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  المحترمین                                        السادة / مساھمي شركة الشرقیة للتنمیة

    

  وبعد،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ ... 

 

یسر مجلس اإلدارة أن یرحب بكم أجمل الترحیب ویتقدم إلي حضراتكم بالتقریر السنوي لعام  

عام ألداء األنشطة اإلنتاجیة بالشركة خالل العام  استعراضوالذي یحتوي علي ، م ٢٠١٣

وتحلیل األداء المالي وعرض الخطط والتوجھات المستقبلیة للشركة وتوضیح المصروفات 

المتعلقة بحقوق  األخرىعن الموضوعات  اإلفصاحالنظامیة والمستحقة علي الشركة إلي جانب 

  . لبات ھیئة سوق المالاألسھم وغیرھا ذات الصلة بقواعد حوكمة الشركات ومتط

  -: صف ألھم أنواع األنشطة الرئیسیة للشركة) و١(

  : الحیوانياإلنتاج   - أ
  

 الحلیب الخام 
  

وم ـر  وتقـلت ٩،٣٥٥،٠٠٠ة ــع للشركـار التابـروع األبقــام من مشـیب الخــاج الحلـغ إنتـبل

ع ـي قطیـغ إجمالـا بلـكم ،ة ـل المملكـان داخـات األلبـام لشركـیب الخـة بتسویق الحلـالشرك

% من إجمالي  ٨٢، وتساھم مبیعات الحلیب بنسبة رأس  ٢٧١٩ار في نھایة العام ـاألبق

  مبیعات الشركة .

 العجول والعجالت 

رأس مقسمة  ٢٠٤٨ول و العجـالت عـدد ـالل العـام من العجـبلغ إنتـاج الشركة خ     

، وتساھم  رأس ١٨٨٦ نھایة العام فيوقد بلغ قطیع العجالت  ، عجلھ٩٨٨عجـل و ١٠٦٠إلى

  . % من إجمالي مبیعات الشركة ١٥مبیعات العجول والعجالت بنسبة 

  

  

تقریر مجلس اإلدارة عن السنة المالیة 

 م٣١/١٢/٢٠١٣المنتھیة في 
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  -النباتي :اإلنتاج  (ب)

  البرسیم  

طن تستخدم  ٤١٦٧ھكتار برسیم وقد بلغت الكمیة المنتجة  ٣١٠قامت الشركة بزراعة 

  . في تغذیة قطیع األبقار

  الرودس 

 ٤٢٧٥ھكتار رودس وقد بلغت الكمیة المنتجة  ٢٦٢بزراعة خالل العام  قامت الشركة     

، وتساھم مبیعات  طن تستخدم في تغذیة قطیع األبقار والبیع علي تجار األعالف بالمنطقة

  % من إجمالي مبیعات الشركة . ٣الرودس بنسبة 

   الجیزانیة الذرة  

خالل  طاقات الشركةكانیات و إلمسعیا من الشركة لتنویع اإلنتاج واالستغالل األمثل 

 الجیزانیة والتي أنتجت كمیةھكتار بمحصول الذرة  ١٧٠زراعة فترة الصیف تمت 

  . تستخدم في تغذیة قطیع األبقار التابع للشركة سوفطن  ٢٠٠٠

 ل ـالعس 

یتم إنتاج كمیة محدودة من عسل النحل كإنتاج مصاحب للنشاط الزراعي یتم تسویقھا في 

كة مشروع    لفاضلي.لش

  -: والتوقعات المستقبلیة والمخاطر والقرارات المھمةصف الخطط و )٢(

رة التركیز علي مجلس إدارة الشركة ضرو ىخالل دراسة وضع الشركة رأ من    

التـأثیر على الموارد الطبیعیة عدم مراعـاة مع والتوسع فیھا  ةربحی األكثرالمشروعات 

  . األبقارالذاتي في تغذیة قطیع  االكتفاءوكذلك محاولة  والبیئیة،

  -یلي: ومن أھم الخطط والقرارات ما    

األمثل لكافة الموارد  واالستغاللالعمل علي تخفیض التكالیف وتقلیص النفقات  استمرار -

 ة .واإلمكانیات المتاح

قطیع  احتیاجاتوذلك لتغطیة  األعالف الخضراء(البرسیم والرودس )التوسع في زراعة  -

التابع للشركة وبیع الكمیات المتبقیة في السوق المحلي لزیادة الطلب علیھا  األبقار

  أسعارھا. وارتفاع

  . رفع الكفاءة اإلنتاجیة لكافة القطاعات  -
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الشركة  فيمن اإلمكانیات المتاحة  لالستفادةدراسة إنشاء مصنع لألسمدة العضویة - 

