غير مدرجةداخل المملكةشركة المبادئ األربعة 

شركة غير مدرجةخارج المملكةشركة ايلياد بارتنرز

شركة غير مدرجةخارج المملكةشركة عواد كابيتال 

تصنيف اسم العضو
العضوية

الشركات الحالية
داخل / خارج 

الكيان القانونيالمملكة
الشركات السابقة

داخل / خارج 
المملكة

الكيان 
القانوني

عضو مجلس االدارةعضو مجلس االدارة

الدكتور/ سليمان 
عبدالعزيز التويجري  

شركة أميانتيت العربية شركة مدرجةداخل المملكةشركة تكوين المتطورة للصناعاتتنفيذي
السعودية

شركة مدرجةداخل المملكة

شركة مدرجةداخل المملكةشركة والء للتأمين

شركة مدرجةداخل المملكةشركة توزيع المياه العالمية

الشركة العالمية إلدارة وتشغيل البنية 
شركة غير مدرجةداخل المملكةالتحتية المحدودة

شركة أميانتيت لصناعة المطاط 
المحدودة

شركة غير مدرجةداخل المملكة

شركة أميانتيت لصناعة الفيبر جالس 
المحدودة

شركة غير مدرجةداخل المملكة

شركة أميرون العربية السعودية 
المحدودة

شركة غير مدرجةداخل المملكة

شركة غير مدرجةداخل المملكة
شركة بوند ستراند المحدودة

الشركة العربية السعودية لصناعة 
أنابيب حدود الدكتايل المحدودة

شركة غير مدرجةداخل المملكة

الشركة العربية السعودية للمنتجات 
الخرسانية ساكوب

شركة غير مدرجةداخل المملكة

مصنع شركة أنابيب الفيبر جالس 
وأنابيب حديد الدكتايل المحدودة

شركة غير مدرجةداخل المملكة

األستاذ/ صالح 
حسن عبدالله 

العفالق

شركة مدرجةداخل المملكةشركة تكوين المتطورة للصناعاتغير تنفيذي

شركة غير مدرجةداخل المملكةشركة الكفاح القابضة

شركة غير مدرجةداخل المملكةشركة تمويل األولى

شركة نور كابيتال "بنك استثماري 
مرخص من بنك اإلمارات المركزي

شركة غير مدرجةداخل المملكة

األستاذ/ بدر 
عبدالرحمن عبدالله 

السياري

شركة غير مدرجةداخل المملكةشركة جي أي بي كابيتال غير تنفيذي

شركة غير مدرجةداخل المملكةالشركة التعليمية المتطور 

شركة غير مدرجةخارج المملكةشركة دواجن الوطنية – مصر
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 بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
ً
االجراءات التي اتخذها مجلس االدارة إلحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علما

 بمقترحــات وملحوظــات المســاهمين حيــال الشــركة 
ً
يبلــغ رئيــس مجلــس االدارة فــي أول اجتمــاع يعقــد لمجلــس اإلدارة أعضائــه –وبخاصــة غيــر التنفيذييــن علمــا

وأدائهــا إن وجــدت، حيــث فــّوض مجلــس اإلدارة الشــركة باتخــاذ مــا يلــزم مــن اإلجــراءات التــي تمكــن المســاهمين مــن إيصــال مقترحاتهــم وملحوظاتهــم، وذلــك 
عن طريق قنوات التواصل المتواجدة لدى »إدارة عالقات المستثمرين« المتمثلة فيما يلي:

هاتف المكتب الرئيسي: 0112027777

IR@nadec.com.sa :البريد اإللكتروني

اجتماعات مجلس اإلدارة ومكافآت أعضاء المجلس

بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2021 )10( اجتماعات منها )7( حضورية وعدد ثالثة اجتماعات اتخذت بالتمرير، وهي على النحو التالي: 

األعضــــاءم

أرقام وتواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة 

االجتماع الثانياالجتماع األول 
“بالتمرير”

االجتماع السادساالجتماع الخامساالجتماع الرابعاالجتماع الثالث
“بالتمرير”

االجتماع الثامناالجتماع السابع 
“بالتمرير” 

االجتماع العاشر االجتماع التاسع 

2021/04/122021/04/192021/05/042021/06/162021/07/072021/09/092021/09/292021/10/212021/12/052021/12/28

---عبدالعزيز بن صالح الربدي1

---عبداللطيف عبدالله الراجحي2

---عمر حمد الماضي3

---سليمان عبدالعزيز التويجري4

---صالح حسن العفالق5

---بدر عبدالرحمن السياري6

---عمرو عبدالعزيز الجالل7

تصنيف اسم العضو
العضوية

الشركات الحالية
داخل / خارج 

الكيان القانونيالمملكة
الشركات السابقة

داخل / خارج 
المملكة

الكيان 
القانوني

عضو مجلس االدارةعضو مجلس االدارة

األستاذ/ عمرو 
عبدالعزيز عبدالله 

الجالل

شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير مستقل
للسياحة والتنمية

شركة صندوق شركة مدرجةداخل المملكة
الصناديق - جدا

شركة غير مدرجةداخل المملكة

شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل 
وينبع )مرافق(

شركة غير مدرجةداخل المملكة

الشركة السعودية المصرية لالستثمار 
الصناعي

شركة غير مدرجةخارج المملكة

شركة هامات القابضة 

شركة اكتوبر فارما

جمعية رأس المال الجريء والملكية 
الخاصة

داخل المملكة 

خارج المملكة 

داخل المملكة

شركة غير مدرجة

شركة مدرجة 

جمعية مهنية

اجتماعات مجلس اإلدارة ومكافآت أعضاء المجلس

صفة العضويةاألعضــــاءم

عدد جلسات مجلس اإلدارة 
عدد جلسات لجنة 

المراجعة 
عدد جلسات لجنة 

الترشيحات 
والمكافآات 

عدد جلسات لجنة 
االستثمار 

عدد جلسات اللجنة 
اإلجمالي التنفيذية 

بالتمرير حضوري

73212غير تنفيذيأ.  عبدالعزيز بن صالح الربدي1

73313غير تنفيذيأ. عبداللطيف عبدالله الراجحي2

738321مستقلأ. عمر حمد الماضي3

633215تنفيذيد. سليمان عبدالعزيز التويجري4

738321غير تنفيذيأ. صالح حسن العفالق5

73313غير تنفيذيأ. بدر عبدالرحمن السياري6

733215مستقلأ. عمرو عبدالعزيز الجالل7

0088من خارج المجلس أ. عمرو خالد عبدالفتاح كردي8

0022من خارج المجلس األستاذ/ ستين فليمنغ هادسبيرج9

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل عام 2021م وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه االجتماعات:

عدد الجمعيات: اجتماعين

اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثالثوناالسم
اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثالثوناالسم بتاريخ  2021/03/21 

بتاريخ  2021/04/22

عبدالعزيز بن صالح الربدي  ) رئيس مازن احمد الجبير )رئيس المجلس(
المجلس( 

عبداللطيف عبدالله الراجحي ) نائب إبراهيم محمد أبوعباة )نائب الرئيس(
الرئيس (

عمر حمد الماضيرائد عبدالله اسماعيل

سليمان عبدالعزيز التويجريعالء عبدالله الهاشم

صالح حسن العفالق سليمان عبدالعزيز التويجري

بدر عبدالرحمن السياري سليمان عبدالله السكران

عمرو عبدالعزيز الجاللعبداللطيف عبدالله الراجحي

* تم انتخاب األعضاء الجدد في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/03/21م على أن تكون بداية الدورة بتاريخ 2021/04/11م
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سياسة المكافآت

 للمعايير 
ً
تختــص لجنــة المكافــآت والترشــيحات بالتوصيــة لمجلــس إدارة الشــركة بمكافــآت أعضــاء المجلــس وأعضــاء اللجــان المنبثقــة عنــه وكبــار التنفيذييــن بالشــركة، وفقــا

المعتمدة وذلك على النحو التالي: - 

تراعى الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.	 

ــرة أعضــاء 	  ــه الشــركة وحجمــه وخب ــذي تعمــل في ــار القطــاع ال ــن االعتب أن تكــون المكافــآت متناســبة مــع نشــاط الشــركة والمهــارة الالزمــة إلدارتهــا واألخــذ بعي
المجلس واإلدارة التنفيذية.

أن تقــدم المكافــآت بغــرض حــث أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه واإلدارة التنفيذيــة علــى تطويــر الشــركة وتنميتهــا علــى المــدى الطويــل، ومراعــاة 	 
ربط الجزء المتغير من المكافآت باألداء على المدى الطويل.

