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 أداء الشركات الزراعية في المملكة العربية السعودية

 م(2018 - 2014)
 

 مقدمة:

القطاع الزراعي من أهم القطاعات اإلنتاجية على مر العصور  يعتبر

وفي كافة مراحل التنمية التي تمر بها اقتصاديات الدول، وتعود هذه 

األهمية ألسباب وعوامل كثيرة. فالقطاع الزراعي هو نظام حياة وأسلوب 

معيشة ومصدر للدخل، ويتعدى القطاع الزراعي العملية اإلنتاجية كونه 

 غذائي واجتماعي ومحوراً من محاور التنمية الريفية. نظام أمن

وتهدف سياسات استدامة الزراعة في العادة إلى تحقيق اهداف رئيسة 

تتمثل في: توفير احتياجات المجتمع من المنتجات الغذائية وغيرها من 

المنتجات التي ينتجها قطاع الزراعة، تعزيز وتقوية النظام البيئي وحماية 

الطبيعية التي يستخدمها القطاع الزراعي وبصفة خاصة الموارد الموارد 

غير المتجددة، ضمان استدامة الجدوى االقتصادية لعمليات اإلنتاج الزراعي 

وتحقيق هذا القطاع ألرباح تضمن استمرار التدفقات االستثمارية المناسبة 

قطاع  فيه وأخيراً تحسين نوعية الحياة للمنتجين الزراعيين والعاملين في

 الزراعة والمجتمع كله.

وقد حقق القطاع الزراعي السعودي العديد من اإلنجازات خالل       

مليار  63.2الفترة الماضية حيث ارتفع الناتج المحلي الزراعي من حوالي 

مليار ريال باألسعار الجارية في عام  65.4م إلى نحو 2014ريال في عام 

لمحلي الزراعي في الناتج المحلي م. وبلغت نسبة مساهمة الناتج ا2018

م )الهيئة 2018باألسعار الجارية في عام  %2.23اإلجمالي للمملكة حوالي 

 م(.  2018العامة لإلحصاء، 

وقد كان لسياسات الدعم المتواصل والتشجيع المستمر من الحكومة       

السعودية للقطاع الخاص السعودي لالستثمار في القطاع الزراعي األثر 

اعل في النهضة الزراعية واإلنجازات التي حققها القطاع حيث بلغ معدل الف

م مقارنة بمعدل 2018خالل عام  %0.24النمو السنوي لهذا القطاع حوالي 

 م(.2018م )الهيئة العامة لإلحصاء، 2014في عام  4.6%
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مما سبق، يالحظ انخفاض مساهمة ومعدل النمو في القطاع الزراعي، 

نوات القليلة الماضي بسبب السياسات والتدابير التي عموماً، خالل الس

اتخذتها الدولة للحفاظ على المخزون من المياه الجوفية، والمتمثلة في 

التوقف كلياً عن زراعة محاصيل القمح واألعالف الخضراء ومنع تصدير 

 بعض محاصيل الخضر وذلك.

ية أيضاً فقد تأثر القطاع الزراعي بصفة عامة والشركات الزراع

على وجه الخصوص بالتطورات االقتصادية الجديدة والمتمثلة في إطالق 

والبرامج المصاحبة لها حيث تأثرت هذه الشركات  2030رؤية المملكة 

باالرتفاع في أسعار الوقود والكهرباء وفرض رسوم على العمالة الوافدة 

وعلى المرافقين من أسر المقيميين وغيرها وقد انعكس ذلك بصورة 

 حة على عوائد وأرباح هذه الشركات.واض

 هدف الورقة:

تهدف هذه الورقة بصورة أساسية إلى قياس أداء الشركات الزراعية       

م استنادا الى بيانات 2018 – 2014بالمملكة العربية السعودية خالل الفترة 

الشركات المدرجة في السوق المالية )تداول( والى التقارير السنوية 

ذه الشركات. وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الصادرة عن ه

 لوصف وتحليل المتغيرات موضع الدراسة.

الجزء التالي يتناول األداء المالي لكل شركة من شركات االنتاج  

 الزراعي وعلى النحو اآلتي: 

 شركة المراعي. 1

 التأسيس:

وتعد حالياً أكبر شركة ألبان  1977تأسست شركة المراعي عام 

غذية االوتوزيع  إلنتاجكبر االعلى مستوى العالم، و متكاملة رأسياً

الرئيسي لشركة المراعي في مدينة  والمشروبات في المنطقة. يقع المقر

ات التجارية للمواد المالع ولى ضمن تصنيفاالالرياض، وتحتل المرتبة 

عن ريادة  الًفض وسط وشمال إفريقيا،االكية في منطقة الشرق الستهاال

 .عظم منتجاتها في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجيم

مليارات  10م، بلغ رأس مال الشركة المدفوع 2018ديسمبر  31في 

 10سعودي، توزعت على مليار سهم مصدّرة ومدفوعة بالكامل؛ بقيمة  ريال

سهم المتاحة والقابلة االت سعودية للسهم الواحد. كما وصل عدد الريا
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 %21.7مليون سهم، ما يعادل  216م إلى نحو 2018العام  للتداول في نهاية

