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 تقرير مجلس اإلدارة
 م4102للعــام المـالـي 

 
 
 

 

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد 

 إلى السادة مساهمي الشركة   الكرام

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته... 

نشاطات الثالثون للشركة ، الذي يستعرض فيه  الثاني و يتقدم إليكم مجلس اإلدارة بالتقرير السنوي

، ويلقي الضوء على الخطط المستقبلية م10/04/4102الشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في 

 .للشركة 
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 إنتاج الحليب والتصنيع الغذائي
 

 مزارع األبقار
 

 بحمد هللا وتوفيقه حققت مزارع األبقار األهداف المخطط لها خالل هذا العام بل فاقتها من خالل التوسع
نتيجة تطوير الجوانب الفنية واإلدارية وذلك  بقارتمثل في زيادة إنتاج الحليب الخام وزيادة عدد األالرأسي الم

مستمرة ، والتوسع األفقي المتمثل في بدء تشغيل التدريب العالمية وبرامج الستشارية االخبرات من البدعم 
من طاقة  %21االستفادة من  م4102أكتوبر  حيث تم خالل شهر 7المرحلة األولى من مزرعة األبقار رقم 

رأس من األبقار الحالبة ومن المتوقع اكتمال تنفيذ المرحلة األولى منها مع نهاية  01،011 بعددأي المزرعة 
م بإذن هللا ، وبذلك سيتم استغالل وتشغيل كامل المرحلة األولى من المزرعة مع نهاية عام 4102شهر مايو 

يتم توفير العجالت الالزمة لتشغيل المزرعة من إنتاج مزارع نادك لتميزها من الناحية م ، علماً بأنه س4102
 الوراثية مقارنة بالعجالت المستوردة.

 
 -م العديد من االنجازات التي يمكن تلخيصها فيما يلي :4102وقد شهد عام 

  مليون لتر  144127 هامليون لتر مقارنة بكمية قدر 120100بلغ إنتاج الحليب الخام بمزارع األبقار
 . %6بنسبة نمو قدرها  م4101خالل عام 

 رأس  بنسبة  64،121 بعدد  م4101رأس مقارنة بعام  61،711رتفع تعداد القطيع بنهاية العام إلى ا
 .%1نمو 

  تم رفع الطاقة اإلنتاجية واالستيعابية والتشغيل اآللي لمركز التغذية بما يتناسب مع التوسع األفقي بمزارع
 . 7بقار خاصة مع تشغيل مزرعة األبقار رقم األ

  تطوير وإدخال برامج متقدمة لتسجيل إنتاج الحليب الخام بقرة/يوم من خالل إدخال نظامDelpro 
 وإعادة ترقيم األبقار بأرقام إلكترونية يمكن قراءتها عن بعد .

  نعكس على زيادة اإلنتاج امما للمساعدة في تحسين كفاءة التغذية الحديثة تم إدخال العديد من اآلليات
 . الرأسي للقطيع

 

 الغذائي التصنيع
 

نقلة في زيادة كفاءة الطاقة التصنيعية والبنى التحتية لمواكبة التطلعات المستقبلية من حيث  م2112شهد عام 
ن مع عدة مشروعا بالتعاو 40من خالل تنفيذ  الفاقدزيادة اإلنتاج ورفع كفاءة المكائن وجودة المنتجات وتقليل 

 شركات عالمية ومحلية. كل هذا أدى إلى:
 أوال: التوسع اإلنتاجي:

  من العام الماضي %0زيادة إنتاج العصائر بما يعادل . 

  42زيادة إنتاج الحليب الطازج بما يعادل%. 

  00زيادة إنتاج اللبن بما يعادل%. 

  07زيادة إنتاج حليب طويل األجل بما يعادل%. 

 0ادي بما يعادل زيادة في إنتاج الزب%. 

  00زيادة في إنتاج الجبنة السائلة بما يعادل%. 

 ثانيا: التوسع في طاقات اإلنتاج و زيادة جودة المنتجات:

 عن العام الماضي بما يواكب توسع قطاع مزارع  %11 بنسبة زيادة طاقة إستيعاب المصنع للحليب الخام

 األبقار.

 تعددة من حليب طويل األجل. تجهيز المصنع بمعدات تسمح بإنتاج أنواع م 
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 ماتيكية للحد من إستخدام األيدي العاملة.وتجهيز خطوط اإلنتاج القديمة بمعدات أت 

  خطوط اإلنتاج لرفع معدل قياس الجودة وفحص المنتج وذلك بتركيب أجهزة فحص للتأكد  فياالستثمار

 من خلوها من أي شوائب .

 ة متخصص في المنتجات الجديدة .إنشاء مختبر تجارب بأعلى المستويات التقني 

  لمساندة والتي تساعد على تحسين جودة المنتجات.ارفع كفاءة الخدمات 

  11تقليل فاقد اإلنتاج في المواد األولية بنسبة%. 

  80زيادة الطاقة اإلنتاجية لتحضير القشطة الطازجة يما يعادل% 

 ثالثا: الخدمات المساندة:

  22معدات اإلنتاج بما يعادل زيادة كفاءة نظام تعقيم وتنظيف%. 

 زيادة أجهزة تعقيم الهواء في معظم أماكن اإلنتاج لجميع المصانع . 

 

 القطاع الزراعي
 

توفير احتياجات  , وكذلك دخللما يمثله من مصدر الرئيسية يعتبر اإلنتاج الزراعي أحد أنشطة الشركة        
الية على مدار العام، وقد استطاعت الشركة من خالل قطيع األبقار من األعالف المختلفة ذات الجودة الع

مشاريعها في كل من )وادي الدواسر ـ حرض ـ حائل ـ الجوف( تنويع اإلنتاج الزراعي ومن أهم إنجازات القطاع 
 م ما يلي:4102الزراعي لعام 

             
  الحبوب محاصيل

 
 محصول القمح: ـ  -1

مشاريع الشركة )حرض ـ حائل ـ الجوف(، وقد بلغ هكتار في 8،242تمت زراعة مساحة قدرها  
 .طن/هـكتار  2طن بمتوسط إنتاج  20،111إجمالي إنتاج الشركة من هذا المحصول لهذا العام قرابة 

( بهدف التوسع في زراعته في السنة القادمة  Durumوقد دخلت الشركة في تجربة إنتاج صنف القمح)
 . طن 0،221تم إنتاج كمية قدرها  ( حيث Yocoro Rogoكبديل عن الصنف  ) 

 تقاوي القمح: ـ  -2

 طن. 8،111بلغ إجمالي إنتاج تقاوي القمح لهذا الموسم 
 الذرة الصفراء: ـ  -3

طن وبمتوسط إنتاجية  08،211تم هذا العام زراعة الذرة الصفراء إلنتاج الحبوب بكمية إجمالية قدرها 
بعض شركات  بيعها للالتصنيعية وتعاقدت  وأدخلت الشركة زراعة الذرة كتارطن/هـ 0114قدرها 

 تصنيع الذره.
 