 علي األسمدة الكیماویة التي تؤثر علي التربة  االعتماد(مزرعة األبقار) وذلك للتقلیل مـن 

  . والبیئة

بالنسبة للمخاطر علي أنشطة الشركة فإن الشركة عرضھ لھا مثل أي شركة أخري تعمل - 

الجویة مخاطر مثل التغیرات من یكتنف ھذا النشاط  ومافي نشاط زراعي وحیواني 

وكذلك مخاطر ، وكذلك مخاطر السیولة ،  مدخالت اإلنتاجأسعار ارتفاعوكذلك  ، والطقس

المخاطر  ھذهإلدارة  الالزمةولكن لدي الشركة جملة من السیاسات واإلجراءات  ، االئتمان

  -:  یلي من شأنھا بإذن اهللا الحد من التأثیرات السلبیة لتلك المخاطر وھي كما

  االئتمان مخاطر: 
 

امل فقط مع جھات موثوق بھا وإبرام ، وذلك بالتع االئتمانقامت الشركة بالحد من مخاطر 

الضمانات الكافیة بالنسبة لمبیعات الحلیب الخام أما  واتخاذعقود طویلة األجل لبیع منتجاتھا 

  . مبیعات العجول یتم البیع نقداو عن مبیعات األعالف

  السیولةمخاطر : 

لضمان توفیر األموال الالزمة منتظمة السیولة بصورة نقص تقوم الشركة بمراقبة مخاطر 

  . المالیة المستقبلیة للشركة االلتزاماتللوفاء ببعض 

 : مخاطر ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج 

مركزات كذلك و، تقوم الشركة حسب اإلمكانیات المتاحة  بتامین مدخالت اإلنتاج الزراعي 

والتوسع  األعالف الخضراءاألعالف الخاصة باألبقار في بدایة الفترة والتوسع في زراعة 

  في استخدام األسمدة العضویة المتوفرة بالشركة .
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          -: )٢٠١٣ – ٢٠٠٩أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة للسنوات من () ٣(

  -ملخص المیزانیة العمومیة :( أ )        

  

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ الصنف

 ٢٦٫٥٤٢٫٩٤١ ١٦٫٨٨١٫٣٣٢ ١٤٫٩٨٣٫٢٢٩ ١٥٫٣٩٤٫٠١٩ ١٤،١٦٤،٨٩٨ موجودات متداولة

 ٨٨٫٦١٤٫٤٧٣ ٨٩٫٣٠١٫٢٧١ ٨٢٫١٩٩٫١٨٧ ٧٦٫٣١٨٫٨٨٥ ٧٥،٠١٣،٥٩٣ موجودات غیر متداولة

 ١١٥٫١٥٧٫٤١٤ ١٠٦٫١٨٢٫٦٠٣ ٩٧٫١٨٢٫٤١٦ ٩١٫٧١٢٫٩٠٤ ٨٩،١٧٨،٤٩١ الموجودات إجمالي

 ٣٠٫٥٠٧٫٣١٩ ٢٦٫٦٢٨٫٦٠٠ ٢٦٫٨٤٠٫٨٨١ ٢٤٫٧٣٦٫٨١٦ ٢٧،٧٧٣،٤٦٦ المطلوبات إجمالي

 ٨٤٫٦٥٠٫٠٩٥ ٧٩٫٥٥٤٫٠٠٣ ٧٠٫٣٤١٫٥٣٥ ٦٦٫٩٧٦٫٠٨٨ ٦١،٤٠٥،٠٢٥ حقوق المساھمین إجمالي

المطلوبات وحقوق  إجمالي

 المساھمین
١١٥٫١٥٧٫٤١٤ ١٠٦٫١٨٢٫٦٠٣ ٩٧٫١٨٢٫٤١٦ ٩١٫٧١٢٫٩٠٤ ٨٩،١٧٨،٤٩١ 

  
  

  

  

  

89,178,491 91,712,904 
97,182,416 

106,182,603 

115,157,414 

27,773,466 
24,736,816 

26,840,881 26,628,600 30,507,319 

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠٢٠٠٩

٢٠١٣-٢٠٠٩الموجودات والمطلوبات مقارن من

االصول الخصوم



 
 
 
 

 
 

 ٥الصفحة م                                                        ٢٠١٣االدارة  للعام  ستقریر مجل
 

  

  -: ) ٢٠١٣ – ٢٠٠٩( الدخل من عام تحلیلي بقوائمبیان ( ب ) 

  

   -: م٢٠١٣الشركة لعام إیرادات إلجمالي جغرافيتحلیل ) ٤(

  

  
  
  