 ريال مليار 48 بلغت سوقية بقيمة المتاحة، المراعي أسهم إجمالي من

 .سعودي

 :نشطة الرئيسيةاال

إلى  فباإلضافةعملت شركة المراعي على تنويع مجموعة منتجاتها، 

لبان عالية الجودة أصبحت تتضمن العصائر ومنتجات المخابز االمنتجات 

ت الماطفال، وتندرج هذه المنتجات تحت أسماء العاالوالدواجن وأغذية 

 المراعي“و“اليوم “و“دايز سفن“و“لوزين“و“المراعي” التجارية

 .“كالنيورا

 األداء المالي العام لشركة المراعي

 الدخل الموحدة وائمي حدثت بقيوضح التحليل التالي أبرز التطورات الت

 :والتي تتمثل بما يلي م2018-م 2014االعوام  اللخ لشركة المراعي

 م:2014األداء المالي لعام 

ليصل إلى  %11.5بنسبة  2015ارتفع مستوى صافي االرباح لعام 

 .من مبيعات العام %13.3مليون ريال ليمثل ما نسبته  1674.3حوالي 

 م:2015األداء المالي لعام 

ليصل الى نحو  %14.4م بنسبة 2015ارتفع مستوى صافي الدخل لعام 

م نتيجة لزيادة المبيعات والرقابة 2014مليون ريال مقارنة بعام  1915.7

والتحكم في التكاليف المباشرة باإلضافة الى التوسع في شبكات وقنوات 

لى التوزيع بدول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة الطلب المتزايد ع

 المنتجات الطازجة.

 م2016األداء المالي لعام 

على الرغم من التحديات التي واجهت الشركة في هذا العام 

والمتمثلة في تباطؤ النمو السكاني وارتفاع حدة المنافسة في االسعار بين 

شركات التصنيع بسبب انخفاض حجم المبيعات باإلضافة الى زيادة أسعار 

م بنسبة 2016، فقد ارتفع مستوى صافي الدخل لعام الوقود والكهرباء والمياه
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م نتيجة رئيسية 2015مليون ريال مقارنة بعام  2080.5ليصل الى نحو  8.6%

 لعمليات ضبط التكاليف المباشرة. 

 م:2017األداء المالي لعام 

قتصادي الكلي في دول مجلس التعاون االبالرغم من التباطؤ 

سواق تقريبا، االك العام في كافة الهستاالنخفاض في حجم واالالخليجي، 

قتصادية الهيكلية التي تجري في المملكة العربية السعودية االحات الصاالو

أن  إالم 2016خفاض قيمة الجنيه المصري في نهاية العام النالسالبة  اآلثارو

مليون ريال 13936، حيث بلغت مبيعات الشركة أداء المراعي كان جيداً

 .عن العام الماضي %2.8تبلغ  انخفاضبنسبة  م2017سعودي في عام 

صافي قتصادية الصعبة فقد ارتفع الاوعليه، وبالرغم من البيئة 

تكاليف التمويل  الرتفاع نظرا مليون ريال2182ليبلغ  %1.6االرباح بنسبة 

مدفوعا بارتفاع الديون الخارجية ومعدل هامش الفائدة المرتفع 

مقارنة مع العام الماضي  العمالتنخفاض النسبي في مكاسب صرف واال

 .عرض اليورو استقرارويرجع ذلك أساسا إلى 

 م:2018األداء المالي لعام 

مليون ريال مقارنة  2008.9م الى 2018انخفض صافي االرباح في عام 

وذلك ناتج عن انخفاض االيرادات م 2017مليون ريال في عام  2182بمبلغ 

 .استيراد االعالفبسبب انكماش السوق، وارتفاع تكلفة 

 .  شركة نادك2

 التأسيس:

تأسست الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" بمرسوم ملكي 

كأول شركة زراعية بالمملكة العربية السعودية في أوائل الثمانينيات 

الميالدية، بهدف دعم قطاع الزراعة والتغذية وتعزيز األمن الغذائي. 

أول شركة زراعية طُرحت في سوق وحظيت على فرصة الريادة بكونها 

من أسهمها بينما يتم تداول  %20األسهم السعودي، وتمتلك الحكومة 

األسهم الباقية، وتُعتبر أيضًا إحدى أكبر شركات األلبان المتكاملة في 

 .العالم

وعلى مدى السنوات الماضية، تمكنت الشركة من تحقيق عدة 

إنجازات عبر قطاعات أعمالها المختلفة لمضاعفة طاقتها اإلنتاجية وتنويع 
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منتجاتها عبر االستثمار في أحدث التقنيات الخاصة وزيادة حصتها السوقية 

 .في المنطقة

 :نشطة الرئيسيةاال

واستصالح الحيواني نتاج الزراعي والايتمثل نشاط الشركة في 

 .الزراعية والتصنيع الغذائي وتسويق منتجاته االراضي

 األداء المالي العام لشركة نادك

 الدخل وائميوضح التحليل التالي أبرز التطورات التي حدثت بق

 :والتي تتمثل بما يلي م2018-م 2014االعوام  اللخ لشركة نادك

 م:2014األداء المالي لعام 

مليون ريال  107.2م صافي ربح مقداره  2014ام حققت الشركة في ع

م بنسبة زيادة  2013ريال في عام  مليون 100.2مقابل صافي ربح مقداره 

م إلى نمو المبيعات  2014ويعود سبب ارتفاع صافي الربح لعام  %7قدرها 

م وبشكل رئيسي قطاع 2013مقارنة بنفس الفترة من عام  %7.5بنسبة 

 .الغذائيلبان والتصنيع اال

 م:2015 لعام األداء المالي 

 2015حققت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نموا جيدا في عام 

 107.2 قدرهمقارنة بصافي ربح  ريالمليون  141.3حيث بلغ صافي الربح 

 ةمدعوم %13.6بنسبة  ة، حيث نمت مبيعات الشرك 2014مليون في عام 

لبان والتصنيع االعات قطاع حيث نمت مبي ةبنمو مبيعات قطاعي الشرك

 .%56.1ونمت مبيعات القطاع الزراعي بنسبة  %9.2الغذائي بنسبة 

 م:2016األداء المالي لعام 

فــي  (نــادك)حققــت الشــركة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة 

