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 المحترمين                                      شركة الشرقية للتنميةالمساهمي  اعزائنا

 السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته

المقدم و 2016التقرير السنوي لعام بكل شفافية  أيديكموأن يضع بين يسر مجلس اإلدارة أن يرحب بكم 

 والمالي التشغيليالشركة  أداءحيث نستعرض معكم  على محتوياتةوالموافقة  لمناقشتهلجمعيتكم الموقرة 

هذا  رتفاع نسبة الخسائر فيالى إ الذي أدىهم اسباب تدني مستوى المبيعات وملخص تحليلي حول أ و

المرفقة لها  واإليضاحاتكما يصاحب هذا التقرير الحسابات الختامية المدققة  العام قياسا بالسنة السابقة.

 . 31/12/2016 في المنتهي الماليالشركة عام عن  الخارجيتقرير المراجع من واقع 

 

مقارنة بالسنوات السابقة  التي أدت لتعثر الشركة وتكبدها الخسائراألسباب سنفتتح هذا التقرير بشرح أهم 

بسبب  لاير مليون 9.2في السنة الماضية لتصل الى  لاير مليون 23.2اولها انخفاض إجمالي المبيعات من 

 اإلنخفاض الكبير في الحصة الشرائية لعميلنا الرئيسي من منتجات الحليب وذلك نتيجة لعدم مقدرة الشركة

ن تعرض محاصيل الشركة المزروعة للتلف إكذلك ف. لوبةللمستويات المط رفع انتاج الحليب الخامعلى 

موظفي الشركة من التصدي ل األمن ولم يتمكن رجابأعداد كبيرة االبل والماشية  يتعديات مربتكرار بسبب 

له االثر البالغ في ارتفاع معدل التكاليف التشغيلية من حيث تحقيق خسائر فعلية نتيجة تلف  لهم كلياً فكان

المحاصيل الزراعية ولجوء الشركة لشراء المواد الغذائية والمركزات العلفية لتغذية قطيع االبقار لديها من 

. وكان أيضاً من فة المنخفضةالسوق المحلي وباسعار مرتفعه بدال من تغذيتها من االنتاج المحلي ذو التكل

حريق مما الى  مشروع الشركة في الفاضليتعرض اكبر مستودع في  التي عطلت الشركة أكبر األسباب

و تعطل األنشطة الزراعية  ة جزء كبير من المواد المتضررةجعل ادارة الشركة تضطر الى استعاض

ع الشركة االستثمارية والتي كانت وكذلك فان ضعف موارد السيولة وعدم وجود مصادر لتمويل مشاري

على منتج تسعى ادارة الشركة لتنويع مصادر الدخل من خاللها كان له اثرا سلبيا من حيث اعتماد الشركة 

اع ضأرض مشروع الشركة في الفاضلي أجرائات تملك إ انهاء خرأن تإوكذلك ف. وحيد في عمليات البيع

و حتى من صندوق التنمية الزراعي أمن البنوك التجارية سواء  تتمويالعلى الشركة فرصا للحصول على 

 .2016عمل الشركة خالل عام  لمراحل تنفيذي فيما يلي ملخص لعدم وجود رهون عقارية.

 

 : أوال: تقييم الوضع الراهن

ة ليتسنى القيام بعمل إدارة ناجح هي أول خطوة للتشخيص لمعرفة ما إذا كان التلف قابل لإلصالح أم ال

حيث تم النظر عن كثب علي العمليات داخل المنظمة ، تخطي العقبات ورفع مستوى االداء علىقادرة 

ً  ليتقرر وضع اإلجراءات المناسبة  : . ويمكن تلخيصها على النحو التالي التي يمكن اتخاذها الحقا
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الحالي، حيث أن : يعتبر الحليب الخام هو المنتج األساسي للشركة الشرقية للتنمية في الوقت  المنتج –أ

 2016 عمدت الشركة خالل عاموال زالت حيث  تكلفة انتاجه كانت تفوق مبيعاته في السنوات الماضية

شراء مواد التغذية لقطيع  تقليل تكاليف االنتاج من خالل ايجاد بدائل أمثل وبتكلفة أقل في محاولة الى

االبقار اسعارمواد التغذية الخاصة بقطيع  لعدم ثباتاال انها عجزت عن تحقيق هذا الهدف وذلك  ،األبقار

 % مقارنة40.7بنسبة  انتاج الحليبتشغيل تكاليف  مما نتج عنه ارتفاعها سعارواالرتفاع المضطرد في أ

. عالوة على 2015عن عام  %12ارتفع بما نسبته شراء مواد التغذية  حيث أن متوسط سعر 2015عام ب

الى زيادة الحقول الزراعية لبيع منتجاتها في السوق المحلي لزيادة  2015ذلك عمدت الشركة في عام 

جراء % من هذه الحقول قد اتلفت  84اال ان ما نسبته  و تغذية قطيع األبقار الحتواء المصاريف، الدخل

و قد بدأت  الرسمية لمالحقة المتسببين بذلك علماً بأن الشركة تقدمت للجهات والماشيةتعديات مربي االبل 

باجرائات مطالبات بالتعويض عن االضرار الحاصلة بسبب التعديات المتكررة من عدد من االشخاص 

 بصوره متكررة على مدى األعوام.

كان  بيع الحليب الخامعوامل رفع نسبة االرباح اال ان سعر من أهم يعتبر سعر البيع :  أسعار البيع – ب

البيع السوقي  قياسا بسعر اع تكلفة انتاج لتر الحليببسبب ارتفثرا سلبيا على نتائج اعمال الشركة وذلك له أ

حيث يعتبر الحليب الخام هو المنتج النهائي للشركة.  حقيق خسائر تشغيلية حقيقيةدى الى تاالمر الذي أ

صعوبة منافسة الى السوق المحلي مما ادى انخفاض اسعار بيع الحليب الخام الى الفائض في  ويعزى

وجود سقف سعري  . كما أنبيع الحليب الخامل برام عقود طويلة االجلالكبرى والقيادية بإشركات االلبان 

يضع حدا المكانية تعديل أسعار البيع لتتوافق مع التغييرات في  واأللبانلبيع المنتج النهائي كالحليب 

 التكاليف.

