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تحويل الخساره إلى ربح ) في صافي الربح/الخسارة( 

 مقارنة في السنة السابقة
 2015مبيعات عام  نمو المبيعات عن العام السابق

(  ( وعو  لاير
 

 (لاير وعو   )

( مليون 2.47من خسارة )

 ( مليون8.95إلى ربح )
+20% (23.28) 

 نمليو       

---------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 
 

تحويل الخساره إلى ربح ) الربح/الخسارة ( من العمليات 

 يسية مقارنة في السنة السابقةالرئ
( 18.25تخفيض تكلفة المبيعات من )

  ( مليون ر.س15.07مليون ر.س إلى )

ليون ( م4.31من خسارة )

 ون( ملي1.63إلى ربح )
-17%  

+312% 

+20% 

+603% 

-17% 

+20% 
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 المحترمين                                  )شادكو(    شركة الشرقية للتنمية السادة / مساهمي

 وبعد،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ... 

التقرير بكل شفافية  أيديكموأن يضع بين يسر مجلس اإلدارة أن يرحب بكم أجمل الترحيب  

, حيث  على محتوياتةموافقة وال لمناقشتهالمقدم لجمعيتكم الموقرة و, م 2015السنوي لعام 

 .خالل هذا العام الرأسماليةواالستثمارات  والمالي التشغيليالشركة  أداءنستعرض معكم 

 تطبيق عملية التحول االستراتيجي للشركة لتكون كما يتضمن التقرير على ملخص حول

كوين حوكمة الشركات واالفصاحات ذات العالقة بتتطبيق  آلياتو بمصاف الشركات الناجحة

 كبار التنفيذيين ومكافآتومهامها  عنة المنبثقةواللجان  ومهامهتة أومكاف اإلدارةمجلس 

كما يصاحب هذا التقرير  الئحة حوكمة الشركات ,مع رارات المجلس ومدى توافق الشركة وإق

 الماليعن العام  الخارجيالمرفقة لها وتقرير المراجع  واإليضاحاتالحسابات الختامية المدققة 

 أماميكلل جهودنا بالنجاح , ونتعهد  أنم , سائلين المولى عز وجل  31/12/2015 فيالمنتهى 

 في التطوير والدفع بالشركة لألمام . بان نستمر وأمامكمهللا 

 : )إدارة التحول( عملية التحول االستراتيجي

ية من خالل حإن ادارة التحول هي ببساطة تحويل الشركات الخاسرة والمتعثرة الى تحقيق الرب

ايجاد سبل ممنهجة لمعالجتها وتصحيح األخطاء التي يمكن أن تؤدي الى شق طريقها لتوليد 

 الربح مرة أخرى.

،  م16/4/2014بتاريخ  في الجمعية العمومية انتخاب أعضاء المجلس للدورة الحالية حين تم

 ، حيث م2007نذ عام في ذلك الحين كانت الشركة قد تكبدت خسائر متراكمة لألعوام السابقة م

كانت الشركة تعاني بشكل رئيسي من إرتفاع تكاليف االنتاج والمبيعات مقارنة بإجمالي الدخل 

تم استخدام االحتياطي من رأس المال في الجمعية  الناتج من عمليات النشاطات الرئيسية.

ل الشركة االمذكورة إلطفاء الخسائر المتراكمة لكي ال تزيد عن خمسون بالمائة من رأس م

 المتعثرة هي شائعة بالنسبة للشركات) إدارة التحول( مليون لاير. مثل هذه العملية  75والبالغ 

في جميع أنحاء العالم وتتطلب حلول ممنهجة للتعامل معها ومعالجتها من خالل ادارة المنظمة 

معية عمد مجلس االدارة الحالي عند انتخابه في ج .باسلوب ممنهج لترتفع من االعماق

وبوضع خطة التحول وتنفيذها  ن العمومية بأن يقوم بقبول التحدي إلحياء الشركةميالمساه

  وتحقيق االهداف المرجوة.
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نظرة عامة على األسباب التي أدت لتعثر الشركة الشرقية للتنمية وتكبدها الخسائر ألعوام 

 متتالية :

 : أسباب خارجية -1

ن اتجاه الصناعة الزراعية والوضع اإلقتصادي المنوط االسباب الخارجية هي التي قد تنجم ع

 : أهمها ومن الى فشل الشركة في تحقيق الربحيةبها والتي أدت 

 لبان منالنهائي لألالمنتج سعر  تثبيتالحليب الخام في ظل  إلنتاجالمدخالت  أسعارارتفاع  -أ

 .م2006وزارة التجارة في عام  قبل

استهالك مخزون المياه الجوفية ، قامت الشركة في السنوات  في ظل توجه الدولة نحو تقنين -ب

الماضية بتقليل انتاجها لألعالف الخضراء والذي يعتبر من أحد أهم األنشطة الرئيسية وبالتالي 

 . انخفاض الدخل

 المنافسة في أسعار العرض ، حيث أن المنافسة في السوق المحلي لأللبان وخصوصا من  - ج

تي لديها معيار اقتصادي مثل تكلفة االنتاج. وأدت الى عجز الشركة الشرقية الشركات الكبرى ال

 في تحقيق الربحية المرجوة وتراجعها.

 : األسباب الداخلية  -2

شلها في تحقيق الربحية ومن أهمها كما يوحي اسمها هي أسباب داخل الشركة التي أدت لف

واضحة إلتجاه الصناعة الحالية  رة مستقبليةاالدارة الغير فعالة للمشاريع الحالية وعدم وجود نظ

 وفقدان الضوابط والتوقعات المالية والتكاليف المرتقبة.

