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 يةو أسهم حقوق أولإصدارـرة شـن
 

 الشركة السعودية لألسماك
 ")األسماك("

 

 
 
 
 
 )٢٠٥٠٠١٠٥٣١(موجب سجل تجاري رقم ب شركة مساهمة تأسست في المملكة العربية السعودية
 

 ريال سعودي كقيمة    ٥٠(  ريال سعودي للسهم   ٧٥ إصدار يبلغ     سهماً عادياً بسعر   ٢,٠٠٠,٠٠٠طرح  
 وتمثل زيـادة فـي      . يةوعن طريق إصدار أسهم حقوق أول      ) ريال سعودي كعالوة إصدار    ٢٥إسمية و 

 ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وعالوة إصـدار مقـدارها       ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠رأس مال الشركة مقدارها     
 من رأس المال% ١٠٠ريال سعودي وتبلغ نسبة الزيادة 

 
 ويستمر حتى م٢١/١/٢٠٠٦هـ الموافق ٢١/١٢/١٤٢٦سيبدأ طرح األسهم لالكتتاب يوم السبت 

 م٢/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ٣/١/١٤٢٧نهاية يوم الخميس 
 

 ك المستلمالبن  المستشار المالي ومدير االكتتاب

 
  

 

 
   

 البنك األهلي التجاري  بيت االستشارات المالية
 
 

 

لصادرة عن هيئـة    تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج ا             
ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر      ").  الهيئة"والمشار إليها بـ    (السوق المالية بالمملكة العربية السعودية      

 عن دقة المعلومات الواردة في نشـرة اإلصـدار          مسؤولية مجتمعين ومنفردين كامل ال    ]ز[أسماؤهم على الصفحة    
د إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجـد أي              بع ،ذه، ويؤكدون حسب علمهم وإعتقادهم    ه

 والتتحمل الهيئـة    .وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة                
و إكتمالهـا،    عن محتويات هذه النشرة، والتعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أ          مسؤوليةوالسوق المالية السعودية أي     

 مهما كانت أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن اإلعتماد على               مسؤوليةوتخلي نفسها صراحة من أي      
 .أي جزء منها

 

 

 م٢١/١/٢٠٠٦ الموافق هـ٢١/١٢/١٤٢٦ تاريخ نشرة اإلصدار



 

 ب 

 
 إشعار هام

 
 كاملة عن المعلومات المتعلقة بالشركة السعودية لألسماك واألسهم المعروضـة           تقدم هذه النشرة تفاصيالً   

 في األسهم المعروضة، ستتم معاملة المكتتبين على أساس أن          كتتاباال وعندما يتم تقديم طلب      . كتتابلال
 مـن المقـر      إلى المعلومات التي تحتويها هذه النشرة التي يمكن الحصول على نسخ منها            طلباتهم تستند 

 .الرئيسي للشركة
 

") المستشـار المـالي   " أو   "fth"(قامت الشركة السعودية لألسماك بتعيين بيت االستشارات الماليـة          لقد  
وية لزيادة  رأس مال الشركة       في أسهم حقوق أول    كتتاباال لها فيما يتعلق ب    كتتابكمستشار مالي ومدير لال   

السعودية لألسماك المشار إليها في نشرة اإلصدار هذه، وهو ال يتصرف فيما يتعلق بهذه العملية لحساب                
 .أي شخص آخر أو شركة أخرى

 

وبينما ال يوجد لـدى     .  تم الحصول على أجزاء كبيرة من معلومات السوق والقطاع من مصادر خارجية           
ة أو الشركة السعودية لألسماك أي سبب يدعوهما إلى اإلعتقاد بأن أياً مـن تلـك                بيت االستشارات المالي  

.  المعلومات تعتبر في جوهرها غير دقيقة، غير أن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عرضـة للتغييـر                
ة ومع أن الشركة قد إتخذت الحيطة المعقولة في إعداد نشرة اإلصدار هذه ويعتقد أن المعلومات الـوارد                

فيها صحيحة كما في تاريخ تحريرها، فإن تحرير نشرة اإلصدار هذه ال يدل بأن أياً من المعلومات التي                  
وال يعتبر تحرير هذه النشرة أو أي إتصاالت شفهية         .  تحتوي عليها سوف تبقى صحيحة بعد هذا التاريخ       

تبر أو يمكن اإلعتماد عليه بأي شكل من        ، أو يفسر على أنه يع     كتتاباالأو كتابية أو مطبوعة فيما يتعلق ب      
 .األشكال على أنه وعد أو إقرار فيما يتعلق بالنتائج أو األرباح أو األحداث المستقبلية

 

ال تعتبر هذه النشرة بمثابة توصية من جانب الشركة أو المساهمين الحـاليين أو أي مـن مستشـاريهم                   
شرة مسؤوالً عن الحصول على مشورة مهنية مسـتقلة         ويكون كل مستلم لهذه الن    .  كتتاباالللمشاركة في   

 وإلجراء تقييمه الخاص المستقل، واإلستثمار في األسـهم، والمعلومـات           كتتاباالخاصة به فيما يتعلق ب    
واإلفتراضات الواردة في هذه النشرة، بإستخدام أي تحاليل أو توقعات يراها ضرورية من أجـل إتخـاذ                 

 .قراره اإلستثماري
 

المستثمرين الراغبين في اإلستثمار في األسهم بأنـه ال يمكـن إعطـاء أي ضـمان بصـحة                  يتم إبالغ   
اإلفتراضات الواردة في هذه النشرة، أو أن التأثيرات الفعلية لإلفتراضات حتى ولو كانت صحيحة، سوف               

كـن  وبشكل خاص، يم  .  ياً من تلك الفروقات لن تكون جوهرية      أتكون هي نفس التأثيرات المتوقعة أم أن        
أن يتأثر المركز المالي الفعلي للشركة وقيمة األسهم تأثراً سلبياً نتيجة المستجدات المستقبلية مـن حيـث                 
التضخم وأسعار الفائدة والضرائب أو العوامل اإلقتصادية أو السياسية أو المسائل األخرى والتي ال تملك               

 .الشركة أي سيطرة عليها
 

سهم بموجب قوانين أي دولة فيما عدا المملكـة         لم يتم إتخاذ أي إجراء لتأهيل أو تسجيل هذه النشرة أو األ           
ويطلـب مـدير    .  العربية السعودية، ويمنع صراحة إستخدام النشرة وبيع األسهم في أي دولـة أخـرى             

ـ        كل من يستلم هذه النشر      والمساهمون والشركة على   كتتاباال ي قيـود   أة أن يقوم بإبالغهم فيما يتعلق ب
 .قانونية تسري على النشرة وأن يلتزم بتلك القيود

 
 



 

 ج 

 

 ت مستقبليةبيانا
 

تتضمن هذه النشرة توقعات مستقبلية تخضع للمخاطر وعدم التيقن، وبخالف البيانات التاريخية أو البيانات 
الحقيقية الراهنة فإن كافة البيانات الواردة في هذه النشرة تعتبر توقعات مستقبلية تعبـر عـن التوقعـات                  

نتائج عملياتها وأعمالها وخططها وأهدافها واألداء الحالية إلدارة الشركة وذلك فيما يتعلق بوضع الشركة و
ويمكن للمستثمرين المحتملين التعرف على التوقعات المستقبلية لكونها ال تتعلق بالوقـائع            .  المستقبلي لها 

و " يخطـط "و  " يحتمـل "و  " يتوقع"و  " يقدر"وقد تتضمن هذه البيانات كلمات مثل       .  التاريخية أو الراهنة  
إلى غيرها من الكلمات والمصطلحات األخرى التي تحمل معاني مشـابهة           " مستقبلي"و  " يعتقد"و  " يزمع"

 .فيما يتعلق بتناول التوقيت أو طبيعة التشغيل المستقبلي أو األداء المالي أو األحداث األخرى
 



 

 د 

 
 
 

اهمة سعودية تأسست في الدمام،     هي شركة مس  ") األسماك"أو  " الشركة"المشار إليها فيما بعد بـ      (الشركة السعودية لألسماك    
، سـجل تجـاري رقـم        مـيالدي  ١٥/٣/١٩٨١ الموافـق     هجـري  ٩/٥/١٤٠١ة ومسجلة بتاريخ    المملكة العربية السعودي  

، ويقع مقرها الرئيسي بحي بترومين ـ طريق الخبر الساحلي، وعنوانها البريدي صـندوق بريـد رقـم     )٢٠٥٠٠١٠٥٣١(
 .لمملكة العربية السعودية، ا٣١٤٥٢، الرمز البريدي الدمام ٦٥٣٥

 

 تخفيض القيمة اإلسمية ألسـهمها      الجمعية العمومية غير العادية    ميالدي، قررت    ٢٦/٥/١٩٩٨هـ الموافق   ١/٢/١٤١٩وفي  
 ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي للسهم، مما أدى إلى زيادة عدد األسهم المصرح بها إلى              ٥٠ ريال سعودي إلى     ١٠٠العادية من   

 .درة ومدفوعةوجميع األسهم مص.  سهم
 

واألسهم المطروحـة  ") الشركة"أو " األسماك ("الشركة السعودية لألسماك  معلومات تتعلق ب  ") النشرة("تقدم نشرة اإلصدار هذه     
التـي يمكـن    وساس المعلومات المضمنة في هذه النشرة        على أ  كتتابستثمرين المتقدمين لال  سيتم التعامل مع الم   .  كتتابلال

 . على النحو أدناهكتتابااللى نسخة منها من الشركة ومن مدير الحصول ع
 

% ١٠٠ سهم عادي من أسهم زيادة رأس مال الشركة السعودية لألسماك العادية المدفوعة بالكامل تمثل                ٢,٠٠٠,٠٠٠طرح  
 ريال  ٥٠وهو يتكون من    ) كتتاباالسعر  ( ريال سعودي للسهم الواحد      ٧٥بسعر   سهم   ٢,٠٠٠,٠٠٠من أسهمها البالغ عددها     

 . سهم٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي تمثل عالوة إصدار وبذلك يصبح إجمالي أسهم الشركة ٢٥سعودي القيمة اإلسمية للسهم و
 

المقيدين في سجالت الشركة في تـاريخ إنعقـاد الجمعيـة     للسادة المساهمين   ية  و حقوق أول  في أسهم  كتتابسيكون الطرح لال  
ـ السـهم الم "وكل منها " كتتاباألسهم المطروحة لال(" سهماً عادياً  ٢,٠٠٠,٠٠٠لعدد  ") الطرح("العمومية غير العادية     روح ط

من %) ١٠٠(تمثل   ريال للسهم    ٢٥صدار قدرها   يضاف لها عالوة إ   اً للسهم   يرياالً سعود ) ٥٠(بقيمة إسمية قدرها    ") كتتابلال
 فـي اإلسـهم المطروحـة كليـاً         كتتاباال  في حال إذا لم تتم تغطية         .ألسماكلوالمدفوع  سهم رأس المال المصدر     إجمالي أ 

 من قبلهم، يتم توزيع األسهم المتبقية       عادية  المقيدين في سجالت الشركة في تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية غير ال          للمساهمين  
طلبوه مـن   الذين طلبوا شراء عدد أكثر من نصيبهم بنسبة ما األحقيةالمقيدين في سجالت الشركة في تاريخ  على المساهمين   
 مـن قبـل     كتتاباالتم تغطية     وإذا لم ت    .ال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة         ن  ، على أ  األسهم اإلضافية 

 .األحقيةالمقيدين في سجالت الشركة في تاريخ المساهمين 
 

زيـادة  ب  مـيالدي  ٥/١/٢٠٠٥ الموافق    هجري ٢٤/١١/١٤٢٥ مجلس إدارة الشركة في إجتماعه المنعقد بتاريخ         أوصىوقد  
 سـهم إضـافي   ٢,٠٠٠,٠٠٠وذلك بإصدار سعودي  مليون ريال ٢٠٠إلى سعودي  مليون ريال   ١٠٠لشركة من   رأس مال ا  

مع التوصية بتحديد عـالوة     وذلك بعد أن يتم الحصول على موافقة الجهات المختصة          )  ريال للسهم الواحد   ٥٠ (ه إسمي قيمةب
على مساهمي الشركة بعد إقرار ذلك مـن الجمعيـة          وسوف تنحصر زيادة رأس المال       رياالً للسهم الواحد     ٢٥ صدار تبلغ إ

 .العمومية للمساهمين
 

 األسهم العادية في القائمة الرسمية، كما تم إستيفاء كافة متطلبات الهيئة من  تسجيلهيئة السوق المالية ل   إلى  ولقد تم تقديم طلب     
وقع أن يبدأ التـداول فـي األسـهم الجديـدة فـور             ومن المت .  موافقات متعلقة بتلك النشرة وغيرها من المستندات الداعمة       

 .)"ل" ـ صفحة "كتتابالجدول الزمني المتوقع لال"أنظر ـ (التخصيص النهائي لها 
 

الواردة في الفصل األول من هذه النشرة والتي تتناول عوامل          " عوامل المخاطرة " إلى   كتتاب لال ونلفت إنتباه كافة المتقدمين   
 .كتتابمعينة يتوجب أخذها في اإلعتبار فيما يتعلق باإلستثمار في األسهم المطروحة لال

 

 
 كتتاباالومدير  المستشار المالي

 
 
 

 بيت االستشارات المالية 



 

 ه 

 
 كتتاباال فترة

 

يوماً  ١٣ ويستمر لفترة    ميالدي ٢١/١/٢٠٠٦ هجري الموافق    ٢١/١٢/١٤٢٦ السبتيوم   كتتاباالسيبدأ  
فتـرة   ("ميالدي ٢/٢/٢٠٠٦ هجري الموافق  ٣/١/١٤٢٧ الخميسيوم  ل  ويكون تاريخ اإلقفال نهاية عم    