من مشاكل في التدفق النقدي مما ادى الى صعوبة  و مازالت تعاني الشركة عانت: السيولة النقدية  – ج

الت الشركة المستمرة والمتواصلة للبحث عن وبالرغم من محافي الحفاظ على العمليات بشكل سلس. و

السيولة النقدية اال انها كانت تتوقف بسبب عدم وجود ستثمارية تستطيع من خاللها توفيرمصادر تمويلية او ا

سواء من البنوك أو صندوق التنمية مكنها من الحصول على التمويل المطلوب ت ةعقاريضمانات  أي

 .الزراعي

بالرغم من توفر االيدي العاملة المدربة وتمكن الشركة من الحصول على اكتفاء  الموارد البشرية : –د 

ذاتي في الفترات السابقة اال ان الوضع العام الذي تمر به الشركة جعلها تفقد جزءا كبيرا من عمالتها 

التدريبية المؤهلة باالضافة الى عدم القدرة على تطويرهم وتاهيل المنتسبين الجدد لديها من خالل الدورات 

 .بسبب شح الموارد المالية وضعف السيولة النقدية لدى الشركة 
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 : األزمة اسباب تفاقمثانياً : 

من المشاكل الرئيسية التي تعانى منها الشركة خالل الفترات الماضية عدم توفر االموال والسيولة بالقدر 

قد تقدمت بمحاوالت كانت ن الشركة كذلك فإ. تهاوالوفاء في التزاما الكافي لالستمرار في االنتاج وتحسينه

وق التنمية الزراعي ولم دعدة للحصول على قروض تجارية من البنوك المحلية وقروض تشغيلية من صن

ولذلك فان الشركة تسعى الى البدء في د ضمانات كافية حسب األنظمة. توفق بالحصول عليها لعدم وجو

م حتى تتمكن من 2017لخسائر المتراكمة حتى نهاية عام اجرائات تخفيض راس المال إلطفاء اجمالي ا

ملف إنهاء اجراءات الشركة  ومن أجل هذا وضعت .لضمان االستمرارية تحسين مركز الشركة المالي

التمكن من  صولها ويم أتعظفي الفضل في مقدمة األولويات من أجل المحياة المشروع رض تملك صك أ

 ي قدماً في المشاريع المستقبلية.لمضاستخدامها كرهن من أجل الحصول على التمويالت الضرورية ل

من العوامل المؤثرة  2016 عاميق المستودع الذي حدث في منتصف يعتبر حرباالضافة لما تم ذكره اعاله 

، باالضافة سعودي ن لايرييمال 4يق الدفترية بما يقارب على تفاقم ازمة الشركة حيث قيمت خسائر الحر

وبطريقة الى لجوء الشركة الستبدال جزء كبيرمن موادها التالفة في الحريق بالشراء المباشر من السوق 

 الدفع النقدي و المؤجل مما أدى الى صعوبة الحصول على أسعار مخفضة.

 : تحسين المنتجات : ثالثا

عمل البحث طريق  سين جودة المنتج عنحت محاولة لىع 2016العام منذ بداية اإلدارة مجلس  عكف 

 في تحسين مزرعة األبقار والحقول الزراعيةمعايير الجودة واالستعانة بخبرات داخلية وخارجية والتطبيق ل

ر االث لهمما كان القديمة الموجودة في الشركة،  والمعدات آلالتااحالل  االمر الذي جعلهم يلجؤون الى

مصنع لبسترة الحليب ويتضح ذلك جليا في حرص االدارة على تشغيل .عية المنتج نو في تحسين اإليجابي

 .2016وتم تشغيله فعليا في الربع االخير من عام 

 

 للشركة القائمة صف ألهم أنواع األنشطة الرئيسيةو -1

 : الحيوانياإلنتاج  )أ(

  الحليب الخام •

محققا انخفاض بحجم االنتاج عن  رـلت 3,650,000 ارـروع األبقــام من مشـيب الخــاج الحلـغ إنتـبل

وتعود اسباب انخفاض حجم االنتاج مقارنة بالسنة الماضية الى نقص  %. 47السنة الماضية ما نسبته 

على أثرمواد التغذية الخاصة باالبقار مما تسبب في حدوث حالة من الضعف والهزل العام بين القطيع 

رتفاع معدل النفوق والبيع االضطراري بين القطيع بسبب باإلضافة الى إجم ونوعية الحليب المنتج. ح

محققا انخفاض رأس  1,172 عامالنهاية في  الحالب ارـع األبقـي قطيـغ إجمالـبلقد سوء التغذية ولذلك ف
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العام ما يقارب بلغت نسبة مبيعات الحليب خالل كما  .%32ما نسبته بالقطيع عن السنة الماضية بحجم 

 مبيعات الشركة  إجماليمن  56%

 العجول والعجالت •

 راس عجلة و 1,215موزعة بين  رأس 1,276عام الحجم قطيع العجول والعجالت في نهاية بلغ  

 . الشركةمبيعات  إجماليمن  %39تساهم مبيعات العجول والعجالت بنسبة و .راس عجل  61

مبيعات العام قياسا مع نسبة مبيعات العجول مبيعات العجول والعجالت من اجمالي حجم وارتفاع نسبة 

 %  يوضح سبب انخفاض حجم القطيع لهذا العام .11لعجالت للعام الماضي الذي بلغ وا

 -: الزراعياإلنتاج  )ب(

 :البرسيم   •

% من اجمالي االنتاج لتغذية 88طن ، تم استخدام ما نسبته  4,003بلغ اجمالي الكمية المنتجة 

حيث بلغت نسبة مساهمة  الماشية وتجار األعالف% على مربي 12االبقار وتم بيع ما نسبته 

 %.3بنسبة  2016مبيعات الشركة لعام مبيعات البرسيم من اجمالي حجم 

  : الرودس  •

نتاج إل% من اجمالي ا89ستخدام ما نسبته تم ا طن 1,015عام البلغ اجمالي الكمية المنتجة خالل 

حيث بلغت نسبة مساهمة  الماشية وتجار األعالف% على مربي 11لتغذية االبقار وتم بيع ما نسبته 

 %.2بنسبة  2016مبيعات الشركة لعام مبيعات الرودس من اجمالي حجم 

 صف الخطط المستقبلية والمخاطرو -2

القصوى من الموارد المتاحة  االستفادةرة ضرودارة اإلمجلس  ىرأ الراهن خالل دراسة وضع الشركة من

على الموارد  السلبي التـأثيرعدم مراعـاة مع والتوسع فيها  ةاألكثر ربحي مشاريعلل االستثماراتوجلب 