  
 الـبـیـــــان

٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

 ٣٢٫٢٣٤٫٤٣٢ ٣٥٫٤٢٨٫٩٧٠ ٢١٫٠٠١٫٢٥٣ ٢٠٫٥٤٩٫٥٠٢ ١٨،١١٦،٦٨٨ المبیعات

 ٣٠٫٦٨٠٫٤٩٧ ٣٥٫٤٢٢٫٠٨١ ٢٢٫٧٠٥٫١٠٠ ٢٤٫١٤٨٫١١١ ٢١،٢٠١،٨٦٣ تكالیف النشاط

)٣،٠٨٥،١٧٥( دخل النشاط إجمالي  )٣٫٥٩٨٫٦٠٩(  )١٫٧٠٣٫٨٤٧(  ١٫٥٥٣٫٩٣٥ ٦٫٨٨٩ 

مصاریف إداریة 

 وتسویقیة
)٤٣٢٠٥٤٩(  ٥٫٦٢٨٫٨١٠ ٥٫٢٤٩٫٣٢٦ ٦٫١٤٥٫٨٤٠ ٥٫٢٥٤٫٨٩٠ 

صافي دخل األنشطة 

 الرئیسة
(٧،٤٠٥،٧٢٤) 

 

)٨٫٨٥٣٫٤٩٩(  

 

 

)٧٫٨٤٩٫٦٨٧(  

 

 

)٥٫٢٤٢٫٤٣٧(  

 

)٤٫٠٧٤٫٨٧٥(  

 ٥٫٤٨٨٫٠٥٢ ١،٨٣٤،٦٦١ نتائج األعمال األخرى

 

)١٫٣٦٢٫٧٨١(  

 

١٤٦٫٣٤٥ 

 

(٧٣٥٫٦٨٢) 

 

)٥،٥٧١،٠٦٣( الزكاة صافي الدخل قبل  )٣٫٣٦٥٫٤٤٧(  )٩٢١٢٤٦٨(  )٥٫٠٩٦٫٠٩٢(  )٤٫٨١٠٫٥٥٧(  

 ٠ . ٠ ٠ . الزكاة

)٥،٥٧١،٠٦٣( صافي الدخل السنة  )٣٫٣٦٥٫٤٤٧(  

 

)٩٫٢١٢٫٤٦٨(  

 

 

)٥٫٠٩٦٫٠٩٢(  

 

)٤٫٨١٠٫٥٥٧(  

 اإلجمالي الوسطيالمنطقة  المنطقة الشرقیة الصنف

 ١٧،٧٠٦،٠٧٠ ١٤،٧٠٣،٧٠١ ٣،٠٠٢،٣٦٩ مبیعات اإلنتاج الحیواني

 ٤٠١،٩٣٥ ٠ ٤٠١،٩٣٥ مبیعات اإلنتاج الزراعي

 ١،٨٤٣،٣٤٤ ١،٢٨٢،٥٦٠ ٥٦٠،٧٨٤ متنوعة

 ١٩،٩٥١،٣٤٩ ١٥،٩٨٦،٢٦١ ٣،٩٦٥،٠٨٨ م٢٠١٣عام  إجمالي
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لناتج  يضا ية في  ه قا ج لسابقة  ةلتشغيليأل ف لسنة  )٥(  -:ع نتائج   

م٢٠١٣ البیــــــــــــان م٢٠١٢  -+/معدل التغیر   نسبة التغیر 

٢،٤٣٢،٨١٤- ٢٠،٥٤٩،٥٠٢ ١٨،١١٦،٦٨٨ المبیعات  ١٢%  - 

٢،٩٤٦،٢٤٨- ٢٤،١٤٨،١١١ ٢١،٢٠١،٨٦٣ تكلفة المبیعات  - ١٢%  

الخسارة إجمالي  ٥١٣،٤٣٤- ٣،٥٩٨،٦٠٩ ٣،٠٨٥،١٧٥  - ١٤%  

العملیات الرئیسیةمصروفات   ٩٣٤،٣٤١- ٥،٢٥٤،٨٩٠ ٤،٣٢٠،٥٤٩  - ١٨%  

الرئیسیةالخسارة من العملیات   ١،٤٤٧،٧٧٥- ٨،٨٥٣،٤٩٩ ٧،٤٠٥،٧٢٤  - ١٦%  

٤،٢٢١،٢٣٩- ٦،٥٣٣،٩٣٩ ٢،٣١٢،٧٠٠ اإلیرادات األخرى  - ٦٥%  

٥٦٧،٨٤٨- ١،٠٤٥،٨٨٧ ٤٧٨،٠٣٩ المصروفات األخرى  - ٥٤%  

األخرىالربح (الخسارة) من األعمال   ٥،٤٨٨،٠٥٢ ١،٨٣٤،٦٦١ - - 

+٢،٢٠٥،٦١٦ ٣،٣٦٥،٤٤٧ ٥،٥٧١،٠٦٣ صافي الخسارة  +٦٦%  

   -وتتلخص نتائج الشركة المالیة فیما یلي :