نتائــج ماليــة مرضيــة مقارنــة بتحديــات الســوق  2016عــام 

وارتفــاع التكاليــف حيــث حققــت الشــركة صافــي ربــح 

 141.3مليــون ريــال مقارنــة بصافــي ربــح قــدره  100.2بمقــدار 

نخفــاض فــي صافــي الربـح إلـى االويرجــع هــذا  2015فــي عــام 

 .نخفـاض إجمالـي المبيعـات مقارنـة بالعـام السـابقا
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 م:2017األداء المالي لعام 

مقارنة  مليون ريال 39.9م الى 2017انخفض صافي الربح في عام 

م وذلك بسبب التطورات االقتصادية 2016مليون ريال في عام  100.2بمبلغ 

 وزيادة أسعار الوقود والكهرباء ورسوم العمالة وغيرها.

 م:2018األداء المالي لعام 

مقارنة  مليون ريال 1.74م الى 2018انخفض صافي الربح في عام 

م وذلك بسبب التطورات االقتصادية 2017مليون ريال في عام  39.9بمبلغ 

وزيادة أسعار الوقود والكهرباء ورسوم العمالة باإلضافة إلى انخفاض قيمة 

 االصول بسبب وقف زراعة االعالف.

 )جادكو( الجوف للتنمية الزراعية. شركة 3

 التأسيس

هـ الموافق  8/6/1408في -شركة مساهمة سعودية  –تأسست جادكو 

مليون  300م وتم تسجيلها بمدينة سكاكا الجوف براس مال قدره 28/1/1988

 ريال.

 أنشطة الشركة الرئيسية:

في انتاج الخضر )بطاطس، بصل(  أنشطة الشركة الرئيسية تتمثل

مشمش، برقوق، عنب( وزيت الزيتون وزيتون  خوخ،والفاكهة )بطيخ، 

 .المائدة، العسل، التمور، الشتول، ...، الخ

 األداء المالي العام لشركة جادكو

 الدخل وائميوضح التحليل التالي أبرز التطورات التي حدثت بق

 :والتي تتمثل بما يلي م2018-م 2014االعوام  اللخ لشركة جادكو

 م:2014األداء المالي لعام 

مليون  102مليون ريال مقارنة بمبلغ  107بلغ صافي الدخل حوالي 

 .م ونتجت الزيادة في االرباح من الزيادة في المبيعات2013ريال لعام 

 م:2015األداء المالي لعام 

ن مليو 107مليون ريال مقارنة بمبلغ  91.1بلغ صافي الدخل حوالي 

الزيادة في تكلفة  االرباح بسببم ونتج االنخفاض في 2014ريال لعام 

 .المبيعات وزيادة مصروفات البيع والتوزيع وانخفاض االيرادات االخرى

 م:2016األداء المالي لعام 
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مليون  72.4مليون ريال مقارنة بمبلغ  77.7بلغ صافي الدخل حوالي 

ونتجت الزيادة في االرباح بسبب  م )ميزانية معدلة(2015ريال لميزانية عام 

الزيادة في المبيعات واالنخفاض في تكلفة المبيعات وزيادة االيرادات 

 .االخرى

 م:2017األداء المالي لعام 

مليون  72.4مليون ريال مقارنة بمبلغ  25.6بلغ صافي الدخل حوالي 

ات االنخفاض في االيراد االرباح بسببم ونتج االنخفاض في 2016ريال لعام 

 م.2017مليون ريال في  305.6م الى 2016مليون ريال في عام  380.2من 

 م:2018االداء المالي لعام 

مليون  25.6مليون ريال مقارنة بمبلغ  35.8بلغ صافي الدخل حوالي 

م ونتجت الزيادة في االرباح بسبب الزيادة في 2017ريال لميزانية عام 

مليون ريال في  358.9م الى 2017 مليون ريال في عام 305.6.2المبيعات من 

 م وخاصة مبيعات زيت الزيتون والبرسيم بسبب زيادة كميات االنتاج.2018

 

 . شركة جازان للطاقة والتنمية )جازادكو(4

 التأسيس:

تأسست  -شركة مساهمة سعودية  -شركة جازان للطاقة والتنمية 

 الموافق هـ7/2/1414 بتاريخ 223بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم 

 بتاريخ 5900005403تم تقيدها بموجب السجل التجاري رقم  وقد م26/7/1993

ويبلغ رأس مالها الحالي خمسمائة مليون ريال  جازان،بمدينة  هـ19/2/1414

  .سعودي

 أنشطة الشركة:

 والزراعية السمكيةتتمثل أنشطة الشركة في االستثمار في المجاالت 

منحصراً  2005ن نشاط الشركة حتى عام والصناعية والعقارية حيث كا

أغراض  2005في االستثمار في المجال الزراعي فقط وأضيفت في نهاية عام 

جديدة لنشاطها يتيح لها فرص االستثمار في المجال العقاري والصناعي 

 .والتجاري

 األداء المالي العام لشركة جازادكو
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 الدخل ائمويوضح التحليل التالي أبرز التطورات التي حدثت بق