الخطط  فبالنسبة ألهم اإلنتاجتوفير الموارد ومدخالت الذاتي في  االكتفاءوكذلك محاولة  ، والبيئيةالطبيعية 

 هي:بها الشركة  تعملالتي والقرارات 

 تملك األرض المحياة:أوال: 

طلب تملك المساحة المحياة من األرض المخصصة يعمل مجلس اإلدارة من خالل اللجنة التنفيذية بمتابعة 

كم من مثلث 17الواقعه على بعد  3/6/1406م وتاريخ /4/1016السامي رقم  االمرلها بموجب 

مساحتها والبالغ  هـ2/9/1404وتاريخ  1209الدمام بالمخطط رقم  –ابوحدرية  –الفاضلي

  . 2م 101,254,000
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هـ  بشان تمليك الشركة الجزء الذي  8/7/1436( بتاريخ  319بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم )

م وتاريخ /4/1016احيتة فعال من مساحة األرض المسلمة لها بناء على األمر السامي رقم 

 هـ  والذي نص على:3/6/1406

وتاريخ  46352" إن مجلس الوزراء بعد االطالع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 

هـ  17/10/1435وتاريخ  440037هـ , المشتملة على خطاب وزارة الزراعة رقم  12/11/1435

جزء الذي احيتة فعال من مساحة , في شأن طلب الموافقة على تمليك شركة الشرقية للتنمية الزراعية ال

هـ , وبعد  3/6/1406م وتاريخ /4/1016األرض الزراعية المسلمة لها بناء على األمر السامي رقم 

 .هـ6/7/1388( وتاريخ 26ملكي رقم )م/الصادر بالمرسوم الع على نظام توزيع االراضى البوراالطال

هـ , المعد فى هيئة الخبراء بمجلس  12/5/1436( وتاريخ 260وبعد االطالع على المحضر رقم )

 الوزراء .

يقرر  هـ . 26/6/1436( وتاريخ 916وبعد االطالع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )

 ما يلي :

أوال : قيام كل من وزارة الزراعة , وزارة المياه والكهرباء , باإلشراف على إعداد رفع مساحي حديث 

وتكليف مكتب استشاري متخصص من قبل الشرقية للتنمية الزراعية ,  للشركةلالراضى المسلمة 

المساحات غير المحياة باإلحداثيات واألطوال  الوزارتين لتحديد المساحة المطلوب تملكها بعد إخراج

والزوايا واالنكسارات , على أن يشمل الرفع المساحي المعلومات التفصيلية عن المساحات المحياة حاليا 

لتى تم إحياؤها سابقا وغير مستغلة اآلن , وتلك التي لم تحى من قبل , كل على حدة , وتحديد , وتلك ا

وان يسرى ذلك على ما ورد في البند )أوال( من قرار مجلس الوزراء رقم  اآلبار العاملة وغير العاملة .

 هـ . 4/5/1436( وتاريخ 214)

ة من صور جوية حديثة عن النشاط الزراعي ومطابقتها ثانيا : قيام وزارة الزراعة بدراسة ما تقدمة الشرك

 على ارض الواقع .

جراءات النظامية الالزمة ثالثا : قيام وزارة المياه والكهرباء بتحديد اآلبار غير المرخصة , التخاذ اإل

 .حيالها

أراضى  في ةرابعا : قيام وزارة المياه والكهرباء باالطالع على قراءات مستويات مياه آبار المراقب

 .الشركة للسنوات السابقة

خامسا : قيام وزارة الزراعة بتحديد مساحات وأنواع المزروعات القائمة والمستقبلية , وخطط الشركة 

هـ , المتعلق  9/11/1428( وتاريخ 335فى هذا الشأن , وذلك في ظل قرار مجلس الوزراء رقم )

المدن والقرى والهجر  المجاالت الزراعية فى جميعبقواعد وإجراءات ترشيد المياه وتنظيم استخدامها فى 

 .في المملكة
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سادسا : إلزام الشركة بإعداد خطة تشغيلية لمنتجاتها الحالية والمستقبلية , وعلى ان تقوم وزارة الزراعة 

ووزارة المياه والكهرباء بدراسة تلك الخطة وإقرارها , بحيث يتم التأكد من وجود جميع الضمانات التي 

السحب األمن والمستدام للمياه حتى اليكون هناك تأثير مستقبلي على مشاريع وزارة المياه والكهرباء  تقنن

لمياه الشرب من مواقع تلك الشركة على ان تزود وزارة المياه والكهرباء بنسخة من الخطة لمتابعة 

 تنفيذها من خالل الزيارات الميدانية .

 تجميع مياه الصرف الناتج من عمليات الرى .سابعا : إلزام الشركة بمعالجة مواقع 

قيام وزارة الزراعة تزويد كل من : وزارة الشؤون البلدية والقروية , وزارة المالية , بنسخة من  ثامنا :

 الرفع المساحي لالراضى غير المحياة التي ستسحب من الشركة .

المشكلة في وزارة الزراعة  -البورتاسعا : أن يكون إصدار توصيات اللجنة المركزية لتوزيع االراضى 

من ممثلين من وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء فيما يتصل بطلبات تملك الشركة لالراضى 

بناء على توصيات اللجنة  –المسلمة إليها نظاما بإجماع أعضاء اللجنة . ويصدر معالي وزير الزراعة 

 ”.االراضى البور وفقا لنظام توزيعالقرارات الالزمة  –المركزية 

 

 الخصوص:ر اليه واالجراءات التي تمت بهذا فيما يلي بيان يلخص مجمل بنود قرار مجلس الوزراء المشا

تاريخ االستالم رقم  البند  رقم

 الوارد 

 مالحظات

1 

 

قيام كل من وزارة الزراعة , ووزارة المياه والكهرباء , باإلشراف على 

المسلمة لشركة الشرقية للتنمية إعداد رفع مساحي حديث لألراضي 

الزراعية , وتكليف مكتب استشاري متخصص من قبل الوزارتين لتحديد 

 المساحة المطلوب تملكها بعد إخراج المساحات غير المحياة باإلحداثيات

على إن يشمل الرفع المساحي واألطوال والزوايا واالنكسارات 

ياً , وتلك التي تم إحياؤها المعلومات التفصيلية عن المساحات المحياة حال

سابقاً وغير مستغلة أالن , وتلك التي لم تحي من قبل , كل على حده , 

 . وتحديد اآلبار العاملة وغير العاملة

من قبل وزارة  االستشاري المكلفتم تكليف المكتب 

وذلك بتاريخ البيئة والمياه والزراعة للعمل 

شهراً ،وتم  13ـ ومدة التنفيذ هي ه15/1/1438

 االستشاري الشخوص على األرض من قبل المكتب

 وممثل الوزارة وممثل الشركة بتاريخ

  هـ20/3/1438

قيام وزارة الزراعة بدراسة ما تقدمه الشركة من صور جوية حديثة عن  2

 نشاط الزراعي ومطابقتها على ارض الواقع.           