  % وذلك نتیجة النخفاض إنتاجیة القطاعات . ١٢انخفاض المبیعات بنسبة  -١    

  المصاریف اإلداریة . انخفاض% ناتج عن ١٥العملیات الرئیسیة بنسبة  تانخفاض مصروفا - ٢     

المصاریف % وذلك ناتج عن انخفاض ١٦الخسائر من العملیات الرئیسیة بنسبة  انخفاض - ٣     

  .  اإلداریة ، وكذلك انخفاض بعض عناصر التكالیف

ریال في عام  ٥٢٨٨١٧٣وجود مبلغ % وذلك نتاج عن ٦٥اإلیرادات األخرى بنسبة  انخفاض -٤   

  من بیع حصة الشركة في شركة اإلحساء للصناعات الغذائیة  . ناتج أرباح محققة  ٢٠١٢

  بیع ونفوق األبقار خسائر  انخفاض% وذلك ناتج عن ٥٤انخفاض المصروفات األخرى بنسبة  - ٥     

خالل أرباح محققة وجود % عن العام السابق وذلك ناتج  عن ٦٦خسائر السنة بنسبة  زیادة -٦   

 . حصة الشركة في شركة اإلحساء للصناعات الغذائیةمن بیع ناتجة  ٢٠١٢عام 

مطابقة المعاییر المحاسبیة المستخدمة لدي الشركة مع المعاییر الصادرة من الھیئة  )٦(

  : للمحاسبین القانونیین السعودیة

بین المعاییر المحاسبیة المستخدمة في الشركة وتلك الصادرة عن  اختالفال یوجد 

  القانونیین.الھیئة السعودیة للمحاسبین 
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: الرئیسيمحلھا ورأس مالھا وأنشطتھا  التابعة) أسماء الشركات ٧(  
 

  
  

  -) تفاصیل األسھم وأدوات الدین للشركات التابعة :٨(

  أي أسھم أو أدوات دین للشركات التابعة. دال یوج        

  

  -: وصف لسیاسة الشركة في توزیع أرباح )٩(

-یلي:علي توزیع األرباح كما  ) تنص٤١المادة ( لشركةاالنظام األساسي          

  شرعًا.تجنب الزكاة المفروضة  

  نظ��امي ویج��وز للجمعی��ة العام��ة    احتی��اطيم��ن األرب��اح الص��افیة لتك��وین    %١٠تجن��ب

 المال.س أالمذكور نصف ر االحتیاطيتي بلغ مالعادیة وقف ھذا التجنب 

  المال.س أمن ر %٥یوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولي للمساھمین تعادل 

  ة مجلس اإلدارة ویوزع الباقي بع�د ذل�ك عل�ي    أمن الباقي لمكاف %٥یخصص بعد ماتقدم

 األرباح.المساھمین كحصة إضافیة في 

          فال یوجد توزیع أرباح عن ھذا العام وذلك لحین تغطی�ة تل�ك    مبقاةونظرا لوجود خسائر  

  اهللا .الخسائر بإذن 

  -: التصویتمصلحة في فئة األسھم ذات األحقیة في  أليوصف  )١٠(    

م أي مصلحة في فئة األسھم ذات ٢٠١٣دیسمبر ٣١ال توجد خالل العام المالي المنتھي في

مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین وأزواجھم  ءعدا أعضااألحقیة في التصویت تعود ألشخاص ( 

  . )  وأوالدھم القصر

الشـــركة             أسم
النشاط 
 الرئیسي

  
بلد 

  التأسیس
المحل 
 الرئیس

 المال رأس

نسبة  
المساھمة 
في رأس 

 المال

 الدواجـن تأصیلشـــركة 
إنتاج الصوص 

 واألمھات
 %٦٫٤٥ ٢٣،٢٥٠،٠٠٠ الریاض  السعودیة

 الشركة الوطنیة إلنتاج البذور
إنتاج وتسویق 

 البـذور
 %٢٫٨٠ ٢٩،٥١٥،٢٠٠ الریاض  السعودیة

 األلبانالشركة المتحدة لمزارع 
تجارة األدویــة 

 البیطریة
 %٨٫٢٨ ٧،٢٥٠،٠٠٠ الریاض  السعودیة
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                      نسب تملك أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین وأوالدھم القصر وزوجاتھم في ) ١١(   