تحدد المكافآت بناًء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهالت العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى األداء.	 

أن تكــون المكافــآت عادلــة ومتناســبة مــع االختصاصــات واألعمــال والمســؤوليات التــي يقــوم بهــا ويتحملهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، باإلضافــة 	 
إلى األهداف المحددة من قبل مجلس اإلدارة المراد تحقيقها خالل السنة المالية.

تأخــذ الشــركة فــي االعتبــار ممارســات الشــركات األخــرى ومــا هــو ســائد فــي ســوق العمــل فــي تحديــد المكافــآت، مــع تفــادي مــا قــد ينشــأ عــن ذلــك مــن ارتفــاع 	 
غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

أن تكون المكافآت كافية بشكل معقول لجذب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مهنية وتحفيزهم واإلبقاء عليهم مع عدم المبالغة فيها.	 

يتم اعدادها بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة.	 

يتــم إيقــاف صــرف المكافــأة أو اســتردادها إذا تبيــن أنهــا تقــررت بنــاًء علــى معلومــات غيــر دقيقــة قدمهــا عضــو فــي مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة، وذلــك 	 
لمنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

 اشترتها الشركة.	 
ً
 أم أسهما

ً
 جديدا

ً
يجوز تنظيم منح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواًء أكانت إصدارا

 أو بــدل حضــور عــن الجلســات أو مزايــا عينيــة أو نســبة معينــة مــن صافــي األربــاح، ويجــوز الجمــع بيــن 	 
ً
 معينــا

ً
يجــوز أن تكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة مبلغــا

اثنتين أو أكثر من هذه المزايا. 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

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

تتكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة بشــركة نــادك مــن مبلــغ معيــن أو بــدل حضــور عــن الجلســات أو بــدل مصروفــات أو مزايــا عينيــة أو نســبة مــن األربــاح ويجــوز 	 
 بنــاًء علــى 

ً
الجمــع بيــن اثنتيــن أو أكثــر مــن هــذه المزايــا وبمــا ال يتجــاوز مــع مــا نــص عليــه نظــام الشــركات، ويقــوم مجلــس اإلدارة بتحديــد مكافــآت أعضائــه ســنويا

توصيــة لجنــة المكافــآت والترشــيحات مــع مراعــاة األحــكام الــواردة بهــذا الخصــوص فــي نظــام الشــركة األساســي أو أيــة أنظمــة أخــرى صــادرة عــن الجهــات 
المختصة.

يتقاضــى عضــو المجلــس بــدل حضــور عــن كل جلســة مــن جلســات مجلــس اإلدارة أو اللجــان المنبثقــة منــه مبلــغ وقــدره )3,000( ريــال، إضافــة إلــى تعويضــه 	 
مصاريف السفر واإلقامة وتذاكر الطيران والمواصالت لألعضاء من خارج مدينة المقر الرئيسي للشركة.

، بحيــث ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو 	 
ً
 لمــا يــراه مناســبا

ً
بتوصيــة تصــدر مــن لجنــة المكافــآت يحــدد مجلــس اإلدارة مكافــآت إضافيــة عينيــة أو نقديــة وفقــا

، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
ً
مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ )500,000( ريال سنويا

يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة الحصــول علــى مكافــأة مقابــل عضويتــه فــي لجنــة المراجعــة أو مقابــل أي أعمــال أو مناصــب تنفيذيــة أو فنيــة أو إداريــة أو استشــارية 	 
)بموجب ترخيص مهني( باإلضافة إلى مكافأة عضوية المجلس واللجان التابعة.

يجــب أال تكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين نســبة مــن األربــاح التــي تحققهــا الشــركة أو أن تكــون مبنيــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى ربحيــة 	 
الشركة. 

يجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــالل الســنة الماليــة مــن مكافــآت 	 
وبــدل مصروفــات وغيــر ذلــك مــن المزايــا. وأن يشــتمل كذلــك علــى بيــان مــا قبضــه أعضــاء المجلــس بوصفهــم عامليــن أو إدارييــن أو مــا قبضــوه نظيــر أعمــال فنيــة 

 على بيان جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
ً
أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضا

مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس

يحــدد ويعتمــد مجلــس اإلدارة مكافــآت عضويــة لجانــه المنبثقــة منــه – باســتثناء لجنــة المراجعــة – وبــدالت الحضــور وغيرهــا مــن اســتحقاقات بنــاًء علــى توصيــة مــن 	 
لجنة المكافآت والترشيحات.

تتكــون مكافــآت عضويــة اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة مــن مكافــأة ســنوية )مبلــغ مقطــوع( وبــدالت حضــور االجتماعــات وغيرهمــا مــن االســتحقاقات، 	 
وتشتمل الئحة عمل كل لجنة من اللجان على المكافآت الخاصة بأعضائها.

بالنسبة لمكافأة عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناًء على توصية من مجلس اإلدارة وذلك حسب النظام.	 

عنــد تشــكيل عضويــة اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة، يراعــى عــدد اللجــان التــي يمكــن لعضــو المجلــس أن يشــغلها، بحيــث ال يتجــاوز إجمالــي مــا يتقاضــاه 	 
العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد األعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.

مكافآت اإلدارة التنفيذية

تقــوم لجنــة المكافــآت والترشــيحات بالمراجعــة الدوريــة لمكافــآت وبرنامــج وخطــط الحوافــز لكبــار التنفيذييــن والتوصيــة بشــأنها لمجلــس اإلدارة وتشــتمل مكافــآت االدارة 
التنفيذية على ما يلي:

راتب أساسي. )يسدد بشكل شهري(	 

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

مزايا التأمين الطبي لهم ولعائالتهم.	 

الخطط التحفيزية قصيرة األجل المرتبطة بأداء الفرد والشركة، والخطط التحفيزية طويلة االجل مثل خيارات األسهم وغيرها.	 

مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال ال الحصر: إجازة سنوية، تذاكر السفر، بدل السفر، ومكافأة نهاية الخدمة.	 

العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها

ـــدَرس العالقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافــآت التــي اعتمــدت مــن الجمعيــة العامــة لمســاهمي الشــركة بتاريــخ 
ُ
عنــد توصيــة لجنــة المكافــآت والترشــيحات ت

2022/02/08م، ولم يتبين للجنة وجود أي انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت.
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مكافآت أعضاء مجلس االدارة
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: األعضاء المستقلين
ً
أوال

-304,000-------304,000---250,00021,00033000عمر بن حمد الماضي

-286,000-------286,000---250,00021,00015000عمرو عبدالعزيز الجالل

: األعضاء غير التنفيذيين
ً
ثانيا

-277,000-------277,000---250,00021,0006000عبدالعزيز بن صالح الربدي

-280,000-------280,000---250,00021,0009000عبداللطيف عبدالله الراجحي

304,00021000-------304,000---250,00021,00033000صالح حسن عبدالله العفالق

-280,000-------280,000---250,00021,0009000بدر عبدالرحمن السياري

: األعضاء التنفيذيين
ً
ثانيا

283,0007000-------283,000---250,00018,00015000 سليمان عبدالعزيز التويجري

2,014,00028000-------2,014,000---1,750,000144,000120,000المجموع

مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان

بلغت تعويضات أعضاء اللجان خالل عام 202١م ما يلي:	 

لجنة المراجعة 

 المجموع   إجمالي بدل مصروفات   إجمالي بدل الحضور   المكافآت الثابتة االسم

177,500 3,500 24,000   150,000 صالح حسن العفالق1

174,000 -24,000   150,000 عمرو خالد كردي2

174,000 -24,000   150,000 عمر بن حمد الماضي3

لجنة المكافآت والترشيحات

109,000 - 9,000   100,000 عمرو عبدالعزيز الجالل1

112,500 3,500 9,000   100,000 صالح حسن العفالق2

112,500  9,0003,500   100,000 سليمان عبدالعزيز التويجري3

اللجنة التنفيذية

106,000  -6,000   100,000 عبدالعزيز بن صالح الربدي1

109,500 3,500 6,000   100,000 سليمان عبدالعزيز التويجري2

106,000  -6,000   100,000 عمرو عبدالعزيز الجالل3

106,000 -6,000   100,000 األستاذ/ ستين فليمنغ هادسبيرج4

لجنة االستثمار

109,000  -9,000   100,000 بدر عبدالرحمن السياري1

109,000  -9,000   100,000 عبداللطيف عبدالله الراجحي2

109,000 - 9,000   100,000 عمر بن حمد الماضي3

 مــن تاريــخ 2021/11/01م، وتــم تعديــل صفــة العضويــة مــن عضــو مســتقل إلــى 
ً
 فــي الشــركة اعتبــارا

ً
 منتدبــا

ً
*  تــم تعييــن د. ســليمان التويجــري عضــوا

عضو تنفيذي.