 :والتي تتمثل بما يلي م2018-م 2014االعوام  اللخ لشركة جازادكو

 م:2014االداء المالي لعام 

مليون ريال  7.9م حوالي 2014بلغ صافي الدخل )االرباح( للشركة في عام 

م ونتج االنخفاض في صافي 2013مليون ريال لعام  100.6مقارنة بمبلغ 

م على الرغم من االرتفاع الكبير في المبيعات 2014االرباح في عام 

ير واالنخفاض في تكلفة المبيعات والمصروفات الرئيسية الى االرتفاع الكب

 م.  2013في االيرادات االخرى الناتج من أرباح بيع استثمارات عقارية في عام 

 م:2015االداء المالي لعام 

مليون ريال مقارنة  22.2م حوالي 2015بلغ صافي الدخل للشركة في عام 

م ويعود سبب ارتفاع صافي االرباح في عام 2014مليون ريال لعام  7.9بمبلغ 

م الى االرتفاع الكبير في المبيعات نتيجة للزيادة 2014م مقارنة بعام 2015

في مبيعات كل من الروبيان والمياه وايرادات النشاط العقاري باإلضافة 

 الى ضبط المصروفات.

 م:2016االداء المالي لعام 

مليون ريال مقارنة  6.1م حوالي 2016بلغ صافي الدخل للشركة في عام 

ويعود سبب انخفاض صافي االرباح في م 2015مليون ريال لعام  22.2بمبلغ 

م الى االنخفاض في مبيعات الروبيان وخسائر 2015م مقارنة بعام 2016عام 

االعمال االخرى )خسائر االستثمارات وااليرادات االخرى( الناتجة من تقييم 

 االستثمارات في شركة زميلة. 

 م:2017االداء المالي لعام 

مليون ريال مقارنة  2.1م حوالي 2017بلغ صافي الدخل للشركة في عام 

سبب انخفاض  معدلة( ويعودم )ميزانية 2016مليون ريال لعام  4.9بمبلغ 

م الى االنخفاض في إجمالي 2016م مقارنة بعام 2017صافي االرباح في عام 

م 2017المبيعات وخاصة مبيعات المياه الناتجة عن توقف المصنع في عام 
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الى التغيرات في االوضاع االقتصادية العامة لعملية التأهيل هذا باإلضافة 

 وعدم االنخفاض في تكلفة المبيعات بنفس معدل االنخفاض في المبيعات.

 م:2018االداء المالي لعام 

م مقارنة 2018مليون ريال في عام  3.62تكبدت الشركة خسائر قدرها 

م وذلك بسبب انخفاض المبيعات 2017بأرباح تحققت للشركة في عام 

 ة تراجع االسعار وحدة المنافسة.نتيج

 . شركة الشرقية للتنمية5

 التـأسيس:

عامة  مساهمة هي شركةو م1986عام  الشرقية للتنميةتأسست شركة 

يقع مقر م و1993مدرجة في السوق المالية السعودية )تداول( منذ يناير 

 في الدمام، المملكة العربية السعودية.كة الشر

 أنشطة الشركة:

 استصالحاإلنتاج الزراعي والحيواني وفي مجاالت  الشرقية للتنميةتعمل 

وكذلك استيراد الحبوب والبذور واألعالف،  األراضي وأعمال الري،

 .قطاع األغذية والمشروبات الزراعي وفيوالقيام بأعمال التسويق 

 األداء المالي العام لشركة الشرقية للتنمية

 الدخل وائمالتي حدثت بق يوضح التحليل التالي أبرز التطورات

 :والتي تتمثل بما يلي م2018-م 2014االعوام  اللخ لشركة الشرقية

 م:2014االداء المالي لعام 

 مليون ريال 2.5م تقدر بنحو 2014حققت الشركة خسائر في 

 م:2015األداء المالي لعام 
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ارتفاع  من وذلك ناتج ريالمليون  8.9يقدر بحوالي ربح  صافيتحقيق تم 

ثل لموارد الشركة وتحقيق االمستخدام االالمبيعات وتخفيض التكاليف و

 .من حصص الشركة في شركة تأصيل الدواجن ريالمليون  5.7ربح  صافي

 م:2018-2016 االداء المالي لألعوام

مليون ريال للسنوات  6.7، و16.3، 14.1حققت الشركة خسائر تقدر بنحو  

م على الترتيب وذلك بسبب ايقاف خسائر انتاج الحليب 2018م، و2017م، 2016

 الخام بعد وقف النشاط وبيع قطيع االبقار. 

 )جاكو( القصيم القابضة لالستثمار . شركة6

 التـأسيس:

شركة مساهمة سعودية تأسست  شركة القصيم القابضة لالستثمار هي

في  6وفقا ألحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 

هـ، وتعديالته الالحقة، من أجل االستثمار في المجال الزراعي  22/03/1385

وقد انشئت تحت مسمى شركة القصيم  ي()بشقيه النباتي والحيوان

شركة القصيم ير اسمها الى م تم تغي17/2/2017الزراعية. الحقا، وبتاريخ 

  )جاكو(. القابضة لالستثمار

 ت التالية:في المجاال االستثمارتنشط الشركة في  أنشطة الشركة:

 االستثمار في المجال الزراعي بنوعيه النباتي والحيواني .1

 اتصنيع المنتجات الزراعية والغذائية وتعليبها وتسويقه  .2

في إدارة الشركات األخرى إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة  .3

 التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها

 استثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية  .4

امتالك حقوق الملكية الصناعية من براءات االختراع والعالمات   .5

التجارية الصناعية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، 

 اللشركات التابعة لها أو لغيره واستغاللها، وتأجيرها

 وللغيرإنشاء وحدات للتبريد والنقل المبرد للشركة  .6
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االستثمار في المقاوالت العامة والعقارات بالبيع والشراء وتخطيط   .7