 :التحول االستراتيجي إدارة  لمراحل تنفيذي فيما يلي ملخص

 : أوال: تقييم الوضع الراهن

ل إدارة هي أول خطوة للتشخيص لمعرفة ما إذا كان التلف قابل لإلصالح أم ال ليتسنى القيام بعم

حيث تم النظر عن كثب علي العمليات داخل المنظمة ليتقرر وضع اإلجراءات ،  التحول

ً  المناسبة  : . ويمكن تلخيصها على النحو التالي التي يمكن اتخاذها الحقا

: يعتبر الحليب الخام هو المنتج األساسي للشركة الشرقية للتنمية في الوقت الحالي،  المنتج -أ

. عمدت الشركة خالل عام  نتاجه كانت تفوق مبيعاته في السنوات الماضيةحيث أن تكلفة ا

الى تقليل تكاليف االنتاج من خالل ايجاد بدائل أمثل وبتكلفة أقل في شراء مواد التغذية  م2015

، حيث يقدر  المتدنية اإلنتاجيةواعادة ترتيبه عن طريق اعادة تقييم األبقار ذات  لقطيع األبقار

. عالوة  عن العام الماضي %32بأقل بنسبة  م2015شراء مواد التغذية في عام سعر تكاليف 



 
 
 
 

 
 

 8الصفحة م                                                        2015اإلدارة  للعام  ستقرير مجل
 

الى زيادة الحقول الزراعية لبيع منتجاتها في  م2015على ذلك عمدت الشركة في مطلع العام 

 السوق المحلي لزيادة الدخل.

، حيث تم : من أهم الخطوات بمحاذاة تقليل التكاليف هي زيادة اسعار البيع أسعار البيع – ب

عن أسعار البيع لألعوام  %12بزيادة تقدر نحو  م2015ابرام عقود جديدة في مطلع العام 

 السابقة .

تعاني الشركة في األعوام السابقة من مشاكل في التدفق النقدي مما ادى : السيولة النقدية  – ج

الستفادة من الى صعوبة في الحفاظ على العمليات بشكل سلس. وعلى ذلك عمدت الشركة الى ا

الموارد المتاحة لخلق سيولة تمكنها من تحريك عجلة عمليات التشغيل وتسديد التزاماتها نحو 

 الموردين وغيرهم من ذوي العالقة.

العاملين بالشركة  كفاءاتكانت الخطوة األولى في هذا الصدد هي تحديد  الموارد البشرية : -د 

بهم ، وتم ذلك من خالل عمل مقابالت شخصية عمال المنوطة ألدارات في اإلومدى فعالية ا

ليتسنى معرفة اماكن الخلل  دارات وحصر األنماط المتككرة الناتجة منهاإلللعاملين في مختلف ا

وظائف في مناصب  باستحداث م2015قامت الشركة منذ مطلع العام  .من وجه نظر العاملين

 االستعانةاحة في الشركة وتمت كليفات وتعيينات للموارد البشرية المتتشاغرة عن طريق 

شخاص من ذوي الخبرة في المجال الزراعي أ واستقطاب استشارية جهاتبخبرات عن طريق 

 لعمل في الشركة.بعض الموظفين السابقون ل واسترجاع والحيواني

 : ثانياً : استقرار األزمة

الية واإلدارية تم ايجاد حلول مالية وإدارية بشكل طارئ عن طريق إعادة هيكلة بسيطة للم

للحفاظ على توازنها والتعامل معها بسهولة ولضمان عدم خروجها عن السيطرة مما قد تؤدي 

ً هذه الحلول أدت الى إنشاء نافذة  الى تدهور العمليات في الشركة وأعمالها التجارية. أيضا

 زمة لتحريك عجلة عمليات الشركة.على السيولة الال لحصولالفرص ل

 )الرؤية المستقبلية(: اإلستراتيجيةعريف ثالثاً: إعادة ت

رؤية مجلس اإلدارة المستقبلية للشركة أن تكون في مصاف الشركات الرائدة في مجال 

ويكون لها دور واضح وفعال في تحقيق األمن الغذائي للمملكة والحيوية الصناعات الغذائية 

ظة على الدور الحقيقى التى فمحاوالولمنطقة الخليج العربي ولها دور داعم لالقتصاد الوطني 

 الشركة . انشئت عليه
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 : تحسين المنتجات : رابعا

عمل البحث طريق  سين جودة المنتج عنحالى ت م2015العام منذ بداية اإلدارة مجلس عكفت  

في تحسين مزرعة األبقار معايير الجودة واالستعانة بخبرات داخلية وخارجية والتطبيق ل

 لهمما كان القديمة الموجودة في الشركة،  والمعدات آلالتااحالل تم  والحقول الزراعية. كما

ر تخفيض تكاليف التشغيل. وسعياً نوعية المنتج مع األخذ باإلعتبا في تحسين اإليجابير االث

تم شراء مصنع لبسترة الحليب  الرئيسي الحالي ) الحليب الخام( ن جودة المنتجيتحسمواكبة ل

 .م2016شغيله خالل منتصف عام وت إلقامته العمل وجارى

 : المالية : اعادة الهيكلة خامسا

 تعانى منها الشركة خالل الفترات الماضية عدم توفر االموال التيالرئيسية  المشاكلكان من  

قام المجلس ببيع حصة الشركة في  وتحسينه. لالستمرار في االنتاج الكافيبالقدر  والسيولة

تم من للنهوض بالعمليات التشغيلية والتي البيع سيولة كافية الدواجن وحقق من  تأصيلشركة 

نظام التبريد في و البنية التحتية لمزرعة األبقار خاللها زيادة عدد الحقول الزراعية وتحسين

للموردين والسداد تامين مركزات االعالف وقطع الغيار ضمان ووصيانتها المحالب و الحظائر

ً والحصول على اسعار منافسة   . المالي ةمركز الشركفي تقليل التكاليف وتحسين  سعيا

 : الطبيعيالوضع  إلى: العودة  سادسا

ً اليق  ل عن عام مالي كامل لتظهر ان عملية التغيير تعتبر عملية طويلة األمد وتستغرق وقتا

 األهداف المرجوةحقيق تمتد من ثالث الى خمس سنوات للعودة بالمسار الصحيح وتبوادره و

تمكنت الشركة . م ٢٠١٥ات الشركة خالل العام  التماس النتائج اإليجابية في عمليهللا وتم بحمد

من كسب ثقة الموردين  الطبيعيعودة الى وضعها للالالزم  النقديمن الحصول على التدفق 

الجهود  وبذلساس باألمان والموظفين مما كان له االثر اإليجابي في تحسين بيئة العمل واالح

كة ولضمان استدامة النجاح بالنهوض في العمليات ستقوم الشر .الداء القوىللحفاظ على ا

بشكل دوري  العمليات شئون ضمن مهامها اإلشراف ومتابعة باستحداث لجنة تنفيذية والتي من

وأيضاً العمل على تحقيق الرؤية المستقبلية للشركة لتكون في مصاف الشركات المساهمة العامة 