 ").كتتاباال
 

  في األسهمكتتاباالطلبات 
 

ن في سجالت الشركة في تاريخ إنعقـاد         مقتصر على حملة األسهم المقيدي     كتتاباالحق األولوية في     •
 ".تاريخ األحقية"الجمعية العمومية غير العادية 

 من أسهم في تاريخ األحقية، كمـا        هحق األولوية بنسبة توازي ما يملك     يحق لكل مكتتب أن يمارس       •
 . بأقل أو أكثر من نسبته في حق األولويةكتتابااللكل مكتتب من حملة األسهم 

من قبـل المسـاهمين المقيـدين فـي     سهم المطروحة كلياً  في األكتتاباالتغطية إذا لم تتم في حال   •
المساهمين المقيدين في سـجالت     ، يتم توزيع األسهم المتبقية على       في تاريخ األحقية  سجالت الشركة   

، طلبوه من أسهم إضافيةأكثر من نصيبهم بنسبة ما   الذين طلبوا شراء عدد  الشركة في تاريخ األحقية   
 . ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدةال يتجاوزن على أ

 
 سياسة التخصيص

 

المسـاهمين المقيـدين فـي     األسهم المملوكة من قبـل سهم من سهم كحد أدنى لكل   ) ١(سيخصص عدد   
علـى النحـو    ( بشكل صـحيح     كتتابممن يكملون إجراءات التقدم لال     سجالت الشركة في تاريخ األحقية    
إذا لـم تـتم     ، وفي حال    ) المرفقة بهذه النشرة   كتتاباالج   النشرة ونماذ  الموضح في الفصل الثاني من هذه     

، يـتم توزيـع     من قبل المساهمين المقيدين في تاريخ األحقية      سهم المطروحة كلياً     في األ  كتتاباالتغطية  
 أكثر من نصيبهم بنسبة     الذين طلبوا شراء عدد    المساهمين المقيدين في تاريخ األحقية    األسهم المتبقية على    

 .عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ما يحصلون ال يتجاوزن ، على أطلبوه من أسهم إضافيةما 
 

 وتحديد موعد الطرح، بعد ذلك طلب زيادة رأس المالللموافقة على السوق المالية إلى هيئة طلب  ميدقتم ت
 .سيتم طرح األسهم اإلضافية

 
سهم وليس ألي مساهم حقوق تصويت تفضيلية، وستكون لألسـهم المطروحـة            للشركة فئة واحدة من األ    

وأي سنوات    ميالدي ٢٠٠٥ السنة المالية للشركة لعام       أحقية في األرباح التي يعتمد توزيعها عن       كتتابلال
 .مالية الحقة

 
 فـي المملكـة     البنك المستلم  من خالل فروع     كتتابالمطروحة لال  في األسهم    كتتابااليستطيع المكتتبون   
 . من هذه النشرة)ط(التي ورد ذكرها في الصفحة والعربية السعودية 

 
الواردة في الفصل األول من هذه النشـرة        " عوامل المخاطرة " إلى   كتتابلالت إنتباه كافة المتقدمين     ونلف
 يتوجب أخذها في اإلعتبار فيما يتعلق باإلستثمار في األسـهم المطروحـة             لتي تتناول عوامل معينة   وا
 .كتتابلال

هـ



 

 و 

 
وء خبراتها في النشـاط     تستند هذه التوقعات المستقبلية على إفتراضات توصلت إليها إدارة الشركة في ض           

 فضالً عن تصوراتها عن األوضاع الحالية والتطورات المستقبلية المحتملـة وغيرهـا مـن               الذي تزاوله 
 وعند قيام المسـتثمرين المحتملـين بقـراءة         ،مل األخرى التي تعتقد أنها مالئمة تمشياً مع الظروف        العوا

ودراسة هذه النشرة فإن عليهم أن يدركوا أن هذه التوقعات ليست ضماناً لألداء أو النتائج كما أنها تحتوي                  
رة الشركة تعتقد أن هذه  ورغم أن إدا. ) سيطرة إدارة الشركة عنبعضها خارج(على مخاطر وعدم تيقن    

 إال أنه على المستثمرين المحتملين أن يدركوا أن عوامل ،التوقعات المستقبلية تستند إلى إفتراضات معقولة
كثيرة قد تؤثر على الوضع المالي الفعلي للشركة أو نتائج العمليات وتتسبب في نتـائج فعليـة تختلـف                   

ية وتتضمن هذه العوامل من بين أمور أخرى العوامل التي          جوهرياً عن تلك الواردة في التوقعات المستقبل      
 ".في هذه النشرة" عوامل المخاطرة"تم إيضاحها تحت عنوان 

 
وتبعاً لهذه العوامل فإن الشركة تحذر المستثمرين المحتملين أن ال يعتمدوا على التوقعات المستقبلية بشكل               

هناك قد يكون   تقبلية ال يعبر إال عن الوضع القائم في تاريخه و         ، عالوة على أن أياً من التوقعات المس       كلي
.  مخاطر وعوامل غير معروفة جديدة تنشأ من حين آلخر ويتعذر التنبؤ بها أو بكيفية تأثيرها على الشركة   

إن إدارة الشركة ليست ملزمة بتحديث أو مراجعة التوقعات المستقبلية في هذه النشرة كما أنها ال تعتـزم                  
 .م بذلك بعد تاريخ هذه النشرة إال حسب ما يقتضيه النظامالقيا

 



 

 ز 

 
 دليل الشركة

 

 أعضاء مجلس اإلدارة
 

 الصفة اإلسم

 )عبد العزيز آل سعودممثل عن حصة سمو األميرمتعب بن (رئيس مجلس اإلدارة  فهد بن عبد الرحمن العبيكان/ األستاذ
 )ممثل عن حصة صندوق اإلستثمارات العامة(عضو المجلس  عبد اهللا بن عبد اهللا العبيد/ الدكتور
 عضو المجلس المباركناصر خالد بن إبراهيم / األستاذ
 عضو المجلس أحمد بن ناصر العجاجي/ األستاذ
 عضو المجلس هيثم محمد خليفة القصيبي/ األستاذ
 عضو المجلس ارق علي عبد اهللا التميميط/ األستاذ
 عضو المجلس عبد الرحمن بن عبد العزيز المهنا/ األستاذ
 عضو المجلس  المهيدبقادرعصام بن عبد ال/ األستاذ
 سكرتير المجلس المقبلبن محمد فهد بن عبد اهللا / األستاذ

 
 :عنوان أعضاء مجلس اإلدارة هو كالتالي

 

   )األسماك(اك الشركة السعودية لألسم
 ٣١٤٥٢الدمام  ٦٥٣٥. ب.ص

 +٩٦٦ – ٣ – ٨٥٩ – ١٩١٩: هاتف
 +٩٦٦ – ٣ – ٨٥٩ – ٣٠٩٠: فاكس

 المملكة العربية السعودية

   

 
 مسجل األسهم

  
 الشركة السعودي لتسجيل األسهم

 )تداول(مركز إيداع األوراق المالية 
 تعاونيةج الابرأ

 ٦٠٦١٢. ب.ص
 ١١٥٥٥الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 

 



 

 ح 

 
 كتتاباالاألطراف الرئيسية في 

 

 :المصدر
 
 
 
 

 "األسماك"الشركة السعودية لألسماك 
 ٣١٤٥٢  الدمام٦٥٣٥: ب.ص

 +٩٦٦ – ٣ – ٨٥٩ – ١٩١٩: هاتف
 +٩٦٦ – ٣ – ٨٥٩ – ٣٠٩٠: فاكس

 بية السعوديةالمملكة العر
 

 )الممثل المعتمد للرد على إستفسارات المكتتبين(مسؤول شؤون المساهمين 
 أحمد بن علي العطاء/ األستاذ
 ٣١٤٥٢ الدمام ٦٥٣٥: ب.ص

 +٩٦٦ – ٣ – ٨٥٩ – ١٩١٩: هاتف
 +٩٦٦ – ٣ – ٨٥٩ – ٣٠٩٠: فاكس

 المملكة العربية السعودية
 

 سكرتير المجلس
  فهد عبد اهللا المقبل/األستاذ
 ٣١٤٥٢ الدمام ٦٥٣٥: ب.ص

 +٩٦٦ – ٣ – ٨٥٩ – ١٩١٩: هاتف
 +٩٦٦ – ٣ – ٨٥٩ – ٣٠٩٠: فاكس

 المملكة العربية السعودية
 

 كتتاباالومدير  المستشار المالي
 
 
 

 بيت االستشارات المالية
 ٢١٤٤٦ جدة ٢٤٣٦٨. ب.ص

 +٩٦٦ – ٢ – ٦٥٧ – ٣٠٣٠: هاتف
 +٩٦٦ – ٢ – ٦٥٧ – ٣٣٦٦:.فاكس
 ة السعوديةيكة العربالممل

 

 



 

 ط 

 
  المستلمكالبن
 
 

 البنك األهلي التجاري
 ٢١٤٨١جـدة  ٣٥٥٥ب .ص

 ٠٢ – ٦٤٩ – ٣٣٣٣: هاتف
 ٠٢ - ٦٤٣ – ٣٢٨١: فاكس

 المملكة العربية السعودية
 
  القانونيستشارالم

 

 طالل أمين غزاوي/ دكتورال
 ٣١٤١١الدمام  ٣٨١ب .ص

 ٠٣ - ٨٣٣ – ١٦١١: هاتف
 ٠٣ - ٨٣٣ – ١٨٩٨: فاكس

 المملكة العربية السعودية
 

 المحاسب القانوني
 

 
 ـ محاسبون قانونيونإرنست ويونغ 

 ٣١٩٥٢ الخبر ٣٧٩٥ب .ص
 الدور الرابع

 ٠٣ – ٨٨٢ – ٥٤١٤: هاتف
 ٠٣ - ٨٨٢ – ٧٢٢٤: فاكس

 المملكة العربية السعودية
 

 : هتنوي
 

شر إفادتها في إسمها وعلى نإلى أعطت موافقتها الكتابية على اإلشارة أعاله جميع الجهات المذكورة 
 . الموافقةب هذهوفي هذا السياق ولم يتم سحهذه النشرة 



 

 ي 

 ملخص الطرح
 

 رياالً سعودياً ٧٥     لسهم                                                                                         لسعر الطرح 
 

  رياالً سعوديا٥٠ً               القيمة اإلسمية للسهم                                                                                

 

  رياالً سعوديا٢٥ً  عالوة اإلصدار 
 

 حجم الطرح
 

 ٢,٠٠٠,٠٠٠                                                                            كتتاباال والمصدرة قبل   مجموع األسهم القائمة
 ٢,٠٠٠,٠٠٠                                                                               كتتاب  لالمجموع األسهم المطروحة 

 ٤,٠٠٠,٠٠٠                                                                                       كتتاباالمجموع األسهم بعد 
 %١٠٠                                                                    الزيادة نسبة 

 

 مليون ريال سعودى ١٥٠  اإلصدار                                                          صيلةحإجمالى 
  مليون ريال سعودي١٤٧     في زيادة رأس المال وبعد خصم تكاليف الطرح كتتابإجمالي متحصالت الشركة من اال

 

  مليون ريال سعودي٢٠٠                                         كتتاب اال إجمالي رأس المال بعد  
 

 كتتابااليل تفاص
 

 سهم واحد  فى األسهم المطروحة                                                          كتتاباالالحد األدنى من    
 رياالً سعودياً ٧٥                                                                                      كتتاباالالحد األدنى لمبلغ    
 ال يوجد  فى األسهم المطروحة                                                             تتابكاالالحد األقصى من   

 ال يوجد                                                                                         كتتاباالالحد األقصى  لمبلغ    

 

 كتتاباالإستخدامات متحصالت 
 

حصـيلة  تسـتخدم الشـركة     س  .م كافة التكاليف المرتبطة بـه      عن الطرح للشركة، بعد خص     تجةتحول النقدية النا  
 . فى هذه النشرةالموضحة تفصيالًوالتالية  لثالثةاالستثمارية ااإلصدار في الفرص 

(المبالغ بالمليون ريال سعودي)

اإلجماليرأس المال العاملالمصاريف الرأسمالية
١٧٢٫٥١٥٫٥١٨٨٫٠مشروع إنشاء مزرعة إستزراع الربيان

٤٥٫٨٧٫٥٥٣٫٤مشروع توسعة مزرعة البحر األحمر للربيان

٨٫٣٠٫٥٨٫٨مشروع شراء قوارب متعددة األغراض
 ٢٢٦٫٦٢٣٫٦٢٥٠٫٢اإلجمالي

 التخصيص
 

سهم مقابل كل  ةمقيدين في سجالت الشركة في تاريخ األحقيلكل مكتتب من المساهمين السهم ) ١(سيخصص عدد 
 المرفقة بهذه كتتاباالعلى النحو الموضح في الفصل الثاني من هذه النشرة ونماذج (يملكه في تاريخ األحقية

يتم توزيع حصص األسهم غير المخصصة على حاملي األسهم الذين إكتتبوا في نسبة تزيد عن وسوف ، )النشرة
 عن الحد كتتاباال  أما في حال وجود زيادة في .نسبة حقوق األولوية الخاصة بهم وفق مبدأ النسبة والتناسب

 . الفائضة بعد التخصيصكتتاباالفسيتم رد مبالغ 
 

تحقي كسور األسهم، فسيتم تجميع هذه الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة األسهم ويتم بيعها أما بالنسبة لمس
 .بسعر السوق ثم يوزع الفائض عن سعر الطرح على حملة األسهم في تاريخ األحقية، كل حسب عدد كسورة

 
 كتتاباالوفترة شروط 

 

المساهمون ("غير العادية   إنعقاد الجمعية العموميةفي تاريخ قيدينيقتصر الطرح على مساهمى الشركة الم
 في اكتتاب نموذج ي أ-  أو جزئياًكلياً -وتحتفظ الشركة بحقها فى رفض ").  ألسهم القائمةل" "أصحاب األحقية