 وتطوير األراضي والمجمعات التجارية والسكنية والفنادق

االستثمار في المجال التجاري بممارسة تجارة الجملة والتجزئة    .8

 غذائيةالالمواد الغذائية وغير  في

 )المواداالستثمار في مجال االستيراد والتصدير للشركة وللغير  .9

الغذائية بأنواعها والمواد الصحية واألثاث ومواد البناء واألدوات 

المكتبية واآلالت والمعدات والحبوب والبذور واألعالف. واالستثمار 

لمشاريع الصناعية في المجال الصناعي بإقامة وإدارة وتشغيل ا

  بمختلف أنواعها

االستثمار في المجال التعليمي في جميع مراحله بالمملكة وخارجها.  .10

واالستثمار في المجال الصحي بإنشاء المستشفيات والعيادات 

األنشطة الطبية داخل المملكة  والمعامل وكافةوالمختبرات 

  وخارجها

رية والبحرية والجوية االستثمار في مجال النقل بإنشاء األساطيل الب .11

حسب ما تسمح به األنظمة في المملكة وخارجها والدخول في 

 .المجالشراكة مع اآلخرين في هذا 

 األداء المالي لعام لشركة جاكو:

مليون ريال  3.3، و49.4، 1.02حققت جاكو صافي ارباح سنوية تقدر بنحو 

الشركة خسائر م على الترتيب بينما سجلت 2017و 2016م، م2015لألعوام 

مليون ريال وذلك ناتج عن اثبات خسارة تدني  7.71م بحوالي 2018للعام 

 قيمة عقارات استثمارية، وفقا للمعايير الدولية.

 

 

  . شركة تبوك للتنمية الزراعية )تادكو(7 

 التأسيس:
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شركة تبوك للتنمية الزراعية )تادكو( تأسست كشركة مساهمة عامة 

مليون ريال سعودي ارتفع، راس المال،  200قدره م براس مال 1983في عام 

ً الى  م، ويقع مشروع الشركة في منطقة 2015مليون ريال في عام  450الحقا

 تبوك في الجزء الشمالي الغربي من المملكة على أراضي خصبة.

 أنشطة الشركة:

تتمثل االنشطة الرئيسة للشركة في االنتاج الزراعي بشقيه النباتي 

صنيع المنتجات الزراعية والحيوانية والنباتية والسمكية والحيواني، وت

 وغيرها.

 األداء المالي العام لشركة تادكو

 الدخل وائميوضح التحليل التالي أبرز التطورات التي حدثت بق

 :والتي تتمثل بما يلي م2018-م 2014االعوام  اللخ لشركة تبوك الزراعية

 م2014األداء المالي لعام 

مليون  7.2م قدره 2014صافي ربح )بعد خصم الزكاة( في حققت الشركة 

م وقد نتجت 2013مليون ريال في عام  14.8ريال مقارنة بخسارة بلغت 

االرباح من الزيادة في المبيعات وانخفاض المصروفات وزيادة االيرادات 

 .2013االخرى مقارنة بعام 

 م2015األداء المالي لعام 

 5.5ي ربح )بعد خصم الزكاة( قدره م صاف2015حققت الشركة في عام 

م وقد نتج االنخفاض 2014مليون ريال في عام  7.2مليون ريال مقارنة بملغ 

المبيعات وزيادة المصروفات العمومية  االنخفاض فيفي االرباح من 

 .2014واالدارية مقارنة بعام 

 م2016األداء المالي لعام 

مليون ريال مقارنة  46.1م خسائر قدرها 2016حققت الشركة في عام 

م وقد نتجت الخسائر عن انخفاض 2015مليون ريال في عام  5.5بأرباح بلغت 
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بسبب االنخفاض في االنتاجية نتيجة  2015عن عام  %39المبيعات بنسبة 

لعوامل طبيعية. هذا باإلضافة الى الزيادة في المصروفات العمومية 

 .2015واالدارية والتسويقية والمخصصات مقارنة بعام 

 م2017األداء المالي لعام 

م مقارنة 2017مليون ريال في عام  30.3حققت تادكو خسائر تقدر بحوالي 

مليون ريال وذلك بسبب  46.1م والتي بلغت نحو2016بالخسائر في عام 

زيادة حجم المبيعات والسيطرة على تكاليف التشغيل باإلضافة الى 

م 2016والتسويقية عن عام  االنخفاض في المصروفات العمومية واالدارية

 نتيجة الرتفاع الكفاءة التشغيلية والعائد من االداء التسويقي.

 م2018األداء المالي لعام 

م مقارنة 2018مليون ريال في عام  62.1حققت تادكو خسائر تقدر بحوالي 

مليون ريال وذلك بسبب  30.3م والتي بلغت نحو2017بالخسائر في عام 

زيادة مصروفات التسويق والمصروفات العمومية واالدارية وتسجيل 

 مصروفات رأسمالية. 

 . الشركة السعودية لألسماك8

 التأسيس والنشاط:

 عام 7لشركة السعودية لألسماك بموجب المرسوم الملكي رقم م/تأسست ا

م كشركة مساهمة سعودية في مجال صيد األسماك بشكلٍ رئيسي 1980

وتم توسيع قاعدة أغراض الشركة لتشمل استثمار الثروة المائية الحية 

والصناعات المرتبطة بها وتسويقها داخلياً وخارجياً، وتساهم فيها الدولة 

ممثلةً بصندوق االستثمارات العامة والملكية المتبقية  %40بنسبة 

 .%60للمستثمرين األفراد بنسبة 

 م2018-م 2015األداء المالي للشركة لألعوام 

مليون  37.3، 40.9، 42.2، 51.2حققت شركة األسماك خسائر تقدر بنحو 

م على الترتيب. ويالحظ تقلص 2018م، و2017م، 2016م، 2015ريال لألعوام 
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سائر تدريجيا خالل الفترة نتيجة النخفاض مصاريف البيع والمصاريف الخ

 االدارية وعدم وجود خسائر هبوط بقيمة الممتلكات. 