        -: سھم الشركةأ          

 فينسب تملك أعضاء مجلس اإلدارة في أسھم الشركة وأي تغییر یبین الجدول التالي 

  .م٢٠١٣ تلك المصلحة خالل السنة المالیة لعام

 م
مجلس اإلدارة وكبار  أسماء أعضاء

 التنفیذیین

إجمالي 
عدد 

األسھم 
في بدایة 

 العام

نسبة الملكیة في 
 بدایة العام

صافي 
تغییر 
األسھم 
خالل 
 العام

نسبة 
التغیر 
خالل 
 العام

إجمالي 
عدد 

األسھم 
في نھایة 

 العام

 نسبة الملكیة في نھایة العام

 %٠٫٠١٣٣ ١٠٠٠ ٠ ٠ %٠٫٠١٣٣ ١٠٠٠ المعیوف مإبراھیم بن عبد الكری ١

 %٠٫٠١٣٣ ١٠٠٠ ٠ ٠ %٠٫٠١٣٣ ١٠٠٠ نجالء بنت فھد أبو نیان ٢

  %٠٫٠١٣٣  ١٠٠٠  ٠  ٠  %٠٫٠١٣٣  ١٠٠٠  محمد بن احمد الغانم  ٣

 %٠٫٠١٣٣ ١٠٠٠ ٠ ٠ %٠٫٠١٣٣ ١٠٠٠ المعیوف ممحمد بن عبد الكری ٤

  

وزوجاتھـــم ملحوظة: زوجات أعضاء مجلس اإلدارة وأوالدھم القصر وكبــار التنفیــذیین 

  وأوالدھـــم القصــــر ال یملكون أي أســھم من أســھم الشــــركة.

  -: المعلومات المتعلقة بالقروض )١٢(

ال یوجد علیھا أي قروض ألي جھة سواء كانت واجبة السداد أو غیر  ھتقر الشركة بأن -

 واجبة السداد.

 

    أو وأي أوراق مالیة تعاقدیة عداد أي أدوات دین قابلة للتحویل أوصف لفئات و )١٣(

  -: إصدارھا تم ھأو حقوق مشابھ اكتتابمذكرات  حق   

أو أو اى أوراق مالیة تعاقدیة ال یوجد أي أدوات دین قابلة للتحویل إلي أسھم  -

أصدرتھا الشركة أو منحتھا خالل السنة  حقوق مشابھةأو  اكتتابمذكرات حق 

  . م٢٠١٣دیسمبر ٣١  المالیة المنتھیة في 
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            أس��ھم ىبموج��ب أدوات دی��ن قابل��ة للتحوی��ل إل��     اكتت��ابوص��ف ألي حق��وق تحوی��ل أو    )١٤( 

  -:منحتھا الشركة             

أوراق مالیة تعاقدیة أو مذكرات ال یوجد أي أدوات دین قابلة للتحویل إلي أسھم أو  -     

خالل السنة المالیة الشركة اكتتاب أو حقوق مشابھھ أصدرتھا أو منحتھا حق 

  م .٢٠١٣دیسمبر ٣١ في المنتھیة 
  

وص��ف ألي اس���ترداد أو ش���راء أو إلغ���اء ألي أدوات دی��ن قابل���ة لالس���ترداد م���ن جان���ب    )١٥(

  -الشركة :

م أي استرداد أو إلغاء من ٢٠١٣دیسمبر ٣١ال یوجد خالل العام المالي المنتھي في -

  لالسترداد.جانب الشركة ألي أدوات دین قابلة 

  -: التي عقدت خالل السنة المالیة وسجل الحضور مجلس اإلدارة تعدد اجتماعا )١٦(
  

 االســـــــم م
  االجتماع األول

  
١٧/٤/٢٠١٣  

  االجتماع الثاني
  

٣١/١٠/٢٠١٣   
 اإلجمالي 

 ٢  √ √ المعیوف مإبراھیم بن عبد الكری ١

 ٢  √ √ نجالء بنت فھد أبو نیان ٢

 ٢  √ √ الغانممحمد بن احمد  ٣

 ٢  √ √ المعیوف ممحمد بن عبد الكری ٤
  

  .م  ١٢/١/٢٠١٣بتاریخ  محمد بن احمد الغانم انضم للمجلس -
  

 ھ��امعلوم��ات تتعل��ق ب��أي عق��ود تك��ون الش��ركة طرف��ًا فیھ��ا وتوج��د أو كان��ت توج��د فی   )١٧(

أو الم�دیر الم�الي    التنفی�ذي مصلحة جوھریة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو ال�رئیس  

  -: منھمعالقة بأي  وأو أي شخص ذ

تقر الشركة بأنھ التوجد أیة عق�ود ب�ین الش�ركة وب�ین أح�د أعض�اء مجل�س اإلدارة أو         -   