 نموذج أيوال يجوز تعديل أو سحب .   ومتطلباتهكتتاباالاألسهم المطروحة ما لم يستوف النموذج كافة شروط 
ـ  ل الشركة له إتفاقاً ملزماً بين المكتتب والشركة في األسهم المطروحة ، ويشكل قبول النموذج عند قبواكتتاب

 . في الفصل الثاني من هذه النشرةكتتابااليرجى قراءة شروط 



 

 ك 

 

 )تابع(ملخص الطرح 
 

 تداول األسهم
 

المطروحة   تداول عند إستكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهمعلى نظاميبدأ تداول األسهم المطروحة 
 .وتخصيصها

 
 هم التصويتأس

  

ولكل مساهم يمتلك عشرين . تفضيليةللشركة فئة واحدة فقط من األسهم وليس ألى مساهم أية حقوق تصويت 
.  ويحمل كل سهم من األسهم المطروحة حق التصويت.  سهماً على األقل الحق فى حضور الجمعية العمومية

 .لتاسع الفصل ا"وصف األسهم"ونورد تفاصيل األسهم فى القسم الخاص بـ
 

 أرباح األسهم
 

الثالث الفصل راجع . ستالم أرباح عن األسهم تسددها لهم الشركة عند اإلعالن عنهاإلحاملى األسهم الحق فى 
 ."سياسية توزيع األرباح"الخاص بـ 

 



 

 ل 

 

 كتتاب لالالجدول الزمني
 

التواريخ الواردة أدناه والواردة كذلك في أماكن أخرى من هذه النشرة فيمـا يخـص الجـدول الزمنـي                   
، وقد تخضع للتغيير وسوف يـتم       كتتاباالبق  تتعلألحداث رئيسية معينة     تدل فقط على التوقيت      كتتابلال

 . المطبوعةعلية من خالل الصحففاإلعالن عن التواريخ ال
 

 الوصف التاريخ الحدث

  هجري ٢١/١٢/١٤٢٦ كتتاباالإبتداء فترة 
 ميالدي ٢١/١/٢٠٠٦الموافق 

 هجري  ٣/١/١٤٢٧ كتتاباالإنتهاء 
 ميالدي ٢/٢/٢٠٠٦ الموافق

المسـاهمين ذو   تقدم النماذج المعبـأة بواسـطة       
ك البنفروع   الفترة إلى أي من       خالل هذه  األحقية
خاصة بها طبقاً للتوجيهـات      مع المبالغ ال   المستلم

 .كتتاباالالواردة في نموذج طلب 

زيادة تخصيص أسهم 
المطروحة رأس المال 

 )األسهم (كتتابلال

 هجري  ١/١٤٢٧/9
 ميالدي ٨/٢/٢٠٠٦الموافق 

 إشعارات  كتتاباال أو مدير    ك المستلم رسل البن يس
ــائي لألســهم  ــدهم بالعــدد النه ــين تفي للمكتتب
المخصصة لهم والمبالغ الفائضة إن وجدت، التي       

 .تم إيداعها في حساباتهم

  الفائضإعادة
 هجري  ٩/١/١٤٢٧

 ميالدي ٨/٢/٢٠٠٦الموافق 
تاريخ إيداع المبـالغ الفائضـة فـي حسـابات          

 .المكتتبين

ع بدء تداول األسهم توق
 كتتابالمطروحة لال

ــهم  ــداول األس ــتم ت ســوف ي
هاء تناإل حال   كتتابالمطروحة لال 

اإلجـراءات النظاميـة ذات     من  
 وذلك بعد فترة وجيـزة      ،العالقة

من رد الفائض وبالتنسـيق مـع       
هيئة السـوق الماليـة وسـيتم       

 .نه في وقت الحقاإلعالن ع

ستقدم جميـع الوثـائق والسـجالت المطلوبـة         
 إلى السوق المالية السـعودية   كتتاباالبخصوص  

إلكمال سجل المساهمين إستعداداً للتداول     ) تداول(
 .في األسهم

 
افذاً فقـط عـن طريـق القيـد الـدفتري           ن) تداول (ة السوق المالية السعودي   يكون التداول في األسهم في    

سـلة يـتم    اإللكتروني في سجل األسهم في تداول، ويتم البيع والشراء لألسهم عـن طريـق أرقـام مسل                
 ولن يكون أي تداول لألسهم في تداول نافذاً عن طريق شـهادات             . تخصيصها في النظام الرقمي لتداول    

ية فقط إال أن مثل هـذه       كسهم لهم كدليل على المل    سهم وقد يطلب المساهمون مع ذلك إصدار شهادات أ        األ
 .الشهادات لألسهم ال يمكن إستخدامها ألغراض التداول

 

 طتهاوصف للشركة وأنش
 

هـ والمصادق عليه ١٧/٣/١٣٨٥ في ١٨٥إستناداً إلى نظام الشركات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 
 فـي  ٥٤٥وإلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم     .  هـ٢٢/٣/١٣٨٥ وتاريخ   ٦/بالمرسوم الملكي رقم م   

 في  ٣٥زراء رقم   لس الو وإلى قرار مج  لصيد األسماك   مساهمة  هـ المتضمن تأسيس شركة     ١٠/٩/١٣٩٨
شركة مساهمة سعودية بين مالكي األسهم بمدينـة        كتأسست الشركة السعودية لألسماك     هـ،  ٣/٢/١٣٩٩

ـ ٩/٥/١٤٠١(وتاريخ  ) ٢٠٥٠٠١٠٥٣١(الدمام وقد تم قيدها بموجب السجل التجاري رقم          بمدينـة  ) هـ
مة اإلسمية لكل سهم     سهم القي  ٢,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي، مقسمة إلى       ١٠٠الدمام برأس مال قدره     

مـن رأس مـال     % ٤٠ بنسـبة    ةتساهم الدول .   في أسهم الشركة بالكامل    كتتاباالرياالً سعودياً وتم     ٥٠
 %.٦٠والبالغة ويساهم القطاع الخاص بالنسبة المتبقية الشركة 



 

 م 

 
 :يتمثل نشاط الشركة وفقاً للسجل التجاري فيما يلي

 

 اإلقليمية والدوليـة  المياه المملكة وغيرها من   مياهالمائية الحية في    صيد األسماك وإستثمار الثروة      •
في حدود األنظمة والقوانين وكذلك تصنيعها وتسويقها في الداخل والخارج وفقاً لما تسـمح بـه                

 .أنظمة المملكة
 .تقديم المأكوالت البحرية المطهية •
 . وصيد وتسويق أسماك الزينةربيانإستزراع الربيان وتعبئة وحفظ وتعليب األسماك وال •

 

 ملخص األداء المالي والمؤشرات المالية
 

 من هذه النشرة تحـت      )٨(يجب قراءة المعلومات المالية عن الشركة والواردة أدناه بالتالزم مع الفصل            
 للشـركة  وكذلك القوائم الماليـة المراجعـة  " وضع المالي ونتائج العمليات   لنقاش وتحليل اإلدارة ل   "عنوان  

 .والمالحظات المرتبطة
 

 محاسـبون   (E&Y)إرنسـت ويونـغ      بواسـطة    للشركةالقوائم المالية المراجعة    هذا الجزء على    يستند  
ميالدي وحتى   ٢٠٠٥ يناير   ١للفترة الممتدة من    و ميالدي   ٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١ المنتهية في    للسنةقانونيون  

 أحد أعضاء برايس وتـر هـاوس كـوبرز        الجريد وشركاه   بواسطة شركة   و .  ميالدي ٢٠٠٥يونية   ٣٠
  .ميالدي ٢٠٠٢و ٢٠٠٣ ديسمبر ٣١للسنتين الماليتين المنتهيتين في 

 
خية المقدمة في الجدول أدناه ملخصاً فقط وبذلك فهي ال تدل بالضرورة على             تعد المعلومات المالية التاري   

 .النتائج المستقبلية
 

 عرض المعلومات المالية والمعلومات األخرى
 

لقد أعدت الشركة قوائمها المالية والمالحظات الواردة عليها طبقاً لمعايير المحاسبة السعودية الصادرة عن 
 . وطبقاً لمتطلبات األنظمة السعودية ذات الصلة(SOCPA) القانونيين الهيئة السعودية للمحاسبين

 
 ٣١لقد راجع المحاسبون القانونيون التالية أسمائهم القوائم المالية للشركة للثالث سنوات المنتهيـة فـي                

 . ميالدي٢٠٠٥ وقاموا بفحص القوائم المالية للنصف األول لعام ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ديسمبر 
 

لجريد وشركاه أحد أعضـاء     ـ  شركة ا   
 برايس وترهاوس كوبرز

 ٢٠٠٢ ديسمبر   ٣١القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في       مراجعة  
 ميالدي

 ٢٠٠٣ ديسمبر   ٣١القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في       مراجعة  
 ميالدي

 ٢٠٠٣  ديسـمبر  ٣١فحص القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في         إرنست ويونغـ  
 ميالدي

 ٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في       مراجعة  
 ميالدي
  ميالدي٢٠٠٥للنصف األول لعام القوائم المالية فحص 

 
لقد قامت الشركة في هذه النشرة ببيان وتحليل وتناول البيانات المالية الرئيسية بإستخدام مستخرجات من               

 .ة المراجعة للشركةالقوائم المالية التاريخي
 



 

 ن 

 

 ملخص للمعلومات المالية التاريخية للشركة
 

 قائمة المركز المالي
(المبالغ بالمليون ريال سعودي)

٢٠٠٥٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢
الموجودات

٠,٩٦٣,٠٥٣,٤٧٤,٠٢٢,٥٢أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
٨١,٣١٧٦,٩٩٦٦,٩٨٨٢,١٣٩٦,١٦إجمالي الموجودات المتداولة

٨٨,٢٨١٢٣,٦٥١١٦,٩٤١٢٩,٨٨١٤٧,٦٠إجمالي الموجودات غير المتداولة
١٦٩,٥٨٢٠٠,٦٤١٨٣,٩٢٢١٢,٠٠٢٤٣,٧٦إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

٣٦,٢٢٣٣,٩٠٣٤,٤٦٣٢,٨٣٤٠,٥٢إجمالي المطلوبات المتداولة
٩,٢٣إجمالي المطلوبات غير المتداولة

٤٥,٤٤٤٣,٢٥٤٣,٩٩٤٢,٣٢٥١,٩٤إجمالي المطلوبات

١٢٤,١٤١٥٧,٣٩١٣٩,٩٣١٦٩,٦٩١٩١,٨٢إجمالي حقوق المساهمين

١٦٩,٥٨٢٠٠,٦٤١٨٣,٩٢٢١٢,٠٠٢٤٣,٧٦إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

كما في ٣١ ديسمبركما في ٣٠ يونيه

 
 

 القوائم المالية للشركة: المصدر
 
 

قائمة الدخل

(المبالغ بالمليون ريال سعودي)

٢٠٠٥٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢

٤١,٢١٤٤,١٥٦٨,٦٧١٠٩,٨١١٣٥,٢٦المبيعات

١,٨٨١,٢٢٤,٤٢٨,٧١٢٨,١٠إجمالي الربح

(٢٧,٢٣)(٢٧,٤٨)(٣٢,٩١)(١٥,٤٨)(١٦,٠٢)إيرادات التشغيل

٢,٩٤(٢٢,٩٨)(٢٩,٠٦)(١٢,١٦)(١٥,٧٥)صافي الربح (الخسارة)

األعوام المنتهية في ٣١ ديسمبر النصف األول المنتهي ٣٠ يونيه

 
 

 القوائم المالية للشركة: المصدر

 
 :قائمة التدفقات النقدية

 
(المبالغ بالمليون ريال سعودي)

٢٠٠٥٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢

التدفقات النقدية
(٨,٥٥)(١٠,٤٤)(٧,١٧)(٨,٥١)(١٧,٨٤)صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل

١١٫٤٢٧٫٥٦١٠٫٠٠٨٫٥٣٨٫١٧صافي النقد المحصل من أنشطة اإلستثمار
(٣,٢٠)٣,٤١(٣,٣٨)(٠,٠١)٣,٩١صافي النقد المحصل من (المستخدم في) أنشطة التمويل

(٣,٥٩)١٫٥٠(٠,٥٥)(٠,٩٦)(٢,٥١)النقص في النقد في الصندوق ولدى البنوك

٣٫٤٧٤٫٠٢٤٫٠٢٢٫٥٢٦٫١٠رصيد النقد في الصندوق ولدى البنوك أول السنة
٠٫٩٦٣٫٠٥٣٫٤٧٤٫٠٢٢٫٥٢رصيد النقد في الصندوق ولدى البنوك أخر السنة

األعوام المنتهية في ٣١ ديسمبرالنصف األول المنتهي ٣٠ يونيه

 
 
 
 
 
 



 

 س 

 :قائمة المصطلحات
 

صطلحات التي لم يتم تعريفها خالف ذلك المعاني الواردة في الفصـل            تكون للمصطلحات المعرفة أو الم    
 .من هذه النشرة) تعريف المصطلحات(بعنوان  )١١(



 

 ع 

 
 

 قائمة المحتويات                
 

 ١..........................................................................................................عوامل المخاطرة  ـ١
 ١.....................................................................................المخاطر المتعلقة بالشركة ١-١
 ٤.................................................................المخاطر التي تتعلق بمجال نشاط الشركة ٢-١
 ٤............................................................................ألسهم العاديةالمخاطر المتعلقة با ٣-١
 ٥...........................................................مخاطر عامة متعلقة بالمملكة العربية السعودية ٤-١
 ٦.....................................................................................................................االكتتاب  ـ٢
 ٩....................................................................................................سياسة توزيع األرباح  ـ٣
 ١١..............................................................................................األنشطة الرئيسية للشركة  ـ٤
 ١٣.............................................................................................................الـشـركـة  ـ٥