 . طنيالو لالقتصادالداعمة 
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 -: للشركة القائمة صف ألهم أنواع األنشطة الرئيسيةو -1

 : الحيوانياإلنتاج  )أ(

 الحليب الخام  

وم ـوتق رـلت 6,900,000ة ــع للشركـار التابـروع األبقــام من مشـيب الخــاج الحلـغ إنتـبل

غ ـا بلـكم ,ة ـل المملكـداخ واألجبان انـات األلبـام لشركـيب الخـة بتسويق الحلـالشرك

بزيادة في إنتاج البقرة من الحليب رأس  1744نهاية العام ار في ـع األبقـي قطيـإجمال

خالل العام  ٪15والمتوقع أن يزيد عدد القطيع بنسبة  ,عن العام السابق   %13بمعدل 

 مبيعات الشركة . إجماليمن  % 60وتساهم مبيعات الحليب بنسبة  م2016

 العجول والعجالت 

 836 رأس مقسمة إلى 1654ول و العجـالت عـدد ـالل العـام من العجـبلغ إنتـاج الشركة خ       

 وتساهم مبيعات , رأس 1608 نهاية العام فيوقد بلغ قطيع العجالت  ، عجله 818عجـل و 

 . الشركةمبيعات  إجماليمن  % 11العجول والعجالت بنسبة 

 -: الزراعياإلنتاج  )ب(

  البرسيم: 

طن تستخدم  6500هكتار برسيم وقد بلغت الكمية المنتجة  496شركة بزراعة قامت ال

وتساهم الماشية وتجار األعالف بالمنطقة  والبيع على مربي في تغذية قطيع األبقار

 . من اجمالى مبيعات الشركة %17مبيعات البرسيم بنسبة 

 الرودس :  

طن تستخدم  4400منتجة هكتار رودس وقد بلغت الكمية ال 277بزراعة  قامت الشركة

وتساهم   تجار األعالف بالمنطقةالماشية و مربىوالبيع علي في تغذية قطيع األبقار 

 مبيعات الشركة . إجماليمن  % 11مبيعات الرودس بنسبة 

 

 : الذرة الجيزانية 

طن تستخدم  355هكتار ذرة جيزانية وقد بلغت الكمية المنتجة  80قامت الشركة بزراعة 

طيع األبقار والبيع على مربى الماشية وتجار األعالف بالمنطقة وتساهم مبيعات في تغذية ق

 من إجمالي مبيعات الشركة . %1سبة الذرة الجيزانية بن
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 -:والتوقعات المستقبلية والمخاطر والقرارات المهمةصف الخطط و  -2

         الستفادةارة ضرو مجلس إدارة الشركة ىرأ الراهن خالل دراسة وضع الشركة من       

 والتوسع  ةاألكثر ربحي مشاريعلل االستثماراتالقصوى من الموارد المتاحة وجلب        

 وكذلك  ، والبيئيةعلى الموارد الطبيعية  السلبي التـأثيرعدم مراعـاة مع فيها        

 . اإلنتاجتوفير الموارد ومدخالت الذاتي في  االكتفاءمحاولة         

 : يليالخطط والقرارات ماومن أهم   

 تملك األرض المحياة:)أ( 

دماً في طلب تملك المساحة المحياة من األرض المخصصة المضي ق  قرر مجلس اإلدارة  -

كم 17الواقعه على بعد  3/6/1406/م وتاريخ 4/1016السامي رقم  االمربموجب  لها

 هـ2/9/1404وتاريخ  1209الدمام بالمخطط رقم  –ابوحدرية  –من مثلث الفاضلي

  . 2م 101,254,000مساحتها والبالغ 

هـ  بشان تمليك الشركة  8/7/1436بتاريخ (  319)صدور قرار مجلس الوزراء رقم  -

الجزء الذي احيتة فعال من مساحة األرض المسلمة لها بناء على األمر السامي رقم 

طالع " إن مجلس الوزراء بعد االوالذي نص على هـ  3/6/1406/م وتاريخ 4/1016

هـ ,  12/11/1435وتاريخ  46352برقم  الملكيعلى المعاملة الواردة من الديوان 

 فيهـ ,  17/10/1435وتاريخ  440037المشتملة على خطاب وزارة الزراعة رقم 

احيتة فعال  الذيشأن طلب الموافقة على تمليك شركة الشرقية للتنمية الزراعية الجزء 

/م 4/1016رقم  السامي األمرمة لها بناء على الزراعية المسل األرضمن مساحة 

, وبعد االطالع على نظام توزيع االراضى البور , الصادر هـ  3/6/1406وتاريخ 

 هـ . 6/7/1388( وتاريخ 26رقم )م/ الملكيبالمرسوم 

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

 الخبراء بمجلس الوزراء .

( وتاريخ 916وبعد االطالع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )

 هـ . 26/6/1436

 : يلييقرر ما 

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

حديث لالراضى المسلمة للشركة الشرقية للتنمية الزراعية , وتكليف مكتب  مساحي

 متخصص من قبل الوزارتين لتحديد المساحة المطلوب تملكها بعد إخراج ارياستش
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يشمل  أنوالزوايا واالنكسارات , على  واألطوال باإلحداثياتة المساحات غير المحيا

المعلومات التفصيلية عن المساحات المحياة حاليا , وتلك التى تم إحياؤها  المساحيالرفع 

 اآلبارلم تحى من قبل , كل على حدة , وتحديد  التي , وتلك اآلنسابقا وغير مستغلة 

 العاملة وغير العاملة .

( 214( من قرار مجلس الوزراء رقم )أوالالبند ) فيورد  وان يسرى ذلك على ما

 هـ . 4/5/1436وتاريخ 

تقدمة الشركة من صور جوية حديثة عن النشاط  ثانيا : قيام وزارة الزراعة بدراسة ما

 تها على ارض الواقع .ومطابق الزراعي

 اإلجراءاتغير المرخصة , التخاذ  اآلبارثالثا : قيام وزارة المياه والكهرباء بتحديد 

 النظامية الالزمة حيالها .