 األعالف محاصيل
 

يعتبر إنتاج األعالف أحد مجاالت اإلنتاج الرئيسية بالشركة وذلك ألهميتها في توفير التغذية الالزمة  
لبرسيم بلغت المساحة المزروعة في مشاريع الشركة بمختلف أنواع األعالف كا ، وقد لقطيع األبقار في الشركة

هكتار أعطت إنتاجاً إجمالياً قدره  06،211م 4102والرودس والذرة الشامية )إلنتاج السيالج( خالل عام 
طن من األعالف لسد احتياجات مزارع األبقار بالشركة وتغطية احتياجات بعض الشركات األخرى  211،111

 .اوفق العقود المبرمة معه
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 الخضار محاصيل

 
 البطاطس: ـ  -1

ة النسبية في انتشار مشاريع الشركة في مناطق المملكة المختلفة وانفرادها عن باقي المنتجين في إن الميز
إمكانية إنتاج بطاطس طازجة على مدار العام جعل نادك المورد األول والمفضل لدى معظم المصانع 

صنيعية ( من سوق البطاطس الت%61المحلية المتخصصة في تصنيع البطاطس حيث تستحوذ نادك على )
( طن، هذا 28،111م في مشاريعها المختلفة )4102عام من البطاطس التصنيعية بالمملكة.بلغ إنتاج نادك 

باإلضافة إلى إنتاج تقاوي البطاطس التصنيعية لتغطية احتياجات مشاريع نادك، وتتجه نادك حالياً إلى 
 ارعي البطاطس بالمملكة.إنتاج تقاوي البطاطس لتلبية الطلب المتزايد من صغار مزالتوسع في 

  البصل: ـ -2

م أكثر 4102حققت نادك كميات إنتاج من البصل في مشروعي الشركة بحائل ووادي الدواسر في عام 
 زطن من أصناف ثبت جدواها تسويقياً وتتالئم مع الظروف المناخية لكل مشروع  8،721من 

 
 الفاكهة 

 
هكتار مزروعة بأشجار الفاكهة المتساقطة  401لشركة بالجوف تبلغ المساحة المستغلة بنشاط الفاكهة بمشروع ا  

طن من  0،221شجرة، وتم إنتاج  80،111األوراق كالخوخ والمشمش والبرقوق، والتي بلغ عددها أكثر من 
 ثمار الفاكهة العضوية.

المعتمدة  األلمانيةCERECالجدير بالذكر أن الشركة حصلت على تجديد الشهادة الزراعة العضوية من شركة   
نادك أحد أعضاء الزراعة العضوية بالمملكة من خالل حصولها على الشعار  ولدى وزارة الزراعة السعودية، 

 الوطني للزراعة العضوية. 
 

 الزيتون
 

هكتار منها  0،022بلغ إجمالي المساحة المزروعة بأشجار الزيتون بمشروع الشركة بالجوف         
تمت زراعتها بالطريقة المكثفة  كتاره014شجرة و 22،111قة التقليدية بعدد مزروعة حسب الطري كتارهـ001
شجرة، حيث تم إدخال هذا األسلوب من الزراعة ألول مرة بالمملكة من خالل  402،111م بعدد 4117عام 

يه تم مثل لوحدة المساحة والتحول للحصاد اآللي وخفض كمية المياه، وبناًء علستغالل األالشركة "نادك" بهدف ا
م تم 4102شجرة وأيضاً في عام  216،141بعدد  كتارهـ401م بزراعة مساحة 4101التوسع بالمساحة في عام 

بلغ إجمالي عدد أشجار الزيتون في نادك حوالي وبذلك فقد شجرة  0،112،011هكتار بعدد 261زراعة مساحة 
جمالي إنتاج الشركة من زيت العضوية، وبلغ إ بالزراعةشجرة، لغرض إنتاج زيت الزيتون  0،711،111

من  %42نخفاض اإلنتاج إلى تأثر ويعود السبب ال. لتر زيت زيتون بكر عضوي  071،111الزيتون لهذا العام 
درجات الحرارة إلى دون الصفر المئوي إضافًة  فيه انخفضت الذيالمساحة المنتجة بموجة الصقيع في شهر يناير

 حلة العقد وتكوين الثمار بشهر أبريل.إلى اإلرتفاع بدرجات الحرارة خالل مر
الجدير بالذكر أن زيت الزيتون بنادك حاصل على الشهادة العضوية من شركة سيرس  

CEREC األلمانية، وكذلك حصل هذا المنتج على جائزة زيت الزيتون العضوي البكر الممتاز العالميةBIOL 
المدعومة من قبل وزارة الزراعة  CiBiقبل والتي نظمت من   م4102 –م 4118خالل ستة سنوات متتالية 

 .IFOAMاإليطالية والـ 
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 النخيل
 

 414م 4102حرض وقد بلغ إجمالي اإلنتاج من التمور لعام و تنتج نادك التمور من مشروعي وادي الدواسر 
صقعي ( ، كما أن مشروع النخيل حاصل على شهادة الزراعة  –خالص  –طن لعدة أصناف أهمها ) برحي 

 األلمانية. CERESالعضوية من شركة 
 

 إنتاج العسل
 

كيلو جرام.حيث يتغذى النحل على أزهار الخضر  6،211بلغ إنتاج نادك من العسل الطبيعي هذا العام حوالي 
 . والبرسيم والفاكهة والنباتات البرية والمحاصيل

 
 

 الزراعة العضوية
 

على أشجار النخيل في مشروعي حرض ووادي استمرت الشركة في تطبيق برنامج الزراعة العضوية  
الدواسر وأشجار الزيتون والفاكهة في مشروع الجوف، ويدعم ذلك وجود مزارع األبقار وتوفر السماد الطبيعي 
بكميات كبيرة تساعد في عمليات الزراعة العضوية، وتم تجديد الحصول على شهادة الزراعة العضوية من 

ة، كما تم تسجيل نادك لدى االتحاد الدولي لحركة الزراعات العضوية بألمانيا األلماني CERECالشركة المانحة 
IFOAM .كشركة رائدة في مجال اإلنتاج العضوي بالمملكة 

 
 

 محطة تسمين العجول
 

يتم استقبال العجول من مزارع األبقار بمشروع حرض في محطة التسمين بمشروع حائل بغرض التسمين     
رأس، كما تتم االستفادة  01،111م تم بيع ما يقارب  4102رأس في العام وخالل  04،111بطاقة إنتاجية قدرها 

 من مخلفات هذه المحطة في تصنيع الكمبوست بالمشروع وإستغالله في مختلف حقول المشروع.
 