اإلجماليأعضاء اللجانأعضاء مستقلينأعضاء غير تنفيذيينأعضاء تنفيذيينالبيان

 123,000  36,000  72,000  15,000 بدل حضور

 1,750,000  500,000  1,000,000  250,000 مكافات المجلس

 150,000  30,000  48,000  57,000  15,000 بدل حضور اللجان

 1,550,000  350,000  450,000  550,000  200,000 مكافآت اللجان

 3,573,000  380,000  1,034,000  1,679,000  480,000 اإلجمالي
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ج. اإلدارة التنفيذية: 

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

الدكتور/ سليمان 
عبدالعزيز التويجري 

	الرئيس التنفيذي لشركة أميانتيت العربية العضو المنتدب
السعودية

حاصل على شهادة الدكتوراه في المحاسبة 
من جامعة كيس ويسترن ريزرف، كليفالند، 

والية أوهايو، الواليات المتحدة األمريكية 
ودرجة الماجستير في المحاسبة من جامعة 

إلينوس إيربنا تشامبين والية إلينوس في 
الواليات المتحدة األمريكية وبكالوريوس في 

اإلدارة الصناعية من جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن، وهو حائز على جائزة األمير 

محمد بن فهد للتميز العلمي عام ١٩٨٩م 
ويشغل العديد من المناصب والعضويات في 

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

تتجاوز الخبرات 25 عاما

ستين فليمنغ 
هادسبيرج

عدة مناصب كرئيس تنفيذي ونائب الرئيس الرئيس التنفيذي
التنفيذي في شركات صناعات األغذية

درجة الماجستير في االستراتيجية واإلدارة 

درجة الماجستير في ادارة األعمال

تتجاوز الخبرات 36 عاما

مكلف نائب الرئيس عماد بكر صالح
- إدارة المزارع

 بكالوريوس في اإلنتاج الحيواني مدير عام مزارع األبقار 
ً
تتجاوز الخبرات 30 عاما

حمد عبدالعزيز 
السواجي

نائب الرئيس - 
للمبيعات

والتوزيع

مدير العمليات والمبيعات في المملكة العربية 
السعودية

عدة شهادات مهنية في

ادارة الجودة والحسابات

الرئيسية

 
ً
تتجاوز الخبرات 22 عاما

ناصر عبدالعزيز 
الغانم

نائب الرئيس - 
للتسويق

بكالوريوس في التسويقمدير عام التسويق
ً
تتجاوز الخبرة ١5 عاما

سلطان ثواب 
المطيري

نائب الرئيس للموارد 
البشرية

درجة الماجستير في علم النفس الصناعي مكلف - مدير عام الموارد البشرية
والتنظيمي

ً
تتجاوز الخبرة ١6 عاما

عبدالله إبراهيم 
الدهيمي

 المدير التنفيذي 
للتواصل والشؤون 
المؤسسية وأمين 
سر مجلس اإلدارة

بكالوريوس في إدارة األعمالأمين سر مجلس اإلدارة،

دبلوم عالي في اإلدارة

ً
تتجاوز الخبرة ١4 عاما

جورجيوس 
أسيماكوبولوس

مكلف نائب الرئيس 
- للمالية

بكالوريوس في إدارة األعمالمساعد مدير إدارة عالقات المستثمرين

درجة الماجستير في إدارة األعمال – المالية

ً
تتجاوز الخبرة 25 عاما

المدير التنفيذي مروان المبارك
للمراجعة الداخلية

مدير إدارة المراجعة الداخلية لالستثمارات في 
قنوات االتصاالت

تتجاوز الخبرات ١0 عاماماجستير في المحاسبة

فيمــا يلــي اســتحقاقات ومكافــآت خمســة )5( مــن كبــار التنفيذييــن فــي الشــركة بمــا فيهــم الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي ممــن تلقــوا أعلــى المكافــآت عــن عــام 2021م 
ما يلي وهي على النحو التالي:

 

المكافآت المتغيرة )المبلغ بآالف ريال(المكافآت الثابتة )المبلغ بآالف ريال(
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10,746,974--3,408,425--3,408,425--7,338,549-5,044,3412,294,208المجموع

مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة

مصلحة أعضاء المجلس وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة

الجدول التالي يوضح مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة وأي تغيرات حدثت في الملكيات خالل العام: 

 اسم من تعود له المصلحة

نهاية العامبداية العام

نسبة التغييرصافي التغيير

أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

---1225000-1196077صالح حسن عبدالله العفالق

 للمتطلبــات النظاميــة الــواردة فــي الفقــرة الفرعيــة )ب( مــن الفقــرة )4( 
ً
إيضــاح: التزمــت الشــركة باإلفصــاح عــن تفاصيــل مكافــآت كبــار التنفيذييــن بشــكل إجمالــي وفقــا

مــن المــادة )93( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات، وذلــك لحمايــة مصالــح الشــركة ومســاهميها ومنســوبيها ولتفــادي إلحــاق أي ضــرر علــى الشــركة قــد يترتــب نتيجــة تنافســية 
رأس المال البشري.

مكافآت وتعويضات أعلى خمسة من كبار التنفيذيين 

مصلحة كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة

الجدول التالي يوضح مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة وأي تغيرات حدثت في الملكيات خالل العام: 

 اسم من تعود له المصلحة

نهاية العامبداية العام

نسبة التغييرصافي التغيير

أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

-----1200سليمان عبدالعزيز التويجري
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لجان مجلس االدارة

لــدى الشــركة أربعــة لجــان وهــي »لجنــة المراجعــة« و » لجنــة الترشــيحات والمكافــآت » و »اللجنــة التنفيذيــة« و«لجنــة االســتثمار«، فيمــا يلــي أســماء أعضاءهــا 
واختصاصاتها:

أ. لجنة المراجعة

صالح حسن عبدالله العفالق )رئيس(	 

عمرو خالد عبدالفتاح كردي )عضو(	 

عمر بن حمد عبدالعزيز الماضي )عضو(	 

مهام لجنة المراجعة

تشتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي:

التحقــق مــن اســتقاللية المراجعيــن الداخلييــن واإلشــراف علــى إدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة، مــن أجــل التحقــق مــن مــدى فاعليتهــا فــي تنفيــذ 	 
األعمال والمهمات المحددة لها.

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

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. 	 

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

دراسة طلبات الترشيح لوظيفة مدير المراجعة الداخلية في الشركة والمكافآت والبدالت والمزايا األخرى المخصصة له. 	 

متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.	 

دراسة خطة المراجعة المقدمة من المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.	 

دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.	 

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.	 

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

مراجعة نتائج تقرير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.	 

التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.	 

وقد بلغت اجتماعات اللجنة خالل عام 2021م للدورة الحالية عدد 10 اجتماعات منها 2 بالتمرير .

صفة العضويةاألعضــــاءم

أرقام وتواريخ اجتماعات لجنة المراجعة

االجتماع الثامن االجتماع السابع االجتماع السادساالجتماع الخامساالجتماع الرابعاالجتماع الثالثاالجتماع الثانياالجتماع األول 

2021/04/192021/04/272021/05/102021/05/202021/06/272021/08/012021/09/072021/10/20

رئيس اللجنة - عضو غير تنفيذيصالح حسن عبدالله العفالق1

عضو - من خارج المجلسعمرو خالد عبدالفتاح كردي2

عضو - مستقلعمر بن حمد عبدالعزيز الماضي3

ب- لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

عمرو عبدالعزيز الجالل )رئيس(	 

صالح حسن عبدالله العفالق )عضو(	 

سليمان عبدالعزيز التويجري )عضو(	 

 مهام لجنة الترشيحات والمكافآت

تشتمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت على ما يلي:

 	 
ً
إعــداد سياســة واضحــة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس اإلدارة التنفيذيــة، ورفعهــا لمجلــس اإلدارة للنظــر فيهــا تمهيــدا

العتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها والتحقق من تنفيذها.

توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.	 

المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المرجوة منها.	 

 للسياسة المعتمدة.	 
ً
التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.	 