تضمن تقرير معالجة تجميع مواقع مياه الصرف 

للمشروع الناتجة عن عمليات الري صور جوية 

 م.1991م ولعام 1987لعام 

ذ اتخء بتحديد اآلبار غير المرخصة , إلقيام وزارة المياه والكهربا 3

 اإلجراءات النظامية الالزمة حيالها . 

 هـ01/08/1436

 م19/5/2015

 281858رقم الوارد 

تم تسليم تراخيص اآلبار 

وال توجد آبار غير 

 مرخصة.        

قيام وزارة المياه والكهرباء باإلطالع على قراءات مستويات مياه آبار  4

تم تسليم القراءات ، كما  الشركة للسنوات الماضية . المراقبة في أراضي

تم عمل محضر مع  هـ22/09/1436

اللجنة بتاريخ 
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هـ الموافق 18/1/1438تم فحصها من قبل لجنة الزراعة والمياه بتاريخ 

 م. 19/10/2016

 م9/7/2015

 348762رقم الوارد 

هـ الموافق 19/1/1438

 م.20/10/2016

اعة بتحديد مساحات وأنواع المزروعات القائمة قيام وزارة الزر 5

والمستقبلية , وخطط الشركة في هذا الشأن , وذلك في ظل قرار مجلس 

ـ , المتعلق بقواعد وإجراءات 9/11/1428( وتاريخ 335)الوزراء رقم  ه

ترشيد استهالك المياه وتنظيم استخدامها في المجاالت الزراعية في جميع 

 المدن والقرى والهجر في المملكة.

تضمنت الخطة التشغيلية تحول المشاريع  الى 

وقف زراعة  فان ، ايضاالمزروعات المستقبلية 

عامل في ترشيد االعالف الخضراء هو اهم 

الشركة بانشاء غرف في  ، وتعتزماستهالك المياه 

آبار المراقبة الرسال القراءات بشكل دوري للوزارة 

 لضمان تنظيم استخدام المياه في مجالها.                                       

إلزام الشركة إلعداد خطة تشغيلية لمنتجاتها الحالية والمستقبلية , على  6

ن تقوم وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء بدراسة تلك الخطة أ

وإقرارها , بحيث يتم التأكد من وجود جميع الضمانات لتي تقنن السحب 

األمن والمستدام للمياه حتى ال يكون هناك تأثير مستقبلي على مشاريع 

الشركة , على إن مواقع تلك الشرب من  والمهرباء لمياه وزارة المياه

زود وزارة المياه والكهرباء بنسخة من الخطة لمتابعة تنفيذها من خالل ت

 الزيارات الميدانية .                                                            

 هـ21/10/1436

 م21/6/2015

 369863رقم الوارد  

قدمت الشركة خطة 

تشغيلية للوزارة تتضمن 

مشاريع زراعية تحقق 

ترشيد استخدام مبدأ 

المياه مثل البيوت 

ظام الزراعة نالمحمية ب

المائية ، مزارع دواجن، 

تسمين المواشي 

   والعجول.

إلزام الشركة بمعالجة مواقع تجميع مياه الصرف الناتج من عمليات الري  7

                                                       . 

 هـ21/10/1436

 م6/8/2015

 لوارد رقم ا

369857 

قامت الشركة بإعداد 

ع تقرير معالجتها للموق

عن طريق اعادة الري 

لنبات المنجروف ، 

تخفيض باالضافة الى 

عدد المحاور الزراعية 

لألعالف الخضراء 

ً مع قرار مجلس  تماشيا

الوزراء بوقفها مما أدى 

لتجفيف البرك في 

أطراف المشروع 

زول منسوب المياه ون

ية في في البركة الرئيس

 وسط المشروع.   

 

 االنشطة االستثمارية: ثانياً:

 , وهي كالتالي:2017فيما يلي أهم األنشطة االستثمارية التي تعتزم الشركة الدخول بها خالل العام 

( تأجير مساحات من الحقول لمستثمرين مع امدادهم بالخدمات المساندة )قسم االنشاءات، الورش، الصيانة، 1

 الالزمة( فيضمن هامش ربح اضافي.والعمالة 

 ( االستفادة من الحصة المقررة لألعالف الخضراء بشراء األعالف الخضراء من المنتجين واالتجار بها 2
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( البحث عن عمالء جدد للحليب خاصة في المواسم ذات الطلب المرتفع كفصل الصيف و شهر رمضان و 3

 األعياد

تراخيص لتفعيل نشاط اسكان عمالة خارجية العاملة في مشاريع الجبيل ( التقدم للجهات المعنية الستخراج 4

 الصناعية الكبرى

( اضافة انشطة ذات قيمة مضافة الستغالل منتجات الشركة الثانوية )األسمدة العضوية( عن طريق التغليف 5

 و التوزيع الى منافذ التجزئة 

 : خفض التكاليف و تحسين األداء:لثاثا

 وهي كالتالي: 2017بها خالل العام  لعملالتي تعتزم الشركة ا خطوات تحسين األداء برزفيما يلي أ

 استقطاب رئيس تنفيذي من أصحاب الشهادات العليا ( 1

 % من العمالة األجنبية20عدم تجديد عقود او االستغناء عن ( 2

عالف و المركزات الى ( تسمين و بيع األبقار الغير منتجة للحليب من أجل خفض التكاليف و تحويل األ3

 األبقار المنتجة للحليب من أجل الوصول الى أعلى كفائه في انتاج الحليب

 .( توفير سيولة عن طريق التخارج من استثمارات في شركات غير مدرة للدخل4

 :IFRS معايير المحاسبة الدولية: التحول الى رابعا

بتحول الشركات المساهمة من SOCPA تماشيا مع تعليمات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