 ١٣....................................................................................................مـقـدمـة ١-٥
 ١٣......................................................................................وصف ألنشطة الشركة ٢-٥
 ١٣...............................................................................................تسعير المنتجات ٣-٥
 ١٣...................................................................................................مزايا تنافسية ٤-٥
 ١٤...........................................................المواد األولية الرئيسية المستخدمة في اإلنتاج ٥-٥
 ١٤...............................................................................................توزيع المنتجات ٦-٥
 ١٥.............................................................................عالمات وأسماء تجارية مميزة ٧-٥
 ١٦..........................................................................................اإلجراءات القضائية ٨-٥
 ١٦................................................................................ن والهيكل التنظيميالموظفي ٩-٥
 ١٧...........................................................................................إستراتيجية الشركة ١٠-٥
 ٢٢..............................................................................أعضاء مجلس اإلدارة وإدارة الشركة  ـ٦

 ٢٢.......................................................................................أعضاء مجلس اإلدارة ١-٦
 ٢٧......................................................................................اإلدارة التنفيذية للشركة ٢-٦
 ٢٨................................................................المكافأة والبدالت ألعضاء مجلس اإلدارة ٣-٦
 ٢٩........................................................................................ضوابط إدارة الشركة ٤-٦
 ٣١.........................................................................................إستخدام متحصالت االكتتاب  ـ٧

 ٣١.................................................................وع إنشاء مزرعة إستزراع الربيانمشر ١-٧
 ٣٣..........................................................مشروع توسعة مزرعة البحر األحمر للربيان ٢-٧
 ٣٤.................................................................مشروع شراء قوارب متعددة األغراض ٣-٧
 ٣٦............................................................نقاش وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات  ـ٨

 ٣٦...................م٢٠٠٢م و٢٠٠٣م و٢٠٠٤ ديسمبر ٣١السنوات المالية الثالث المنتهية في  ١-٨
 ٤٣....................................................... ميالدي٢٠٠٥ يونية ٣٠فترة الستة أشهر حتى  ٢-٨
 ٤٦................................................................................................النظام األساسي للشركة  ـ٩
 ٥٦.....................................................................................................المعلومات النظامية  ـ١٠

 ٥٦....................................................................................تاريخ وتفاصيل التأسيس ١-١٠
 ٥٦.............................................................................................بيانات المساهمين ٢-١٠
 ٥٧...........................ملكية أسهم األسماك من قبل أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين ٣-١٠
 ٥٧.......................................................................................المقر الرئيسي للشركة ٤-١٠
 ٥٧.....................................................................................................رأس المال ٥-١٠
 ٥٨.....................................................................................................الموجودات ٦-١٠



 

 ف 

 ٥٨..............................................عقود أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسئولين التنفيذيين ٧-١٠
 ٥٨...........................................................................................................التأمين ٨-١٠
 ٥٩.......................................................................الملكية الفكرية والعالمات التجارية ٩-١٠
 ٦٠..........................................................................................................العمولة ١٠-١٠
 ٦٠.............................................................................................إستمرار األنشطة ١١-١٠
 ٦٠..................................................................المديونية ورأس المال العامل والرسملة ١٢-١٠
 ٦١......................................................................................احة للفحصالوثائق المت ١٣-١٠
 ٦٢...................................................................................................تعريف المصطلحات -١١
 



 
 

١ 

 

 عوامل المخاطرة  ـ١
 

ضحة أدناه قبل إتخاذ قرار شراء      رة المو يجب على المساهمين المحتملين أن يدرسوا بعناية عوامل المخاط        
اً وبشكل سلبي على الموقـف المـالي        ي والتي قد تؤثر جوهر    كتتابالمطروحة لال زيادة رأس المال    أسهم  

كما أن هناك مخاطر وعوامل إضافية غير معروفة حاليـاً للشـركة أو تـرى               .  ونتائج عمليات الشركة  
 .كون لها تأثير جوهري سلبي مستقبالًضر ولكنها يمكن أن يفي الوقت الحاالشركة أنها غير جوهرية 

 

 المخاطر المتعلقة بالشركة ١-١
 

 التقلب في عمليات الشركة
 

خارج عن سـيطرتها  ما هو منها  على زيادة المبيعات والربحية تتوقف على عدة عوامل إن قدرة الشركة  
بسبب التغير في أسعار المـواد األوليـة        ( ألخرى   كما أن التغير في نتائج التشغيل خالل السنة ومن سنة         

يحد من قـدرة    قد  )  للسوق حدة المنافسة ودخول منتجات منافسة    وإزدياد  المستخدمة في اإلنتاج    الرئيسية  
 .الشركة على التنبؤ بالنتائج المستقبلية

 
 المخاطر البيئية

 

زيادة التعداد السكاني سنة بعد     مدروس أو   الالبحري وذلك نتيجة للتلوث أو الصيد غير        نضوب المخزون   
كما أن تحول المستهلك إلى أكل األحياء البحرية نتيجة لعدم الرغبة في أكـل اللحـوم الحمـراء                  .  سنة
ممـا   بشكل كبيـر  األسماك قد يؤدي إلى زيادة الطلب على  ممادواعي صحية برزت عند العديد مؤخراً    ل

 .بحريةوة الالثر التأثير على المعروض من يعني
 

قد يؤثر بشكل كبير على اإلستزراع طوال العام لذا تم إختيار المناطق الواقعـة علـى السـاحل                   المناخ
معتدلة طوال العام ممـا     الذات المناخ الجيد ودرجات الحرارة      ) من جنوب جدة إلى حدود اليمن     (الغربي  

 ١٨القشريات تحتاج إلى درجات حرارة ال تقل عن         يجعل التربية ممكنة طوال العام حيث أن األسماك أو          
 . درجة مئوية لتتمكن من النمو والحياة٣٥درجة وال تزيد عن 

 
ـ      الذالمزارع السمكية والقشرية لحساسيتها من هذه الملوثات        له أثر كبير على      التلوث م ت فإنه يجـب أن ي

مـن  و) لصرف الصـحي ا(أو البيولوجية عن أي نوع من أنواع التلوث النفطية إنشاء تلك المزارع بعيداً   
 .ت البترولية أو المجمعات السكنية الكبيرة المتطورة مما يؤدي إلى تربية آمنةالمصانع أو المنشآ



 

٢ 

 
 وقـد   المزارع السمكية أو القشرية   لها  تعرض  أن ت توجد الكثير من األمراض التي من الممكن         األمراض

 أهم تلك   للشركة تنافسيداء المالي والوضع ال    سلبي في األ   ع باألمراض إلى تأثير   يؤدي إصابة تلك المزار   
 .:األمراض ما يلي

 
 األمراض الطفيلية •

 

 :األوليات منها )أ (
 الهدبيات 
 السوطيات 
 البوغيات 

 

 :الديدان ومنها )ب (
 ديدان إسطوانية  ديدان مفلطحة 
 ديدان شوكية الرأس  ديدان شريطية 

 
 إصابة داخلية أو خارجيـة وتكـون        وهي إما سماك والقشريات    تتعرض لها األ   األمراض البكتيرية  •

ك والذي يؤدي إلـى     بكتريا سالبة أو بكتريا موجبة الجرام والنوع األول هو أكثر ما يصيب األسما            
 .عالج في وقتهاالنفوق إذا لم ت

 
 علـى   اً أضرار صيب األجزاء الخارجية مما يسبب    هناك بعض الفطريات والتي ت     األمراض الفطرية  •

 .الجلد أو تلف البيض ثم النفوق إذا لم تعالج في وقتها
 
وهذه هي أخطر الجميع إذ أن عالجها صعب جداً ولكن باإلشراف والمراقبـة              اض الفيروسية األمر •

الجيدة والتأكد من عدم دخول أي أسماك ناقلة للمرض إلى المزرعة وعدم إستيراد أي مـواد مـن                  
 . من هذا المرضمناطق مصابة يؤدي إلى الحماية

 
نتيجة لعدم حصول األسماك والقشريات على       ه ولكن وهذا المرض ليس معد    أمراض النقص الغذائي   •

 .الغذاء الكامل مما يؤدي إلى ضعفها أو نفوقها أو تعرضها لألمراض
 
 .أو إرتفاع درجات الحرارة الكيميائية المياهوهذا ينتج من تغير خواص  أمراض أخرى •
 

 :بالطرق التالية األمراض ةموقايمكن م
 

ت المناسبة من األسماك أو     اءافووضع الك  المياهاإلشراف والرقابة المستمرة والمحافظة على جودة        .١
 إحتمال اإلصابة بإذن    جعلالقشريات في أحواض التربية وإستخدام األعالف المناسبة والجيدة مما ي         

 .اهللا شبه معدوم
 كثيرة لهذه األمراض سواء كيميائيـة أو فيزيائيـة          مح اهللا فهناك عالجات   اإلصابة ال س  وفي حالة    .٢

 .وهي متوفرة محلياً أو دولياً
 

 تغير أسعار المواد األولية الرئيسية
 

ية كـاألعالف وصـناديق البوليسـترين لنقـل         حاجتها من المواد األولية الرئيس     من   جزءاًتوفر الشركة   
الكثير من المواد األولية متقلبة لحد كبير       تكلفة  إن أسعار   .  محليالتصنيع ال عن طريق   إلخ  ...  المنتجات

الشركة ستتأثر سـلباً عنـد       إن نتائج عمليات  .  وهي في إزدياد مستمر بالنسبة لمعظم إحتياجات الشركة       



 

٣ 

قدرة الشركة على تغطية تلك الزيادة عن طريق خفض         عدم  إستمرار إزياد أسعار المواد خاصة في حالة        
 .ر بيع منتجاتهااسعأتشغيلية األخرى أو رفع التكاليف ال

 
 مات رأسماليةامطلوبات عرضية وضمانات وإلتز

 

 :المحتملة فيما يليتتمثل اإلرتباطات واإللتزامات 
 

 مـارس   ٣١ مليون ريال سعودي تقريباً كما في        ٢,١كانت الشركة ملتزمة بضمانات بنكية بلغ مجموعها        
وهي ضمانات تحتاجهـا    )  ميالدي ٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١ كما في    ل سعودي  مليون ريا  ٢,١( ميالدي   ٢٠٠٥

 .الشركة ضمن نطاق أعمالها وأنشطتها اإلعتيادية
 

 إستمرار األعضاء الرئسيين في إدارة الشركة
 

يعتمد نجاح الشركة وإستراتيجيتها في النمو على إستمرار خدمات اإلدارة القائمة واألشخاص الرئيسـيين              
أثر سلبي  فقد يكون لذلك    إذ خسرت الشركة خدمات هؤالء في إدارتها        .  المختلفةفي المستويات اإلدارية    

 .على الوضع المالي ونتائج العمليات
 

 المخاطر النظامية
 

تخضع منتجات الشركة في األسواق التي تعمل فيها إلى قوانين الجهات المختصة وفي المملكة العربيـة                
 :فإن هذه اإلجراءات النظامية قد ترتبط بما يلي)  والربيانألسماكل السوق الرئيسي(السعودية 

 

وزارة ووالصـناعة   التجـارة   الخاصـة بـوزارتي     خيص  اترالبما في ذلك    (متطلبات التراخيص    •
 ).الزراعة

 .مقاييس ومواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس •
 .الشروط النظامية لإلستيراد في الدول األخرى •
 .الجمركية على المواد األولية الرئيسية والمنتجات الجاهزة المستوردةالرسوم  •
 .قيود المبيعات •
 .اإللتزامات المتعلقة بالجوانب الصحية •
 .األنظمة الدولية لمواسم الصيد •

 
 الشـركة داء  أإن أي تغيير في أي من المتطلبات المذكورة أعاله أو غيرها قد يكون له أثر سلبي علـى                   

 .مستقبالً



 

٤ 

 

 الشركةنشاط المخاطر التي تتعلق بمجال  ٢-١
 

 قبول السوق لمنتجات قائمة وجديدة
 

يتوقف األداء المستقبلي للشركة على قدرتها في الحفاظ على حصتها في السوق وزيادتهـا مـن خـالل                  
ائج من شأنه أن يؤثر سلباً على نت      الشركة   على منتجات    إنخفاض الطلب إن  .   منتجاتها التوسع في توزيع  
 .عمليات الشركة

 
 المنافسة من الشركات المحلية والعالمية

 

إن تزايد المنافسة عن طريق دخول منافسين .  تواجه الشركة منافسة متزايدة من منافسين محليين ودوليين       
يكون له تـأثير سـلبي علـى األداء         ط على األسعار وبالتالي فإن ذلك قد        جدد إلى السوق قد يؤدي للضغ     

 .ةالمالي للشرك
 

يؤثر علـى أعمـال     قد  إضافة إلى ذلك، فإنه في حالة تغير الطلب على أي من منتجات الشركة فإن هذا                
 .الشركة

 
  في أذواق المستهلكينالتغير

 

فعلى سبيل المثال، إن إتجـاه رغبـات        .  واق المستهلكين قد يؤثر سلباً على مبيعات الشركة       التغير في أذ  
أو المثلج قد يتطلب من إدارة الشركة إعادة        / المبرد و  ربيانالازج على حساب     الط ربيانالالمستهلكين نحو   

 .النظر في إستراتيجيات المنتجات الحالية والسوق الخاصة بالشركة
 
 الريال السعودي مقابل العمالت األجنبيةرجح سعر صرف تأ

 

لريـال  راً إلرتباط سعر صـرف ا     نظج، و ر الخا منتجاتها إلى  العديد من    تصديرنظراً لكون الشركة تقوم ب    
فإن أي تراجع فـي قيمـة       بدوره بتلك العمالت األخرى،     والذي هو مرتبط     السعودي بالدوالر األمريكي  

