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 المحترمين                                        السادة / مساهمي شركة الشرقية للتنمية

  

 وبعد،السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ... 

 

يسر مجلس اإلدارة أن يرحب بكم أجمل الترحيب ويتقدم إلي حضراتكم بالتقرير السنوي لعام  

عام ألداء األنشطة اإلنتاجية بالشركة خالل العام وتحليل  استعراضم والذي يحتوي علي 1021

األداء المالي وعرض الخطط والتوجهات المستقبلية للشركة وتوضيح المصروفات النظامية 

عن  اإلفصاحوالمستحقة علي الشركة واإلفصاح عن البيانات المتعلقة بالقروض إلي جانب 

ها ذات الصلة بقواعد حوكمة الشركات المتعلقة بحقوق األسهم وغير األخرىالموضوعات 

 .ومتطلبات هيئة سوق المال

 

 -: صف ألهم أنواع األنشطة الرئيسية للشركة( و2)

 الحيواني:اإلنتاج  - أ
 

 الحليب الخام 

ر  ـلت 2221572000ة ــع للشركـار التابـروع األبقــام من مشـيب الخــاج الحلـغ إنتـبل

ي ـغ إجمالـا بلـكم 2ة ـل المملكـان داخـات األلبـلشرك امـيب الخـة بتسويق الحلـوم الشركـوتق

% من  221 وتساهم مبيعات الحليب بنسبة رأس  1127ار في نهاية العام ـع األبقـقطي

 مبيعات الشركة . إجمالي

 العجول والعجالت 

رأس مقسمة  1070ول و العجـالت عـدد ـالل العـام من العجـبلغ إنتـاج الشركة خ     

وتساهم  رأس10022 نهاية العام فيوقد بلغ قطيع العجالت  عجله9902عجـل و 2010إلى

 الشركة.مبيعات  إجمالي% من  21مبيعات العجول والعجالت بنسبة 

 

تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية 

 م13/31/1131المنتهية في 
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 -النباتي:اإلنتاج )ب(

  البرسيم 

طن تستخدم  5757هكتار برسيم وقد بلغت الكمية المنتجة  127قامت الشركة بزراعة 

وتساهم  عالف بالمنطقةار األـة تباع علي تجـفي تغذية قطيع األبقار والكميات الفائض

 مبيعات الشركة . إجمالي% من  2مبيعات البرسيم بنسبة 

  الرودس 

 7167هكتار رودس وقد بلغت الكمية المنتجة  710بزراعة خالل العام  قامت الشركة     

2 وتساهم مبيعات  طن تستخدم في تغذية قطيع األبقار والبيع علي تجار األعالف بالمنطقة

 مبيعات الشركة . إجمالي% من  7الرودس بنسبة 

   الذرة 

خالل  طاقات الشركةإلمكانيات و سعيا من الشركة لتنويع اإلنتاج واالستغالل األمثل 

ومن م   1021في نهاية العام  هكتار بمحصول الذرة 210فترة الصيف تمت   زراعة 

تستخدم في تغذية قطيع األبقار التابع  سوف طن 2600حة المسا هذهالمتوقع أن تنتج 

 .للشركة

  العسل 

يتم إنتاج كمية محدودة من عسل النحل كإنتاج مصاحب للنشاط الزراعي يتم تسويقها في 

مشروع 

 -: والتوقعات المستقبلية والمخاطر والقرارات المهمةصف الخطط و (1)

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

التـأثير على الموارد الطبيعية عدم مراعـاة مع والتوسع فيها  ةربحي األكثرالمشروعات 

 األبقار.الذاتي في تغذية قطيع  االكتفاءوكذلك محاولة  والبيئية2

 -يلي: أهم الخطط والقرارات ماومن     

األمثل لكافة الموارد  واالستغاللالعمل علي تخفيض التكاليف وتقليص النفقات  استمرار-

 ة .واإلمكانيات المتاح

التابع للشركة وبيع  األبقارقطيع  احتياجاتالتوسع في زراعة الذرة الصفراء وذلك لتغطية  -

 أسعارها. وارتفاعالكميات المتبقية في السوق المحلي لزيادة الطلب عليها 

 القطاعات.الكفاءة اإلنتاجية لكافة  رفع -
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بيع كامل حصة الشركة في شركة اإلحساء للصناعات الغذائية )مصنع التمور( وذلك  -

ة البيع أرباح قدرها لتجنيب الشركة مزيد من الخسائر وحققت الشركة من عملي

 ريال ظهر أثرها المالي خالل الربع األول .  721222257

الشركة  فيمن اإلمكانيات المتاحة  لالستفادةدراسة إنشاء مصنع لألسمدة العضوية - 

علي األسمدة الكيماوية التي تؤثر علي التربة  االعتماد)مزرعة األبقار( وذلك للتقليل مـن 

 والبيئة.