 األداء الكلي لجميع الشركات الزراعية في المملكة. 9

( ادناه ان جميع الشركات الزراعية واجهت تراجع 9يبين الجدول رقم ) 

 ولغاية االن وان كانت بنسب مختلفة،  2016في األرباح اعتبارا من العام 

 نتيجة ألسباب متعددة نوجزها فيما يلي: 

  التباطؤ االقتصادي الكلي في المملكة وفي بقية دول مجلس التعاون

االستهالك العام في كافة االسواق  الخليجي، واالنخفاض في حجم

 تقريبا.

  االصالحات االقتصادية الهيكلية التي تجري في المملكة العربية

 السعودية 

  القمح بعد قرار وقف زراعة  )وخاصةارتفاع تكلفة استيراد االعالف

 (، وتراجع قيمة األصول نتيجة لذلك.محلياواالعالف 

  عنه من تراجع في االنخفاض انخفـاض إجمالـي المبيعـات وما ينتج

 في االيرادات

  زيادة تكاليف اإلنتاج )أسعار الوقود والكهرباء وزيادة رسوم العمالة

 الوافدة(

  تدني قيمة عقارات استثمارية لبعض الشركات الزراعية وفقا

 للمعايير الدولية

  زيادة مصروفات التسويق والمصروفات العمومية واالدارية وتسجيل

 رأسماليةمصروفات 

 التغير السنوي في صافي الدخل لشركات األغذية بالمملكة ( 9)جدول رقم 

 ) %(  2018 – 2015خالل الفترة  
 2018 2017 2016 الشركة م

 7.9- 4.7- 9 المراعي 1

 249.3- 193.6- 67.1- الجوف 2

 

 95.64- 60.13- 29.11- نادك 3

 212.4- 47.4- 72.4- جازادكو 4
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 58.7- 15- 14.135- للتنميةالشرقية  5

 330.6- 93.2- 4770 جاكو 6

 8.8- 3.2- 17.6- االسماك 7

 105- 34.4- 932.4- تبوك الزراعية 8

 2019المصدر: مرصد قطاع دعم االعمال، غرفة الرياض، 

 

 

 

 

 

 

 

 

  على المستوى الجزئي لكل شركة على حدةاألداء . 9
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الشرقية جازادكونادكالجوفالمراعي
للتنمية

تبوك االسماكجاكو
الزراعية

مملكة التغير السنوي في صافي الدخل لشركات األغذية بال( 1)الشكل رقم 
) %(2018–2015خالل الفترة 

2016 2017 2018

 )  لاير سعودي (      2018 – 2015خالل الفترة المراعي ( أداء شركة  1جدول رقم )

متوسط 
التغير 
 الكلي

% 
 التغير 

2018 % 
 التغير 

2017 % 
 التغير 

2016 % 
 التغير 

2015   

 المبيعات 13,722,797 ‾ 13,935,532 1.6 14,698,662 5.5 13,794,616 6.2- 0.29
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-66.25 -4.0 8,511,353 6.1 8,865,050 -
200.9 

 تكاليف المبيعات 8,277,435- ‾ 8,351,893

 إجمالي الدخل 5,445,362 ‾ 5,583,639 3 5,833,612 4.5 5,283,263 9.4- 0.81-

إجمالي  5,445,362 ‾ 5,583,639 3 5,833,612 4.5 5,283,263 9.4- 0.81-

 اإليرادات

المصاريف  2,707,391- ‾ 2,789,218 203- 3,291,736 18 3,021,211 8.2- 64.41-

اإلدارية 
 والتسويقية

المصاريف  658,604- ‾ 569,890 187- 387,046 32.1- 280,626 27.5- 82.04-

 األخرى

إجمالي  3,365,995- ‾ 3,359,108 200- 3,678,782 9.5 3,301,837 10.2- 66.84-

 المصاريف

صافي الدخل  2,079,367 ‾ 2,224,531 7 2,154,830 3.1- 1,981,426 8.0- 1.40-
 الزكاةقبل 

 الزكاة 70,498 ‾ 42,245 40- 74,345 76 65,735 11.6- 8.11

 صافي الدخل 2,008,869 ‾ 2,182,286 9 2,080,485 4.7- 1,915,691 7.9- 1.32-

 2019،  تداولالمصدر: 

 )  لاير سعودي (      2018 – 2015( أداء شركة نادك خالل الفترة 2جدول رقم )
متوسط التغير 