وقد قامت الشركة  2017من بداية عام  IFRSتطبيق المعايير المحاسبية السعودية إلى المعايير الدولية 

ير الدولية ووضع باالتفاق مع مكتب محاسب قانوني كلف لمساعدة الشركة في مشروع التحول إلى المعاي

 خطة زمنية واضحة لذلك تتضمن المراحل التالية :

 .يير اإلجراءات المحاسبية الالزمةوضع خطة عمل لتغ  (1

 ومعايير المحاسبة الدولية. SOCPAتحديد الفروق الجوهرية بين المعايير المحاسبية السعودية  (2

 الجاهزية لتطبيق المعايير الدولية في الوقت المحدد. (3

 ر المالي الناتج عن التحول إلى معايير المحاسبة الدولية.تحديد األث (4
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  : المخاطر:خامسا

 ىلها مثل أي شركة أخر ةالشركة عرضفإن و خططها المستقبلية أنشطة الشركة  ىبالنسبة للمخاطر علأما 

مخاطر مثل من يكتنف هذا النشاط  ماو كمخاطر الزراعة بكافة أنواعهاتعمل في نشاط زراعي وحيواني 

 مدخالت اإلنتاج كما يلي:أسعار ارتفاعالسيولة ومخاطر و االئتمانمخاطر 

 مخاطر االئتمان : •

 ، وذلك بالتعامل فقط مع جهات موثوق بها وإبرام عقود االئتمان قامت الشركة بالحد من مخاطر 

الضمانات الكافية بالنسبة لمبيعات الحليب الخام أما عن  واتخاذطويلة األجل لبيع منتجاتها  متعددة

 .يتم البيع نقدافمبيعات العجول و مبيعات األعالف

 : السيولةمخاطر  •

تواجه الشركة عقبات كبيرة لتوفير السيولة الكافية والتي تمكنها من االستمرار في نشاطها والتوجه نحو      

 اج لديها والوفاء بما يترتب عليها من التزامات مادية او عينية .فتح استثمارات جديدة وتنويع مصادر االنت

 اإلنتاج :مخاطر ارتفاع أسعار مدخالت  •

 مركزات األعالفكذلك و, اإلنتاج الزراعي  مين مدخالتأبتالشركة حسب اإلمكانيات المتاحة  تقوم     

سمدة في استخدام األاألعالف الخضراء واالستفادة في زراعة  الكتفاءالخاصة باألبقار في بداية الفترة وا

 المتوفرة بالشركة .العضوية 

 (2016 – 2012أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة للسنوات من )  -3

 ملخص الميزانية العمومية أوال:

 

91,712,904 89,178,491
84,512,749

93,467,447

81,425,495

24,736,816
27,773,466 25,583,443 25,592,984 27,686,055

2012 2013 2014 2015 2016

الموجودات

المطلوبات
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 الدخل تحليلي بقوائمبيان  ثانيا:

 

 الحليب الخام جغرافي إلجمالي إيراداتحليل ثالثا: ت

 

 

2,074,500

76%

662,000

24%

باللترالحليبمبيعاتإجمالي

مبيعات خارجية

مبيعات داخلية 

2012 2013 2014 2015 2016

المبيعات  20,549,502 17,638,649 19,416,866 23,275,805 9,271,801

تكاليف النشاط 24,148,111 20,998,073 18,249,846 15,071,431 17,700,114

إجمالي دخل النششاط -3,598,609 -3,359,424 1,167,020 8,204,374 -8,428,313

مصاريف ادارية وتسويقية 5,254,890 4,122,395 5,474,818 6,575,993 4,559,205

ي دخل االنشطة الرئيسية
 
صاف -8,853,499 -7,883,763 -4,307,798 1,628,381 -12,987,518

نتائج االعمالي االخرى 5,488,052 2,312,700 1,832,079 7,542,524 1,328,731

ي الدخل قبل الزكاة
 
صاف -3,365,447 -5,571,063 -2,475,719 9,170,905 -14,135,023

ي دخل السنة
 
صاف -3,365,447 -5,571,063 -2,475,719 8,945,157 -14,135,023

-20,000,000

-15,000,000

-10,000,000

-5,000,000
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 2016 -2015نتائج أعمال الشركة ملخص  -4

  -ما يلي :مقارنة بالعام السابق ك 2016للعام ص نتائج الشركة المالية يتلخيمكن 

 البيــــــــــــان 2015 2016 %

60%-  المبيعات 23,275,805 9,271,801 

- 17,700,114- 15,071,431-  تكلفة المبيعات 

202%- الربح/ الخسارةإجمالي  8,204,374 - 8,428,313   

 مصروفات العمليات الرئيسية  - 6,575,993 - 4,559,205 -

 الربح/الخسارة من العمليات الرئيسية 1,628,381 -12,987,518 -

 الربح /الخسارة من األعمال األخرى 7,542,524 1,328,731 -

258%-  صافي الربح/الخسارة 8,945,157 -14,135,023 

 

يرادات العام إمن اجمالي %  91اعتماد الشركة بما نسبته  % وذلك نتيجة60المبيعات بنسبة  انخفضت .1

على بيع الحليب الخام وذلك بعد استبعاد محاصيل البرسيم والرودس من تحقيق االيرادات نتيجة تلف 

ام قياسا نخفاض مبيعات الحليب الختعديات مربي االبل والماشية باإلضافة الى إ المحاصيل الناجم عن

ة الحاصل بالسنة الماضية نتيجة انخفاض معدل انتاج الحليب الخام لكل بقرة حالبة بسبب سوء التغذي

في مصادر السيولة وعدم المقدرة على شراء المواد العلفية بعد استبعاد محصايل  نتيجة االنخفاض الحاد

 .البرسيم والرودس 

  بالسنة الماضية حيث ان ايرادات العمليات االخرى انخفاض نسبة ايرادات من االعمال االخرى قياسا  .2

صيل الدواجن اتج عن بيع حصة الشركة في شركة تأللعام الماضي كانت تتضمن تحقيق ارباح راسمالية ن

 . وهذا يعتبر ايراد استثنائي 

ف ينخفاض معدل المبيعات وارتفاع تكالمليون لاير نتيجة ا 14خسائر تجاوزت الــ تحقيق صافى  .3

 التشغيل.