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

الجوية مخاطر مثل التغيرات من يكتنف هذا النشاط  ومافي نشاط زراعي وحيواني 

وكذلك مخاطر السيولة وكذلك مخاطر  مدخالت اإلنتاجأسعار ارتفاعوكذلك  والطقس

المخاطر  هذهإلدارة  الالزمةاسات واإلجراءات ولكن لدي الشركة جملة من السي االئتمان

 -يلي: من شأنها بإذن اهلل الحد من التأثيرات السلبية لتلك المخاطر وهي كما

 نمخاطر االئتما : 
2 وذلك بالتعامل فقط مع جهات موثوق بها وإبرام  االئتمانقامت الشركة بالحد من مخاطر 

الضمانات الكافية بالنسبة لمبيعات الحليب الخام أما  واتخاذعقود طويلة األجل لبيع منتجاتها 

وذلك لما عانت منة الشركة في  مبيعات العجول يتم البيع نقداو عن مبيعات األعالف

السنوات السابقة من التعامل مع جهات غير موثوق فيها أدت إلي معانات الشركة في توفير 

 السيولة المطلوبة للعمليات التشغيلية.

  السيولة:مخاطر 

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

 . المالية المستقبلية للشركة االلتزاماتللوفاء ببعض 

 : مخاطر ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج 

تقوم الشركة حسب اإلمكانيات المتاحة  بتامين مدخالت اإلنتاج الزراعي ومركزات 

والتوسع في  الخاصة باألبقار في بداية الفترة والتوسع في زراعة الذرة الصفراء األعالف

 استخدام األسمدة العضوية المتوفرة بالشركة .
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          -:(1021 – 1002أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة للسنوات من )( 7)

 -ملخص الميزانية العمومية :) أ (        

 

 1112 1112 1131 1133 1131 الصنف

 7135723276 1137613962 2132223771 2639273119 2737963029 موجودات متداولة

 2131113777 2231263657 2937023152 2132993225 5137223227 موجودات غير متداولة

 .3327119751 335735.7939 31973217911 2.73217939 237.317219 الموجودات إجمالي

 1937173277 7037053729 1131123100 1132603222 1635713221 المطلوبات إجمالي

 2936103171 2631703097 5937763007 5037623777 1139513022 حقوق المساهمين إجمالي

المطلوبات وحقوق  إجمالي

 المساهمين
237.317219 2.73217939 31973217911 335735.7939 3327119751. 
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 -: ( 1131 – 1112الدخل من عام) بقوائمتحليلي بيان ) ب ( 

 
 

  -: م1131الشركة لعام إيرادات إلجمالي جغرافيتحليل ( 9)

 

 

 

 
 الـبـيـــــان

1131 1133 1131 1112 1112 

 5371357192 1171197911 15791272.1 1371137151 1175927511 المبيعات

 51723.7.29 .117921792 1579117123 117.157311 1973927333 تكاليف النشاط

(175227912) دخل النشاط إجمالي  (37.11729.)  97222 375517215 92.71.1 

مصاريف إدارية 

 وتسويقية
571597221 973957291 571927119 579127231 272157199 

صافي دخل األنشطة 

 الرئيسة

 

(272517922)  

 

 

(.7292792.)  

 

 

(57191791.)  