  الرئیس التنفیذي أو المدیر المالي أوأي شخص ذو عالقة ألي منھم.
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  أح��د كب��ار   تن��ازل بموجب��ة أح��د أعض��اء مجل��س اإلدارة أو    أتف��اقبی��ان ألي ترتیب��ات أو   )١٨(

  -: أي راتب أو تعویض التنفیذیین عن

 تنازل بموجب�ة   أتفاقم ، أي ترتیبات أو ٣١/١٢/٢٠١٣الیوجد خالل العام المنتھي في -

  . من أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفیذیین عن أي راتب أو تعویض حدأي أ  

  تنازل بموجبھ أحد المساھمین عن أي حقوق في األرباح أتفاقبیان ألي ترتیبات أو  )١٩(

   تنازل بموجبة أح�د   أتفاقأي ترتیبات أو ، م ٣١/١٢/٢٠١٣الیوجد خالل العام المنتھي في -

  . المساھمین عن أي حقوق في األرباح    

  -أو ضرائب أو رسوم أو مستحقات أخرى: لسداد أي زكاة ةالنظامیة المستحقبیان بقیمة المدفوعات  )٢٠( 

 م والتي  ٢٠١٣الجدول التالي یبین قیم المدفوعات النظامیة المستحقة على الشركة للعام   

     تشتمل على رسوم التأشیرات والجوازات والزكاة الشرعیة وأقساط المؤسسة العامة     

      المستحقات عدا مبلغ الزكاة للتأمینات االجتماعیة والرسوم األخرى وتم سداد جمیع     

  . الشرعیة لم یتم سدادة    

مـ ٢٠١٣ المصـــروف م  

 ٢٧٢،٩٦٥ زاتاتأشیرات وجو 1

 ٨،٧٤٨،٩٠٧ مصلحة الزكاة والدخل 2

 ٤٥٨،٨١٧ االجتماعیة للتأمیناتالمؤسسة العامة  3

 - مدفوعات أخري 4

ریال ٩،٤٨٠،٦٨٩   اإلجمالي  
  

  -: ھا لمصلحة موظفي الشركةئتم إنشا احتیاطیاتأو  استثماراتبیان بقیمة أي  )٢١(

 لمص�لحة م�وظفي الش�ركة خ�الل     احتیاطی�ات أو أي  اس�تثمارات لم تقم الشركة بإنش�اء أي  

  . م٣١/١٢/٢٠١٣العام المنتھي في

  -: م٢٠١٣لعام إقرارات مجلس اإلدارة  )٢٢(

  الصحیح. ) أنھ تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل( أ

  ن نظام الرقابة الداخلیة أعد علي أسس سلیمة وتم تنفیذه بفاعلیة.أ(ب) 

  (ج) انھ ال یوجد أي شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطھا.
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 توج��د أي مالحظ��ات أو تحفظ��ات عل��ي الق��وائم المالی��ة الس��نویة م��ن قب��ل المحاس��ب        ال  )٢٣(

  . القانوني

  . للشركةالمحاسب القانوني  باستبدالة من مجلس اإلدارة یالیوجد أي توص )٢٤(

  -: الئحة حوكمة الشركاتالمعلومات الواجب اإلفصاح عنھا بموجب  )٢٥(

تعمل الشركة على تطبیق ما تضمنتھ الئحة الحوكمة الصادرة عن ھیئة السوق المالیة  

  والجدول التالي یوضح الفقرات التي التزال غیر مطبقة وأسباب عدم التطبیق .

  

: عدم التطبیقتطبق وأسباب لم األحكام التي (أ)   

 

-(ب) أسماء الشركات المساھمة التي یكون عضو مجلس اإلدارة عضو في مجلس إداراتھا:   
 

 ىالمساھمة األخرالعضویة في مجالس الشركات  ةــالوظیف االسم م

 الشركة الوطنیة للتسویق الزراعي (ثمار) رئیس مجلس اإلدارة المعیوف مإبراھیم بن عبد الكری 1

 الشركة الوطنیة للتسویق الزراعي (ثمار) عضو مجلس اإلدارة نجالء بنت فھد أبو نیان 2

 الشركة الوطنیة للتسویق الزراعي (ثمار) اإلدارةعضو مجلس  المعیوف ممحمد بن عبد الكری ٣

  
  
  
  
  

 الفقرة رقم المادة
تطلبات الواردة في مال

 الالئحة
  التطبیقسبب عدم 

 المادة الثالثة
جزء من 

 الفقرة

الحق في الحصول علي 

نصیب من موجودات 

 الشركة عند التصفیة

لم ینص علیھا النظام األساسي للشركة وجاري تعدیل ھذه المادة بعد 

 إقرار الجمعیة العامة غیر العادیة لھا .