ــر المعتمــدة مــع مراعــاة عــدم ترشــيح أي شــخص ســبق 	   للسياســات والمعايي
ً
التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة المجلــس وإعــادة الترشــيح وفقــا

إدانته بجريمة مخلة باألمانة.

إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.	 

تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.	 

المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.	 

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.	 

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

وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.	 

وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.	 

تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	 

مباشرة إنجاز المهام التي تحال إليها من مجلس اإلدارة ذات العالقة بأعمالها.	 

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

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

وقد بلغت اجتماعات اللجنة خالل عام 2021م للدورة الحالية عدد 3 اجتماعات:

صفة العضويةاألعضــــاءم

أرقام وتواريخ اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت 

االجتماع الثالثاالجتماع الثانياالجتماع األول 

2021/05/022021/06/182021/07/28

رئيس اللجنة - عضو مستقل عمرو عبدالعزيز الجالل 1

عضو - غير تنفيذيصالح حسن عبدالله العفالق2

عضو - تنفيذيسليمان عبدالعزيز التويجري3
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ج- اللجنة التنفيذية

أعضاء اللجنة التنفيذية:

عبدالعزيز بن صالح الربدي )رئيس(	 

سليمان عبدالعزيز التويجري )عضو(	 

عمرو عبدالعزيز الجالل )عضو(	 

ستين فليمنغ هادسبيرج )عضو(	 

مهام اللجنة التنفيذية

تشتمل مهام اللجنة التنفيذية على ما يلي:

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

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

التوصية لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بتوزيع األرباح.	 

اإلشراف على إعداد الدراسات االقتصادية واالستشارية.	 

متابعة تنفيذ برامج نظم المعلومات المتكاملة للشركة.	 

دراسة وضع التمويل وتدبير االحتياجات المالية الالزمة للشركة.	 

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

دراسة كافة األعمال والمواضيع التي يمكن أن تؤثر على صورة الشركة.	 

دراسة المشاريع واالستثمارات الجديدة ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة.	 

متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية.	 

متابعة أوضاع الشركة المالية وسياستها التشغيلية والتسويقية.	 

رفع تقارير لمجلس اإلدارة بما أنجزته اللجنة من أعمال وما اتخذته من قرارات وتوصيات.	 

تنفيذ أي مهام أو مسؤوليات يحددها لها مجلس اإلدارة.	 

وقد بلغت اجتماعات اللجنة خالل عام 2021م عدد اجتماعين.

صفة العضويةاألعضــــاءم

أرقام وتواريخ اجتماعات اللجنة التنفيذية 

االجتماع الثانياالجتماع األول 

2021/04/132021/04/28

رئيس اللجنة - غير تنفيذيعبدالعزيز بن صالح الربدي1

عضو - تنفيذيسليمان عبدالعزيز التويجري2

عضو - مستقلعمرو عبدالعزيز الجالل3

عضو - من خارج المجلسستين فليمنغ هادسبيرج4

د- لجنة االستثمار 

أعضاء لجنة االستثمار:

بدر عبدالرحمن السياري )رئيس(	 

عبداللطيف عبدالله الراجحي )عضو(	 

عمر بن حمد عبدالعزيز الماضي )عضو(	 

مهام لجنة االستثمار

تشتمل مهام لجنة االستثمار على ما يلي:

مراجعة واعتماد سياسة االستثمار العامة للشركة و التي تشمل ) فلسفة و استراتيجية االستثمار، الخ (.	 

 لمعاييــر تقييــم االســتثمار المحــددة، والموافقــة علــى االســتثمارات الجديــدة 	 
ً
مراجعــة عــروض وفــرص االســتثمار وترتيبهــا حســب األولويــة وفقــا

المزمــع إجراؤهــا، بحــد أقصــى قــدره 50 مليــون ريــال ســعودي. وبالنســبة ألي اســتثمارات أكبــر مــن هــذه القيمــة، تقــوم لجنة االســتثمارات بتقديم 
توصياتها إلى مجلس إدارة الشركة بشأنها.

مراجعة واعتماد عروض االستحواذ واالستثمارات وفقا الستراتيجية الشركة العامة.	 

 النتائــج الماليــة والتكامــل الســتثمارات الشــركة باإلضافــة إلــى كافــة المعامــالت االســتثمارية كاالســتحواذ، والدخــول فــي 	 
ً
مراقبــة تنفيــذ وأيضــا

شركات محاصة وأعمال التصفية.

المراجعة والتوصية بخصوص أي تحالفات استراتيجية قد تقوم شركة نادك بها.	 

مراجعة واعتماد خطة نادك لالستثمارات.	 

 كافــة معامــالت التحــوط لتوفيــر إطــار الســتخدام معامــالت المشــتقات والتحــوط مــن قبــل 	 
ً
مراجعــة سياســة الشــركة للمشــتقات الماليــة وأيضــا

الشركة، ومراقبة هذه المعامالت ومخاطر االستثمار التي قد تتعرض لها الشركة.

رفع تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة حول أنشطة لجنة االستثمار والقضايا والتوصيات ذات الصلة.	 

مراجعة أي تقارير أخرى تصدرها الشركة وتتعلق بمسؤوليات اللجنة.	 

، وطلــب موافقــة مجلــس اإلدارة علــى أيــة تغييــرات مقترحــة، وضمــان اإلفصــاح المناســب عــن تلــك 	 
ً
مراجعــة وتقييــم مــدى كفايــة الميثــاق ســنويا

التغيرات.

 	.
ً
ت كليا

َ
ذ

َ
ف

ُ
 على أن جميع المسؤوليات الموضحة في مهام اللجنة قد ن

ً
التأكيد سنويا

تقييم أداء لجنة االستثمار وأعضاءها بصورة دورية ومنتظمة.	 

وقد بلغت اجتماعات اللجنة خالل عام 2021م للدورة الحالية عدد 3 اجتماعات:

صفة العضويةاألعضــــاءم

أرقام وتواريخ اجتماعات لجنة االستثمار 

االجتماع الثالثاالجتماع الثانياالجتماع األول 

2021/04/222021/05/312021/09/13

رئيس اللجنة - غير تنفيذيبدر عبدالرحمن السياري1

عضو - غير تنفيذيعبداللطيف عبدالله الراجحي2

عضو - مستقلعمر بن حمد عبدالعزيز الماضي3

 من تاريخ 2022/01/01م 
ً
*  أعلنــت الشــركة فــي تاريــخ 2021/12/06م عــن تغييــرات فــي عضويــات عــدد من اللجان التابعة لمجلــس اإلدارة إعتبارا

 من تاريخ 2021/12/31م
ً
وإنهاء العمل بتكوين لجنة اإلستثمار إعتبارا
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سياسة الشركة في توزيع األرباح

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

َجنــْب 10 ٪ مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة، ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هذا التجنيب متــى بلغ االحتياطي 	 
ُ
ت

المذكور )30٪( من رأس المال المدفوع.

َجنــْب نســبة معينــة مــن صافــي األربــاح لتكويــن احتياطــي اتفاقــي يخصــص 	 
ُ
ــاًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة- أن ت للجمعيــة العامــة العاديــة -بن

لألغراض التي تقررها الجمعية.

للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي ُيحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان 	 
علــى المســاهمين. وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة 

 من هذه المؤسسات.
ً
ما يكون قائما

ُيوزع من الباقي بعد ذلك على الُمَساهمين نسبة تمثل )5٪( من رأس مال الشركة المدفوع.	 

مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي المــادة )الحاديــة والعشــرون( مــن النظــام األساســي، والمــادة )السادســة والســبعين( مــن نظــام الشــركات؛ 	 
 مــع عــدد الجلســات 

ً
يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة )10٪( مــن الباقــي لمكافــأة مجلــس اإلدارة، علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســبا

التي يحضرها العضو.

 للتنظيمات الصادرة من الجهات المختصة.	 
ً
يجوز للشركة القيام بتوزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية وفقا

التعامل مع أطراف ذو العالقة

لــكل مــن رئيــس مجلــس اإلدارة )عبدالعزيــز صالــح الربــدي( وعضــو مجلــس اإلدارة )صالــح حســن العفالــق( وعضــو مجلــس اإلدارة )بــدر عبدالرحمــن 	 
الســياري( عالقــات تعامــل مــع الشــركة )بيــع وشــراء( كونهــم أعضــاء فــي مجالــس إدارات الشــركات المتعامــل معهــا ولــم يطــرأ علــى هــذه 
 
ً
التعاقــدات أي تغييــر خــالل العــام 2021 وتمــت بفتــرات ســابقة لعضوياتهــم. وهــي مبينــة فــي اإليضــاح رقــم )35( ضمــن القوائــم الماليــة، علمــا

بأن األعضاء اآلخرين والمدير المالي قدموا إقرارات بعدم وجود أعمال أو عقود مع الشركة لهم مصلحة فيها.