 

(971.972.5)  2711271.3) ) 

 579227151 نتائج األعمال األخرى

 

(371917.23)  

 

3997195 

 

(.157921) 

 

 

37.3.7211) ) 

 

(.17195799) صافي الدخل قبل الزكاة  (2131992)  (571297121)  (97231755.)  31711572.1) ) 

 9517139 1 . 1 1 الزكاة

(.17195799) صافي الدخل السنة  

 

(271317992)  

 

 

(571297121)  

 

(97231755.)  3179.5722.) ) 

 اإلجمالي المنطقة الوسطي المنطقة الشرقية الصنف

 3271917929 .2795..397 .17593711 مبيعات اإلنتاج الحيواني

 371127212 1 371127212 مبيعات اإلنتاج الزراعي

 975117212 371517111 579217212 متنوعة

 1.71217993 .3.721295 271517.29 م1131عام  إجمالي
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م1131 البيــــــــــــان م1133  -+/معدل التغير   نسبة التغير 

6723572- 1230023177 1037693701 المبيعات  1%  - 

236673022+ 1135073200 1632623222 تكلفة المبيعات  +1%  

الخسارة إجمالي  737923109 235073265   

2903970- 132673260 731763290 مصروفات العمليات التشغيلية  27%-  

%27 +230073221 532693125 232773699 الخسارة من العمليات الرئيسية + 

%799 +731173071 237023907 137773979 اإليرادات األخرى  + 

     المصروفات األخرى

(237113522) 736223071 الربح )الخسارة( من األعمال األخرى  - - 

-%17 -732653012 931213612 737173665 صافي الخسارة  

  -وتتلخص نتائج الشركة المالية فيما يلي :

 % وذلك نتيجة النخفاض إنتاجية القطاعات . 1انخفاض المبيعات بنسبة  -2    

 % ناتج عن تخفيض المصاريف اإلدارية .27العمليات الرئيسية بنسبة  تانخفاض مصروفا -1     

 % وذلك ناتج عن انخفاض إنتاجية القطاعات . 27زيادة الخسائر من العمليات الرئيسية بنسبة  -7     

% وذلك نتاج عن أرباح محققة من بيع حصة الشركة في 799زيادة اإليرادات األخرى بنسبة  -6   

 شركة اإلحساء للصناعات الغذائية )مصنع التمور ( . 

ناتج عن عدم وجود خسائر من شركات  % وذلك12انخفاض المصروفات األخرى بنسبة  -7     

 حليفة.

% عن العام السابق وذلك ناتج  عن أرباح محققة من بيع 17انخفاض خسائر السنة بنسبة  -1   

 حصة الشركة في شركة اإلحساء للصناعات الغذائية )مصنع التمور ( . 

مطابقة المعايير المحاسبية المستخدمة لدي الشركة مع المعايير الصادرة من الهيئة  (9)

 : ونيينللمحاسبين القان السعودية

بين المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركة وتلك الصادرة عن  اختالفال يوجد 

 القانونيين.الهيئة السعودية للمحاسبين 
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: الرئيسيمحلها ورأس مالها وأنشطتها  التابعة( أسماء الشركات .)  
 

 
 

 -( تفاصيل األسهم وأدوات الدين للشركات التابعة :2)

 التابعة.أي أسهم أو أدوات دين للشركات  دال يوج        

 

 -: وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح (2)

-يلي:علي توزيع األرباح كما  ( تنص62المادة ) لشركةاالنظام األساسي          

  شرعًا.تجنب الزكاة المفروضة 

  نظببامي ويجببوز للجمعيببة العامببة    احتيبباطيمببن األرببباح الصببافية لتكببوين    %20تجنببب

 المال.س أالمذكور نصف ر االحتياطيتي بلغ مالعادية وقف هذا التجنب 

  المال.س أمن ر %7يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولي للمساهمين تعادل 

  ة مجلس اإلدارة ويوزع الباقي بعبد ذلبك علبي    أمن الباقي لمكاف %7يخصص بعد ماتقدم

 األرباح.المساهمين كحصة إضافية في 

          فال يوجد توزيع أرباح عن هذا العام وذلك لحين تغطيبة تلبك    مبقاةونظرا لوجود خسائر  

 اهلل .الخسائر بإذن 

 -: التصويتمصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في  أليوصف  (31)    