 

 السعودية الشركة مع المعايير الصادرة من الهيئة ىالمعايير المحاسبية المستخدمة لدمطابقة   -5

 :SOCPA للمحاسبين القانونيين

               بين المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركة وتلك الصادرة عن الهيئة  اختالف ال يوجد

 . القانونيينالسعودية للمحاسبين 
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 وأدوات الدين للشركات التابعة تفاصيل األسهم -6

أسهم أو أدوات  وبالتالي اليوجد 2016ديسمبر  31شركة الشرقية حتى لشركات تابعة ل دال يوج        

 .صادرة الى شركة تابعة دين 

 

 األرباحوصف لسياسة الشركة في توزيع  -7

السنوية بعد  أرباح الشركة الصافيةتوزع  تنص على أنه لشركةلالنظام األساسي من  (43المادة )

 :المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه التالي خصم جميع 

نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف  احتياطيمن األرباح الصافية لتكوين ( %10)جنب ي •

 . المالس أالمذكور نصف ر االحتياطيبلغ  متىب يهذا التجن

الصافية لتكوين  األرباحمن  (%10)تجنيب نسبة  اإلدارةمجلس  اقتراحيجوز للجمعية العامة بناء على  •

 معينة . أوأغراضلغرض  اتفاقي احتياطي

 .األقل المدفوع على  المالس أمن ر( %5)الباقي بعد ذلك دفعة أولي للمساهمين تعادل من يوزع  •

جميع  فيبحيث ال تتعدى ة مجلس اإلدارة أمن الباقي لمكاف (%10) نسبةيخصص بعد ماتقدم  •

الحدود القصوى المسموح بها وفقا للقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة  األحوال

 . الشأنهذا  في

 إلنشاءالصافية  األرباحمن ( %10)تقتطع نسبة ال تتجاوز  أنيجوز للجمعية العامة العادية  •

 .كمكافأةالشركة  في أسهمالشركة  موظفيالشركة الستخدامها لمنح  لموظفيمؤسسات اجتماعية 

القادمة  إلى األعواميرحل  أو األرباح في إضافيةبعد ذلك على المساهمين كحصة  الباقييوزع  •

 توافق علية الجمعية العامة .  الذيعلى النحو 

 .باحفال يوجد توزيع أر لهذا العامونظرا لوجود خسائر 

 

 التصويتمصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في  أليوصف  -8

أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في  2016ديسمبر 31خالل العام المالي المنتهي في ال توجد

 .( مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر ءعدا أعضاالتصويت تعود ألشخاص ) 

 الشركة   أسهمنسب تملك أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في  -9

تلك المصلحة خالل  فينسب تملك أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم الشركة وأي تغيير يبين الجدول التالي      

 2016 السنة المالية لعام
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 م
أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

 التنفيذيين

إجمالي عدد 

األسهم في 

 العامبداية 

نسبة الملكية 

 في بداية العام

صافي تغيير 

األسهم خالل 

 العام

نسبة التغير 

 خالل العام

إجمالي عدد 

األسهم في 

 نهاية العام

نسبة الملكية في 

 نهاية العام

 %1 75,000 0 0 0.523% 39,224 زياد بن أحمد الرحمة 1

 %0.0853 6,400 0 0 %0.0853 6,400 ابابطين إبراهيم بن عبد هللا 2

 %0.0133 1,000 0 0 %0.0133 1,000 أحمد بن كايد العودة 3

 %0.0133 1,000 0 0 %0.0133 1,000 محمد بن أحمد الرحمة 4

 0 0 0 0 0 0 االمير سلطان بن ناصر آل سعود 4

 

 -: المعلومات المتعلقة بالقروض  -10

 . واجبة السداد ال يوجد عليها أي قروض ألي جهة سواء كانت واجبة السداد أو غير  بأنهتقر الشركة  -    

 

 اكتتابق ح مذكرات أوق مالية تعاقدية أورا وأيعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل أوصف لفئات و -11

 -إصدارها:  تم هأو حقوق مشابه

 اكتتابأو مذكرات حق أو اى أوراق مالية تعاقدية أي أدوات دين قابلة للتحويل إلي أسهم  ال يوجد -

  م2016ديسمبر 31أصدرتها الشركة أو منحتها خالل السنة المالية المنتهية في  حقوق مشابهةأو 

 

 منحتها الشركة   أسهم ىبموجب أدوات دين قابلة للتحويل إل اكتتابوصف ألي حقوق تحويل أو  -12

اكتتاب أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق أي أدوات دين قابلة للتحويل إلي أسهم أو  ال يوجد -

 م2016ديسمبر31خالل السنة المالية المنتهية فيالشركة حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها 

 

 الشركة وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالسترداد من جانب  -13

الشركة  م أي استرداد أو إلغاء من جانب2016ديسمبر 31خالل العام المالي المنتهي في يوجدال  -

 . لالستردادألي أدوات دين قابلة 
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  *عدد اجتماعات مجلس االدارة التي عقدت خالل السنة المالية وسجل الحضور  -14

 االســـــــم م

(1) 

 

16\1 

(2) 

 

23\2 

(3) 

 

01\3 

(4) 

 

12\3 

(5) 

 

20\4 

(6) 

 

08\5 

(7) 

 

29\7 

(8) 

 

2\10 

(9) 

 

20\11 

(10) 

 

31\12 

 

 إجمالي

 6 √ √ √ √ √ √     زياد بن احمد الرحمة 1

 4 - - - - - - √ √ √ √ مهدي بن علي آل سليمان 2

 10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ إبراهيم بن عبد هللا ابابطين 2

 10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ احمد بن كايد العودة 3

 10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ محمد بن احمد الرحمة 4

 8 √ - √ √ - √ √ √ √ √ آل سعوداالميرسلطان بن ناصر  5

 13/3/2016بتاريخ  مهدي آل سليمان/*تم تعيين زياد الرحمة كرئيس لمجلس إدارة الشركة بعد استقالة د 

 

               مصرررررررلحة  هامعلومات تتعلق بأي عقود تكون الشرررررررركة طرفاً فيها وتوجد أو كانت توجد في  -15

  منهمعالقة بأي  وخص ذشأو أي  أو المدير المالي التنفيذيجوهرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس 

أية عقود بين الشررررركة وبين أحد أعضرررراء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير  التوجد -   

 . مالي أوأي شخص ذو عالقة ألي منهمال

 