طبيعة التعامل / الشركة
التعاقد 

مبلغ التعامل/ 
التعاقد

مدة التعامل/ 
طبيعة العالقة/ االسمشروط التعامل / التعاقدالتعاقد

حسب شروط التعاقدسنة  79,413,662بيع منتجات نادكأسواق عبدالله العثيم
المتعارف عليها

رئيس مجلس اإلدارة
عبدالعزيز صالح الربدي

شركة تكوين الُمتطّورة 
للّصناعات

حسب شروط التعاقدسنة 25,600,093شراء مواد بالستيكية
المتعارف عليها

عضو مجلس اإلدارة
صالح حسن العفالق

حسب شروط التعاقدسنة  6,896,418شراء مواد التغليفشركة الكفاح القابضة
المتعارف عليها

عضو مجلس اإلدارة
صالح حسن العفالق

حسب شروط التعاقدسنة  7,689,680 شراء علف الحيوانشركة دواجن الوطنية 
المتعارف عليها

عضو مجلس اإلدارة
بدر عبدالرحمن السياري

الشركات التابعة 

بلغ عدد الشركات التابعة واألخرى التي تستثمر بها الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك( عدد شركتين، وهي كما يلي: 

المدفوعات النظامية
أ - المدفوعات النظامية: 

خالل عام 2021م تم تسديد المبالغ التالية:

ب - الجزاءات والغرامات:

لم تفرض هيئة السوق المالية أو من الجهات االشرافية والتنظيمية األخرى أية جزاءات أو غرامات خالل عام 2021م.

رأي لجنة المراجعة في الرقابة الداخلية

ُمــه لهــا إدارة الشــركة مــن تقاريــر دوريــة، ومــن خــالل دورهــا اإلشــرافي بمتابعــة أعمــال  دِّ
َ

ق
ُ
أْبــَدت اللجنــة رأيهــا عــن الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة بنــاًء علــى مــا ت

 لمــا يقــوم بــه مراجــع الحســابات الخارجــي مــن 
ً
وتقاريــر إدارة المراجعــة الداخليــة، والتــي تتحقــق مــن فاعليــة نظــم وإجــراءات الرقابــة الداخليــة بالشــركة وأيضــا

تقييــم للنظــام الرقابــي مــن خــالل مراجعتــه الدوريــة؛ وعليــه فإنــه لــم يتضــح للجنــة أي أوجــه قصــور جوهريــة فــي نظــام الرقابــة الداخليــة بالشــركة يســتلزم معهــا 
القيام بلفت نظر الجمعية العامة بشأنها.

إجمالي إيرادات الشركة نسبة مساهمة نادكرأس المال )ريال(سنة التأسيسالنشاط الرئيسياسم الشركة التابعة
خالل عام 2021م

تجارة البذور واألنسجة الشركة الوطنية إلنتاج البذور )بذور(
النباتية

140629,515,200%13.9910,138,502

8.2621,600,000%14087,250,000بيع أدوية بيطريةالشركة المتحدة لمزارع األلبان

المسدد )مليون ريال( البيان
المستحق حتى نهاية 
الفترة المالية السنوية 

ولم يسدد )مليون ريال( 
بيان االسبابوصف موجز لها

تأشيرات ورسوم مكتب عمل -32.2تأشيرات وجوازات ومكتب عمل ورسم بلديات
وتجديد اقامات ورسوم بلديات 

خالل العام 2021م

-

ضريبة القيمة المضافة 153.411ضريبة القيمة المضافة
المسددة خالل العام 2021م

المستحق عبارة عن ضريبة القيمة 
المضافة ديسمبر2021م تسدد 

في يناير2022م

الزكاة المدفوعة عن سنوات 1.172.3الزكاة وضريبة االستقطاع
سابقة وضريبة االستقطاع 

خالل العام 2021م

المستحق عبارة عن مخصص 
الزكاة )القوائم المالية إيضاح 

)رقم31(

مبالغ التأمينات االجتماعية 17.71.7التأمينات االجتماعية
المسددة خالل العام 2021م

المستحق عبارة عن تأمينات 
ديسمبر2021م تسدد في 

يناير2022م

الرسوم الجمركية المسددة  14.5رسوم جمركية 
خالل العام 2021م 

بيان الجمارك - 2021م

218.985اإلجمالي
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توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة

ال توجــد توصيــات للجنــة المراجعــة تتعــارض مــع قــرارات مجلــس اإلدارة، أو رفــض المجلــس األخــذ بهــا بشــأن تعييــن مراجــع حســابات الشــركة، وعزلــه وتحديــد 
أتعابه وتقييم األداء الذي يقوم به، أو تعيين المراجع الداخلي.

 بمقترحات المساهمين، ومالحظاتهم حيال الشركة وأدائها
ً
 غير التنفيذيين- علما

ً
اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه -خاصة

 بمقترحــات وملحوظــات المســاهمين حيــال الشــركة 
ً
 غيــر التنفيذييــن- علمــا

ً
يبلــغ رئيــس مجلــس اإلدارة فــي أول اجتمــاع يعقــد لمجلــس اإلدارة أعضائــه -خصوصــا

وأدائها إن وجدت.

األحداث الهامة

ــداول  ــك علــى الموقــع االلكترونــي لمجموعــة ت ــادك« عــن عــدد مــن األنشــطة التــي نفذتهــا خــالل العــام وذل ــة »ن ــة الزراعي ــة للتنمي أعلنــت الشــركة الوطني
 لتلك اإلعالنات:

ً
السعودية، حيث أصدرت 32 إعالن للمستثمرين، وفيما يلي موجزا

العنواننوع اإلعالنتاريخ اإلعالن

تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن برنامج التحول الشامل في التكاليفإشعار للمساهمين12021/01/10

تعلــن الشــركة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة "نــادك" عــن توقيــع مذكــرة تفاهــم غيــر ملزمــة مــع مجموعــة أوالم توقيع مذكرة تفاهم22021/01/12
ــز العجــالن لالســتثمار التجــاري والعقــاري  ــاء عبدالعزي ــة لالســتثمار، شــركة ابن ــة، وشــركة الراجحــي الدولي الدولي
لتشــكيل تحالــف لتقديــم عــرض مشــترك لالســتحواذ علــى مطحنــة دقيــق مــن أصــل مطحنتــي دقيــق ســيتم 

طرحها للتخصيص من قبل المؤسسة العامة للحبوب.

تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة القادمةترشح للعضوية32021/01/21

دعوة الجتماع للجمعية العامة 42021/01/28
العادية

تدعــو الشــركة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة )نــادك( مســاهميها إلــى حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الثالثــة 
والثالثون )االجتماع األول( عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

تعلــن الشــركة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة "نــادك" عــن توقيــع مذكــرة تفاهــم غيــر ملزمــة مــع شــركة دافــا الزراعية توقيع مذكرة تفاهم52021/03/08
"دافا" فيما يتعلق باحتمالية قيام نادك باالستحواذ على كامل رأس مال دافا أو بعض أصولها.

تعلــن الشــركة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة )نــادك( عــن نتائجهــا الماليــة الســنوية للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر النتائج المالية62021/03/16
2020م )12 شهرا(

تعلــن الشــركة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة )نــادك( عــن موعــد بــدء التصويــت اإللكترونــي علــى بنــود اجتمــاع إشعار للمساهمين72021/03/16
الجمعية العامة العادية الثالثة والثالثون االجتماع األول )إعالن تذكيري(

نتائج اجتماع الجمعية العامة 82021/03/22
العادية

تعلــن الشــركة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة )نــادك( عــن نتائــج اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الثالثــة والثالثــون 
)االجتماع األول(.