 ةآبار المراقبرابعا : قيام وزارة المياه والكهرباء باالطالع على قراءات مستويات مياه 

 الشركة للسنوات السابقة . أراضى في

المزروعات القائمة والمستقبلية ,  وأنواعم وزارة الزراعة بتحديد مساحات خامسا : قيا

( وتاريخ 335ظل قرار مجلس الوزراء رقم ) فيوخطط الشركة فى هذا الشأن , وذلك 

هـ , المتعلق بقواعد وإجراءات ترشيد المياه وتنظيم استخدامها فى  9/11/1428

 هجر في المملكة .المجاالت الزراعية فى جميع المدن والقرى وال

سادسا : إلزام الشركة بإعداد خطة تشغيلية لمنتجاتها الحالية والمستقبلية , وعلى ان تقوم 

 التأكدوزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء بدراسة تلك الخطة وإقرارها , بحيث يتم 

هناك والمستدام للمياه حتى اليكون  األمنتقنن السحب  التيمن وجود جميع الضمانات 

على مشاريع وزارة المياه والكهرباء لمياه الشرب من مواقع تلك الشركة  مستقبلي تأثير

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 

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

 المالية , بنسخة من الرفع المساحي لالراضى غير المحياة التي ستسحب من الشركة .

المشكلة في  -تاسعا : أن يكون إصدار توصيات اللجنة المركزية لتوزيع االراضى البور

فيما يتصل  الزراعة ووزارة المياه والكهرباءمن وزارة وزارة الزراعة من ممثلين 

بطلبات تملك الشركة لالراضى المسلمة إليها نظاما بإجماع أعضاء اللجنة . ويصدر 
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القرارات الالزمة وفقا  –بناء على توصيات اللجنة المركزية  –معالي وزير الزراعة 

  لنظام توزيع االراضى البور ".

خادم الحرمين الشريفين حفظة هللا ورعاة على تجاوبه  وجهت الشركة شكرها لمقام -

م , كما وجهت  14/3/2015السريع مع البرقية العاجلة التي أرسلتها الشركة بتاريخ 

قرار الموافقة على  إصدار قرارعلى  الموقر  الشكر والعرفان الشركة لمجلس الوزراء

 . التمليك

ها في إتمام شروط وإجراءات التمليك عمدت الشركة على استغالل جميع إمكانياتوعليه  -

 كما يلي :

قامت الشركة بمعالجة مواقع تجميع مياه الصرف الناتجة من عمليات الري بناء على  -

ع  وأعدت تقريراً في ذلك وسلمته إلى وزارة الزراعة في خطابها رقم (7)اإلجراء رقم 

حيث تم  ،م  5/8/2015هـ الموافق  20/10/1436م بتاريخ  107/2015م ر ت /

الري من  إعادةزراعة نبات المنجروف )القرم( والذي يرتوي بالمياه المالحة عن طريق 

خالل شبكات ري بالتنقيط المستمر ، وقامت الشركة بتطوير محاور وشبكات الري 

 ها لتقليل كميات المياه المنصرفة.ومراقبة صرف المياه الجوفية وتقنين

 ( 6) اتها الحالية والمستقبلية بناء على اإلجراء رقمأعدت الشركة خطتها التشغيلية لمنتج -

م بتاريخ  106/2015ع م ر ت /الزراعة في خطابها رقم  لوزارةوسلمتها 

 م . 5/8/2015هـ الموافق  20/10/1436

قامت الشركة بتسليم نسخة من تراخيص اآلبار لوزارة الزراعة في خطابها رقم ع م ر  -

م  بناء على اإلجراء  12/5/2015هـ الموافق  23/7/1436م بتاريخ  75/2015ت /

ً بأن جميع أبار الشركة  3رقم ) ( في قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعاله علما

 .بئر ٥٧والبالغ عددها مرخصة 

قامت الشركة بتسليم قراءات مستويات مياه أبار المراقبة في أراضي الشركة للسنوات  -

ي خطابها الموجه الى وزارة الزراعة رقم ع م ر ( ف 4الماضية بناء على اإلجراء رقم )

 م . 8/7/2015م الموافق  93/2015ت /

والشركة في انتظار قيام وزارة الزراعة بالرفع المساحي والتصوير الجوي حسب  -

 .بذلك  في صدد القيام الزراعة  ( حيث أن وزارة 2و  1اإلجرائيين رقم )
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 : )ب( البحث المستمر عن الموارد البشرية -

دائما الستقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية التي يحتاجها العمل للقيام  تسعى الشركة

ا ولتحقيق األهداف اإلستراتيجية، وتوفير برامج التدريب والتأهيل لموظفي بمهامه

 الشركة ووضع معايير قياس اآلداء لرفع كفاءتهم وتأهيلهم لألعمال المتاحة بالشركة .

 حفاظ على بيئة عمل إيجابية ومحفزة وذات إنتاجية عالية .تهدف إدارة الشركة ال -

 )ج( البحث عن استثمارات في القطاعات القائمة والنشاطات المستقبلية: -

الستثمار في زراعة ا تتطلع الشركة فيعلى ضوء تقنين زراعة األعالف الخضراء  -

ة زراعالوقف التدريجي لفي  االستمرارمع الخضروات من خالل تقنيات حديثة 

 األبقارقطيع  احتياجاتوذلك لتغطية واستيرادها  والرودس()البرسيم  األعالف الخضراء

مهتمة باالستثمار أيضاً تقوم الشركة حالياً بالبحث والتفاوض مع جهات  . التابع للشركة

في األنشطة المستحدثة لها وستقوم باإلعالن عنها في حين التوصل إلتفاقيات وتفاهم 

 بشأنها.

 

 -التوقعات المستقبلية والمخاطر :)ج( 

بالنسبة للمخاطر علي أنشطة الشركة فإن الشركة عرضه لها مثل أي شركة أخري تعمل  -

يكتنف هذا النشاط  مامثل وقف زراعة األعالف الخضراء وفي نشاط زراعي وحيواني 

 مدخالت اإلنتاج ,أسعار ارتفاعوكذلك  الجوية والطقس ,مخاطر مثل التغيرات من 

ولكن لدي الشركة جملة من السياسات  االئتمان ,وكذلك مخاطر السيولة , طر مخا

المخاطر من شأنها بإذن هللا الحد من التأثيرات السلبية  هذهإلدارة  الالزمةواإلجراءات 