 .عمليات الشركةنتائج الدوالر مقابل العمالت األخرى قد يؤثر سلباً على 
 

 المخاطر المتعلقة باألسهم العادية ٣-١
 

 عقب الطرحبيع األسهم 
 

 ذا آثار سيئة على سعر       مباشرة  عقب استكمال الطرح   في السوق المالية  يات كبيرة من األسهم     ُيعد بيع كم  
 . مستقبالًفى السوقسهم الشركة 

 
 في المستقبلطرح األسهم 

 

صـدارها لعـدد   ال تنوى الشركة فى الوقت الحالى إصدار أسهم إضافية فوراً فى أعقاب الطرح، إال أن إ         
اً علـى    تبلغ ستة أشهر يمكن أن يؤثر سـلب        التىو رحظبعد إنقضاء فترة ال    كبير من األسهم في المستقبل    

 .ركة بشكل خاصشبشكل عام وعلى سعر سهم السوق األسهم 



 

٥ 

 
 التذبذب المحتمل في سعر السهم

 

ئها بنفس سعر الطرح أو قد ال يستطيع المستثمرون فى هذا الطرح إعادة بيع أسهم الطرح التى قاموا بشرا
 نتائج األعمال الفعلية و المتوقعة، التغيرات فى التقديرات  بين لعدة عوامل، منها التفاوتنظراً بسعر أعلى

 الخاصة باألرباح أو عدم القدرة على تحقيقها، ظروف السوق الخاصة بالصناعة، اإلجراءات             التوقعاتأو  
والصناعة تأثيراً سلبياً   وقد تؤثر التقلبات فى السوق      .   والظروف االقتصادية العامة   ةالتشريعية والتنظيمي 

 . من الشركات التابعة لهايعلى سعر تداول األسهم، بغض النظر عن األداء الفعلى للشركة أو أ
 

 أرباح األسهم
 

 بقدرتها على تحقيق ربح وعلى المدى        مرهون ن على توزيع أرباح األسهم على المساهمي      إن قدرة الشركة  
مكـن  ت إضافة إلى أرباح مدورة كافية قابلة للتوزيع      حتياطات  وإ  واللوائح، نظمةالذى تتوافر لها، وفقاً لأل    

 ليس هناك مـا يضـمن تسـديد األربـاح إلـى              تسديد أي توزيعات أرباح مقترحة، ومن ثم       منالشركة  
 .المساهمين

 

 عامة متعلقة بالمملكة العربية السعوديةمخاطر  ٤-١
 

 ("WTO")منظمة التجارة العالمية 
 

يمكن أن يؤثر على نتائج أعمال الشركة وما يرتبط         إن إنضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية        
 .بالمنافسة والقدرة على التصدير للخارج

 



 

٦ 

 

 كتتاباال  ـ٢
 

  في أسهم زيادة رأس المالكتتاباالأحقية 
 

 يتم منح حق سهم حقوق أولويةفي أ كتتاب سهم لال٢,٠٠٠,٠٠٠بموجب نشرة اإلصدار هذه سيتم طرح 
  . جديدة أسهم عن طريق إصدار األحقيةمقيدين في سجالت الشركة في تاريخ شراؤها للمساهمين ال

الذين إكتتبوا المقيدين في سجالت الشركة وسوف يتم توزيع حصص األسهم غير المخصصة على حاملي األسهم 
أما في حال وجود زيادة في .  في نسبة تزيد عن نسبة حقوق األولوية الخاصة بهم وفق مبدأ النسبة والتناسب

 . الفائضة بعد التخصيصكتتاباال عن الحد فسيتم رد مبالغ كتتاباال
 

أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم، فسيتم تجميع هذه الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة األسهم ويتم بيعها 
 .رةبسعر السوق ثم يوزع الفائض عن سعر الطرح على حملة األسهم في تاريخ األحقية، كل حسب عدد كسو

 

 في القائمة الرسمية، وسيتم تقديم طلب إلى         الجديدة  الشركة  أسهم قدم طلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل      
 . بعد إكتمال الطرحكتتابالسوق المالية السعودية لتداول األسهم المطروحة لال

 

 ٣/١/١٤٢٧  وتنتهي يـوم     ميالدي ٢١/١/٢٠٠٦ هجري الموافق    ٢١/١٢/١٤٢٦  يوم كتتاباالتبدأ فترة   
 .ميالدي ٢/٢/٢٠٠٦ هجري الموافق

 

 كتتاباالإجراءات 
 

راء األسهم المطروحة عنـد إتمـامهم بشـكل          من المكتتبين لش   كتتاباال تقبل طلبات    كتتاباالأثناء فترة   
إن أي طلب لشـراء  .  كتتاباال التي سيوفرها مدير كتتاباالصحيح كافة اإلجراءات المطلوبة في نماذج  

  سيتم رفضه دون   كتتاباال يقدم دون التقيد التام بالمتطلبات الواردة في نماذج          كتتاباألسهم المطروحة لال  
 كتتابااليجب على كل مكتتب أن يدفع إجمالي مبلغ         .  ضرار أو غير ذلك   أأي حق في التعويض عن أية       

، ويكون المبلغ اإلجمالي المطلوب من كل مكتتب هـو          كتتابااللألسهم التي إكتتب فيها عند تقديم نماذج        
يجب على كل مكتتب دفـع      .   ريال سعودي  ٧٥  التي تقدم بشرائها في    كتتاباالحاصل ضرب عدد أسهم     

 هذه النشرة عن طريـق توجيـه أوامـر           من )ط(في صفحة     الوارد ذكره  ك المستلم البن عوالمبلغ إلى فر  
على أحد  مصدق  أو شيك   ذلك عن طريق خصم من الحساب        و ك المستلم البنبإجراء قيد على حسابه لدى      

 . أو تعديله، فإنه ال يجوز سحبهكتتاباالبمجرد تقديم نموذج ، سجالً بإسم الشركة مالبنوك المحلية
 

 ٨/٢/٢٠٠٦هجري الموافـق     9/١/١٤٢٧سوف تنتهي عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه          
 .ميالدي

 

 فيها بالعدد النهائي لألسهم المخصصة لهم والمبـالغ          إشعارات للمكتتبين لديها تفيدهم    ك المستلم رسل البن ي
التي سيتم ردها لهم، وسترد المبالغ الفائضة بالكامل دون إقتطاع أي رسوم أو حسـم أي مبلـغ وذلـك                    

ويجب على المكتتبين اإلتصال بفرع البنـك المسـتلم         .  بتقييدها في حسابات المكتتبين لدى البنك المستلم      
 . إليه للحصول على أية معلومات إضافيةكتتاباالالذي تم تقديم نموذج 

) تداول(سيتم تنفيذ التداول في األسهم على أساس إلكتروني عبر سجل األسهم في السوق المالية السعودية                
بعد اإلنتهـاء مـن كافـة       ) تداول( في السوق المالية السعودية      كتتاباالويتوقع أن يبدأ التداول في أسهم       

 .ات الرسميةاإلجراء
 
 
 
 
 



 

٧ 

 سعر الطرح
 

 بإعداد تقييم كتتابااللقد قام مدير .  كتتاب ريال سعودي لكل سهم مطروح لال  ٧٥ بمبلغ   طرححدد سعر ال  
إسترشادي لنشاط الشركة بإستخدام أكثر طرق التقييم مالئمة بهدف تحديد القيمة السوقية العادلـة لسـهم                

 .الشركة
 

 بناءاً على الوضع السائد في السوق، باإلضافة إلى عـدة           كتتابر البيع لكل سهم مطروح لال     تم تحديد سع  
 وتوقعات نتائج األعمـال  سماكشركة السعودية لألالعوامل أخرى من ضمنها المعلومات المالية المتعلقة ب       

يـيم أداء الشـركة     الخاصة بها ومجال النشاط الذي تنافس فيه الطلب على أسهم الشركات المماثلـة وتق             
 األخرى التي   اتكروإحتماالت وتوقيت اإليرادات المستقبلية للشركة وأساليب ومقاييس التقييم المختلفة للش         

 .تزاول أنشطة مماثلة ألنشطة الشركة
 

 كتتاباالإستيفاء المكتتبين لشروط 
 

 قيدينل المساهمين الم  وبة من قب  لشروط وتسديد قيمة األسهم المطل    ا مستوفي   كتتاباالبمجرد تقديم نموذج    
 .ية، يتم تخصيص وإصدار أسهم جديدةوفي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية لممارسة حق األول

 

 سياسة التخصيص
 

 ممن  مقيدين في سجالت الشركة في تاريخ األحقية      لكل مكتتب من المساهمين ال    سهم  ) ١(سيخصص عدد   
النشرة من  الفصل  هذا  على النحو الموضح في     ( بشكل صحيح    كتتاباءات التقدم لال  إجر شروط و  نيستوفو

سهم المطروحـة كليـاً    في األكتتاباالإذا لم تتم تغطية  ، وفي حال    ) المرفقة بهذه النشرة   كتتاباالونماذج  
 ، يتم توزيع األسهم المتبقية علـى المسـاهمين        مقيدين في سجالت الشركة في تاريخ األحقية      للمساهمين ال 

األسهم التي إكتتبوا فيها والتي      أكثر من نصيبهم بنسبة       الذين طلبوا شراء عدد     في تاريخ األحقية   المقيدين
األسـهم  عليه ما طلبـوه مـن        ما يحصلون    ال يتجاوز ن  ، على أ  )نسبة وتناسب (تزيد عن أسهم األولوية     

 .الجديدة
 

 كتتاباالتعليمات وشروط 
 

 مع أصل وصورة بطاقة األحـوال المدنيـة أو دفتـر العائلـة              كتتابااليجب أن يتم تقديم نماذج طلبات       
يجب أن يكتب إسمه ويوقـع علـى         وفي حالة تقديم الطلب بالوكالة عن مكتتب         ،كتتاباالجمالي مبلغ   وإ

ويقوم الموظف المسئول    ، سارية المفعول  كتتاباال وأن يرفق أصل وصورة وكالة       كتتاباالنموذج طلب   
 .في البنك المستلم بمطابقة الصور مع األصول وإعادة األصول إلى المكتتب

 

في نماذج طلب    في األسهم المحددة وإمتالك ذلك العدد منها         كتتاباالطلب   على   ويقر كل مكتتب بموافقته   
 ٧٥ (كتتـاب اال في سعر    روباً بها مض  كتتاباال المقدمة من المكتتب مقابل عدد األسهم المطلوب         كتتاباال

سـهم التـي تمـت     قد إمتلك ذلك العدد من األ      مقيد في تاريخ األحقية    ويعتبر كل مكتتب     . )ريال سعودي 
 :يه بها عند تحقق ما يلاكتتابالموافقة على 

 . للبنك المستلمكتتاباالتقديم المكتتب إلستمارة طلب  .١
 . بها كاملة للبنك المستلمكتتاباالدفع المكتتب للقيمة اإلجمالية لألسهم التي طلب  .٢
 . خصصت للمكتتبيشعار التخصيص يحدد عدد األسهم التإتقديم البنك المستلم  .٣

 

ذو  خصماً من حسـاب المكتتـب        ك المستلم ا لدى أحد فروع البن    يتم تسديد كامل قيمة األسهم المكتتب به      
 . مسجالً بإسم الشركةعلى أحد البنوك المحليةمصدق أو شيك  نفسهاألحقية 

 

 ويقبل المكتتب عدد األسهم     كتتاباالويحق للشركة أن ترفض الطلب كلياً أو جزئياً إذا لم يستوف شروط             
 . هذه األسهم عن األسهم التي إكتتب بهاالمخصصة له ما لم تزد

 



 

٨ 

 اإلقرارات
 

 :إن المكتتب يقر بما يليف كتتاباالج طلب ذبتعبئة وتقديم نمو
 

 .كتتابااله في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب اكتتابالموافقة على  )أ (
 .عناية وفهم مضمونهاأنه قد إطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها ب )ب (
ه اكتتاب على ذلك تم      الواردة في نشرة اإلصدار وبناءاً     ساسي للشركة والشروط  يوافق على النظام األ    )ج (

 .في األسهم المذكورة
عدم التنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشـر مـن جـراء                   )د (

غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات         إحتواء نشرة اإلصدار على معلومات جوهرية       
 . في حال إضافتها في النشرةكتتاباالجوهرية تؤثر بشكل مباشر على قبول المكتتب ب

ي رفض كافة الطلبات فـي       وللشركة الحق ف   هذا اإلصدار  في أسهم    كتتابالتقدم لال أنه لم يسبق له      )هـ(
 .كتتاباالحالة تكرار طلب 

 الواردة في   كتتاباال وقبوله كافة شروط وتعليمات      كتتاباالسهم المخصصة بموجب طلب      األ قبوله )و(
 .الطلب وفي نشرة اإلصدار

 .عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للبنك المستلم )ز(
 

 ك المستلم والبنكتتابالامدير 
 

 بإستالم نماذج طلبـات     ف المفوض طر من هذه النشرة ال    )ط(  في الصفحة  هسمإ  الوارد ك المستلم مثل البن ي
 في األسهم وتحصـيل األمـوال واإلشـعار         كتتاباالبتوزيع وجمع نماذج طلبات      قومي حيث س  كتتاباال

 للمكتتبين بعد إقفـال   كتتاباال وإعادة المبالغ الفائضة من      كتتابئي لألسهم المطروحة لال   بالتخصيص النها 
 .كتتاباال



 

٩ 

 

 سياسة توزيع األرباح  ـ٣
 

 لتقدير وتوصية مجلس اإلدارة بعد األخـذ فـي           نقدية إلى المساهمين سيكون وفقاً     حاإن قرار دفع أي أرب    
ختلفة القائمة حينها بما في ذلك الوضع المالي للشركة والتعهدات التي تقيـد توزيـع               اإلعتبار العوامل الم  

أرباح األسهم وفقاً لإلتفاقيات المبرمة مع الشركة ونتائج العمليات والحاجة الحالية والمتوقعة للنقد وخطط              
 .الشركة للتوسع

 
 توزيع األرباح

 