 

 الحصاد الميكانيكي للبطاطس
 

مشاريع الشركة األربعة  نجحت شركة نادك في تطبيق نظام الحصاد الميكانيكي لمحصول البطاطس بجميع
 في مشروعي وادي الدواسر وحرض. %011وبنسبة 

 تقليلخفض التكاليف عن طريق ى لا حيث تم تزويد كل مشروع بموقع لمحطات الفرز والتدريج األمر الذي أدى
 .عدد العمالة وكذلك مواد التعبئة باإلضافة إلى رفع جودة المنتج

  
 األبحاث الزراعية

 
جراء البحوث والدراسات العلمية الرامية إلى تطوير منتجاتها حيث يوجد بالشركة مختبر تهتم الشركة بإ 

علمي بمشروع حرض مجهز بأحدث األجهزة العلمية والتي تجري فيه كافة التحليالت الكيماوية للتربة والنبات 
ل المختلفة والري والمياه ومدخالت اإلنتاج، ومن جانب آخر استمرت الشركة في إجراء تجارب على المحاصي

بغرض تحسين اإلنتاجية والجودة وتخفيض تكلفة اإلنتاج ، وذلك لمختلف المحاصيل بمشاريع الشركة ويتم 
 االستفادة من النتائج في تحديث البرامج الزراعية للقطاع الزراعي وخفض تكلفة اإلنتاج.
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 ترشيد استهالك المياه
 

على هذا العنصر الحيوي الهام قامت الشركة بجهود كبيرة جداً  إدراكاً من نادك ألهمية مياه الري وحفاظاً  
 لترشيد استهالك المياه في مشاريعها المختلفة تتلخص في التالي: ـ 

مياه الري فقد نجحت الشركة هذا العام في إجراء  بترشيد استخدام  يتعلقفيما في إطار مسؤولية الشركة  -1
بالتنقيط حيث نجحت التجربة في تحقيق معدالت إنتاج  تجربة زراعة الذرة الصفراء تحت نظام الري

ويعتبر نجاح هذا  %12-11األهم خفض استهالك الهكتار من كميات المياه بنسبة و %01أعلى بنسبة 
 للتوسع في تطبيق هذا النظام بجميع مشاريع الشركة. المشروع حافزاً 

لتنقيط والتي نتج عنها خفض أيضاً تم إجراء تجربة زراعة محصول البطاطس تحت نظام الري با -2
 .%02بكميات المياة المضافة بحدود 

ستخدام أحدث األجهزة والتقنيات الحديثة في ترشيد المياه واألسمدة والمبيدات من في اإستمرار الشركة  -3
خالل استخدام جهاز الداكوم اإلنذار المبكر إلدارة المحاصيل، ويعمل على قياس كميات المياه المضافة 

الظروف الجوية واحتياج النبات، كما يعمل أيضاً على التنبؤ بحدوث األمراض الفطرية من وربطها ب
دقيقة ويتم الحصول  02خالل قياسات دقيقة للظروف المحيطة بواسطة األقمار الصناعية وإرسالها كل 

 على التوصيات بواسطة اإلنترنت.
معات ومراكز األبحاث للمشاركة في استعانت الشركة باستشاريين متخصصين في هذا المجال من الجا -2

تحديد االحتياجات المائية للمحاصيل في كل منطقة وبالتالي ترشيد المياه االستغالل األمثل لوحدة 
المساحة عن طريق زيادة مساحة الحقل بنفس إمكانيات الري السابقة للعديد من المحاصيل المزروعة 

 بهدف ترشيد المياه.
 

 التدريب والتطوير: ـ
 

ت الشركة على القيام بدورها في تثقيف المزارع السعودي وذلك من خالل التعاون مع الشركات حرص
العالمية المنتجة للمبيدات في عمل ورشة عمل عن )االستخدام اآلمن للمبيدات وكيفية التعامل معها( حرصاً  

 على صحة المزارع والمستهلك السعودي.
دريب الكوادر الوطنية فقد قامت الشركة بالتعاون مع وزارة إيماناً من دور الشركة في المساهمة في ت

الزراعة بعقد عدد من الدورات التدريبية وورش العمل الفنية المتخصصة في مشاريع الشركة لعدد من 
 م.4102المتدربين المرشحين من قبل الوزارة خالل عام 

 

 التسويق والمبيعات

 
والتي أثمرت زيادة م  4102ي مجال التسويق والمبيعات خالل عام إليها الشركة ف استندتمن أهم المحاور التي 

 ما يلي:مقَدرة في المبيعات 

  للمستهلك بقيمة أفضل. منتجات الشركةتوفير 

 .خلق خيارات جديدة في السوق متميزة عن المنافسين 

 .اإلبداع واالبتكار 

 .توفير منتجاتنا بجودة عالية  للمستهلك لتصله طازجة كل يوم 

 مار في زيادة منافذ البيع والتوزيع لضمان توفر منتجاتنا للمستهلك.االستث 

 .االستمرار في دعم البحوث التسويقية لمعرفة احتياجات المستهلك وتلبيتها 

 

 ذلك : تمت لتحقيقاإلنجازات التي 
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  طازجة جديدة مثل برميوم كوكتيل ، جوافة ليتشي ، توت بري طرح منتجات عصائر. 

 زبادي طازج بطعم الخيار ، حليب طازج بطعم التمر . طويل األجل  طرح منتجات العصير ، 

  تطوير وتحسين العديد من مراكز التوزيع وتوسيع دائرة انتشار منتجات الشركة بفتح خطوط توزيع
 جديدة .

  تأمين وتوزيع العديد من ثالجات العرض ومنصات عرض جبنة الكاسات وتحديث وزيادة  سيارات
 ارات التوزيع وبرادات نقل المنتجات . فريق الترويج وسي

 تنفيذ حمالت إعالنية ناجحة. 

  زيادة كبيرة في صادرات منتجات الشركة من خالل تعزيز وتطوير العمل مع العمالء في الدول العربية
 وزيادة كميات المنتجات الطازجة وطويلة األجل وفتح أسواق جديدة .