تضمنت خطة الشركة التشغيلية المستقبلية والتي تم  -يلي :لتلك المخاطر وهي كما

ي هي من ضمن متطلبات التمليك لألرض التي أحيتها مناقشتها مع وزارة الزراعة والت

 الشركة وبناء على قرار إيقاف زراعة األعالف سوف تقوم الشركة بتقليص زراعة

 األعالف الخضراء تدريجيا حسب اإلطار الزمني المقرر لها واالستفادة من مبادرة خادم 

مين أالخضراء لت الحرمين الشريفين لالستثمار الزراعي الخارجي واستيراد األعالف

 قطيع األبقار لدى الشركة . احتياج

 

 

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

الضمانات الكافية بالنسبة لمبيعات الحليب  واتخاذطويلة األجل لبيع منتجاتها  متعددة عقود

 . يتم البيع نقدافمبيعات العجول و عالفالخام أما عن مبيعات األ

  السيولةمخاطر : 

لضمان توفير األموال الالزمة منتظمة السيولة بصورة نقص تقوم الشركة بمراقبة مخاطر 

 . المالية المستقبلية للشركة االلتزاماتبللوفاء 

  اإلنتاج :مخاطر ارتفاع أسعار مدخالت 

مركزات كذلك و, اإلنتاج الزراعي  مين مدخالتأتقوم الشركة حسب اإلمكانيات المتاحة  بت

األعالف الخضراء في زراعة  الكتفاءالخاصة باألبقار في بداية الفترة وا األعالف

 المتوفرة بالشركة .سمدة العضوية في استخدام األواالستفادة 

   

 معايير المحاسبة الدولية  )د(  

 اسبين القانونيين بتحول الشركات المساهمة من تماشيا مع تعليمات الهيئة السعودية للمح          

 م , فقد  2017تطبيق المعايير المحاسبية السعودية إلى المعايير الدولية من بداية العام           

 قامت الشركة باالتفاق مع مكتب المحاسب القانوني المكلف بمراجعة حسابات           

          ل إلى المعايير الدولية ووضع خطة زمنية مشروع التحو فيالشركة للمساعدة          

 واضحة لذلك .          

       ولقد بدأت الشركة بالفعل في الترتيبات الالزمة لمشروع التحول الذي يتضمن المراحل          

 األساسية التالية :        

 وضع خطة عمل لتغيير اإلجراءات المحاسبية الالزمة . -1         

 تحديد الفروق الجوهرية بين المعايير المحاسبية السعودية ومعايير المحاسبة الدولية . -2        

 زية لتطبيق المعايير الدولية في الوقت المحدد.هالجا -3         

 . حول إلى معايير المحاسبة الدوليتتحديد األثر المالي الناتج عن ال -4         
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 ( :2015 – 2011أعمال الشركة للسنوات من )أصول وخصوم ونتائج ( 3) 

 -ملخص الميزانية العمومية :) أ ( 
 

 

 -: ( 2015 – 2011) الدخل من عام تحليلي بقوائمبيان ) ب ( 
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 -:  م2015 الشركة لعام إيرادات إلجمالي جغرافيتحليل  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -: ائج السنة السابقة عن نت التشغيليألي فروقات جوهرية في الناتج  إيضاح -5 

 

 

+312% 

+20

% 

+603% 

-17% 

+20% 
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  -وتتلخص نتائج الشركة المالية فيما يلي :

    

 . أسعار البيع ارتفاع زيادة اإلنتاج ووذلك نتيجة  %20المبيعات بنسبة  زيادة -1 

لمبيعات زيادة ا وذلك ناتج عنمليون لاير  1,7مبلغ العمليات الرئيسية  تحقيق أرباح من -2    

 .  وتخفيض التكاليف

وبيع ثابتة وذلك ناتج أرباح رأسمالية من بيع اصول  %312اإليرادات األخرى بنسبة  زيادة -3   

 . حصة الشركة في شركة تأصيل الدواجن 

ارتفاع المبيعات وتخفيض  السنة بنسبة وذلك ناتج افى ربح تسعة مليون لاير تحقيق ص -4

مليون لاير من حصص  5,7وتحقيق صافى ربح  التكاليف واالستخدام األمثل لموارد الشركة

 . الشركة في شركة تأصيل الدواجن

 

 

 

 البيــــــــــــان 2014 2015 النسبة

20%  المبيعات 19,416,866 23,275,805 

17%  تكلفة المبيعات 18249846 15,071,431 

603%  إجمالي الربح/ الخسارة 1167020 8,204,374 

20%  مصروفات العمليات الرئيسية 5,474,818 6,575,993 

- 1,628,381 (307,798,4) سيةالربح/الخسارة من العمليات الرئي   

312%  الربح /الخسارة من األعمال األخرى 1,832,079 7,542,524 

- 8,945,157 (2,475,719)  صافي الربح/الخسارة 
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 الهيئة مطابقة المعايير المحاسبية المستخدمة لدي الشركة مع المعايير الصادرة من -6

 : للمحاسبين القانونيين السعودية

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

 . القانونيينالسعودية للمحاسبين 

 

 -تفاصيل األسهم وأدوات الدين للشركات التابعة : -7

 م , وبالتالي اليوجد 2015ديسمبر  31قية حتى شركات تابعة لشركة الشر دال يوج        

 .صادرة الى شركة تابعة أسهم أو أدوات دين 

 

 -:األرباح وصف لسياسة الشركة في توزيع  -8

السنوية بعد خصم  توزع أرباح الشركة الصافية (43المادة ) لشركةلالنظام األساسي 

 :الي المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه التجميع 

 نظببامي ويجبوز للجمعيببة العامببة  احتيباطيمببن األربباح الصببافية لتكببوين ( %10)جنبب ي

 . المالس أالمذكور نصف ر االحتياطيبلغ  متىب يالعادية وقف هذا التجن

  األرببباحمببن  (%10)تجنيببب نسبببة  اإلدارةمجلببس  اقتببراحيجببوز للجمعيببة العامببة بنبباء علببى 

 معينة . أوأغراضلغرض  اتفاقي احتياطيالصافية لتكوين 

  المبدفوع علبى  المبالس أمبن ر( %5)الباقي بعد ذلك دفعبة أولبي للمسباهمين تعبادل من يوزع

 .األقل 

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

الحدود القصوى المسبموح بهبا وفقبا للقبرارات والتعليمبات الصبادرة مبن  األحوالجميع 