زع أربـاح الشـركة     ور وتوصية مجلس اإلدارة، وت    يعتمد قرار توزيع األرباح على المساهمين على تقدي       
 : اآلتيمومية والتكاليف األخرى على الوجهالصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات الع

 

 .تجنب الزكاة المفروضة شرعاً .١
من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هـذا             % ١٠يجنب   .٢

 .إلحتياطي المذكور نصف رأس المالالتجنيب متى بلغ ا
 .من رأس المال المدفوع على المساهمين% ٥يوزع  .٣
يخصص بعد ما تقدم من الباقي مكافأة لمجلس اإلدارة وفقاً لما تقرره الجمعية العامة على أن ال يزيد                   .٤

 .من الباقي المذكور% ٥عن 
 . العادية للمساهمينيجنب من الباقي بعد ذلك اإلحتياطيات التي تقررها الجمعية العامة .٥
 .يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين حصة إضافية في األرباح ويرحل الباقي لألعوام القادمة .٦
 .د التي يحددها مجلس اإلدارةعلى المساهمين في المكان والمواعيتدفع األرباح المقرر توزيعها  .٧

 

 
 )نظام تداول(شركة تسجيل األسهم السعودية 

 

م ١٩٩٦ففى عام   . م كبديل لنظام حفظ بيانات األوراق المالية إلكترونياً       ٢٠٠١فى عام   تداول  نظام  تأسس  
 إجمالى قيمة األسهم المتداولة     فاقوقد  . بدأ تطبيق نظام التعامل اإللكتروني الكامل على األسهم السعودية        

لغ عدد الشركات المسجلة فى التداول      ، كما ب  م٢٠٠٥نوفمبر   فى   يريال سعود  مليار   ٢حاجز  فى السوق   
 . شركة٧٦
 

/ وتتم عملية بيع وشراء األسهم فى تداول من خالل نظام متكامل يشمل العملية بأكملها بدءاً من أمر البيع     
ويجرى التعامل يومياً على األسهم بين الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة           . الشراء إلى أن تتم التسوية    

كما يجرى التعامـل    . ، ثم من الساعة الرابعة والنصف وحتى السادسة والنصف مساءً         الثانية عشر ظهراً  
وبعد انتهاء التعامل يمكن إدخـال      . فى تداول يوم الخميس بين العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً          

ظام ال يعمل بين    الن(ومن الساعة الثامنة صباحاً     . األوامر أو تعديلها أو إلغائها حتى الساعة الثامنة مساءاً        
التى تبـدأ   (وبالنسبة لمرحلة الفتح    . ، يمكن قبول أوامر واستفسارات جديدة     )الثامنة مساءاً والثامنة صباحاً   

يبدأ النظام إجراءات الفتح؛ حيث يحدد أسعار الفتح، واألوامر التى سيتم تنفيذها وفقاً             ) فى العاشرة صباحاً  
 .لقواعد التوفيق بين األوامر

فكل أمر سليم يتم قبوله وإدخالـه وفقـا       .  البيع والشراء من خالل التوفيق اآللى بين األوامر        وتتم عمليات 
األوامر التى يطلب صـاحبها التنفيـذ   (وبصفة عامة، يتم تنفيذ أوامر سعر السوق أوالً      . لمستوى األسعار 

فيذ فى حدود نطاق    األوامر التي يطلب صاحبها التن    (، يليها أوامر السعر المحدد      )بأفضل سعر فى السوق   
 .، شريطة أنه إذا تم إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها حسب وقت إدخالها) محدديسعر

 



 

١٠ 

ويقوم التداول بنشر مجموعة شاملة من البيانات عن طريق العديد من القنوات، منها على وجه التحديـد                 
 .للمعلوماتموقع تداول على شبكة اإلنترنت ووصلة التداول اإللكترونية 

 
 بيانـات عـن     - مثل وكالة رويترز   -وتوفر وصلة التداول اإللكترونية للجهات المعنية بنشر المعلومات         

 .العمليات التى تجرى فى التداول وقت حدوثها
 

 . ات بصورة فورية، مما يعني أن نقل الملكية يتم بعد تنفيذ العملية مباشرةي العمليةتم تسوتوعادة ما 
 

المصدرة للمعلومات اإلبالغ عن اإلعالنات الهامة عن طريق تداول لضمان نشرها فـوراً             وعلى الجهات   
 .للجمهور

 
 اإلشراف والمراقبة على السوق بصفته المسئول عن تنظيم العمل فى هذا السـوق،              مسؤوليةيتولى تداول   

 . عدالة عمليات البيع والشراء وانضباط السوقحيث يضمن بذلك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

١١ 

 

 األنشطة الرئيسية للشركة  ـ٤
 

 :لشركة فيما يليالرئيسية ل ةطاألنشتمثل ت
 

 .مزاولة صيد األسماك •
 اإلقليمية والدولية   المياه المملكة العربية السعودية وغيرها من       هإستثمار الثروة المائية الحية في ميا      •

 .في حدود األنظمة والقوانين المتبعة بهذا الشأن
 وتسويق الثروة المائية الحية في الداخل والخارج وفقاً لما تسمح به أنظمة المملكة العربية               تصنيع •

 .السعودية
 .إستزراع الربيان وتعبأته •

 

  واألسماكربيانالمجال 
 

ن الفجوة ما بـين اإلسـتهالك   نمو مستمر وإفي العربية السعودية في المملكة  ربيانالوإن سوق األسماك   
من اإلستهالك المحلي عن طريق اإلسـتيراد مـن         % ٦٠تم تغطية حوالي    تتاج المحلي كبيرة حيث     واإلن

 ٤٩٢ ألف طن بقيمة إجمالية قـدرها        ٩١ ميالدي حوالي    ٢٠٠٢ستيراد في عام    الخارج وقد بلغ حجم اإل    
غطي  ميالدي ي  ٢٠٠٢ ألف طن في عام      ٦٤مما يعني أن اإلنتاج المحلي البالغ قدره        سعودي  مليون ريال   

 .من إجمالي اإلستهالك% ٤٠فقط حوالي نسبة 
 

 )جازادكو(الزراعية  جازان للتنمية    هما شركة    ربيان في مجال ال   المنافستان المحليتان الرئيسيتان   ناتالشرك
 في السـوق    ربيانالمتميز من ال  شركة  ال  تسويق جزء من إنتاج    باإلضافة إلى .  ربيانوالشركة الوطنية لل  

 .واألمريكية واآلسيوية فإن الشركة تستهدف بدرجة أكبر األسواق العالمية األوروبية ،لمحليا
 

 :الحصة السوقية
 

 وبعـد   . )طـن ١٧,٠٠٠% (١١ حوالي   المنتجات البحرية تبلغ الحصة السوقية الحالية للشركة في مجال        
 ميالدي  ٢٠٠٨حلول العام   فإن الشركة ومع     ،الربياناإلنتهاء من مشروعات التوسعة ومشروع إستزراع       

سوف تكون في عامها الرابع من الخطة اإلستراتيجية التي وضـعتها والتـي تتضـمن وحـدات عمـل        
إستراتيجية لتطوير أعمال الشركة وتخفيض التكاليف وتحقيق جودة األداء التشغيلي والمـالي ومـن ثـم                

 .تحقيق أرباح لمساهمي الشركة بعد السنة الثانية من الخطة
 

تبحـث  ال   الخامس من هذه النشـرة، إال أنهـا          فصلم الشركة إنتهاج اإلستراتيجية الموضحة في ال      وتعتز
 .اإجراء أي تغيير جوهري في طبيعة األعمال التي تقوم به

 
 المميزات التنافسية للشركة

 

القيمة المضافة والتي تصـل     حيث تقوم الشركة بإنتاج منتجات      بجودة عالية   ميز منتجات الشركة    تت .١
 . منتج١٥إلى أكثر من 

الجنوبية علـى   منطقة  الالعمل في مجال إستزراع وتسويق المنتجات السمكية والتي أيضاً تتميز بها             .٢
 .عن سواهاالبحر األحمر 

المنتجات البحرية على مـدار     تلك   البحرية إال أن الشركة تأمن       موسمية بعض المنتجات  بالرغم من    .٣
 .سوق األمريكية واآلسيويةسواق الخليجية واألوروبية إضافة إلى المن التصدير لألمكنها ي مما العام

 الشركة المقومات والكفاءة التي تمكنها من توصيل المنتجات وهـي طازجـة إلـى منـاطق                 لدى .٤
 .اإلستهالك

 .الئمةم والخدمات المساندة والتي تمكن من تجهيز ونقل المنتجات تحت ظروف توفر البنى .٥



 

١٢ 

 .والكفاءة العالية للفرز والتعبئة والتغليف والتخزينجودة المنتجات تميز و .٦
 .دربة والخبرة في مجال التسويق والتوزيعمتوفر العمالة المؤهلة وال .٧
يمكن الرجوع إلى السير الذاتية لفريق اإلدارة الرئيسي        (خبرة فريق اإلدارة وباقي أعضاء التشغيل        .٨

 .)٦ في الفصل ه النشرةوأعضاء التشغيل الواردة تفصيالً في هذ
 

 اإلستراتيجية الخاصة بتسويق منتجات الشركة
 

التـي   خاصة مع إنخفاض الكميات   بوتيرة متسارعة   ينمو  لذى  او المستزرع   ربيانمع تزايد الطلب على ال    
أخرى، ونظراً إلنخفاض   بي حيث إنخفاض المخزون سنة بعد       من البحر األحمر والخليج العر    يتم صيدها   

 ربيـان خلـيج لإلعتمـاد علـى ال     معظم دول ال   تتوجهفقد   في الخليج العربي     ربيانحصلية الصيد من ال   
 في تصـنيع منتجـات      هن اإلنتاج المستزرع سيتم إستخدام    م% ٢٠ يمثل   اًالمستزرع إضافة إلى أن جزء    

 والنسبة المتبقية من اإلنتاج     ،عالقيمة المضافة التي تصدر إلى دول الخليج المجاورة عن طريق وكالء بي           
بـاقي اإلنتـاج     طن إضافة إلى تصدير      ٧,٠٠٠حوالي  إلستهالك المحلي حيث يستوعب السوق المحلي       ل

 .كيةياألمرو اليابانية ينللسوق
 

 إتفاقية تسويق وبيع ربيان المزرعة مع شركة إمبريس الدولية .١
 

 ميالدي إتفاقية تسويق وبيع ربيان المزرعـة        ١١/٩/١٩٩٩أبرمت الشركة السعودية لألسماك في      
الثاني بتسويق وبيع المنتجات البحرية في أمريكـا        مع شركة إمبريس الدولية على أن يقوم الطرف         

 .الشمالية وذلك مقابل خصم عمولة من المبيعات وما زالت اإلتفاقية سارية المفعول
 

 إتفاقية تصدير ربيان المزرعة مع شركة إيتوشو اليابانية .٢
 

 ميالدي إتفاقيـة بيـع المنتجـات البحريـة          ١٦/٢/١٩٩٨أبرمت الشركة السعودية لألسماك في      
 . في مزارعها ومازالت اإلتفاقية سارية المفعولهالربيان التي تقوم الشركة بإنتاجوباألخص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

١٣ 

 الـشـركـة  ـ٥
 

 مـقـدمـة ١-٥
 

هـ والمصادق عليه ١٧/٣/١٣٨٥ في ١٨٥إستناداً إلى نظام الشركات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 
 فـي  ٥٤٥وإلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم     .  هـ٢٢/٣/١٣٨٥ وتاريخ   ٦/رقم م بالمرسوم الملكي   

هـ المتضمن تأسيس شركة لصيد األسماك شركة مساهمة وإلى قرار مجلس الوزراء رقم             ١٠/٩/١٩٩٨
 .هـ٣/٢/١٣٩٩ في ٣٥
 

ا تأسست الشركة السعودية لألسماك شركة مساهمة سعودية بين مالكي األسهم بمدينة الدمام وقد تم قيـده               
بمدينة الدمام برأس مال قدره     ) هـ٩/٥/١٤٠١(وتاريخ  ) ٢٠٥٠٠١٠٥٣١(بموجب السجل التجاري رقم     

 رياالً سعودياً وتم    ٥٠ سهم القيمة اإلسمية لكل سهم       ٢,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي، مقسمة إلى       ١٠٠
ويساهم القطاع الخـاص    من رأس المال    % ٤٠ بنسبة   ةتساهم الدول .   في أسهم الشركة بالكامل    كتتاباال

 %.٦٠والبالغة بالنسبة المتبقية 
 

 وصف ألنشطة الشركة ٢-٥
 

 :يتمثل نشاط الشركة وفقاً للسجل التجاري فيما يلي
 

 اإلقليمية والدولية في    المياه المملكة وغيرها من     مياهصيد األسماك وإستثمار الثروة المائية الحية في         •
ذلك تصنيعها وتسويقها في الداخل والخارج وفقاً لما تسمح بـه أنظمـة             حدود األنظمة والقوانين وك   

 .المملكة
 .تقديم المأكوالت البحرية المطهية •
 . وصيد وتسويق أسماك الزينةربيانإستزراع الربيان وتعبئة وحفظ وتعليب األسماك وال •

 

 تسعير المنتجات ٣-٥
 

 :يتوقف إلى حد كبير على كل منيعتبر التسعير من القرارات الرئيسية للشركة حيث 
 

 .المبيعات وأرباحها −
 .الوضع التنافسي للسوق −
 .نوعية المنتج −
 .المستهلك −
 .تكاليف اإلنتاج الخاصة بالمنتجات −
 .المواسم −

 

 مزايا تنافسية ٤-٥
 

يتوجب قراءة هذا القسم بالتالزم مـع       و مايلي يشكل مزايا تنافسية للشركة       ارة أن يعتقد أعضاء مجلس اإلد   
 .الواردة في الفصل األول من هذه النشرة" مل المخاطرةعوا"
 