  ب  ةالمادة السادس
 تاعتماد التصوی

  التراكمي

ت التراكمي ، وجارى التصویلم ینص على  للشركة األساسي النظام

تعدیل ھذه الفقرة ومن ثم عرضھا على المساھمین فى الجمعیة العامة 

  غیر العادیة إلقرارھا والعمل بھا بعد الموافقة علیھا . 
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  -: التاليعلي النحو  أعضائھتشكیل مجلس اإلدارة وتصنیف ) (ج  
  

  االسم الوظیفة العضویة تصنیف

 المعیوف مإبراھیم بن عبد الكری رئیس المجلس          مستقل

 نجالء بنت فھد أبو نیان  نائب رئیس المجلس مستقل

  محمد بن احمد الغانم العضو المنتدب تنفیذي

 المعیوف ممحمد بن عبد الكری عضوا مستقل

 

  م . ١٢/١/٢٠١٣بتاریخ  محمد بن احمد الغانم انضم للمجلس -

        

         لجان مجلس اإلدارة الرئیسیة ومھامھا ورؤسائھا وأعضائھا  تمختصر الختصاصاوصف  (د)

  -: اعدد اجتماعاتھو   

  
      

  : والتدقیقلجنة المراجعة (أ)   
  

على المراجعة الداخلیة بالشركة ودراسة التقاریر المالیة  باإلشرافتقوم اللجنة  

، والتحقق من كفاءة  كفاءتھاالدوریة وتقاریر المراجعة الداخلیة والخارجیة ومدى 

الداخلیة واختیار مراجع الحسابات الخارجي ومتابعة أعمالھ والتحقق من  نظم الرقابة

كفایة األنشطة الرقابیة في الشركة وفاعلیتھا وتقویم فاعلیة تقدیر الشركة للمخاطر 

عدد اجتماعات لجنة المراجعة ، والمحتملة وكیفیة مراقبة ومواجھة ھذه المخاطر

  -) اجتماعات كما یلي :٥كانت  (

 عدد االجتماعات الصفــة االســـــــــــــــــــــــــــــــــم م

1 
 ٥ رئیس اللجنة  بن صالح السبتى سعد      

2 
 ٥ اعضو ونیانبنجالء بنت فھد أ     

3 
 ٥  اعضو ھشام بن أحمد الشلفان     
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  : والمكافآتلجنھ الترشیحات  )ب(     
  

وفقا  اإلدارةلعضویة مجلس  المطلوبةبالمراجعة السنویة لالحتیاجات  اللجنةتقوم 

ورفع التوصیات في شان  اإلدارةومراجعة ھیكل مجلس  المعتمدةللسیاسات والمعاییر 

 أعضاء ومكافآتووضع سیاسات واضحة لتعویضات  إجراؤھایمكن  التيالتغییرات 

عضاء المستقلین ألا استقاللیةمن  سنويكد بشكل أوكبار التنفیذیین والت اإلدارةمجلس 

 دوعد،  أخرىویة مجالس ـكل عضـكان یش العضو إذاح ـدم تعارض مصالــوع

  -) كما یلي :٢اجتماعات لجنة الترشیحات والمكافآت كانت (

 االجتماعاتعدد  ةــــــــالصف االســــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 ٢ رئیس اللجنة نجالء بنت فھد أبو نیان 1

 ٢ عضوَا المعیوف ممحمد بن عبد الكری 2

 ٢ عضوَا المعیوف مإبراھیم بن عبد الكری 3

  

  

  - : والتعویضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین ) تفصیل عن المكافآت(ھـ 

  

ملحوظة: كبار التنفی�ذیین الخمس�ة المش�مولین بالتص�نیف ال�وارد ف�ي الج�دول أع�اله م�ن ض�منھم           

  . الرئیس التنفیذي والمدیر المالي

  

  

  

  

  

 البیـــــــــــــــــــــان
 سأعضاء مجل

 اإلدارة التنفیذیین

أعضاء مجلس اإلدارة 

 غیر التنفیذیین

كبار 

 التنفیذیین

 ١٣٤١٥٦٧ - - الرواتب والتعویضات

 ٣٣٠٠٠ ٥٧٠٠٠ ٦٠٠٠ البدالت

الدوریة والسنویة المكافآت  - - - 

 - - - الخطط التحفیزیة

أو سنوي تدفع بشكل شھري عیني أو نقدي أي تعویض  - - - 
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  قید احتیاطي مفروض على الشركة من الھیئة أو من أي جھة  أي عقوبة أو جزاء أو(و)  

  -إشرافیة أتنظیمیة أو قضائیة أخرى :       