م أي مصلحة في فئة األسهم ذات 1021ديسمبر 72ال توجد خالل العام المالي المنتهي في

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

 ( وأوالدهم القصر

 الشـــركة             أسم
النشاط 
 الرئيسي

 
بلد 

 التأسيس
المحل 
 الرئيس

 المال رأس

نسبة  
المساهمة 
في رأس 

 المال

 الدواجـن تأصيلشـــركة 
إنتاج الصوص 

 واألمهات
 %1367 1721702000 الرياض السعودية

 الشركة الوطنية إلنتاج البذور
إنتاج وتسويق 

 البـذور
 %1320 1927272100 الرياض السعودية

 األلبانالشركة المتحدة لمزارع 
تجارة األدويــة 

 البيطرية
 %2312 521702000 الرياض السعودية
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                      نسب تملك أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأوالدهم القصر وزوجاتهم في ( 33)   

       -: الشركةسهم أ          

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

 .م1021 تلك المصلحة خالل السنة المالية لعام

 م
مجلس اإلدارة وكبار  أسماء أعضاء

 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

 %030277 2000 0 0 %030277 2000 المعيوف مإبراهيم بن عبد الكري 2

 %030277 2000 0 0 %030277 2000 نجالء بنت فهد أبو نيان 1

 %030277 2000 0 0 %030277 2000 المعيوف ممحمد بن عبد الكري 7

 

زوجات أعضاء مجلس اإلدارة وأوالدهم القصر وكبــار التنفيــذيين وزوجاتهـــم  ملحوظة:

 الشــــركة.أي أســهم من أســهم  ال يملكونوأوالدهـــم القصــــر 

 -: المعلومات المتعلقة بالقروض (31)

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

 واجبة السداد.

 

    أو أوراق مالية تعاقدية  وأيعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل أوصف لفئات و (27)

 -: إصدارها تم هأو حقوق مشابه اكتتابمذكرات  حق   

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

أصدرتها الشركة أو منحتها خالل السنة  حقوق مشابهةأو  اكتتابمذكرات حق 

 م.1021ديسمبر72المالية المنتهية في 
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            أسوهم  ىبموجوب أدوات ديون قابلوة للتحويول إلو      اكتتواب وصف ألي حقووق تحويول أو    (26)     

 -:منحتها الشركة             

ال يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلي أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق  -     

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

 م .1021ديسمبر 72في
 

 -: وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالسترداد من جانب الشركة (27)

م أي استرداد أو إلغاء من 1021ديسمبر 72ال يوجد خالل العام المالي المنتهي في -

 لالسترداد.جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة 

 -: الحضورالتي عقدت خالل السنة المالية وسجل  مجلس اإلدارة تعدد اجتماعا(21)
 

 االســـــــم م
 االجتماع األول

 
25/2/1021 

 االجتماع الثاني
 

29/1/1021  

 االجتماع الثالث
 

29/6/1021 
 اإلجمالي

 2 √ - - المعيوف مإبراهيم بن عبد الكري 2

 7 √ √ √ نجالء بنت فهد أبو نيان 1

 1 - √ √ بن محمد العمير زعبد العزي 7

 7 √ √ √ المعيوف ممحمد بن عبد الكري 6

 7 √ √ √ بن خالد بن ريسزعبد العزي 7
 

 .م  10/1/1021بن محمد العمير استقال من المجلس بتاريخ  زعبد العزي -
 م. 11/21/1021بن خالد بن ريس استقال من المجلس بتاريخ  زعبد العزي -

 

 هووامعلومووات تتعلووق بووأي عقووود تكووون الشووركة طرفوواو فيهووا وتوجوود أو كانووت توجوود في      (25)

أو المودير الموالي أو    التنفيذيمصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس 

 -: منهمعالقة بأي  وأي شخص ذ

تقببر الشببركة بأنببه التوجببد أيببة عقببود بببين الشببركة وبببين أحببد أعضبباء مجلببس اإلدارة أو    -

 س التنفيذي أو المدير المالي أوأي شخص ذو عالقة ألي منهم.الرئي
 

تنووازل بموجبووة أحوود أعضوواء مجلووس اإلدارة أوأحوود كبووار   أتفوواقبيووان ألي ترتيبووات أو  (22)

 -: أي راتب أو تعويض التنفيذيين عن

 تنازل بموجببة   أتفاقم 2 أي ترتيبات أو 72/21/1021اليوجد خالل العام المنتهي في -

 من أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض. حدأي أ  
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 تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في األرباح أتفاقبيان ألي ترتيبات أو  (29)