إعــالن الشــركة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة )نــادك( عــن آخــر التطــورات بخصــوص إبــرام اتفاقيــة مشــروع الطاقــة إشعار للمساهمين92021/03/29
الشمسية بـ 30ميجاوات بمشروع الشركة في حرض

دعوة لالجتماع السنوي للجمعية 102021/04/01
العامة العادية

تدعــو الشــركة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة )نــادك( مســاهميها إلــى حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة 
الرابعة والثالثون )االجتماع األول( عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

 

العنواننوع اإلعالنتاريخ اإلعالن

إعــالن الشــركة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة )نــادك( عــن آخــر التطــورات بخصــوص توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع إشعار للمساهمين112021/04/04
شركة بيورهارفست للمزارع الذكية للتعاون في بناء وتشغيل البيوت المحمية الزراعية ذات التقنية العالية

تعلــن الشــركة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة )نــادك( عــن تعييــن رئيــس مجلــس اإلدارة ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة إشعار للمساهمين122021/04/12
ــداول(  ــة الســعودية )ت ــة والســوق المالي ــة الســوق المالي ــدى هيئ ــن ممثلــي الشــركة ل وتشــكيل اللجــان وتعيي

وتعيين أمين سر المجلس.

تعلــن الشــركة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة )نــادك( عــن موعــد بــدء التصويــت اإللكترونــي علــى بنــود اجتمــاع إشعار للمساهمين132021/04/15
الجمعية العامة العادية الرابعة والثالثون االجتماع األول )إعالن تذكيري(

تعلــن الشــركة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة “نــادك” عــن آخــر التطــورات بخصــوص توقيــع مذكــرة تفاهــم غيــر ملزمة إشعار للمساهمين142021/04/19
مــع مجموعــة أوالم الدوليــة، وشــركة الراجحــي الدوليــة لالســتثمار، شــركة ابنــاء عبدالعزيــز العجــالن لالســتثمار 
أصــل  لتقديــم عــرض مشــترك لالســتحواذ علــى مطحنــة دقيــق مــن  تحالــف  لتشــكيل  التجــاري والعقــاري 

مطحنتي دقيق سيتم طرحها للتخصيص من قبل المؤسسة العامة للحبوب.

تعلــن الشــركة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة “نــادك” عــن ترســية عــرض مشــترك مــع مجموعــة أوالم الدوليــة، إشعار للمساهمين152021/04/21
وشــركة الراجحــي الدوليــة لالســتثمار، شــركة ابنــاء عبدالعزيــز العجــالن لالســتثمار التجــاري والعقــاري لالســتحواذ 

على مطحنة دقيق من أصل مطحنتي دقيق تم طرحها للتخصيص من قبل المؤسسة العامة للحبوب.

نتائج اجتماع الجمعية العامة 162021/04/25
العادية

تعلــن الشــركة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة )نــادك( عــن نتائــج اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الرابعــة والثالثــون 
)االجتماع األول(.

ــة فــي 31 مــارس النتائج المالية172021/04/28 ــرة المنتهي ــة للفت ــة األولي ــج المالي ــادك( عــن النتائ ــة )ن ــة الزراعي ــة للتنمي ــن الشــركة الوطني تعل
2021م )ثالثة أشهر(

إعــالن الشــركة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة )نــادك( عــن آخــر التطــورات بخصــوص توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع إشعار للمساهمين182021/07/04
شركة بيور هارفست للمزارع الذكية للتعاون في بناء وتشغيل البيوت المحمية الزراعية ذات التقنية العالية

تعلــن الشــركة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة “نــادك” عــن آخــر التطــورات بخصــوص االتفاقيــات النهائيــة فيمــا يتعلــق إشعار للمساهمين192021/07/13
بعمليــة االســتحواذ علــى شــركة المطاحــن الثانيــة مــع مجموعــة أوالم الدوليــة، وشــركة الراجحــي الدوليــة 

لالستثمار وشركة ابناء عبدالعزيز العجالن لالستثمار التجاري والعقاري

إعــالن الشــركة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة )نــادك( عــن آخــر التطــورات بخصــوص إبــرام اتفاقيــة مشــروع الطاقــة إشعار للمساهمين202021/08/02
الشمسية بـ 30ميجاوات بمشروع الشركة في حرض

ــو النتائج المالية212021/08/04 ــة فــي 30 يوني ــرة المنتهي ــة للفت ــة األولي ــج المالي ــادك( عــن النتائ ــة )ن ــة الزراعي ــة للتنمي ــن الشــركة الوطني تعل
2021م )ستة أشهر(

إعــالن الشــركة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة )نــادك( عــن آخــر التطــورات بخصــوص إبــرام اتفاقيــة مشــروع الطاقــة إشعار للمساهمين222021/08/31
الشمسية بـ 30ميجاوات بمشروع الشركة في حرض

 لمناقشــة نتائجهــا الماليــة خــالل الربــع لقاء هاتفي232021/09/02
ً
تعلــن الشــركة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة “نــادك” عــن تنظيمهــا لقــاًء هاتفيــا

الثاني من العام 2021م مع المحللين الماليين وممثلي الجهات االستثمارية

تعلــن الشــركة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة )نــادك( عــن آخــر التطــورات بشــأن توقيــع مذكــرة تفاهــم )غيــر ملزمــة( إشعار للمساهمين242021/09/08
مع شركة دافا الزراعية
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العنواننوع اإلعالنتاريخ اإلعالن

 مــن إشعار للمساهمين252021/09/14
ً
تعلــن الشــركة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة )نــادك( عــن آخــر التطــورات بشــأن إقــرار مجلــس الــوزراء عــددا

اإلجراءات حول األراضي المسلمة لها

تعلــن الشــركة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة )نــادك( عــن النتائــج الماليــة األوليــة للفتــرة المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر النتائج المالية262021/10/21
2021م )تسعة أشهر(

إعالن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك( عن تعيين عضو منتدبإشعار للمساهمين272021/10/24

إعــالن الشــركة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة )نــادك( عــن آخــر التطــورات بخصــوص إبــرام اتفاقيــة مشــروع الطاقــة إشعار للمساهمين282021/11/01
الشمسية بـ 30ميجاوات بمشروع الشركة في حرض

إعــالن الشــركة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة )نــادك( عــن آخــر التطــورات بخصــوص توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع إشعار للمساهمين292021/11/04
شركة بيور هارفست للمزارع الذكية للتعاون في بناء وتشغيل البيوت المحمية الزراعية ذات التقنية العالية

 مــن إشعار للمساهمين302021/11/07
ً
تعلــن الشــركة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة )نــادك( عــن آخــر التطــورات بشــأن إقــرار مجلــس الــوزراء عــددا

اإلجراءات حول األراضي المسلمة لها

تعلــن الشــركة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة “نــادك” عــن آخــر التطــورات بخصــوص االتفاقيــات النهائيــة فيمــا يتعلــق إشعار للمساهمين312021/12/01
بعمليــة االســتحواذ علــى شــركة المطاحــن الثانيــة مــع مجموعــة أوالم الدوليــة، وشــركة الراجحــي الدوليــة 

لالستثمار وشركة ابناء عبدالعزيز العجالن لالستثمار التجاري والعقاري

تعلــن الشــركة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة )نــادك( عــن تغييــرات فــي عضويــات عــدد مــن اللجــان التابعــة لمجلــس إشعار للمساهمين322021/12/06
اإلدارة وإنهاء العمل بتكوين اللجنة االستثمار لتحقيق أكبر عوائد على االستثمار للمساهمين

 

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات السجل 

اجراءات الشركات12021/01/14

اجراءات الشركات22021/01/25

اجراءات الشركات32021/02/18

اجراءات الشركات42021/03/17

الجمعية العامة52021/03/17

الجمعية العامة62021/04/22

اجراءات الشركات72021/06/22

اجراءات الشركات82021/06/30

اجراءات الشركات92021/09/27

اجراءات الشركات102021/12/01

اجراءات الشركات112021/12/29

سجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها:

الخطط المستقبلية

 لتحقيقهــا؛ االســتثمار فــي بدائــل مصــادر الطاقــة فــي مشــاريعها، كتوليــد 
ً

مــن أهــم الخطــط والمشــاريع المســتقبلية التــي تهتــم بهــا نــادك، وتعمــل جاهــدة
الطاقــة الشمســية، لمــا حققتــه هــذه التقنيــة الواعــدة مــن نمــو وتطــور، هــذا وتعمــل الشــركة علــى اســتيفاء الدراســات الالزمــة لهــذه المصــادر البديلــة 
لتتمكــن مــن عكــس خططهــا الواعــدة علــى أرض الواقــع، كمــا أن الشــركة تقــوم بدراســة االســتثمار فــي البيــوت المحميــة ذات التقنيــة العاليــة إلنتــاج 

الخضار والفواكه.