 . الشأنهذا  فيهات المختصة الج

  الصبافية  األربباحمبن (  %10)تقتطع نسبة ال تتجاوز  أنيجوز للجمعية العامة العادية

 فبي أسبهمالشركة  موظفيالشركة الستخدامها لمنح  لموظفيمؤسسات اجتماعية  إلنشاء

 لهم . كمكافأةالشركة 

  إلى األعواميرحل  أو األرباح في إضافيةبعد ذلك على المساهمين كحصة  الباقييوزع 

 توافق علية الجمعية العامة .  الذيالقادمة على النحو 

 فال يوجد توزيع أرباح عن هذا العام وذلك لحين تغطية تلك الخسائر  مبقاةونظرا لوجود خسائر 

 هللا .بإذن 
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 -: التصويتمصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في  أليوصف  - 9 

م أي مصلحة في فئة األسهم ذات 2015ديسمبر 31ي المنتهي فيخالل العام المال ال توجد

مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم  ءعدا أعضااألحقية في التصويت تعود ألشخاص ) 

 .( وأوالدهم القصر

  أسهمنسب تملك أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأوالدهم القصر وزوجاتهم في  -10

 فينسب تملك أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم الشركة وأي تغيير يبين الي الجدول الت -الشركة :

 . م 2015 تلك المصلحة خالل السنة المالية لعام

 م
أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

 التنفيذيين

إجمالي عدد 

األسهم في 

 بداية العام

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

 %0,4000 30,000 0 0 %0,4000 30,000 بن على آل سليمان مهدي 1

 %0,0853 6,400 0 0 0,0853 6400 ابابطين إبراهيم بن عبد هللا 2

 % 0,0133 1000 0 0 0,0133 1000 أحمد بن كايد العودة 

 %0,0133 1000 0 0 0,0133 1000 حمد الرحمةمحمد بن أ 3

 %0,0133 1000 %0,0133 1000 0 0 سمواالمير سلطان بن ناصر 4

 

زوجات أعضاء مجلس اإلدارة وأوالدهم القصر وكبــار التنفيــذيين وزوجاتهـــم  ملحوظة:

 الشــــركة .أي أســهم من أســهم  ال يملكونوأوالدهـــم القصــــر 

 

 -: ومات المتعلقة بالقروضالمعل  -11

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

  . واجبة السداد
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  مذكرات أوق مالية تعاقدية أورا وأيعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل أوصف لفئات و -12

 -: إصدارها تم هأو حقوق مشابه اكتتابحق       

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

أصدرتها الشركة أو منحتها خالل السنة  حقوق مشابهةأو  اكتتابمذكرات حق 

 . م2015ديسمبر 31المالية المنتهية في 

هاا منحت  أسهم ىبموجب أدوات دين قابلة للتحويل إل اكتتابوصف ألي حقوق تحويل أو  -13

 -:الشركة 

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

خالل السنة المالية الشركة اكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها حق 

 م .2015ديسمبر31المنتهية في

 اد مااان جانااابوصااف ألي اساااترداد أو شاااراء أو إلغااااء ألي أدوات دياان قابلاااة لالساااترد  -14

 -:  الشركة

م أي استرداد أو إلغاء من 2015ديسمبر 31خالل العام المالي المنتهي في ال يوجد -

 . لالستردادالشركة ألي أدوات دين قابلة  جانب

 -: الحضورالتي عقدت خالل السنة المالية وسجل  مجلس اإلدارة تعدد اجتماعا  -15

 

 االســـــــم م

(1) 

 

23/2 

(2) 

 

8/4 

(3) 

 

20/4 

(4) 

 

4/6 

(5) 

 

21/7 

(6) 

 

9/9 

(7) 

 

16/9 

(8) 

 

1/12 

 

 إجمالي

 8 √ √ √ √ √ √ √ √ مهدي بن على آل سليمان 1

2 
 إبراهيم بن عبد هللا

 ابابطين
√ √ √ √ √ √ √ 

√ 
8 

 8 √ √ √ √ √ √ √ √ احمد بن كايد العودة 3

 8 √ √ √ √ √ √ √ √ محمد بن احمد الرحمة 4

5 
صر االميرسلطان بن نا

 نعبد الرحم نب
√ √ √ √ √ √ √ 

√ 
8 
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 مصلحة  هامعلومات تتعلق بأي عقود تكون الشركة طرفاً فيها وتوجد أو كانت توجد في  -16

      أو أي  أو المدير المالي التنفيذيجوهرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس         

 -: منهمعالقة بأي  وشخص ذ        

أية عقبود ببين الشبركة وببين أحبد أعضباء مجلبس اإلدارة أو  الشركة بأنه التوجدتقر  -   

 . مالي أوأي شخص ذو عالقة ألي منهمالرئيس التنفيذي أو المدير ال

 أحااد أعضاااء مجلااس اإلدارة أوأحااد كبااار تنااازل بموجبااه أتفاااقبيااان ألي ترتيبااات أو   -17

 -: أي راتب أو تعويض التنفيذيين عن

م , اى ترتيبببات أو اتفبباق تنببازل  31/12/2015ل العببام المنتهببى فببي خببال اليوجببد -

 بموجبة اى من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين عن اى راتب أو تعويض .

 . تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في األرباح أتفاقبيان ألي ترتيبات أو   -18

تنبازل بموجببة أحبد  أتفباقأي ترتيببات أو ,  م31/12/2015خالل العام المنتهي فبي اليوجد -

 . المساهمين عن أي حقوق في األرباح

زكاة أو ضرائب أو رسوم أو  أيلسداد  ةالنظامية المستحقبيان بقيمة المدفوعات   -19

 -: مستحقات أخرى

م والتي  2015الجدول التالي يبين قيم المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة للعام 

لى رسوم التأشيرات والجوازات والزكاة الشرعية وأقساط المؤسسة العامة تشتمل ع

للتأمينات االجتماعية والرسوم األخرى وتم سداد جميع المستحقات عدا مبلغ الزكاة 

 . سدادةالشرعية لم يتم 

 م 2015 المصـــروف م

 245,700 زاتاتأشيرات وجو 1

 8,973,907 مصلحة الزكاة والدخل 2

 547,268 االجتماعية للتأميناتسسة العامة المؤ 3

  - ىمدفوعات أخر 4

 لاير 9,766,875 اإلجمالي
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 -ها لمصلحة موظفي الشركة:ئتم إنشا احتياطياتأو  استثماراتبيان بقيمة أي   -20