     تنازل بموجبة أحبد   أتفاقم أي ترتيبات أو 72/21/1021اليوجد خالل العام المنتهي في -

 . في األرباحالمساهمين عن أي حقوق   

 -زكاة أو ضرائب أو رسوم أو مستحقات أخرى: أيلسداد  ةالنظامية المستحقبيان بقيمة المدفوعات  (10)

   م والتي  1021الجدول التالي يبين قيم المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة للعام   

       تشتمل على رسوم التأشيرات والجوازات والزكاة الشرعية وأقساط المؤسسة العامة   

        للتأمينات االجتماعية والرسوم األخرى وتم سداد جميع المستحقات عدا مبلغ الزكاة   

 . سدادةالشرعية لم يتم   

مـ 1131 المصـــروف م  

 27111. زاتاتأشيرات وجو 1

 .27.92721 الزكاة والدخلمصلحة  2

 95.7225 االجتماعية للتأميناتالمؤسسة العامة  3

 - مدفوعات أخري 4

ريال 271257221   اإلجمالي  
 

 -: ها لمصلحة موظفي الشركةئتم إنشا احتياطياتأو  استثماراتبيان بقيمة أي  (12)

لمصلحة موظفي الشركة خالل العام  احتياطياتأو أي  استثماراتلم تقم الشركة بإنشاء أي 

 . م72/21/1021المنتهي في

 -: م1131لعام إقرارات مجلس اإلدارة  (11)

 الصحيح.( أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل ) أ

 بفاعلية.نظام الرقابة الداخلية أعد علي أسس سليمة وتم تنفيذه  نأ)ب( 

 نشاطها.)ج( انه ال يوجد أي شك في قدرة الشركة على مواصلة 

توجوود أي مالحظووات أو تحفظووات علووي القوووائم الماليووة السوونوية موون قبوول المحاسووب        ال  (17)

 . القانوني

 للشركة.المحاسب القانوني  باستبدالة من مجلس اإلدارة ياليوجد أي توص (16)
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 -: الئحة حوكمة الشركاتالمعلومات الواجب اإلفصاح عنها بموجب  (15)

 تعمل الشركة على تطبيق ما تضمنته الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية  

 والجدول التالي يوضح الفقرات التي التزال غير مطبقة وأسباب عدم التطبيق .

 

عدم التطبيق:تطبق 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

 الشركة الوطنية للتسويق الزراعي )ثمار( رئيس مجلس اإلدارة المعيوف مإبراهيم بن عبد الكري 1

 الشركة الوطنية للتسويق الزراعي )ثمار( عضو مجلس اإلدارة نجالء بنت فهد أبو نيان 2

 الشركة الوطنية للتسويق الزراعي )ثمار( عضو مجلس اإلدارة المعيوف ممحمد بن عبد الكري 7

 
 
 
 
 
 

 الفقرة رقم المادة
تطلبات الواردة في مال

 الالئحة
 سبب عدم التطبيق

 المادة الثالثة
من  جزء

 الفقرة

الحق في الحصول علي 

نصيب من موجودات 

 الشركة عند التصفية

للشركة وجاري تعديل هذه المادة بعد  األساسيلم ينص عليها النظام 

 . لها العامة غير عاديةالجمعية  إقرار

 ب ةالسادسالمادة 
 تاعتماد التصوي

 التراكمي

 بموجب وأنه العاديت التصوي ينص على للشركة األساسي النظام

 ـسوف ـه 2/7/2677 وتاريخ 111/2919 رقم التجارة وزارة تعميم

 ماإلدارة القاد مجلس بعند انتخا التراكمي التصويت تطبيق يتم

 المادة العاشرة
 ج

 

وضع نظام حوكمة 

 خاص بالشركة

االنتهاء من وضع نظام حوكمة خاص بالشركة وسوف يتم تم 

إلقرارها  1027عام في  المقرر عقدها عرضها علي الجمعية العامة

.  
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 -: التاليعلي النحو  أعضائهتشكيل مجلس اإلدارة وتصنيف ( )ج  

 