المخاطر

ــم  ــن مــن حيــث نوعيتهــا ومــدى تأثيرهــا، واعتمــد المجلــس تقيي ــد مــن المخاطــر التــي تتباي ــة تكتنفهــا العدي ــة والتجاري ال شــك أن كافــة األعمــال اإلنتاجي
 علــى نتائــج المراجعــة الداخليــة فــي عــام م2014 ، ورأى المجلــس بقــراره اســتمرار تولــي لجنــة المراجعــة وادارة المراجعــة الجــزء األهــم مــن 

ً
المخاطــر بنــاءا

عمليــة التقييــم واالشــراف علــى المخاطــر ، واحتــوى نطــاق عمــل الدراســة المعتمــد ســجل المخاطــر وســجل خطــة المراجعــة لثــالث ســنوات مبنيــة علــى 
المخاطر لقطاعي الشركة ، وقد تم عمل تحديث لعملية تقييم المخاطر خالل عام 2021 لجميع اإلدارات واألنشطة القابلة للمراجعة.

 مــن بعــض تلــك المخاطــر،  ومــن أهــم المخاطــر علــى النشــاطات التــي 
ً
 او جزئيــا

ً
وتقــوم الشــركة باتبــاع مجموعــة مــن  السياســات واإلجــراءت للحــد كليــا

تزاولها الشركة ما يلي: -

مخاطر تنظيمية واقتصادية عامة

وهــي القــرارات التــي تصــدر مــن الجهــات الرســمية فــي الدولــة كايقــاف زراعــة االعــالف الخضــراء ممــا يؤثــر علــى الشــركة فــي تأميــن احتيــاج مــزارع ابقارهــا 
مــن االعــالف، وللحــد مــن أثــر ذلــك بــدأت الشــركة فــي تنفيــذ جــزء مــن خططهــا الراميــة الــى اســتصالح اراضــي زراعيــة خارجيــة وخــالل هــذا العــام أنهــت 

مرحلتها االولى )التجريبية( بمشروعها في جمهورية السودان، مما يساهم ذلك في تأمين جزء من االعالف لقطيع االبقار. 

 مــن هــذه المخاطــر رفــع اســعار الدعــم عــن منتجــات الطاقــة والتــي ستشــكل زيــادة فــي أعبــاء مدخــالت االنتــاج ممــا يســاهم فــي تذبــذب ربحيــة 
ً
وايضــا

المنتجــات، وقــد بــدأت الشــركة بوضــع آليــة للتخفيــف مــن أثــر هــذه الزيــادة كتخفيــض التكاليــف وعمــل الدراســات الالزمــة لالســتفادة مــن مصــادر الطاقــة 
البديلة.

مخاطر اإلنتاج والتشغيل

وتتعلــق بمــا قــد يواجــه نشــاطات الشــركة مــن حــوادث أو معوقــات تكــون مؤثــرة علــى اإلنتــاج والتشــغيل وتقــوم الشــركة باتبــاع مجموعــة مــن السياســات 
واإلجــراءات الصارمــة لمراقبــة وضبــط عمليــات اإلنتــاج والتشــغيل لضمــان جــودة منتجاتهــا وتجنــب الحــوادث المفاجئــه أو الحــد مــن تأثيرهــا الســلبي، ومــن 

ذلك التغطية التأمينية على األصول وتوقف عمليات اإلنتاج ألسباب طارئة.

ومــن المخاطــر التــي تنــدرج تحــت هــذا العنــوان مــا قــد يحــدث مــن زيــادات كبيــرة فــي بنــود تكلفــة المنتجــات أو صــدور قــرارات مــن الجهــات الرســمية الداخليــة 
 على أعمال الشركة ونتائجها. 

ً
 بالكميات او األسعار والذي قد ينعكس سلبا

ً
أو الخارجية تقيد أو تؤثر على تأمين مواد ومستلزمات اإلنتاج سواءا

مخاطر األوبئة

وهــي تتعلــق بمــا قــد يتعــرض لــه قطيــع األبقــار فــي الشــركة مــن أمــراض وبائيــة فــي جميــع األوقــات، ولــدى الشــركة بهــذا الخصــوص إجــراءات مشــددة 
لحمايــة القطيــع إن كان باالنتقــال للقطيــع مــن الخــارج أو نشــوؤه داخليــا، ويجــدر الذكــر بــأن تفــرد مشــروع نــادك فــي منطقــة مســتقلة غيــر مجــاورة 

لمشاريع مواشي أخرى يشكل أهم أنواع الوقاية والحماية لقطيعها من األبقار.

المخاطر المناخية واألمراض الزراعية 

وتتمثــل هــذه المخاطــر بمــا قــد يواجــه نشــاط اإلنتــاج الزراعــي مــن ظــروف مناخيــة وأوبئــة زراعيــة تؤثــر علــى المحاصيــل، وقــد تكــون القــدرة علــى مواجهــة 
الظــروف المناخيــة محــدودة، إال أن مــا يتعلــق باألوبئــه فــإن اإلجــراءات المتاحــة للشــركة لمواجهتهــا تعتمــد علــى خبراتهــا المتراكمــة ومــا يمكــن توفيــره مــن 

مستلزمات للوقاية ومكافحة تلك األوبئة.

مخاطر البيع والتسويق 

تنشــأ هــذه المخاطــر التــي قــد تحــد مــن قــدرة الشــركة البيعيــة ومــن ذلــك التشــريعات والقــرارات مــن الجهــات الرســمية الداخليــة أو الخارجيــة التــي تحــد مــن 
 علــى نتائــج 

ً
رفــع األســعار لبعــض منتجــات الشــركة ، باإلضافــه إلــى تأثيــرات المنافســة والتــي قــد تــؤدي إلــى تذبــذب أســعار بيــع المنتجــات وتؤثــر ســلبا

الشركة.

ــق بالمعوقــات  ــة، وفيمــا يتعل ــة منهــا أو الخارجي ــي قــد تواجــه تســويق بعــض منتجــات الشــركه ســواًء الداخلي  المعوقــات الت
ً
 ومــن هــذه المخاطــر أيضــا

الداخلية فإن الشركة تحرص على الدراسة الجيدة للسوق وفرص النمو وعمل الخطط الالزمة قبل طرح أي منتج جديد.

مخاطر االئتمان

مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر عــدم وفــاء الطــرف المقابــل بالتزاماتــه بموجــب أداة ماليــة أو عقــد أعمــال ممــا يــؤدي إلــى خســارة ماليــة، تتعــرض الشــرکة 
لمخاطر االئتمان من أنشطتها التشغيلية )بصفة رئيسية للذمم المدینة التجارية( ومن أنشطة التمويل.
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مخاطر السيولة 

مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر مواجهــة الشــركة صعوبــات فــي الوفــاء بااللتزامــات المرتبطــة بااللتزامــات الماليــة التــي يتــم تســويتها مــن خــالل تســليم نقــد 
أو أصــل مالــي آخــر. إن نهــج الشــركة فــي إدارة الســيولة هــو التأكــد قدراإلمــكان مــن أن لديهــا دائمــا ســيولة كافيــة للوفــاء بالتزاماتهــا عنــد اســتحقاقها فــي 
الظــروف العاديــة والصعبــة دون تكبــد خســائر غيــر مقبولــة أوالمخاطــرة بســمعة الشــركة، قــد تنتــج مخاطــر الســيولة مــن عــدم القــدرة علــى بيــع األصــل 
 مــن أمــوال الشــركة فــي النقــد ومــا فــي حكمــه وهــي متاحة بســهولة لتغطية 

ً
 كبيــرا

ً
المالــي بســرعة وعلــى مقربــة مــن قيمتــه العادلــة، يتــم اســتثمار جــزءا

المصاريف التشغيلية المتوقعة، بما في ذلك خدمة االلتزامات المالية.

إقرارات مجلس اإلدارة

	  أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

	  أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة أعد على أسس سليمة وينفذ بفاعلية.

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

توصية مجلس االدارة

يوصي مجلس االدارة الجمعية العامة للمساهمين بما يلي:

1-  الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

2-  الموافقة على القوائم المالية كما هي في 2021/12/31م.

3-  الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

4-  الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس االدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

الخاتمة

ــادك« تؤكــد لجميــع المســاهمين علــى اســتمرارها فــي الســعي لتحقيــق مــا يلبــي تطلعاتكــم، والســعي لتحقيــق   فــإن مجلــس إدارة شــركتكم »ن
ً
ختامــا

الطمــوح المنشــود فــي ظــل رؤيــة 2030، ســائلين اللــه عزوجــل أن يديــم علــى بالدنــا الخيــر نعمــة األمــن واألمــان، فــي ظــل قيــادة خــادم الحرميــن 
الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله. والله ولي التوفيق.