حيث تقوم الشركة بإنتاج منتجات القيمة المضافة والتي تصل         بالجودة العالية   تتميز منتجات الشركة     .١
 . منتج١٥إلى أكثر من 

العمل في مجال إستزراع وتسويق المنتجات السمكية والتي أيضاً تتميز بها المنطقة الجنوبية علـى                .٢
 .حر األحمر عن سواهاالب



 

١٤ 

إنتاج بعض المنتجات في الموسم الذي يتوقف فيه إنتاج هذه المنتجات في المناطق األخـرى مـن                  .٣
مما مكنها من التصدير لألسواق الخليجية واألوروبية إضافة        بسبب إختالف الظروف المناخية     العالم  

 .إلى السوق األمريكية واآلسيوية
لتي تمكنها من توصيل المنتجات وهـي طازجـة إلـى منـاطق             تملك الشركة المقومات والكفاءة ا     .٤

 .اإلستهالك
 .توفر البنى والخدمات المساندة والتي تمكن من تجهيز ونقل المنتجات تحت ظروف مالئمة .٥
 .تميز وجودة المنتجات والكفاءة العالية للفرز والتعبئة والتغليف والتخزين .٦
 . التسويق والتوزيعتوفر العمالة المؤهلة والمدربة والخبرة في مجال .٧
 .خبرة فريق اإلدارة وباقي أعضاء .٨
 

 الخبرة التي يتمتع بها فريق اإلدارة الرئيسي وأعضاء التشغيل
 

 تية لفريق اإلدارة الرئيسي وأعضاء التشغيل الواردة تفصيالً في هذه النشرةيمكن الرجوع إلى السير الذا     (
 ).٦في الفصل 

 

  المستخدمة في اإلنتاجالمواد األولية الرئيسية ٥-٥
 

 وفيمـا يلـي     منتجات الشركة ختالف تشكيلة   إتختلف متطلبات المواد األولية الرئيسية بالنظر إلى إتساع و        
 : المستخدمة في اإلنتاجة الرئيسيةعرض للمواد األولي

 

 سماك والربياناأل أعالف −
  والتغليفمواد التعبئة −
 قطع الغيار −
  الصيدمعدات −
 مستلزمات أخرى التي تؤمن عمليات التشغيل المختلفة −

 

 توزيع المنتجات ٦-٥
 

 محالت البيع
 

منـاطق   محالت بيع األسماك بالتجزئه منتشرة في معظـم          واحدة من أكبر شبكات   تمتلك الشركة وتدير    
، وتخطط الشـركة    ) محالً ٨٠(المملكة تعد األولى من نوعها في منطقة الشرق األوسط وبلغ عددها حالياً             

وتخضع هذه المحالت إلشراف متواصل للمحافظة علـى إسـتمرارية          .  للتوسع في هذا القطاع مستقبالً    
 .الجودة والخدمة في جميع محالتها وعلى مستوى المملكة

 
 الزوايا

 

واق المركزية فـي المملكـة،      الشركة بتشغيل زوايا داخل أشهر األس     تقوم  إلى محالت التجزئة    باإلضافة  
 .الشركة تخطط للتوسع فيه مستقبالًإن  مبيعات هذا القطاع فولزيادة

 
 
 
 
 
 



 

١٥ 

 اإلمتياز التجاري
 

ـ                  ض إعتمدت الشركة أيضاً سياسة اإلنتشار عن طريق منح اإلمتياز التجاري لعدد من الـوكالء فـي بع
 التوسع فيـه     محالً ومن المتوقع   ٤٥المملكة عدد   مناطق المملكة حيث يعمل بنظام اإلمتياز على مستوى         

 .مستقبالً
 

 المبيعات المحلية
 

يل  في مختلف مناطق المملكة علـى سـب        شرون عميل ينت  ١,٥٠٠المحلية أكثر من    يخدم قطاع المبيعات    
طاعم، المستشفيات، الدوائر الحكوميـة باإلضـافة إلـى          خطوط الطيران، الفنادق، الم    لحصرا الالمثال  

 .شركات اإلعاشة
 

 المبيعات الخارجية
 

تقوم الشركة السعودية لألسماك بتصدير العديد من المنتجات السمكية والربيان لمختلف األسواق العالميـة              
 .حيث إشتهرت منتجاتها بالجودة العالية

 ة إمبريس الدوليةإتفاقية تسويق وبيع ربيان المزرعة مع شرك .١
 

 ميالدي إتفاقية تسويق وبيع ربيان المزرعـة        ١١/٩/١٩٩٩الشركة السعودية لألسماك في     أبرمت  
مع شركة إمبريس الدولية على أن يقوم الطرف الثاني بتسويق وبيع المنتجات البحرية في أمريكـا                

 .لمفعولت وما زالت اإلتفاقية سارية ا خصم عمولة من المبيعاالشمالية وذلك مقابل
 

 إتفاقية تصدير ربيان المزرعة مع شركة إيتوشو اليابانية .٢
 

 ميالدي إتفاقيـة بيـع المنتجـات البحريـة          ١٦/٢/١٩٩٨ في   أبرمت الشركة السعودية لألسماك   
 .وباألخص الربيان التي تقوم الشركة بإنتاجة في مزارعها ومازالت اإلتفاقية سارية المفعول

 
 أسطول النقل

 

ة وتدير أسطوالً من الشاحنات المبردة لخدمة وتوصيل منتجات الشركة لجميع محالت البيع             تمتلك الشرك 
خر لنقل المواد الجافة لجميع     آكما تمتلك أسطوالً    .  التابعة لها، وإلى عمالء الشركة على مستوى المملكة       

 .مناطق الشركة
 

 التوزيع
 

 والوصول إلى المستهلك في جميع المنـاطق،        أحدثت الشركة قطاع التوزيع للمساهمة في سياسة اإلنتشار       
حيث يتم من خالله بيع منتجات الشركة للبقاالت والمراكز التسويقية والمطاعم والثالجات الصغيرة وعلى              

 .مستوى المملكة
 

  تجارية مميزةأسماءعالمات و ٧-٥
 

تجات الراسـخة فـي      وهي تعد من المن    اإلسم التجاري للشركة   هي   "األسماك"شركة السعودية لألسماك    ال
المملكـة العربيـة السـعودية،     العالمة التجارية في كـل مـن        وتم تسجيل .  السوق السعودية والخليجية  

الجمهورية اللبنانية، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية اليمنية، دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة،             
ين وجاري تسجيل العالمة التجارية في كـالً مـن          المملكة األردنية الهاشمية، دولة الكويت، مملكة البحر      
 .جمهورية مصر العربية، دولة قطر، وسلطنة عمان
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 اإلجراءات القضائية ٨-٥
 

م ٣١/١٠/٢٠٠٥م المؤرخ في    ٩٠٩/٢٠٠٥في خطابها رقم    ") الشركة("تشهد الشركة السعودية لألسماك     
أنه ال يوجد قضايا أو تحكيمات      ) كتتابااللي ومدير   المستشار الما (الموجه للسادة بيت اإلستشارات المالية      

حقوق متنازع عليها مرفوعة من أو على الشركة حتى تـاريخ           أية  و  أإلتزامات مالية   أية  و مطالبات أو    أ
 . الخطاب والتي تؤثر سلباً على الموقف المالي للشركة

 الهيكل التنظيميالموظفين و ٩-٥
 

 :كما يلياإلدرات / على األقسام موزعين  موظفاً ٨٩٤ ة السعودية لألسماكالشركيبلغ عدد العاملين في 
 

 عدد الموظفين اإلدارة/ القسم 
 ١٤٢ اإلدارة

 ٢٧٩ المبيعات
 ٣٢٨ تصنيع واإلنتاجال

 ٢٢ قطاع اإلستزراع
 ٤١ المستودعات

 ٨٢ الخدمات الفنية
 ٨٩٤ اإلجـــمـــالـــي

 
 : رئيسية كما يليأربعة إداراتلتنظيمي من ويتكون الهيكل ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجودة

أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة 

المستشارون

المراجعة الداخلية 

المدير العام

السكرتارية 

إدارة الخدمات المساندة

قسم الشؤون اإلدارية
قسم الشؤون المالية  وشؤون الموظفين

قسم المشتريات والنقل قسم الحاسب اآللي

إدارة المبيعات والتسويق

قسم الجملة والجوال المناطق

قسم اإلستيراد 
والتصدير  قسم المحالت والتموين

إدارة التصنيع واإلنتاج

قسم المستودعات 
الجافة والباردة قسم المصانع

إدارة المشاريع

قسم اإلستزراع السمكي 
والربيان  قسم األسطول البحري

قسم الشؤون الفنية



 

١٧ 

 المركز الرئيسي
 

وبالمركز الرئيسـي   للمدير العام   موظف تحت اإلشراف المباشر      ٣٥٢المركز الرئيسي حوالي    في  يعمل  
 .إدارات ترتبط بتطوير األعمال واإلدارة القانونية والمراجعة الداخلية وضمان الجودة

 
 السعودة

 

عتني إدارة الموارد البشرية بإستقطاب الكفاءات المؤهلة لخدمة الشركة سواء من داخل المملكة أو مـن                ت
.  خارجها، ويعتبر تدريب الكفاءات السعودية من اإللتزمات األساسية لمواصلة دورها في هـذا المجـال              

الموظفين السعوديين في   برنامجاً إلحالل السعوديين محل األجانب حيث زادت نسبة         ق الشركة حالياً    وتطب
 . من القوة العاملة في الشركة%١٨الشركة إلى أن بلغت 

 
بتوظيف المواطنين السعوديين في كافـة       الشركة   في هذا الصدد فقد قامت     مع التوجهات الحكومية     وتمشياً

 :اقسام الشركة على النحو الذي يوضحه الجدول أدناه
 

 . للمستويات اإلدارية المختلفةشركةالي تفاصيل توزيع العاملين ف
 

نسبة السعودةغير سعوديين سعوديينعدد الموظفين اإلدارة/ القسم 

 %٣٧ ٨٩ ٥٣ ١٤٢ )الموارد البشرية، المالية، تقنية المعلومات (اإلدارة

 %١٢ ٢٤٥ ٣٤ ٢٧٩ )المحالت، المشتريات البحرية والتصدير (المبيعات

 %١٦ ٢٧٤ ٥٤ ٣٢٨ نتاجالتصنيع واإل

 %٢٧ ١٦ ٦ ٢٢ قطاع اإلستزراع

 %٧ ٣٨ ٣ ٤١ )الباردة والجافة (المستودعات

 %١٥ ٦٩ ١٣ ٨٢ الخدمات الفنية

 %١٨ ٧٣١ ١٦٣ ٨٩٤ اإلجـــمـــالـــي
 

 إستراتيجية الشركة ١٠-٥
 

لتطـوير   إسـتراتيجية  م تتضمن وحدات عمل٢٠٠٨م ـ  ٢٠٠٤لقد إعتمد مجلس اإلدارة خطة لألعوام 
أعمال الشركة وتخفيض التكاليف وتحقيق جودة األداء التشغيلي والمالي ومن ثم تحقيق أرباح لمسـاهمي               

وتتلخص اإلستراتيجية فـي إنشـاء عـدد مـن وحـدات العمـل              .  الشركة بعد السنة الثانية من الخطة     
المالية وأسـطول الصـيد     ستزراع،  ، المبيعات، اإل  متياز التجاري، التصنيع واإلنتاج   اإلستراتيجية هي اإل  

 :يما يلي موجز عن تلك الوحداتوف
 

 اإلمتياز التجاري
 

م بتكوين لجنة للتخطـيط اإلسـتراتيجي     ٢٠٠٢شرعت إدارة الشركة السعودية لألسماك في منتصف عام         
ولقد خرجت هذه اللجنة بمجموعة من الخطط اإلستراتيجية لمختلف قطاعات الشركة ومن ضمنها تطوير              

وملخص هذه الخطة هو العمل     .  تجاري المعمول به في الشركة منذ أوائل التسعينات الميالدية        اإلمتياز ال 
على تطوير نظام اإلمتياز الحالي واإلرتقاء به إلى مستوى األنظمة العالميـة والتـي تؤهلـه لإلنتشـار                  

ة سواء كـان    والتطبيق في أي مكان من المملكة عالوة على إمكانية الدخول ألسواق جديدة خارج المملك             
وبما .  والشرق األقصى كمرحلة متقدمة   ذلك بدول الخليج أو الدول العربية كمرحلة أولى والدول الغربية           



 

١٨ 

ة بما في ذلك تكلفة التطوير وإنشاء محل نموذجي         تخصصمأن هذا التطوير يلزمه إمكانات مادية وبشرية        
 .وير والتدريب خاص باإلمتياز التجاريفي مقر الشركة يكون بمثابة عينة حية للنظام وكذلك مركز للتط

 

وتم عرض إستراتيجية تطوير نظام اإلمتياز التجاري ومن ثم التوسع في نفس المجـال داخـل المملكـة                  
وقـد وجـه مجلـس إدارة       .  وخارجها على مجلس إدارة الشركة لإلطالع واإلعتماد النهائي لبدء التنفيذ         

الشـرقية،  (ناطق الرئيسية ممثلـة فـي       كة القائمة في الم   الشركة بالبدء في منح حق إمتياز محالت الشر       
 وإعتمـد   هومن ثم الشروع في تطوير النظام والتوسع الداخلي والخارجي على أساس          ) الوسطى والغربية 

 .الميزانية المطلوبة لتطوير اإلمتياز
 

ـ             ٢٠٠٣في منتصف العام     وير م تم عقد العديد من اإلجتماعات مع الشركات المتخصصة في مجـال تط
 وقـت وعلى أثر ذلك وللرغبة في كسب ال.  اإلمتياز التجاري ـ إال أن العروض المقدمة لم تكن متكاملة 