 الكلي
 % 2016  التغير % 2017  التغير % 2018  التغير %

  التغير
2015   

 المبيعات 2,354,053 ‾ 2,296,493 2.4- 2,032,483 11.5- 2,096,026 3.13 3.6-

تكاليف  1,417,399 ‾ 1,337,519 5.6- 1,301,399 2.7- 1,320,946 1.50 2.3-
 المبيعات

 إجمالي الدخل 936,654 ‾ 958,974 2.4 731,084 23.76- 775,080 6.02 5.1-

اإليرادات  1,900 ‾ -   -   -   ⁻
 األخرى

إجمالي  938,554 ‾ 958,974 2.18 731,084 23.76- 775,080 6.02 5.2-
 اإليرادات

المصاريف  678,219 ‾ 710,850 4.81 572,601 19.45- 674,567 17.81 1.1
اإلدارية 

 والتسويقية

 االستهالكات 63,365 ‾ 69,129 9.10 76,407 10.53 44,322 41.99- 7.5-

المصاريف  47,897 ‾ 72,971 52.35 44,371 39.19- 51,516 16.10 9.8
 األخرى

إجمالي  789,481 ‾ 852,950 8.04 693,379 18.71- 770,405 11.11 0.1
 المصاريف

صافي الدخل  149,073 ‾ 106,024 28.88- 37,705 64.44- 4,675 87.60- 60.3-
 قبل الزكاة

 الزكاة 7,749 ‾ 5,836 24.69- 2,236- 138.31- 2,934 231.22- 131.4-

 صافي الدخل 141,324 ‾ 100,188 29.11- 39,941 60.13- 1,741 95.64- 61.6-

 2019المصدر: تداول،   
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 )  لاير سعودي (      2018 – 2015( أداء شركة تبوك الزراعية خالل الفترة 4جدول رقم )

متوسط التغير 
 الكلي

% 
  التغير

2018 % 
  التغير

   2015 2016  التغير % 2017

 المبيعات 151,819 93,004 38.7- 107,177 15.2 98,977 7.7- 10.4-

 تكاليف المبيعات 92,124 78,500 14.8- 80,695 2.8 77,538 3.9- 5.3-

 إجمالي الدخل 59,695 14,504 75.7- 26,482 82.6 21,439 19.0- 4.1-

⁻ 
 

 اإليرادات األخرى 4,429 6,809 53.7 9,893 45.3 22,981

 إجمالي اإليرادات 64,124 21,313 66.8- 36,375 70.7 44,420 22.1 8.7

المصاريف اإلدارية  53,930 53,066 1.6- 56,833 7.1 78,163 37.5 14.3
 والتسويقية

 االستهالكات - - ⁻ - ⁻ - ⁻ ⁻

 المصاريف األخرى 4,650 8,708 87.3 5,340 38.7 25,637 380.1 142.9

 إجمالي المصاريف 58,580 61,774 5.5 62,173 0.6 103,800 67.0 24.4

-245.3 130.2 -59,380 -36.2 -25,798 -829.8 -
40,461 

صافي الدخل قبل  5,544
 الزكاة

 الزكاة - 5,688 - 4,496 21- 2,719 39.5- -

-287.3 -
105.0 

-62,099 -34.4 -30,294 -932.4 -
46,149 

 صافي الدخل 5,544

 2019المصدر: تدوال،  

 

 

 

 

 )  لاير سعودي (      2018 – 2014( أداء شركة جاكو خالل الفترة 3جدول رقم )

التغير متوسط 
 الكلي

 2015 2016 التغير % 2017 التغير % 2018 التغير %
 

 المبيعات 46,543 22,136 52.4- 17,863 19.3- 12,158 31.9- 34.6-

 تكاليف المبيعات 47,827 12,354 74.2- 7,899 36.1- 1,736 78.0- 62.8-

 إجمالي الدخل 1,284- 9,782 861.8- 9,964 1.9 10,422 4.6 285.1-

⁻ 
 

 اإليرادات األخرى 15,038 97,290 547.0 1,531 98.4- 691

 إجمالي اإليرادات 13,754 107,072 678.5 11,495 89.3- 11,113 3.3- 195.3

المصاريف اإلدارية  9,113 47,784 424.3 6,463 86.5- 4,077 36.9- 100.3

 والتسويقية

 االستهالكات 1,164 1,788 53.6 - ⁻ - ⁻ ⁻

 المصاريف األخرى 240 5,738 2290.8 227 96- 14,592 6328.2 2841.0

 إجمالي المصاريف 10,517 55,310 425.9 6,690 87.9- 18,669 179.1 172.4

صافي الدخل قبل  3,237 51,762 1499.1 4,805 90.7- 7,556- 257.3- 383.7

 الزكاة

 الزكاة 2,222 2,332 5.0 1,461 37.3- 155 89.4- 40.6-

 صافي الدخل 1,015 49,430 4770.0 3,344 93.2- 7,711- 330.6- 1448.7

 2019المصدر: تداول ،
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 )  لاير سعودي (      2018 – 2015االسماك خالل الفترة ( أداء شركة 5جدول رقم )

متوسط التغير 
 الكلي

% 
  التغير

2018 % 
  التغير

2017 % 
  التغير

2016 2015   

 المبيعات 83,373 60,259 27.7- 35,545 41.0- 21,420 39.7- 36.2-

تكاليف  90,883 62,386 31.4- 37,923 39.2- 28,580 24.6- 31.7-

 المبيعات

إجمالي  7,510- 2,127- 71.7- 2,378- 11.8 7,160- 201.1 47.1

 الدخل

اإليرادات  830 3,167 281.6 1,301 58.9- 808   ⁻
 األخرى

إجمالي  6,680- 1,040 115.6- 1,077- 203.6- 6,352- 489.8 56.9
 اإليرادات

المصاريف  35,991 35,145 2.4- 31,019 11.7- 25,709 17.1- 10.4-

اإلدارية 
 والتسويقية

 االستهالكات - - ⁻ - ⁻ - ⁻ ⁻

المصاريف  2,571 3,803 47.9 7,799 105.1 2,890 62.9- 30.0
 األخرى

إجمالي  38,562 38,948 1.0 38,818 0.3- 28,599 26.3- 8.6-

 المصاريف

-7.8 -12.4 -34,951 5.2 -39,895 -16.2 -37,908 -
45,242 

صافي الدخل 

 قبل الزكاة

 الزكاة 6,000 4,300 28.3- 950 77.9- 2,300 142.1 12.0

-9.9 -8.8 -37,251 -3.2 -40,845 -17.6 -42,208 -
51,242 

 صافي الدخل

 2019المصدر: تدوال،  

 )  لاير سعودي (      2018 – 2015( أداء شركة الشرقية للتنمية خالل الفترة 6جدول رقم )