ال یوجد اى جزاء أو قید احتیاطي مفروض على الشركة من الھیئة أو من اى جھة   

  م .  ٢٠١٣إشرافیة أو تنظیمیة أو قضائیة خالل عام 

  -ءات الرقابة الداخلیة بالشركة :نتائج المراجعة السنویة لفعالیة إجرا(ز) 

تقوم لجنة المراجعة بدراسة التقاریر الدوریة عن تقییم إجراءات الرقابة الداخلیة  

ومتابعھ تشغیل الرقابة الداخلیة ومعالجة أوجھ القصور في الرقابة التي یتم اكتشافھا 

ل العام واشتملت خطة المراجعة التي تمت خال ،وتتخذ اإلجراءات المصححة الالزمة 

  -م على األتي :٢٠١٣

 فحص القوائم المالیة . -١

والمطابقة العینیة لألصول الثابتة والموجودات التحقق من سجالت األصول  -٢

 .والموجودات مع السجالت 

 .العمالء والموردین التحقق من أرصدة  -٣

 جرد المخازن .من التحقق من الدورة المستندیة للمشتریات والمخازن و -٤

 إجراءات دورة المبیعات .التحقق من  -٥

 التحقق من الدورة المستندیة للنقدیة وجرد الخزینة ومطابقة حسابات البنوك . -٦

 فحص المستندات الخاصة بالمصروفات واإلیرادات. -٧

 . مراجعة العقود واالتفاقیات التي أبرمتھا الشركة مع جھات خارجیة -٨

 للشركة .التأكد من سالمة تطبیق األنظمة واللوائح الداخلیة  -٩

نتائج المراجعة التي تمت عدم وجود أي مالحظات جوھریة تؤثر على  توقد أظھر

  أنشطة الشركة .
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  -: ( خدمة المجتمع) االجتماعیةأنشطة المسئولیة 

إدراكا من الشركة لدورھا في خدمة المجتمع علي المستوي المحلي والوطني فلقد ظلت 

 االجتماعیةالشركة عبر السنوات الماضیة تطلع بمسئولیتھا تجاه أنشطة المسئولیة 

الرامیة إلي تحقیق التنمیة المستدامة  ةوالمصلحة العامة واإلسھام  الفعال في خطط الدول

  -: یلي من خالل ما

 عن الري میاهتزام بمقررات السیاسیة الزراعیة والمائیة للدولة من خالل ترشید االل -١

  . الزراعةأفضل وسائل الري في  استخدامطریق 

 . تحقیق األمن الغذائي من خالل إستثمارتھا فيالمساھمة  -٢

 . المبیدات استخدامااللتزام بالمحافظة علي البیئة والصحة العامة من خالل الحد من  -٣

 . بالمنطقةتقدیم التدریب الصیفي لطالب المدارس المتوسطة والثانویة  -٤

لھم بخصوص الرعایة  االستشاراتبالمنطقة من خالل تقدیم  واإلبلخدمة أصحاب األغنام  -٥

 البیطریة لحیواناتھم.

المساھمة الفعالة في توظیف الشباب السعودي من خریجي الجامعات والمعاھد العلیا  -٦

 والمدارس.

سات العلیا كمساندة من الشركة لبرامج البحث المساعدة والبیانات لطالب الدرتقدیم ا -٧

  العلمي.

  -  : اإلدارةمقترحات مجلس    

  م .٢٠١٣الموافقة عل ما جاء بتقریر مجلس اإلدارة لعام  : أوال 

الموافقة على تقریر مراقب الحسابات الخارجي عن الفترة المنتھیة بتاریخ  : ثانیا 

  . م ٣١/١٢/٢٠١٣

و قائمة الدخل  ٣١/١٢/٢٠١٣المصادقة على المیزانیة العمومیة للشركة المنتھیة في  : ثالثا 

  . الفترةعن نفس 

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالھا خالل الفترة المنتھیة  : رابعا       

  . م٣١/١٢/٢٠١٣في
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  ، رشحین من قبل لجنة المراجعة: اختیار مراجع حسابات خارجي من بین المخامسا       

تحدید والبیانات الربع سنویة و، م  ٢٠١٤لمراجعة القوائم المالیة للعام المالي 

  . أتعابھ

وفى الختام یسر مجلس اإلدارة أن یتقدم بوافر الشكر والعرفان إلى مقام خادم 

م الحرمین الشریفین وسمو ولى عھدة األمین وحكومتنا الرشیدة لما تقدمة من دع

ومؤازرة لشركتنا وللشركات العاملة في نفس المجال ، كما یسر المجلس تقدیم 

شكره لجمیع مساھمي الشركة على الثقة التي أولیتموھا لنا لخدمة الشركة ، 

 والشكر موصول لجمیع العاملین بالشركة على جھودھم . 

                                     واهللا ولى التوفیق ،،                  

  مجلس اإلدارة                                                                             
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