 لمصبلحة مبوظفي الشبركة خبالل احتياطيباتأو أي  اسبتثماراتبإنشباء أي  لم تقم الشركة

 . م31/12/2015يالعام المنتهي ف

 -: م  2015للعام  اإلدارةمجلس إقرارات  -21

 : باألتي اإلدارةيقر مجلس       

 . الصحيحبالشكل أعدت سجالت الحسابات  أن -

 . عليةبفا ونفذنظام الرقابة الداخلية أعد علي أسس سليمة  نأ -

 . نشاطهافي قدرة الشركة على مواصلة يذكرانه ال يوجد أي شك  -

 -: راجع الحسابات والقوائم الماليةتقرير م  -22 

 أي مالحظات أو تحفظات على القوائم المالية السنوية من قبل المحاسب القانوني  التوجد       

 . للشركةالقانوني  المحاسب باستبدالة من مجلس اإلدارة يأي توص دال يوجو       

 -: والشفافية اإلفصاح  -23

تتوافق مع بنود حوكمة  التيالكفيلة  اءاتواإلجر األسسالشركة على وضع تعمل 

حوكمة خاصة بالشركة الشركات الصادرة عن مجلس السوق المالية وتم اعتماد الئحة 

, وتطبق  بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية استرشاداً 

خالل منظومة  الالئحة كليا وجزئيا من فيالشركة من الناحية العملية غالبية ما جاء 

جانب  إلىوائح ذات العالقة لواللوائح واإلجراءات الداخلية واألنظمة والالنظام االساسى 

تطبيقها لمعايير المحاسبة السعودية وتعمل الشركة دائما على استكمال السياسات 

ن كافة البنود تم أبصفة مستمرة و كتطوير ذلالمنظمة للتطبيق وتعمل على  واإلجراءات

 .ذلك وأسبابلم تطبق  التيبعض البنود  يلي وفيماتطبيقها 
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 -: عدم التطبيقتطبق وأسباب لم األحكام التي )أ( 

 

 

 -: إداراتها)ب( أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضو في مجلس  

 ىالمساهمة األخرالعضوية في مجالس الشركات  ةــالوظيف االسم م

 اليوجد رئيس مجلس اإلدارة مهدي بن على آل سليمان 1

 اليوجد ةنائب رئيس مجلس اإلدار 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 نعبد الرحمسلطان بن ناصر بن  األمير 5

 

 

 

 

 

 سبب عدم التطبيق تطلبات الواردة في الالئحةمال الفقرة رقم المادة

 د المادة السادسة
 المستثمرين من األشخاص ذوى

 الصفة االعتبارية

رين من ذوى الصفة لكون مسئولية تطبيقه تخص المستثم

 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

 . التراكميت التصوي ينص علىلم  للشركة األساسي النظام التراكمي تاعتماد التصوي ب ةالمادة السادس
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 -التالي :علي النحو  أعضائهتشكيل مجلس اإلدارة وتصنيف ( )ج 

 

 االسم المنصب صفة العضوية

 بن على آل سليمان مهدي رئيس المجلس        تقلمس

 هللا آبابطينعبدإبراهيم بن  نائب رئيس المجلس مستقل

 احمد بن كايد العودة اإلدارةعضو مجلس  مستقل

 همحمد بن احمد الرحم العضو المنتدب تنفيذي 

 نعبد الرحمناصر بن سلطان بن  األمير اإلدارةمجلس  عضو مستقل

 

 وعددلجان مجلس اإلدارة الرئيسية ومهامها ورؤسائها وأعضائها  تر الختصاصامختصوصف  )د(

 -: ااجتماعاته

 : والتدقيقلجنة المراجعة )أ(   

على المراجعة الداخلية بالشركة ودراسة التقارير المالية الدورية  باإلشرافتقوم اللجنة 

 من كفاءة نظم الرقابة , والتحقق كفاءتهاوتقارير المراجعة الداخلية والخارجية ومدى 

والتحقق من كفاية  أعمالهالداخلية واختيار مراجع الحسابات الخارجي ومتابعة 

األنشطة الرقابية في الشركة وفاعليتها وتقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المحتملة 

( 7عدد اجتماعات لجنة المراجعة كانت  ), ووكيفية مراقبة ومواجهة هذه المخاطر

 -كما يلي : اجتماعات

 

 عدد االجتماعات الصفــة االســـــــــــــــــــــــــــــــــم م

 7 رئيس اللجنة احمد بن كايد العودة      1

 7 عضوا ابابطين إبراهيم بن عبد هللا      2

 7 عضوا فرحان بن نادرمحمد بن       3
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 : والمكافآتلجنه الترشيحات  (ب)

وفقا للسياسات والمعايير  اإلدارةلعضوية مجلس  المطلوبةالسنوية لالحتياجات  بالمراجعة اللجنةتقوم 

ووضع  إجراؤهايمكن  التيورفع التوصيات في شان التغييرات  اإلدارةومراجعة هيكل مجلس  المعتمدة

من  سنويكد بشكل أوكبار التنفيذيين والت اإلدارةمجلس  ومكافآتأعضاءسياسات واضحة لتعويضات 

,  أخرىوية مجالس ـكل عضـكان يش العضو إذاح ـدم تعارض مصالــعضاء المستقلين وعألا ةاستقاللي

 بإعادةقامت اللجنة خالل العام  -( كما يلي :3اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت كانت ) دوعد

 . وتعديل الهيكل التنظيمي للشركة هيكلة للوظائف

 االجتماعاتعدد  ةــــــــالصف ـماالســـــــــــــــــــــــــــــــــــ م

 3 رئيس اللجنة ابابطين إبراهيم بن عبد هللا 1

 3 عضوا احمد بن كايد العودة 2

 3 عضوا   سمو األمير سلطان بن ناصر 3

 

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

 

كبار التنفيذيين الخمسة المشبمولين بالتصبنيف البوارد فبي الجبدول أعباله مبن ضبمنهم  : ملحوظة

 .الرئيس التنفيذي والمدير المالي

 

 

 