متوسط 
 التغير الكلي

% 
  التغير

2018 % 
  التغير

2017 % 
  التغير

2016 2015   

 المبيعات 23,275 9,272 60.2- 1,514.24 83.7- 338 77.7- 73.8-

-159.3 -117.8 -1,342 -
142.5 

7,523.88 -217.4 -
17,700 

 تكاليف المبيعات 15,071

 إجمالي الدخل 8,204 8,428- 202.7- 6,009.64- 28.7- 1,004- 83.3- 104.9-

 اإليرادات األخرى 7,543 1,329 82.4- 1,338.02 0.7 634   ⁻

 إجمالي اإليرادات 15,747 7,099- 145.1- 4,671.62- 34.2- 370- 92.1- 90.5-

-206.2 -247.3 -6,191 -
203.1 

المصاريف اإلدارية  5,985 4,077- 168.1- 4,202.98
 والتسويقية

 االستهالكات 591 482- ⁻ - ⁻ - ⁻ ⁻

-250.1 -102.1 -153 -
398.1 

 المصاريف األخرى - 2,477- ⁻ 7,383.49

-208.8 -154.8 -6,344 -
264.7 

 إجمالي المصاريف 6,576 7,036- 207.0- 11,586.47

-99.3 -58.7 -6,714 15.0 -
16,258.09 

-254.1 -
14,135 

صافي الدخل قبل  9,171

 الزكاة

 الزكاة 226 - ⁻ - ⁻ - ⁻ ⁻

-100.6 -58.7 -6,714 -15.0 -
16,258.09 

-258.0 -
14,135 

 صافي الدخل 8,945

 2019المصدر: تدوال،  
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 )  لاير سعودي (      2018 – 2015( أداء شركة الجوف خالل الفترة 7  (جدول رقم

متوسط التغير 
 الكلي

% 
  التغير

2018 % 
  التغير

2017 % 
  التغير

2016 2015   

 المبيعات 380,211 305,615 19.6- 41,638 86.4- 358,934 762.0 218.7

تكاليف  243,666 231,223 5.1- 56,557 75.5- 255,559 351.9 90.4
 المبيعات

 إجمالي الدخل 136,545 74,392 45.5- 14,919- 120.1- 103,375 792.9- 319.5-

اإليرادات  8,367 - ⁻ 366 ⁻ -   ⁻

 األخرى

إجمالي  144,912 74,392 48.7- 14,553- 119.6- 103,375 810.3- 326.2-

 اإليرادات

المصاريف  58,464 43,971 24.8- 8,578 80.5- 53,829 527.5 140.7
اإلدارية 

 والتسويقية

 االستهالكات - - ⁻ - ⁻ - ⁻ ⁻

المصاريف  5,582 1,550 ⁻ 215 86.1- 5,809 2601.9 1257.9
 األخرى

إجمالي  64,046 45,521 28.9- 8,793 80.7- 59,638 578.2 156.2
 المصاريف

صافي الدخل  80,866 28,871 64.3- 23,346- 180.9- 43,737 287.3- 177.5-

 قبل الزكاة

 الزكاة 3,152 3,270 ⁻ 610 ⁻ 7,974 ⁻ ⁻

 صافي الدخل 77,714 25,601 67.1- 23,956- 193.6- 35,763 249.3- 170.0-

 2019المصدر: تدوال،  

 

 )  لاير سعودي (      2018 – 2015خالل الفترة ( أداء شركة جازادكو 8جدول رقم )

متوسط التغير 
 الكلي

   2015 2016  التغير % 2017  التغير % 2018  التغير %

 المبيعات 90,448 87,362 3.4- 80,242 8.1- 68,520 14.6- 8.7-

 تكاليف المبيعات 63,057 63,823 1.2 61,250 4.0- 54,600 10.9- 4.6-

 إجمالي الدخل 27,391 23,539 14.1- 18,992 19.3- 13,920 26.7- 20.0-

 اإليرادات األخرى 7,333 1,009 ⁻ - ⁻ 301   ⁻

 إجمالي اإليرادات 34,724 24,548 29.3- 18,992 22.6- 14,221 25.1- 25.7-

المصاريف  11,071 12,204 10.2 14,162 16.0 15,075 6.4 10.9

اإلدارية 
 والتسويقية

 االستهالكات - - ⁻ - ⁻ - ⁻ ⁻

المصاريف  - 4,536 ⁻ - ⁻ 861 ⁻ ⁻

 األخرى

إجمالي  11,071 16,740 51.2 14,162 15.4- 15,936 12.5 16.1
 المصاريف

صافي الدخل  23,653 7,808 67.0- 4,830 38.1- 1,715- 135.5- 80.2-
 قبل الزكاة

 الزكاة 1,455 1,683 ⁻ 1,606 ⁻ 1,909 ⁻ ⁻

 صافي الدخل 22,198 6,125 72.4- 3,224 47.4- 3,624- 212.4- 110.7-

 2019المصدر: تدوال،  

 