 التنفيذيين عن اء مجلس اإلدارة أوأحد كبارضرررررررأحد أع تنازل بموجبه أتفاقبيان ألي ترتيبات أو   -16

 أي راتب أو تعويض

كامل المكافآت المخصصه لهم رئيس اللجنة التنفيذية بالتنازل عن أعضاء مجلس اإلدارة و قام  -

 2016خالل عام 

 

 تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في األرباح أتفاقبيان ألي ترتيبات أو   -17

تنازل بموجبة أحد المساهمين عن  أتفاقأي ترتيبات أو  31/12/2016خالل العام المنتهي في اليوجد -

 . أي حقوق في األرباح

 

 زكاة أو ضرائب أو رسوم أو مستحقات أخرى أيلسداد  ةالنظامية المستحقبيان بقيمة المدفوعات   -18

والتي تشتمل على رسوم  2016الجدول التالي يبين قيم المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة للعام 

 .تداولالتأشيرات والجوازات والزكاة الشرعية وأقساط المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ورسوم 

 

 



19 
 2016تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 المبلغ المصـــروف م

 113,300 زاتاتأشيرات وجو 1

 8,973,907 لزكاة والدخلالهيئة العامة ل 2

 270,000 االجتماعية للتأميناتالمؤسسة العامة  3

 320,000 السوق المالية السعودية ) تداول( 4

 لاير 9,677,207 اإلجمالي       

 

 

 ها لمصلحة موظفي الشركةئتم إنشا احتياطياتأو  استثماراتبيان بقيمة أي   -19

العام المنتهي  لمصررررلحة موظفي الشررررركة خالل احتياطياتأو أي  اسررررتثماراتبإنشرررراء أي  لم تقم الشررررركة

 31/12/2016في

 

 اإلدارةمجلس  إقرار -20

عمال أبأن سجالت حسابات الشركة قد اعدت بشكل نظامي ويعكس حقيقة نتائج  الشركة إدارةيقر مجلس 

 ال هنأ و ةيلاعفب ذفن و ةميلسررر سسرررأ ىلع دعأ ةيلخادلا ةباقرلا ماظن نأ و  الشرررركة بكل شرررفافية ووضررروح

 .اهطاشن ةلصاوم ىلع ةكرشلا ةردق ىلع كش دجوي

 

 مراجع الحسابات -21 

 حتى تاريخه. للشركةالقانوني  المحاسب باستبدالة من مجلس اإلدارة يأي توص دال يوج

 

 والشفافية اإلفصاح  -22

الصادرة عن  تتوافق مع بنود حوكمة الشركات التيالكفيلة  واإلجراءات األسسالشركة على وضع تعمل 

بالئحة حوكمة الشركات الصادرة  حوكمة خاصة بالشركة استرشاداً وتم اعتماد الئحة  هيئة السوق المالية

الالئحة كليا وجزئيا  فيوتطبق الشركة من الناحية العملية غالبية ما جاء  .عن هيئة السوق المالية السعودية

جانب  إلىوائح ذات العالقة لواللوائح واإلجراءات الداخلية واألنظمة والمن خالل منظومة النظام االساسى 

وتعمل  IFRSو هي حالياً بصدد التحول الى معايير المحاسبة الدولية  تطبيقها لمعايير المحاسبة السعودية

بصفة مستمرة  كتطوير ذلالمنظمة للتطبيق وتعمل على  واإلجراءاتالشركة دائما على استكمال السياسات 

 .ن كافة البنود تم تطبيقهاأو
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 -: عدم التطبيقتطبق وأسباب لم األحكام التي أ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إداراتهاأسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضو في مجلس )ب(

 ىالمساهمة األخرالعضوية في مجالس الشركات  ةــالوظيف االسم م

 اليوجد رئيس مجلس اإلدارة الرحمةزياد بن احمد  1

 اليوجد نائب رئيس مجلس اإلدارة ابابطين إبراهيم بن عبد هللا 2

 اليوجد عضو مجلس اإلدارة احمد بن كايد العودة 3

 اليوجد العضو المنتدب محمد بن احمد الرحمة 4

 اليوجد عضو مجلس اإلدارة آل سعودسلطان بن ناصر  األمير 5

 أعضائهتشكيل مجلس اإلدارة وتصنيف ( )ج 

 العضويةصفة  ةــالوظيف االسم م

 مستقل رئيس ال زياد بن احمد الرحمة 1

 مستقل نائب الرئيس ابابطين إبراهيم بن عبد هللا 2

 مستقل عضو احمد بن كايد العودة 3

 تنفيذي  العضو المنتدب محمد بن احمد الرحمة 4

 مستقل عضو سعوداألمير سلطان بن ناصر آل  5

 

 سبب عدم التطبيق تطلبات الواردة في الالئحةمال الفقرة رقم المادة

 د المادة السادسة
المستثمرين من األشخاص 

 ذوى الصفة االعتبارية

لكون مسئولية تطبيقه تخص المستثمرين من ذوى 

 الصفة االعتبارية

 ط المادة الثانية عشر

الشخص ذي الصفة االعتبارية 

الذي يحق له حسب نظام 

الشركة تعيين ممثلين لهم في 

 مجلس اإلدارة

 لم ينص عليها في النظام االساسى للشركة

 التراكمي تاعتماد التصوي ب ةالمادة السادس
األساسي للشركة لم ينص على التصويت النظام 

 التراكمي .
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 وعددلجان مجلس اإلدارة الرئيسية ومهامها ورؤسائها وأعضائها  تمختصر الختصاصاوصف  )د(

 ااجتماعاته

 :لجنة المراجعة(  1) 

على المراجعة الداخلية بالشركة ودراسة التقارير المالية الدورية وتقارير المراجعة  باإلشرافتقوم اللجنة 

الداخلية واختيار مراجع الحسابات  والتحقق من كفاءة نظم الرقابة كفاءتهاالداخلية والخارجية ومدى 

والتحقق من كفاية األنشطة الرقابية في الشركة وفاعليتها وتقويم فاعلية تقدير  أعمالهالخارجي ومتابعة 

ء لجنة المراجعة من األعضا قبة ومواجهة هذه المخاطر. و تتكونكيفية مراوالشركة للمخاطر المحتملة 

 التالية أسمائهم:

 عدد االجتماعات  الصفــة العضو م

 6 رئيس اللجنة احمد بن كايد العودة      1

 6 عضوا ابابطين إبراهيم بن عبد هللا      2

 6 عضوا محمد بن أحمد الرحمة      3

 