 

 تقنية المعلومات
نجز الكثير في هذا المجال كما في أهدافها فقد أعمال الشركة وتحقيق أل لتقنية المعلومات في تطوير ايماناً بالدور الفاع  
  -دناه :أ

  نظام  سلسلة عمليات بدأ العمل على تطبيق نظام آلي تكاملي لتنظيم وتخطيط أوامر اإلنتاج وربط ذلك مع

 .م4102ل لعام اإلمداد والتموين، ويتوقع إتمام المشروع مع نهاية الربع األو

  بدأ العمل على تنفيذ المرحلة األولى لنظام تتبع المركبات ومراقبة درجات الحرارة داخل جميع الشاحنات

أثناء نقل المنتجات من المستودع المركزي في حرض إلى جميع منافذ التوزيع في جميع أنجاء المملكة 

 . ودول الخليج العربي

 مج متوافقة مع التطور الحثيث لهذا المجال في جميع منافذ ومكاتب تعزيز حماية أمن المعلومات بعدة برا

 .  الشركة في المملكة ودول الخليج العربي

  االنتهاء من تشغيل نظامSales Pro الشركة. وقد تم  مالءالذي تـُدار من خالله عمليات البيع لدى ع

 . ضمن دعم نمو الشركة المتسارعتطوير هذا النظام بالكامل بأيدي موظفينا ليالئم متطلبات الشركة وي

 تطوير نظام إلدارة ثالجات العرض بما يضمن سالمة تشغيلها وصيانتها في جميع المحالت . 

 كذلك أنجز نظام متطور لمراقبة وإدارة حسابات عمالء االئتمان  . 

 ا يضمن والتي سوف تدعم نمو وتوسع الشركة بم الحوسبة السحابيةمن الخطوات األولية تجاه  االنتهاء

 . في ذات الوقت خفض تكاليف التشغيل واألصول

 تأسيس البنية التحتية لمشروع السودان وتشغيل النظام المالي ونظام المبيعات في المشروع . 

  أضيفت حزمة متكاملة من الخدمات الذاتية لنظام شئون الموظفين داخل منظومة الـERP . 

 خدمات االتصال  توسع تغطيةIPT اتب إضافية للشركة مما يسهم في مرونة التواصل لتشمل تسعة مك

 .  وخفض تكاليف االتصال الدولي والداخلي

  وربطها بباقي المزارع وتشغيل كامل الخدمات التقنية في  7بناء البنية التحتية لمزرعة األبقار رقم

 .  المزرعة

  1ترقية خدمات األقمار الصناعية في عدد من المواقع إلى خدمة الـG/2G ي أسهم في رفع األداء الذ

 .  وخفض مصاريف التشغيل بدرجة عالية

 الموارد البشرية

 نحو الشركة على أصول أهم يمثلون الذين الموظفين،وأداء  جهودها الرامية إلى تطويرمهارات الشركة واصلت 
.  مثالية عمل بيئة في ، المشاركة والطموح ثقافة وترسيخ ، ممكنة بأفضل طريقة المهارات تلك استثمار يضمن

الجدد  الموظفين دمج وتسهيل ، والموظفين القيادات العليا بين اإلنتاجية، والتواصل دعم هذه الجهود على وركزت
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والنهوض على مستوى الشركة،  التطوير ودعم خطط ، اإلدارات المختلفة بين التفاعل وزيادة ، العمل بيئة في
 الطموحة. اتهاالشركة واستراتيجي وذلك في إطار تحقيق أهداف

 وعززت التي دعمت نجازات،اال من تحقيق العديد في البشرية الموارد إدارة نجحت الماضي العام وخالل

 وطموحاتها، والتي كان أبرزها ما يلي: الشركة هوية

 المزيد إلى جذب سعيها الهادف إطار الخاصة بالتوطين في سياساتها تطبيق م4102  عام نادك خالل تابعت 

 المتخصصة الخبرة ذات الكوادرالمؤهلة استقطاب وذلك عبر ، لدى الشركة للعمل السعودية درالكوا من

  وتوظيف استقطاب م 4102 عام خالل تم وحديثي التخرج، وبذلك تمكنت من زيادة نسبة السعودة، حيث

 لسعوديا للشباب الخبرات نقل إلى الوظائف توطين خالل نادك من . وفي هذا اإلطار تسعى موظفاً  418

 المهنية. المجاالت مختلف في الكفاءات الوطنية من جيل إلعداد

  ًالتدريبية االحتياجات نادك بدراسة من أهمية التدريب في رفع كفاءة الموظفين وتطوير قدراتهم، تقوم انطالقا 

 تيجياتاسترا أحد التدريب يعد إذ ، أدائهم الوظيفية وتحسين أدوارهم تطوير أجل من دوري بشكل للموظفين

 التدريبية االحتياجات تلبية على م4102 العام نادك خالل وقد عملت . البشري العنصر في نادك لالستثمار

 لتطوير الالزمة والفنية التطبيقية بالمهارات الموظف تزود التدريبية التي البرامج من حزمة عبر للموظفين

 ة تدريب في المجاالت المهنية المختلفة.ساع 00،111قدمت نادك ما يربو على   وفي هذا العام . عمله

 لتتماشى مع أحدث األنظمة العالمية،  الموارد البشرية وإجراءات وسياسات استراتيجيات من تطوير االنتهاء

باإلضافة إلى تطوير نظام إدارة األداء، وذلك في إطار سعي الشركة إلى االرتقاء باألداء وتعزيزه من خالل 

هداف االستراتيجية للشركة، وتحديد األدوار والمسؤوليات بشكل واضح، وكذلك ربط ربط أداء الموظفين باأل

 تخطيط التطوير المهني واإلحالل الوظيفي وإدارة المكافآت بأداء الموظفين.

  العمل على توحيد هوية مراكز الشركة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وتقديم الدعم الالزم لها

 ، المعتمدة العمل استراتيجية وخطة إلنفاذ والدؤوبة ها، ضمن جهود الشركة المتواصلةوتلبية احتياجات

 . المستهدفة بالمعدالت النمو وتحقيق

  في إطار رفع مستوى الخدمة المقدمة للموظفين،تم تطوير وتحديث نظام الخدمة الذاتية وإضافة طلبات

األعمال بسهولة ويسر، كما أسهم أيضا في خفض  إلكترونية جديدة، األمر الذي أسهم في سرعة ودقة إنجاز

 التكلفة والوقت والجهد.

  تحرص نادك دائما على تقديم أفضل الخدمات للموظفين، بما في ذلك خدمات اإلسكان والسفر، كما تقدم

 أفضل تغطية طبية للموظفين وأفراد عائالتهم، إلى جانب العديد من المزايا والخدمات األخرى.