مجلس االدارة

الذمم التجارية المدينة

 لسياســة الشــركة وإجراءاتهــا ومراقبتهــا المتعلقــة بــإدارة مخاطــر ائتمــان 
ً
تتــم إدارة مخاطــر ائتمــان العمــالء مــن قبــل كل قطــاع مــن قطاعــات األعمــال وفقــا

األعمــال. يتــم تقييــم جــودة االئتمــان للعميــل بنــاء علــى بطاقــة تقييــم لــكل عميــل بنــاًء علــى تاريــخ تعامــل العميــل مــع الشــركة ومــدى التزامــه بالســداد 
مــن خــالل تحديــد فتــرة ســماح وحــد ائتمانــي لــكل عميــل. تقــوم الشــركة باحتســاب مخصــص لالنخفــاض فــي القيمــة علــى أســاس تقديراتهــا للخســائر 
المتكبــدة فيمــا يتعلــق بالمدينيــن التجارييــن. وتتمثــل المكونــات الرئيســية لهــذا المخصــص مــن عنصــر خســارة متوقــع مــن عمــالء محدديــن  وكذلــك عنصــر 
الخســارة المجمــع الــذي يتــم تقديــره لمجموعــة مــن العمــالء المماثلــة فبمــا یتعلــق بالخســائر التــي يمكــن تکبــدھا والتــي لــم یتــم تحدیــدھا بعــد. يتــم تحديــد 
ــه ال يوجــد مخصــص إضافــي لمخاطــر  ــه. تعتقــد اإلداره أن ــة إلحصــاءات التحصيــل للعمــالء المماثل ــات التاريخي ــاء علــى البيان مخصــص الخســائر المجمــع بن

اإلئتمان المطلوبة الزائد عن اإلنخفاض العادي في الذمم المدينة.
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مقدمة

أواًل

بالشركة إحدى اآلليات الضرورية، لتحسين ومراقبة  الداخلية  المراجعة  يلتزم مجلس إدارة شركة نادك بأن تكون إدارة 
وضبط األداء على مستوى الشركة ككل، وذلك من أجل تطوير ممارسات العمل والحوكمة والرقابة بالشركة، حيث 
تعتبر إدارة المراجعة الداخلية “الخط الثالث” للدفاع بالشركة، وهذا يعني أن دورها ال يلغي مسؤوليات كبار التنفيذيين 
لمختلف اإلدارات تجاه واجباتهم الوظيفية، وذلك ألنهم يمثلون “الخط األول والثاني” للدفاع في الشركة بالنسبة للحد 

من المخاطر، ووضع الضوابط الرقابية الكافية لها.

 
ً
إداريا تتبع  أنها  كما  اإلدارة،  لمجلس  التابعة  المراجعة  لجنة  إلى  تقاريرها  وترفع   

ً
وظيفيا الداخلية  المراجعة  إدارة  ترتبط 

للرئيس التنفيذي للشركة، وتلتزم باإلطار المهني الدولي لممارسة أعمال المراجعة الداخلية )IPPF( الذي أصدره المعهد 
الداخلية،  الداخليين )IIA( والذي يشتمل على المعايير الدولية المهنية لممارسة أعمال المراجعة  الدولي للمراجعيين 

إضافة إلى المبادى األساسية لها، وتعريفها، واإلرشادات التطبيقية والتكميلية.

على  التركيز  إلى  يهدف  والذي  المخاطر،  على  مبني  مراجعة  أسلوب  الشركة  في  الداخلية  المراجعة  إدارة  تنتهج 
 أكبر على أداء الشركة )إن وجدت(. 

ً
المجاالت واألنشطة التي قد تشكل خطرا

بناًءً على ما تم ذكره سابقا، تقوم إدارة المراجعة الداخلية بنادك بتقديم خدمات تأكيدية بشكل موضوعي ومستقل 
إدارة  وإنجازات  أنشطة  يلي ملخص ألهم  وفيما  المصلحة.  المشورة ألصحاب  وتقديم  المخاطر  تقييم  ومستند على 

المراجعة الداخلية خالل العام 2021:

المراجعة الداخلية الرئيسية
لجنة  قبل  من  والمعتمدة  السنوية  الداخلية  المراجعة  لخطة  وفقا  مهام  عدة  بتنفيذ  الداخلية  المراجعة  إدارة  قامت 
المراجعة ، لتقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية بشكل موضوعي ومستقل. وقد ساهمت تلك المهام 

في تعزيز الضوابط الرقابية، والحد من المخاطر، وتحقيق األهداف المرجوة منها كما يلي:

تنفيذ خطة المراجعة التشغيلية للعام 2021م، والتي تضمنت العمليات واألنشطة الرئيسية. حيث تم خالل هذه المهام 	 
 بحسب عملية تقييم المخاطر كعالية الخطورة ، للتحقق من كفاءة 

َ
مراجعة العمليات واألنشطة التي تم تصنيفها سابقا

وفاعلية الرقابة الداخلية المفروضة على تلك العملّيات واألنشطة، والحد من المخاطر التي تواجهها الشركة.
 	 

ً
قامت إدارة المراجعة الداخلية باالجتماع مع المحاسب القانوني لشركة نادك عدة مرات خالل عام 2021م وذلك وفقا
التنسيق واالعتماد. والتي تم خاللها بحث وجهات النظر المختلفة وعرض  لمعيار المراجعة الداخلية رقم )2050( - 

تقارير المراجعة الداخلية.
النتائج التي وردت في تقارير المراجعة 	  إستمرار إدارة المراجعة الداخلية في إجراء عمليات متابعة التوصيات لجميع 

الداخلية لعام 2021م وما قبل، لضمان تنفيذ تلك اإلجراءات التصحيحية المقترحة في الوقت المناسب.
إعداد خطة المراجعة الداخلية لعام 2022م وتحديث الخطة االستراتيجية لألعوام 2021م إلى 2023م عن طريق 	 

التحديث مناقشة  الشركة، فقد تم خالل عملية  للمراجعة داخل  القابلة  اإلدارات واألنشطة  المخاطر لجميع  تقييم 
أصحاب المصالح الرئيسيين، كلجنة المراجعة ومديري عموم اإلدارات التشغيلية واإلدارة العليا وعكس الجزئيات الهامة 

من تلك المناقشات وإضافتها في خطة المراجعة التشغيلية واالستراتيجية.
قامت إدارة المراجعة الداخلية بتطوير خارطة طريق للسنوات الثالث 2021 2023-م، والتي تركز على أهمية إستخدام 	 

تحليل البيانات في عمليات المراجعة وتطبيق مفهوم المراجعة المستمرة وكذلك تطوير وتنمية الكادر البشري لإلدارة. 
وقد تم تنفيذ مبادرات عام 2021م بنجاح.

ثانيًا
قامت إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ بعض المهام التأكيدية واإلستشارية المتعلقة بنظام الحوكمة، والتي بدورها أدت 

إلى تعزيز وتطوير نظام الحوكمة وااللتزام بشركة نادك كما يلي

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

مراجعة الئحة حوكمة شركة نادك.	 
مراجعة مصفوفة الصالحيات المحدثة.	 
مراجعة سياسة اإلبالغ عن المخالفات.	 
مراجعة سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.	 

قامت إدارة المراجعة الداخلية بإطالق برنامج التوعية بالتدقيق الداخلي في عام 2021م.	 
قامت إدارة المراجعة الداخلية بتحسين بيئة العمل الخاص بها، وذلك لتعزيز وتحفيز أعضاء فريق المراجعة الداخلية، 	 

ومضاعفة الجهود والتوجه الصحيح نحو تحقيق أهداف اإلدارة.
تقوم إدارة المراجعة الداخلية بإدارة موظفي المراجعة الداخلية بكفاءة وفاعلية، وتطوير وجذب أعضاء فريق المراجعة 	 

 لإلطار االسترشادي لكفاءات المراجعة الداخلية والصادر عن 
ً
الداخلية من ذوي الكفاءات والمؤهالت المطلوبة، وفقا

معهد المراجعين الداخليين.
قام أفراد إدارة المراجعة الداخلية بحضور ما يقارب 20 دورة وندوة متخصصة في مجال المراجعة الداخلية خالل عام 	 

2021م وبواقع 60 ساعة تدريبية لكل فرد من أفراد اإلدارة.
تستخدم إدارة المراجعة الداخلية بنجاح نظام إدارة أنشطة المراجعة الداخلية TeamMate Plus وتستمر بتطبيق نظام 	 

“إدارة بال ورق”.
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