 االسم الوظيفة العضوية تصنيف

 المعيوف مإبراهيم بن عبد الكري رئيس المجلس          مستقل

 نجالء بنت فهد أبو نيان نائب رئيس المجلس مستقل

 بن محمد العمير زعبد العزي عضوْا مستقل

 مستقل
 

بن خالد بن ريسزالعزيعبد  عضوا  

 المعيوف ممحمد بن عبد الكري عضوا مستقل

 م . 10/1/1021بن محمد العمير استقال من المجلس بتاريخ  زعبد العزي -

 م . 11/21/1021بن خالد بن ريس استقال من المجلس بتاريخ  زعبد العزي -

 

        لجان مجلس اإلدارة الرئيسية ومهامها ورؤسائها وأعضائها  تمختصر الختصاصاوصف  )د(
 -:اعدد اجتماعاتهو    

      

 والتدقيق:لجنة المراجعة )أ(   
على المراجعة الداخلية بالشركة ودراسة التقارير المالية الدورية  باإلشرافتقوم اللجنة 

 2 والتحقق من كفاءة نظم الرقابة كفاءتهاوتقارير المراجعة الداخلية والخارجية ومدى 

والتحقق من كفاية األنشطة  أعمالهالداخلية واختيار مراجع الحسابات الخارجي ومتابعة 

الرقابية في الشركة وفاعليتها وتقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المحتملة وكيفية 

بعد استقالة وتم تعيين األستاذ/ سعد صالح السبتى  2 مراقبة ومواجهة هذه المخاطر

( اجتماعات كما يلي 7عدد اجتماعات لجنة المراجعة كانت  )عبدالعزيزالعمير2 واألستاذ/ 

:- 

 مالحظات عدد االجتماعات الصفــة االســـــــــــــــــــــــــــــــــم م

1 
 الرئيس السابق للجنة 1 رئيس اللحنة بن محمد العمير زعبد العزي

2 
 الرئيس الحالي للجنة  7 رئيس اللجنة  السبتىسعد بن صالح       

3 
 - 6 عضوا  هشام بن أحمد الشلفان     

4 
 - 7 2عضو ونيانبأنجالء بنت فهد      

 

 م . 10/1/1021بن محمد العمير استقال من عضوية اللجنة بتاريخ  زعبد العزي -
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 :والمكافآتلجنه الترشيحات  (ب)
وفقا  اإلدارةلعضوية مجلس  المطلوبةبالمراجعة السنوية لالحتياجات  اللجنةتقوم 

ورفع التوصيات في شان  اإلدارةومراجعة هيكل مجلس  المعتمدةللسياسات والمعايير 

 أعضاء ومكافآتووضع سياسات واضحة لتعويضات  إجراؤهايمكن  التيالتغييرات 

عضاء المستقلين ألا استقالليةمن  سنويكد بشكل أوكبار التنفيذيين والت اإلدارةمجلس 

وتم تعيين  أخرىوية مجالس ـكل عضـكان يش العضو إذاح ـدم تعارض مصالــوع

اجتماعات  دوعد2  بن ريس زاألستاذ/ إبراهيم المعيوف بعد استقالة العضو/عبد العزي

 -( كما يلي :1لجنة الترشيحات والمكافآت كانت )

 االجتماعاتعدد  ةــــــــالصف االســــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 1 اللجنةرئيس  نجالء بنت فهد أبو نيان 1

 1 عضوَا المعيوف ممحمد بن عبد الكري 2

 2 عضوَا بن خالد بن ريسزعبد العزي 3

 

 م  11/21/1021بن خالد بن ريس استقال من عضوية اللجنة بتاريخ زعبد العزي -
 

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

 

كبار التنفيبذيين الخمسبة 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

 912000 - - الرواتب والتعويضات

 32.511 29111 - البدالت

الدورية والسنوية المكافآت  - - - 

 - - - الخطط التحفيزية

أو سنوي تدفع بشكل شهري عيني أو نقدي أي تعويض  - - - 
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  أي عقوبة أو جزاء أوقيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة )و(  

 -أتنظيمية أو قضائية أخرى : إشرافية       

ريال على الشركة من  57000تم توقيع غرامة مالية قدرها م  25/1/1021في تاريخ  

قبل هيئة السوق المالية لمخالفة الفقرة ) أ ( من المادة السادسة واألربعين من نظام السوق 