 

 مية وخدمة المجتمعالجهود اإلعال
 

 أهم كانت ، ومكانتها الشركة حجم مع يتناسب بما المجتمع وخدمة اإلعالمية بالجهود الشركة اهتمام ضمن

 :  مايلي المجال هذا في م 4102عام خالل اإلعالمو العامة العالقات إدارة إنجازات

 ومنتجاتها الشركة بنشاطات علقةالمت الصحفية األخبار من العديد نشر التعريف بأعمال الشركة من خالل 

 .المختلفة اإلعالم وسائل عبر االجتماعية ومشاركاتها

 العديد مع بالتعاون الخيرية الوطنية البرامج من عدد برعاية نادك قامت االجتماعية مسؤوليتها منطلق من 

 العالمي اليوم ، لكةللمم الوطني اليوم ) أهمها من كان والخيرية والطبية التعليمية الوطنية المؤسسات من

 (.، مهرجان ربوة الرياض سعود الملكة جامع مع بالتعاون الشتاء كسوة ، للسكر

 حرصت والدولية المحلية المحافل في منتجاتها وترويج بالشركة التعريف لزيادة اإلعالمية الجهود ضمن 

 الشركة بعمل مباشرال االختصاص ذات والغذائية الزراعية المعارض في بفعالية المشاركة على نادك
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معرض األسبوع  ، بدبي لألغذية الدولي الخليج معرض ، بالرياض السعودي الزراعي المعرض ) ومنها

 ،  الزيتون زيت لمنتجي الجوف مهرجاناألخضر في برلين ، معرض ملتقى المملكتين بالمغرب ، 

 .بحائل( الزراعي المعرض

 الشركة لمشروع الدبلوماسية والوفود الشخصياتباركمساهمي الشركة و من لعدد رسمية زيارات تنظيم 

 والتصنيع والحيواني النباتي اإلنتاج مجاالت في نادك حققته الذي التطور مدى على لإلطالع حرض في

 . الغذائي

 
 الخطط المستقبلية والمخاطر

 
ولى غيل جزء من المرحلة األبقار الجديدة بمشروع حرض الذي بدأ تشهم المشاريع المستقبلية في الشركة مزرعة األأمن 

م ، وكذلك بدء تنفيذ االستثمار الزراعي في السودان والتوسع 4102هذه المرحلة مع نهاية عام  تشغيلفيها ويتوقع اكمال 

  في زراعة الزيتون . 

وتتمثل فيما  فإن المخاطر قائمة في جميع األوقات نتاج والتشغيل فيها ، وعمليات اإلنشاطات الشركة  وفيما يتعلق بمخاطر

يمكن أن يواجه نشاط اإلنتاج الزراعي من ظروف مناخية وما يكتنف رعاية األبقار من مخاطر ، هذا باإلضافة إلى ما 

يمكن أن يطرأ من تغييرات جوهرية في أسعار المنتجات ومدخالت اإلنتاج ، ولدى الشركة جملة من السياسات 

 ات إلدارة المخاطر من شأنها الحد من التأثيرات السلبية لتلك المخاطر.واإلجراء
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 الئحة الحوكمة:
 -تقوم الشركة بتطبيق متطلبات الئحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية وفيما يلي بيان ذلك:        

 المطبق منها موضوعها رقم المادة

 كلها للمساهمين الحقوق العامة المادة الثالثة

تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على  المادة الرابعة
 كلها المعلومات 

 كلها حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة المادة الخامسة

 كلها فيما عدا البند ) ب (  حقوق التصويت المادة السادسة

 كلها ألسهمحقوق المساهمين في أرباح ا المادة السابعة

 كلها السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح المادة الثامنة

 كلها اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة  المادة التاسعة

 كلها  الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة  المادة العاشرة

 كلها مسئوليات مجلس اإلدارة المادة الحادية عشرة

 كلها إلدارة واستقالليتهالجان مجلس ا المادة الثالثة عشرة

 كلها لجنة المراجعة المادة الرابعة عشرة

 كلها لجنة الترشيحات والمكافآت المادة الخامسة عشرة

 كلها اجتماعات لجنة مجلس اإلدارة وجدول األعمال المادة السادسة عشرة

 كلها مكافآت مجلس اإلدارة وتعويضاتهم المادة السابعة عشرة

 كلها تعارض المصالح في مجلس اإلدارة عشرةالمادة الثامنة 

 
المتعلق بنظام التصويت التراكمي مالم يطبق من الئحة حوكمة الشركات يقتصر على البند ) ب ( من المادة السادسة و

 التطبيق مالم يصدر قرار من   الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة ، حيث قرر المجلس تأجيل هذا
  ق المالية بإلزاميته .هيئة السو
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  -مهام لجنة المراجعة:
 تشتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي:

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

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

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

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

  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.

 مراجعة المقدمة من المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.دراسة خطة ال 

 .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 

 المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها. دراسة السياسات المحاسبية 
باإلضافة لعضو من المجلس   ولجنة المراجعة في الشركة تتكون من عضوين مستقلين من خارج مجلس اإلدارة

 وهم:
 سعد صالح السبتي      رئيس   -   
 عبد الرحمن السكران     عضو -   
 عبد الوهاب الراجحي    عضو -   

عظمهم مؤهالت علمية ومهنية تمكنهم من المشاركة الفاعلة في أعمال لجنة المراجعة. وقد بلغت اجتماعات ولدى م
لاير بدل  72،111لاير منها  072،111اجتماع ، وبلغت مستحقات هذه اللجنة  01م عدد  4102اللجنة خالل عام 

 لاير مكافأة مقطوعة. 011،111حضور جلسات و 

 :مهام اللجنة التنفيذية 
 تشتمل مهام اللجنة التنفيذية على ما يلي:

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

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

 الستشارية. اإلشراف علي إعداد الدراسات االقتصادية وا 

 . 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 

  ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة .دراسة المشاريع واالستثمارات الجديدة 
 تتكون اللجنة التنفيذية في الشركة من األعضاء التالية أسمائهم :ـ

 محمد عبد هللا أبو نيان               رئيس  -  
 محمد عبد هللا الشيحة                 عضو -  
 سمير علي قباني                      عضو - 
 عضو بابطين           عبد العزيز محمد ال - 

 كبدل حضور.لاير  61،111اجتماع ، وبلغت مستحقاتها  2م عدد  4102وقد بلغت اجتماعات اللجنة خالل عام 
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 مهام لجنة الترشيحات والمكافأت :
 تشتمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت على ما يلي:

ت والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسا -1
 أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.

المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات  -2
أن يخصصه العضو ألعمال  والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم

 مجلس اإلدارة.
 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. -3
 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. -2
د أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين ، وعدم وجو -5

 عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ، ويراعى عند وضع تلك  -6

 السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء.
 مائهم :ـ تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة من األعضاء التالية أس

 فهد ثنيان الثنيان                   رئيس                   -
 سمير علي قباني                 عضو                -
 عبد الوهاب صالح الراجحي        عضو        -
  عبد العزيز محمد البابطين         عضو   -

 .كبدل حضورلاير  42،111اجتماع ، وبلغت مستحقاتها  4م عدد  4102وقد بلغت اجتماعات اللجنة خالل عام 

 النتائج  التشغيلية:
 (لاير)باأللف  المبيعات:  

 

 م 4102 البيان
النسبة من 

 م 4102 اإلجمالي
النسبة من 

 نسبة التغير اإلجمالي

 (19979%) %  3991 90109,1 1919% 890,18 مبيعات محاصيل

 (09937%) %  89,8 1901,9 ,199% 930998 مبيعات خضار وفاكهة

 ,9098% %88997 903810,81 81997% ,90881098 مبيعات األلبان والعصائر

 98981% % 0971 730171 0931% 870198 مبيعات إنتاج حيواني

 97918%   %  9,0, 788 9,0,% 798 أخرى

 8418% %499 829,1,,42 %,,9 00,900183 اإلجمالي

 (لاير)باأللف  المبيعات حسب التوزيع الجغرافي:

 البيان

 م 4102

النسبة من 

 م 4102 اإلجمالي

النسبة من 

 نسبة التغير اإلجمالي

 6104% %00160  0،272،017 01162% 0،670،441 المملكة العربية السعودية

 01122% %00114  121،427 08112% 210،011 دول مجلس التعاون ودول أخرى

 7120% % 011  02,4821,2 %011 4،174،126 اإلجمالي
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 )لاير)باأللف  التكاليف  التشغيلية:

لدعم األهداف  االستثمارية وذلك زيادة بعض المصروفات التشغيليه وتكلفة التمويل نتيجة توسعات الشركة

 وخطط النمو الطموحة للشركة .

 )لاير)باأللف الجدول التالي يوضح تكاليف التشغيل حسب طبيعة اإلنفاق:ـ 

 م 4102 البيان
بة من النس

 نسبة التغير النسبة من المبيعات م 4102 المبيعات

 2104% %22118 068،242 22101% 801،822 تكلفة مواد

 01100% %41182 211،704 44108% 228،026 رواتب ومزايا موظفين

 (7110%) %4127 28،241 4140% 22،066 مصروفات تشغيلية

 4101% %01180 468،221 01117% 477،108 مصروفات تسويقية

 (02116%) %1172 02،217 1128% 04،408 مصروفات إدارية

 04174% %8184 080،481 01120% 402،642 االستهالكات

 9.12% % 2.49, 029,92,19 4.89,% ,,02,4229 إجمالي تكاليف التشغيل

 

 )لاير)باأللف الجدول التالي يوضح النتائج التشغيلية :

 

 م 4102 البيان
النسبة من 

 م 4102 تالمبيعا
النسبة من 

 نسبة التغير المبيعات

 9.28% %011 02,4821,2 %011 421942292 المبيعات

 التكاليف التشغيلية

 6112% %61122  0،441،242 64161% 0،487،104 تكلفة المبيعات

 0102% %42120  280،761 42101% 212،428 مصروفات بيع وتوزيع

مصروفات عمومية 
 00107% %2148  04،708 2122% 80،820 وإدارية

 9.19% %2.49,  029,92,19 4.89,% ,,02,4229 إجمالي تكاليف التشغيل

 02.91% %2.99  0212089 9.02% 0292999 الربح التشغيلي
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 القروض:

حصلت الشركة على تمويل بالمرابحة قصير ومتوسط وطويل األجل من بنوك محلية لتنفيذ البرامج  -
 ارع األبقار ومصانع األلبان.االستثمارية الخاصة بمز

 ) باأللف لاير( البيان

 م 4102 م 4102

 806،728 0،116،247 رصيد أول المدة

 2،147،611 6،200،408 التمويل خالل السنة

 (1،677،824) (6،108،612) السداد خالل السنة

 022222249 022192124 رصيد أخر السنة

 

م 4102من بنوك محلية خالل ومتوسطة وطويلة اآلجلوفيما يلي تحليل لحركة القروض قصيرة  -
 )باأللف لاير( :ـ

 
 مدة القرض رصيد أخر المدة المسدد التمويل  رصيد أول المدة  البيان

 اشهر 1 61،061 110،218 160،714 ــــــ بنك الرياض

 شهر 20-1 441،601 0،140،077 0،102،121 060،407 البنك السعودي الهولندي

 شهر 61-1 400،018 120،622 228،008 88،822 ودي البريطانيالبنك السع

 شهر 02-1 174،214 0،822،200 0،822،827 101،846 مصرف الراجحي

 شهر 61-1 077،244 ــــــ 077،244 ــــــ البنك السعودي لإلستثمار

 شهر 02-1 261،061 4،606،121 4،220،076 607،121 البنك األهلي التجاري

  022192124 2220,2212 ,22988240 022222249 الرصيد
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حصلت الشركة علي قرض طويل اآلجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتنفيذ البرامج االستثمارية  -
يناير  02م وينتهي في  4101سبتمبر  42مليون لاير يبدأ سدادة من 012 بمبلغ الخاصة بمصانع األلبان 

 م . 4107

 )باأللف لاير( البيان

 م4102 م4102

 78،111 61،727 رصيد أول المدة

 ـــــ ـــــ التمويل خالل السنة

 ( 1،121) 0،011 تكاليف التمويل مدفوع مقدما

 )02،211( (07،211) السداد خالل السنة

 212999 2222,1 رصيد أخر السنة

فيذ البرامج االستثمارية حصلت الشركة علي قرض طويل اآلجل من صندوق التنمية الزراعية السعودي لتن -
م وينتهي في  4100سبتمبر  02مليون لاير يبدأ سدادة من  818 بمبلغ الخاصة بمشروع زراعة شتالت الزيتون 

 م. 4147يونيو  0

 ) باأللف لاير( البيان

 م4102 م4102

 0،201 2،618 رصيد أول المدة

 2،048 2،426 التمويل خالل السنة

 ـــــ ـــــ السداد خالل السنة

 ,9222 28,9, رصيد أخر السنة

 وفيما يلي جدول بمستحقات القروض :

 )باأللف لاير( البيان

 م4102 م4102

 400،412 716،701 أقل من سنة

 044،122 276،012 من سنة إلى سنتين

 128،821 271،120 من سنتين إلى خمس سنوات

 04،114 6،222 أكثر من خمس سنوات

 21428420, 0229,2249 المجموع
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 النتائج المالية :