 : والمكافآتلجنه الترشيحات  (2)

 المعتمدةوفقا للسياسات والمعايير  اإلدارةلعضوية مجلس  المطلوبةبالمراجعة السنوية لالحتياجات  اللجنةتقوم 

ووضع سياسات واضحة  إجراؤهايمكن  التيورفع التوصيات في شان التغييرات  اإلدارةومراجعة هيكل مجلس 

عضاء المستقلين ألا استقالليةمن  سنويكد بشكل أوكبار التنفيذيين والت اإلدارةمجلس  أعضاء ومكافآتلتعويضات 

من نة الترشيحات والمكافآت تتكون لجو .أخرىوية مجالس ـكل عضـكان يش العضو إذاح ـتعارض مصالدم ــوع

 -االعضاء التالية اسمائهم :

 عدد االجتماعات  ةــــــــالصف العضو م

 4 رئيس اللجنة ابابطين إبراهيم بن عبد هللا 1

 4 عضوا احمد بن كايد العودة 2

 4 عضوا   سعوداألمير سلطان بن ناصر آل  3

 

 : نفيذيةالت ةلجن( ال3)

جميع المهام التي يكلفها مجلس اإلدارة بدارستها و اتخاذ القرارات بشأنها. و أيضا تقوم بمراجعة ب اللجنةتقوم 

صفقات األشخاص ذوي العالقة. تعيين المدراء التنفيذيين. متابعة أعمال تشغيل الشركة و استثماراتها و متابعة 

من األعضاء التالية  تتكون اللجنة التنفيذيةو .الشركة ألرض مشروع الفاضلي مع الجهات الحكومية إجرائات تملك

 -: *اسمائهم
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 ةــــــــالصف العضو م

 رئيس اللجنة محمد بن أحمد الرحمة 1

 عضوا احمد بن كايد العودة 2

 عضوا   بابطينأ إبراهيم بن عبد هللا 3

 

 التنفيذية منبثقة من خالل اجتماعات مجلس اإلدارة وال تعقد اجتماعات خاصة.تكون اجتماعات اللجنة *

 

 والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ( تفصيل عن المكافآت)هـ 

 

 

 

 

 

 

تنظيمية أو إشرافية أي عقوبة أو جزاء أوقيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة)و( 

 أو قضائية أخرى

عن  افصاح ادارة الشركةعدم لاير ل 40,000فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية على الشركة مقدارها 

 .التاخير في تنفيذ عقد تصدير الحليب الخام

 

 اءات الرقابة الداخلية بالشركةنتائج المراجعة السنوية لفعالية إجر )ز(

تقوم لجنة المراجعة بدراسة التقارير الدورية عن تقييم إجراءات الرقابة الداخلية ومتابعه تشغيل الرقابة الداخلية 

واشتملت خطة  وتتخذ اإلجراءات المصححة الالزمة،ومعالجة أوجه القصور في الرقابة التي يتم اكتشافها 

 -:األتيعلى  2016المراجعة التي تمت خالل العام 

 القوائم الماليةفحص  -1

ية لألصول والموجودات مع والمطابقة العينالثابتة والموجودات التحقق من سجالت األصول  -2

 السجالت

 .العمالء والموردين التحقق من أرصدة  -3

 جرد المخازن .من التحقق من الدورة المستندية للمشتريات والمخازن و -4

 التحقق من إجراءات دورة المبيعات . -5

 البيـــــــــــــــــــــان
اإلدارة  سأعضاء مجل

 التنفيذيين

أعضاء مجلس اإلدارة 

 غير التنفيذيين
 كبار التنفيذيين

 535,000 0 16,000 الرواتب والتعويضات

 225,000 0 11,000 البدالت

 0 0 0 الدورية والسنوية المكافآت
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 المستندية للنقدية وجرد الخزينة ومطابقة حسابات البنوك .التحقق من الدورة  -6

 واإليرادات.فحص المستندات الخاصة بالمصروفات  -7

 . مراجعة العقود واالتفاقيات التي أبرمتها الشركة مع جهات خارجية -8

 التأكد من سالمة تطبيق األنظمة واللوائح الداخلية للشركة . -9

 .أنشطة الشركةت جوهرية تؤثر على مالحظا أينتائج المراجعة التي تمت عدم وجود  توقد أظهر

 

 للموظفين األداءتقييم )ح( 

من اهداف الشركة عمل تقييم ربعي لكل قطاع و ادارة و موظف للمحافظة على زيادة الفعالية و رفع 

 .المرجوة األهدافمستوى االداء من اجل تحقيق 

 

 ( ) خدمة المجتمع االجتماعيةأنشطة المسئولية  -23

لشركة لدورها في خدمة المجتمع إدراكا من ا اليات االجتماعية عفدارة الشركة للمساهمة دوما في التحرص ا

من خالل تحملها الشركة عبر السنوات الماضية  اثبتتقد والمحلي والوطني  ىالمستو ىعل

 الرامية إلي ةوالمصلحة العامة واإلسهام  الفعال في خطط الدول االجتماعية نشطةاألمسئوليتها تجاه ل

 -: يلي ما ، حيث يتمثل ذلك جليا في تحقيق التنمية المستدامة

 .  الري مياهااللتزام بمقررات السياسة الزراعية والمائية للدولة من خالل ترشيد  -1

 . المبيدات استخدامااللتزام بالمحافظة علي البيئة والصحة العامة من خالل الحد من  -2

 التعاون مع الجهات األمنية باالبالغ عن أية انشطة احتطاب جائر قد تضر البيئة. -3

 

 اإلدارةمقترحات مجلس   -24

 2016ما جاء بتقرير مجلس اإلدارة لعام  ىالموافقة عل : أوالً 

 ً   31/12/2016الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن الفترة المنتهية بتاريخ  : ثانيا

 ً  31/12/2016للشركة المنتهية في وقائمة الدخل  المصادقة على الميزانية العمومية : ثالثا

 2016دارة للدورة الحالية عن أعمالها خالل عام إبراء ذمة أعضاء مجلس اإل: رابعاً       

 لمراجعة القوائم ختيار مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعةإخامساً:       

 أتعابهتحديد والبيانات الربع سنوية و 2017المالية للعام المالي 

                                                                 

  رانتهى التقري                              