والفقرة ) أ ( من المادة الخامسة والعشرين من قواعد التسجيل واإلدراج وذلك لعدم 

 م .  9/7/1022نون في اإلعالن عن عقد بيع حليب مع شركة الصافي دا

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

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

تشغيل الرقابة الداخلية ومعالجة أوجه القصور في الرقابة التي يتم اكتشافها وتتخذ 

م بتعيين احد مكاتب  1021اإلجراءات المصححة الالزمة وقامت الشركة في بداية للعام 

المراجعة المتخصصين في أعمال المراجعة الداخلية واشتملت خطة المراجعة التي تمت 

 -: األتيم على 1021خالل العام 

 فحص القوائم المالية . -2

 التحقق من سجالت األصول الثابتة . -1

 والدائنين.التحقق من أرصدة المدينين  -7

 التحقق من الدورة المستندية للمشتريات والمخازن وجرد المخازن . -6

 التحقق من إجراءات دورة المبيعات . -7

 التحقق من الدورة المستندية للنقدية وجرد الخزينة ومطابقة حسابات البنوك . -1

 واإليرادات.فحص المستندات الخاصة بالمصروفات  -5

 عقود واالتفاقيات التي أبرمتها الشركة مع جهات خارجيةمراجعة ال -2

 التأكد من سالمة تطبيق األنظمة واللوائح الداخلية للشركة . -9

مالحظات جوهرية تؤثر على  أينتائج المراجعة التي تمت عدم وجود  توقد أظهر

 أنشطة الشركة .
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 -) خدمة المجتمع(: االجتماعيةأنشطة المسئولية 

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

 االجتماعيةالشركة عبر السنوات الماضية تطلع بمسئوليتها تجاه أنشطة المسئولية 

الرامية إلي تحقيق التنمية المستدامة  ةوالمصلحة العامة واإلسهام  الفعال في خطط الدول

 -يلي: من خالل ما

 عن الري مياهزام بمقررات السياسية الزراعية والمائية للدولة من خالل ترشيد االلت -2

 الزراعة.أفضل وسائل الري في  استخدامطريق 

 تحقيق األمن الغذائي من خالل إستثمارتها. فيالمساهمة  -1

 المبيدات. استخدامااللتزام بالمحافظة علي البيئة والصحة العامة من خالل الحد من  -7

 بالمنطقة.تقديم التدريب الصيفي لطالب المدارس المتوسطة والثانوية  -6

لهم بخصوص الرعاية  االستشاراتبالمنطقة من خالل تقديم  واإلبلخدمة أصحاب األغنام  -7

 البيطرية لحيواناتهم.

المساهمة الفعالة في توظيف الشباب السعودي من خريجي الجامعات والمعاهد العليا  -1

 والمدارس.

سات العليا كمساندة من الشركة لبرامج البحث امساعدة والبيانات لطالب الدرتقديم ال -.

 العلمي.

 - :اإلدارةمقترحات مجلس   

 م .1021الموافقة عل ما جاء بتقرير مجلس اإلدارة لعام  أوال:

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

 م72/21/1021

و قائمة الدخل عن  72/21/1021المصادقة على الميزانية العمومية للشركة المنتهية في  ثالثا:

 الفترة.نفس 

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

 م.72/21/1021في

 خامسا : الموافقة على الئحة معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس اإلدارة .      

في مجلس  دالغانم عضو جدي الموافقة على تعيين األستاذ / محمد بن أحمد عبد اهلل سادسا:      

 .حتى نهاية دورة المجلس  اإلدارة
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: اختيار مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة 2 سابعًا

م و البيانات الربع سنوية و تحديد  1027لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 

 . أتعابه

وفى الختام يسر مجلس اإلدارة أن يتقدم بوافر الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين 

مين وحكومتنا الرشيدة لما تقدمة من دعم ومؤازرة الشريفين وسمو ولى عهدة األ

لشركتنا وللشركات العاملة في نفس المجال 2 كما يسر المجلس تقديم شكره لجميع 

مساهمي الشركة على الثقة التي أوليتموها لنا لخدمة الشركة 2 والشكر موصول لجميع 

 العاملين بالشركة على جهودهم . 

                                    التوفيق 22واهلل ولى                   

 مجلس االدارة                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 