 البيـــــــــــــــــــــان
 سأعضاء مجل

 اإلدارة التنفيذيين

أعضاء مجلس اإلدارة 

 غير التنفيذيين
 كبار التنفيذيين

 1,036,000 0 0 لرواتب والتعويضاتا

 356,278 156,000 24,000 البدالت

 0 0 0 الدورية والسنوية المكافآت

 0 0 0 الخطط التحفيزية

 - 0 0 أو سنوي تدفع بشكل شهري عيني أو نقدي أي تعويض
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             أي عقوبة أو جزاء أوقيد احتياطي مفروض علاى الشاركة مان الهيئاة أو مان أي جهاة)و(  

 -تنظيمية أو قضائية أخرى :أو إشرافية

رضت هيئة السوق المالية غرامة مالية على الشركة مقدارها م ف2015في العام      

ألف لاير بدعوى عدم االلتزام بالفقرة )ب( من المادة األربعين من قواعد  20,000

عن استالم الرفع  التسجيل واإلدراج والمتعلقة بالتأخير في اإلفصاح للجمهور

ستكمال إجراءات عة الاالمساحي ألرض الشركة المستصلحة والرفع بة لوزارة الزر

 13/6/2014 فيقبل اقل من ساعتين من بداية فترة التداول  إصدار قرار التمليك

الرفوعات المساحية استالم حال  9:20حيث تم رفعه على موقع تداول في الساعة 

دقيقة  20وتوريد الخطاب في فرع وزارة الزراعة في المنطقة الشرقية بمدة تأخير 

 . السوق افتتاحاإلعالن قبل عن المدة المسموح فيها ب

 

 -نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة : )ز( 

تقوم لجنة المراجعة بدراسة التقارير الدورية عن تقييم إجراءات الرقابة الداخلية  

ا ومتابعه تشغيل الرقابة الداخلية ومعالجة أوجه القصور في الرقابة التي يتم اكتشافه

واشتملت خطة المراجعة التي تمت خالل العام  ,وتتخذ اإلجراءات المصححة الالزمة 

 -:  األتيم على 2015

 فحص القوائم المالية . -1

والمطابقة العينية لألصول الثابتة والموجودات التحقق من سجالت األصول  -2

 .والموجودات مع السجالت 

 .العمالء والموردين التحقق من أرصدة  -3

 جرد المخازن .من الدورة المستندية للمشتريات والمخازن والتحقق من  -4

 التحقق من إجراءات دورة المبيعات . -5

 التحقق من الدورة المستندية للنقدية وجرد الخزينة ومطابقة حسابات البنوك . -6

 واإليرادات.فحص المستندات الخاصة بالمصروفات  -7

 . ت خارجيةمراجعة العقود واالتفاقيات التي أبرمتها الشركة مع جها -8

 التأكد من سالمة تطبيق األنظمة واللوائح الداخلية للشركة . -9

ت جوهرية تؤثر على مالحظا أينتائج المراجعة التي تمت عدم وجود  توقد أظهر

 أنشطة الشركة .
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 -للموظفين : األداءتقييم )ح( 

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

 . المرجوة  األهدافالفعالية و رفع مستوى االداء من اجل تحقيق 

 

 -: ( ) خدمة المجتمع االجتماعيةأنشطة المسئولية  -24

المؤتمر الدولي للتعليم الهندسي الذي نظمته الهيئة السعودية قامت الشركة برعاية 

إدراكا  2015ديسمبر  21 – 20للمهندسين والذي أقيم في المدينة المنورة في الفترة 

لقد ظلت الشركة ومن الشركة لدورها في خدمة المجتمع علي المستوي المحلي والوطني 

والمصلحة  االجتماعيةبمسئوليتها تجاه أنشطة المسئولية  تقومعبر السنوات الماضية 

 الرامية إلي تحقيق التنمية المستدامة من خالل ما ةالعامة واإلسهام  الفعال في خطط الدول

 -: يلي

 عن الري مياهااللتزام بمقررات السياسية الزراعية والمائية للدولة من خالل ترشيد  -1

 . الزراعةأفضل وسائل الري في  استخدامطريق 

 . تحقيق األمن الغذائي من خالل إستثمارتها فيالمساهمة  -2

 . تالمبيدا استخدامااللتزام بالمحافظة علي البيئة والصحة العامة من خالل الحد من  -3

 . بالمنطقةتقديم التدريب الصيفي لطالب المدارس المتوسطة والثانوية  -4

لهم بخصوص الرعاية  االستشاراتبالمنطقة من خالل تقديم  واإلبلخدمة أصحاب األغنام  -5

 . البيطرية لحيواناتهم

المساهمة الفعالة في توظيف الشباب السعودي من خريجي الجامعات والمعاهد العليا  -6

 . والمدارس

سات العليا كمساندة من الشركة لبرامج البحث اقديم المساعدة والبيانات لطالب الدرت -7

 . العلمي

 

 -: اإلدارةمقترحات مجلس   -25   

 م .2015الموافقة عل ما جاء بتقرير مجلس اإلدارة لعام  : أوال

الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن الفترة المنتهية بتاريخ  : ثانيا

 . م31/12/2015
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و قائمة الدخل  31/12/2015المصادقة على الميزانية العمومية للشركة المنتهية في  : ثالثا

 . الفترةعن نفس 

 

عن أعمالها خالل الفترة المنتهية  للدورة الحالية إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة : رابعا      

 م . 31/12/2015في

  , ي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة: اختيار مراجع حسابات خارج خامسا    

تحديد والبيانات الربع سنوية و, م  2016لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 

 . أتعابه

 

 

 

م وفى الختام يسر مجلس اإلدارة أن يتقدم بوافر الشكر والعرفان إلى مقام خاد

  العهدسمو ولى  الىوسعود آل  زالملك سلمان بن عبد العزيالحرمين الشريفين 

العهد  ولي ولي وسموآل سعود والى  زعبد العزينايف بن بن  محمداألمير 

 حكومتنا الرشيدة لما تقدمةوالى  آل سعود سلمان بن عبد العزيزاألمير محمد بن 

كما يسر المجلس من دعم ومؤازرة لشركتنا وللشركات العاملة في نفس المجال  

على الثقة التي أوليتموها لنا لخدمة الشركة ,  مساهمي الشركةتقديم شكره لجميع 

 والشكر موصول لجميع العاملين بالشركة على جهودهم . 

 وهللا ولى التوفيق ,,                  

                                                                     

 اإلدارةمجلس                                                            
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