لاير مقابل صافي ربح مقداره  017،082،8706م صافي ربح مقداره  4102حققت الشركة في عام 
 4102ويعود سبب ارتفاع صافي الربح لعام  % 6188م بنسبة زيادة قدرها  4101لاير في عام   011،072،480

وبشكل رئيسي قطاع االلبان والتصنيع م  4101فترة من عام  مقارنة بنفس ال  %7120م إلى نمو المبيعات بنسبة 

الغذائي وماصاحبه من زياده  في مجمل الربح بمعدل اكبر نتيجة زيادة الكفاءه االنتاجيه على الرغم من انخفاض 

 على الرغم من ارتفاعمبيعات وربحية القطاع الزراعي ، استطاعت  الشركه تحقيق نموآ افضل في الربح التشغيلي 

المصاحبه لذلك النمو ، باالضافه الى انخفاض مخصص العموميه واإلداريه المصاريف  مصاريف البيع والتوزيع و

الزكاة مقارنة بنفس الفتره من العام الماضي ،  ومن ناحية اخرى انخفض االثر االيجابي لبند )المصروفات ( / 

مقارنة للعام مصاريف التمويل الماضي ، وكذلك ارتفعت  ه هذا العام مقارنة بالعاميااليرادات االخرى  غير التشغيل

 نتيجة التوسعات الرآسماليه للشركهبنفس الفتره 
 ملخص النتائج المالية:

 قائمة المركز المالي:)باأللف لاير(

 م4101 م4100 م4104 م4102 م4102 البيان

 602،122 620،161 711،286 021،706 848،722 موجودات متداولة

 0،116،061 880،118 781،186 011171211 0،011،100 تداولةمطلوبات م

 (,240291)  (2242,22)  (42911,)  (0222902)  (0922222) رأس المال العامل

 460،286 108،222 187،222 111،871 222،011 طويلة األجل-األصول األخرى

 0،247،202 0،172،044 0،202،118 0،021،026 4،122،442 األصول الثابتة والحيوية

 022292294 022912920 0280,2292 02,882009 4224922,0 إجمالي الموجودات

 182،872 407،720 716،244 012،701 0،166،780 مطلوبات غير متداولة

 2,92,99 4892998 9222244 8292901 0212229,0 إجمالي المطلوبات

 611,111 611،111 611،111 611،111 711،111 رأس المال المدفوع

 170،687 264،871 204،810 224،212 220،811 المدورة االحتياطات واألرباح

 9022,9, 021242,92 021842,20 020942219 024982,11 حقوق المساهمين

 022292294 022912920 0280,2292 02,882009 4224922,0 إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين
 

 :)باأللف لاير( قائمة الدخل

 م4101 م4100 م 4104 م4102 م4102 البيان

 0،227،261 0،227،626 0،747،274 0،840،182 4،174،126 إيرادات النشاط

 (868،021) (0،117،000) (0،181،814) (0،441،242) 0،487،104 تكاليف النشاط

 2982201 92,2829 2222921 ,912222 9922,92 إجمالي الربح 

إدارية وبيع  مصاريف
 وتوزيع،ومخصصات

(662،728) (601،124) (220،217) (226،471) (276،061) 

 02،711 01،742 01،818 8،621 (4،480) إيرادات ومصروفات أخرى

 (6،002) (01،141) (01،402) (1،706) (748) الزكاة

 012224 02492, 92298, 0112092 01920,9 صافي الدخل

 
 



 

17 

 

 سياسة الشركة في توزيع األرباح:

 بما األخرى العمومية والتكاليف المصروفات جميع خصم بعد السنوية الصافية ةالشرك أرباح توزع
 -:التالي الوجه على شرعاً  المفروضة الزكاة فيها
  من اإلرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي. %01تجنب 

  من رأس المال المدفوع. %2يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 

 م من الباقي مكافأة لمجلس اإلدارة وفقاً لما تقرره الجمعية العمومية على أن ال يزيد عن يخصص بعد ما تقد
 من الباقي المذكور. 2%

 .يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح 

 صة .يجوز للشركة القيام بتوزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية وفقاً للتنظيمات الصادرة من الجهات المخت 

 تكوين مجلس اإلدارة :

 الشركات التي هو عضوا في مجالس إداراتها المنصب / نوع العضوية االسم

 أسمنت ينبع  -مصرف الراجحي  غير تنفيذي -رئيس مجلس اإلدارة  سليمان بن عبد العزيز الراجحي

 المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق  مستقل –عضو  محمد بن عبد هللا أبو نيان

 - غير تنفيذي -عضو  محمد بن عبد هللا الشيحه

 - مستقل –عضو  سمير بن علي قباني

 مكين كابيتل –أسمنت اليمامة  –الجبس األهلية مستقل –عضو  فهد بن ثنيان الثنيان

 - مستقل –عضو  عبد الوهاب بن صالح الراجحي

 - عضو منتدب )تنفيذي(   -عضو  عبد العزيز بن محمد البابطين

 تماعات مجلس اإلدارة ومكافأة أعضاء المجلس :اج

 766المجلس   م اربعة اجتماعات حضورية، و بلغت مستحقات 4102بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام
 مكافأت .لاير / ألف  711كبدل حضور لاير ألف  66منها لاير إلف 

 االسم
 االجتماع 

 األول
االجتماع 

 الثاني
االجتماع 

 الثالث
تماع االج

 الرابع
 بدل 

 الحضور
 

 مكافأة

سليمان بن عبد 
 العزيز الراجحي

√ √ √ √ 04،111 ،111110 

محمد بن عبد هللا أبو 
 نيان

√ √ x √ 8،111 ،111110 

محمد بن عبد هللا 
 الشيحه

√ √ √ x 8،111 ،111110 

 111110، 04،111 √ √ √ √ سمير بن علي قباني

 x √ x √ 6،111 ،111110 فهد بن ثنيان الثنيان

عبد الوهاب بن 
 صالح الراجحي

√ x √ x 6،111 ،111110 

عبد العزيز بن محمد 
 البابطين

√ √ √ √ 04،111 ،111110 
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 البيان
 أعضاء مستقلين أعضاء غير تنفيذيين أعضاء تنفيذيين

 11،111 40،111 04،111 بدل حضور

 111211، 111411، 111110، مكافأت

 211،111 440،111 004،111 اإلجمالي
 

 

مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم 

 -الشركة:

 اإلســــم
عدد األسهم 
 في بداية العام

نسبة 
الملكية في 
 بداية العام

صافي التغير 
في عدد 

األسهم خالل 
 العام

نسبة التغير 
 خالل العام

أزواجهم 
وأوالدهم 

 القصر

إجمالي 
 األسهم نهاية

 العام

إجمالي 
نسبة 
التملك 
نهاية 
 العام

سليمان بن عبد العزيز 
 %1.9 2212184 900282 (%81) (02142,9) %,.4 029242999 الراجحي

 - 02991  %02.29 491 - 02911 محمد بن عبد هللا أبو نيان

 -محمد بن عبد هللا الشيحة 
 ممثل حصة الدولة 

0421112111 41% 4111111 02.29%  02.111.111 41% 

 - 42911  %02.29 11, - 02211 سمير بن علي قباني

 %,1.4 4122980  %2920.2 411900 - 22191 فهد بن ثنيان الثنيان

 %,1.0 0212192 - %02.29 082,2 %,1.0 0002981 عبد الوهاب بن صالح الراجحي

 - 22911  %02.29 911 - 22111 عبد العزيز بن محمد البابطين

 

 -التنفيذيين  وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة :مصلحة كبار 

 

 اإلســــم
عدد 

األسهم 
في بداية 

 العام

نسبة 
الملكية 
في بداية 

 العام

صافي التغير في 
عدد األسهم 
 خالل العام

نسبة 
التغير 
خالل 
 العام

أزواجهم 
وأوالدهم 

 القصر

إجمالي 
األسهم 

 نهاية العام

إجمالي 
نسبة 
التملك 
نهاية 

 امالع

 - 442 - %,01 008 - 018 أنور عبدالوهاب عبدالهادي محمد
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 تعويضات كبار التنفيذيين :مكافآت و

بضمنهم العضو لاير 0110021214م مبلغ   4102بلغت تعويضات اعلى خمسة من كبار التنفيذيين خالل عام 
لاير  018871211الت و بدلاير  218871600رواتب و لاير  610411280المنتدب والمدير المالي ، منها 

 مكافآت. 

 الغرامات المفروضة على الشركة : 

 عدم االلتزام لاير بدعوى 011111م فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية على الشركة مقدارها4102في عام 
أحد كبار  والمتعلقه باالبالغ عن استقالةقواعد التسجيل واإلدراج  الفقرة ) أ ( من المادة الرابعة والثالثين من

 التنفيذيين.

 التعامالت مع أطراف ذوي العالقة:

لكل من رئيس مجلس اإلدارة)سليمان بن عبد العزيز الراجحي( وعضو المجلس )محمد بن عبد هللا أبو نيان( 
( ضمن القوائم المالية، علما بان 42عالقات تعامل مع الشركة )بيع وشراء( وهي مبينة في اإليضاح رقم )

 رين والرئيس التنفيذي للمالية قدموا اقرارات بعدم وجود اعمال او عقود مع الشركة لهم مصلحة فيها.االعضاء االخ

ديسمبر 10رصيد فترات التعامل نوع التعامل طبيعة العالقة الشركة
4102 

مملوكة لرئيس مجلس  الوطنية للبالستيك
 االدارة

 202،000 سنوية شراء مواد تعبئة

مملوكة لرئيس مجلس  مؤسسة الراجحي الخيرية
 االدارة

 ــــــــ موسمية بيع منتجات االلبان

مملوكة لرئيس مجلس  الشركة السعودية لالعالف
 االدارة

 242،180 سنوية شراء شعير

مملوكة لعضو مجلس  شركة عبد هللا ابو نيان
 االدارة

شراء أصول ثابتة 
 وقطع غيار

 110،767 مدة أقصاها سنة

 0249,2192    اإلجمالي

 

 المدفوعات النظامية:

 خالل العام تم تسديد المبالغ التالية:

 البيان

 ) باأللف لاير (

 م4102 م4102

 02،200 06،004 الرسوم الجمركية

 4،182 2،101 الزكاة والضرائب

 02،282 02،010 التأمينات االجتماعية

 41،042 44،412 وأخري تكاليف تأشيرات وجوازات

 902210 9,2149 اإلجمالي

 



 

21 

 

 الرقابة الداخلية في الشركة:

استناداً إلى خطة المراجعة المعتمدة والتي من بين أهم أهدافها تقويم نظام الرقابة والضبط الداخلي قامت الشركة 

م بالتعاقد مع أحد المكاتب المتخصصة في أعمال المراجعة للتحقق من فاعلية أنظمة الرقابة  4102في عام 

مخاطر إلدارات الشركة وترفع هذه الجهة نتائج أعمالها إلى لجنة المراجعة ، واللجنة بدورها الداخلية وتقييم ال

ترفع تقارير بذلك لمجلس اإلدارة ، وقد أظهرت هذه التقارير أنه ال توجد نتائج جوهرية في أنظمة الرقابة 

متابعة ومزيد من التطوير الداخلية وسالمتها يقتضي اإلفصاح عنه ، كما أن هناك بعض الجوانب تحتاج إلى 

لضمان فاعلية أكبر وقد اتخذت اللجنة التدابير الالزمة حيال ذلك بما في ذلك اإلجراءات التصحيحية وتوصيات 

 قدمت لبعض إدارات الشركة إلعداد دراسات تطوير ألداء الشركة مع المتابعة الدورية لتنفيذ هذه التوصيات.

 إقرارات مجلس اإلدارة :

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

 

  توصية مجلس اإلدارة :

أرباح مقدارها صافي  م والتي أسفرت عن تحقيق 4102في ضوء النتائج التي أظهرتها القوائم المالية لعام 
 فإن المجلس أوصى بما يلي: لاير 017،082،870

أي بزيادة اسهم الشركة  %01مليون لاير بنسبة  771مليون لاير الى  711زيادة رأس مال الشركة من  -
مليون لاير من االرباح المبقاة بمنح سهم واحد 71مليون سهم عن طريق رسملة 77مليون سهم الى 71من 
 .لدعم توسعات الشركة االستثماريةوزيادة رأس المال ستكون  اسهم ، 01 لكل

 لاير للسهم(.1121مليون لاير سعودي الى المساهمين )بواقع  12توزيع أرباح نقدية قدرها  -

 الف لاير سعودي كمكآفأة العضاء مجلس اإلدارة. 711صرف مبلغ  -

 
 العامة غير العادية.علماً بأن هذه التوصيات تخضع لموافقة الجهات الرسمية والجمعية 

 

 :الخاتمة

 

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

 وآخر دعوانا آن الحمد هلل رب العالمين .ولي العهد حفظهما هللا. 

                                                                                 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته222
 

 مجلس اإلدارة
 