إلنجاز المطلوب تم دعوة مجموعة من الشركات اإلستشارية المتخصصة في كندا وأمريكـا وسـنغافورة      
ياً دراسة مسودة العقـود     وجاري حال .  المتحدة لتقديم عروضهم للقيام بالعمل المطلوب     العربية  واإلمارات  

 التـي   اتمن قبل شركة قانونية متخصصة للتأكد من شموليتها لجميع األعمال تمهيداً لتوقيعها مع الشرك             
 . عليها أعمال التطويرسيرست
 

 التصنيع واإلنتاج
 

لـة  لمنطقة الجنوبية لمقاب  باالبحرية  تتضمن إستراتيجية التصنيع واإلنتاج التخطيط إلنشاء مصنع للمنتجات         
شركة من إنتاج المزرعة الحالي والمستهدف من خالل التوسعة هذا باإلضافة إلى تجهيز المنتجات نشاط ال

وتهدف إستراتيجية الشركة خالل السنوات الثالث القادمة إلـى        .  البحرية األخرى من الصيد والمشتريات    
اإلستثمار تتمثل في    وحيث أن خطة الشركة      . حة لتحقيق نتائج إيجابية   إستغالل الطاقات واإلمكانيات المتا   

ـ       وصيد األسماك من مياه البحر األحمر األ       ربيانفي إستزراع ال    كـل   همر الذي دفع إدارة الشركة لتوجي
الطاقات إلى المنطقة الجنوبية وبالتحديد مصنع الشركة بجازان حيث تستعد الشركة في الوقـت الحـالي                

 مليـون ريـال     ٧ طن يومياً وبتكلفة تصل إلى       ١٢ء خط إنتاج متعدد األغراض بطاقة إنتاجية تبلغ         لشرا
 ربيـان  طـن    ٧,٥٠٠إضافة إلى تجهيز المصنع باألدوات المساعدة إستعداداً إلستقبال         " المرفق"سعودي  

ل المشروع  ويوسوف يتم تم  .   طن أسماك  ٣,٠٠٠تصل إلى   صيد  متوقع إستزراعة باإلضافة إلى كميات      
 ميالدي وسيكون التمويل مباشرة عـن       ٢٠٠٦ التشغيل المنتظر مع بداية عام       بمعرفة الشركة من فائض   

 .طريق الشركة بدون مشاركة خارجية
 

وبما أن إنشاء مصنع المنتجات البحرية بجازان من إستراتيجية التصنيع واإلنتاج والشركة مستمرة فـي               
ة بالحصول على أرض فـي      قنهاء اإلجراءات المتعل  إشاركة وقد تم    تخطيط وتنفيذ المشروع حتى بدون م     

شروع وحصر اإلحتياجات مـن األجهـزة       مالمنطقة الصناعية بجازان كما تم إعداد المخططات األولية لل        
وتتضمن إستراتيجية التصنيع واإلنتاج الخطـة المسـتقبلية        .  والمعدات وتم إعداد الجدول الزمني للتنفيذ     

 :لحالية والتي تشمل التاليلمصانع الشركة ا
 

 .إعادة دراسة التكلفة الفعلية للعمليات التصنيعية المختلفة وتحديد ما تتضمنه هذه التكلفة −
في إطار تقييم المصانع والمعدات جاري إعداد تقييم فني كامل لمصنع الدمام بحيث يتضمن التقييم                −

 يلزم من قرارات وإقتراح التطوير وبمـا        عمر المعدات وحالتها الفنية وإنتاجيتها حتى يتم إتخاذ ما        
 .ينعكس إيجابياً على اإلنتاج والتكلفة

لتوحيد عملية اإلنتاج واإلجراءات داخل المصانع وبالتالي المنتج النهائي وللرقابة علـى عمليـات               −
  .اإلنتاج والتصنيع فقد تم إعداد دليل اإلنتاج والتشغيل وكذلك المواصفات القياسية لجيمع المنتجات
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 المبيعات
 

الحظ يوزيادة حدة المنافسة في األسواق ومن خالل عملية المسح الميداني            حالياً   حاصلةالرات  ينظراً للتغي 
 منتجات الشركة تتميز بالجودة العالية ـ وعلى  كونمقارنة بالمنافسين بيع منتجات الشركة إرتفاع أسعار 

 المبيعات مع هامش ربـح      ةبيع بالشركة ووضع آلية جديدة منها زيادة كمي       ضوء ذلك تم مراجعة أسعار ال     
لمنتجـات   معقول وزيادة مبيعات المنتجات المصنعة كالشرائح واألسماك المقطعة والمنظفة هذا باإلضافة          

 .أسماك القيمة المضافة والتونة المعلبة
 

ع منح صالحيات محدودة لبعض موظفي      وتتضمن إستراتيجية المبيعات باإلضافة إلى مراجعة أسعار البي       
المبيعات وذلك إلعادة الثقة بين العميل والشركة ممثلة في شخص المندوب وقد وفرت قائمـة األسـعار                 

وفي سياسة الشركة في المبيعات خدمة كبـار العمـالء          .  الجديدة مزيداً من المرونة والضوابط الرقابية     
كبيرة ة وأنهم من العمالء المعروفين مثل شركات اإلعاشة ال   من التسهيالت اإلئتمانية لهم خاص     مزيدومنح  

 .ة األولى وخالفهجومطاعم الدر
 

ول في أسواق جديدة وإجتياز منتجات الشركة لشروط اإلسـتيراد          خوفي مجال مبيعات التصدير فقد تم الد      
 حالياً دراسـة    وجاري.  سوق المعنية كاليابان وأمريكا وبعض دول الخليج والدول العربية األخرى         في األ 

 .قطاع مبيعات الجوال بالشركة وإتخاذ اإلجراءات المناسبة لتطبيق إستراتيجية المبيعات
 

 إستراتيجية اإلستزراع
 

تتضمن إستراتيجية اإلستزراع خطتين األولى عن نشاط اإلستزراع الحالي والثانية عن الرؤية المستقبلية             
 :لى والتي بدء العمل بها كاآلتيلإلستزراع وجاري العمل حالياً على الخطة األو

 

عمل دليل باإلجراءات التشغيلية بالمزرعة يوضح جميع األعمال ومراحلها المختلفة من المفرخـة              .١
 .إلى مرحلة الحصاد

 

ية المسـتقبلية وعليـه     يد من تحقيق األرباح ولتقييم الرؤ     العمل المستمر على تخفيض التكاليف يز      .٢
اج المزرعـة خـالل     ترعة المباشرة وغير المباشرة على إن     جاري العمل على توزيع تكاليف المز     

الخمس سنوات الماضية لمعرفة نقاط القوة والضعف في التكلفة لتحديد الرؤية للمشروع الحالي أو              
 .المستقبلية لمشاريع اإلستزراع

 

تحديد مواصفات األعالف والعمل على تخفيض التكاليف دون المساس بجودة اإلنتاج هذا باإلضافة              .٣
لى تأمين مصادر وبدائل مختلفة لضمان إنسياب العمل في مشروع الربيـان الحـالي وضـمان                إ

 .مصادر جديدة للمشاريع المستقبلية
 

 وأحد معايير المفاضلة في التنافس في األسواق      المنتج عنصر أساسي في فتح األسواق     بما أن جودة     .٤
جاري العمل  ).  ألسواق األوروبية خاصة ا (ولضمان إستيفاء المزرعة لمتطلبات األسواق العالمية       

 المستوى المطلوب سواء للميـاه    جاوزهاعلى وضع دليل للمعدالت الصحية لسالمة الربيان وعدم ت        
 .أو التربة أو الشكل الخارجي للربيان

 

تنمية الخدمات المساندة من برامج صيانة لزيادة عمر المعدات ووضع نظام حاسب آلـي لتوثيـق                 .٥
والتكاليف ونظام الحوافز للعمالة أسوة بمعظم مشاريع اإلستزراع وبمـا يضـمن            عمليات اإلنتاج   

 وكذلك توفير األيدي العاملة وإسناد بعض الخدمات للغير وبمـا يعـود             العامل وجودة أداءه  إنتماء  
 .بالنفع على الشركة
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 إستمرار إنتاج الربيان
 

 بطاقتها اإلنتاجية الحالية باإلضافة إلى الزيادة        تدرك الشركة أن ضمانها إلنتاج الربيان على نحو مستديم        
اإلنتاجية المستقبلية من خالل مشروع توسعة مزرعة البحر األحمر وإنشاء مزرعة إستزراع الربيان هو              

فاء يك األمر أهمية قصوى خاصة عند اإل      ويحمل ذل منتجات السمكية،   وتاجراً لل السبيل لكي تصبح مصدراً     
 .من الربيان خالل العامبإلتزامها لتصدير كميات 

 
 أسطول الصيد

 

جات البحرية تمثل أهمية لنشاط الشركة فإن إمتالك الشركة لقوارب الصيد له إنعكاساته             بما أن تأمين المنت   
ن صيد قوارب الشركة يـؤثر علـى        اإليجابية في التموين وإستقرار أسعار المنتجات في األسواق حيث أ         

 .عدالت ترهق المستهلكميكانيكية األسعار وعدم تعديها م
 

وبما أن قوارب الشركة الحالية تفتقد إلى المصايد المحلية نظراً لتوقف عمليات الجرف في الخليج وعـدم       
وجود إتفاقيات مع الدول المجاورة وكذلك إرتفاع مبالغ صيانة القوارب ـ عليه فـإن الشـركة بصـدد     

 المياه المحلية وتموين الشركة بالمنتجـات       التركيز على شراء قوارب صيد صغيرة تمكنها من الصيد في         
البحرية هذا باإلضافة إلى تبني الشركة دعم الصيادين التقليدين وتنظيم األسواق بالطريق التـي تحمـي                

 .مصالحهم وجاري دراسة ذلك مع الجهات الحكومية المختصة
 

 المالية
 

م عمل تصور مبدئي لنطـاق األعمـال         ذات أهمية بالغة لمستقبل الشركة فقد ت       ةبما أن إستراتيجية الشرك   
 ٢٠٠٤ألعوام  شركة وبما يتالءم مع إستراتيجية ا     المتوقع تنفيذها عن األعمال الخاصة بالعمليات المالية لل       

 مناقشتها مع بعض الجهات االستشارية المتخصصة وتشمل هذه األعمال على سـبيل             تم، وتم ٢٠٠٨ـ  
 :المثال ال الحصر التالي

 

يق العمليات المالية للشركة وبما يخدم التصور القائم على إنشاء وحدات عمل            عمل هيكل مالي وتوث    −
 .إستراتيجية مستقلة

 .إعادة توزيع أصول وخصوم الشركة على مختلف وحدات العمل اإلستراتيجية −
 .عمل تقييم لسياسة التكاليف لمختلف منتجات الشركة −
 .ف وحدات العمل اإلستراتيجيةعمل برنامج واضح لتفعيل دور الرقابة الداخلية بين مختل −
مانيـة،  إدارة السيولة النقدية، التسـهيالت اإلئت     (تحديد دور اإلدارة المالية في المركز الرئيسي في          −

 ).التأمين والتحليل والتخطيط المالي والموازنات التشغيلية والرأسمالية
 

 الموارد البشرية
 

 اإلعداد إلكمال اإلستراتيجيات الفرعية المقبلة ـ بدأ يجية الشركة للفترة منذ إعتماد مجلس اإلدارة إسترات
وكان وجود هيكل تنظيمي يستوعب الوحدات اإلسـتراتيجية        .   العامة للشركة  التي تتضمنها اإلستراتيجية  

ة فـي  اوتوثيق إجراءاتها من األولويات وبما يضمن وضوحاً في التطبيق ومنع إجتهادات التفسير والمساو           
ابهة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وخلق بيئة عمـل تضـمن             مخصصات الوظائف المتش  

وقد تم تحديد برنامج عمل يشمل على سبيل المثال         .  إستقرار الموظفين ومنع تسرب الكفاءات للمنافسين     
 :ال الحصر التالي

 

 .توثيق الخطة اإلستراتيجية للشركة −
 .مراجعة وتقييم لوائح وأنظمة العمل −
 .إداري للشركةإعداد دليل تنظيم  −



 

٢١ 

 .تحديد وتصنيف اإلدارة بالمركز الرئيسي والفروع وإعداد لوحات الهيكل التنظيمي −
 .تحديد مهام اإلدارات واألقسام والوحدات ووصف وظائف الشركة −
 .إعداد هيكل وظيفي وسلم الرواتب وتسكين العاملين في الهيكل الوظيفي وسلم الرواتب −
جعة العمل اإلدارية ومراجعة وإعداد نمـاذج وإسـتمارات         سات وإجراءات العمل ومرا   اعداد سي إ −

 .العمل
 .التحقق من مطابقة المعلومات ألهداف وسياسات الشركة السعودية لألسماك −
التأكد من التوازن في تقسيم المهام وتصنيف الوظائف وتوصيفها مع المسئوليات والسلطة المخولة              −

وما يتطلبة ذلك من تحويل أو دمج أو إلغاء ألي من المهام أو الوصف الـوظيفي أو الصـالحيات         
 .وتفادي تكرار أو إزدواجية أو تضارب أي منها

وجاري تحليل  .  يما يختص بتطبيق نتائج الدراسة     ونقل المعرفة ف   ةتدريب عدد من منسوبي الشرك     −
جية يعروض الشركات اإلستشارية وإختيار المناسب والبدء بتطبيق الدراسة وبمـا يخـدم إسـترات    

 .الشركة
 

تيجية الموضحة أعاله، إال أنها ال تبحث إجراء أي تغيير جوهري في طبيعة             اتعتزم الشركة إنتهاج اإلستر   
 .األعمال التي تقوم بها



 

٢٢ 

 

 ء مجلس اإلدارة وإدارة الشركةأعضا  ـ٦
 

 أعضاء مجلس اإلدارة ١-٦
 

 :من السادة التالي أسمائهمالشركة السعودية لألسماك يتألف مجلس إدارة 
 

 فهد بن عبد الرحمن العبيكان/ ستاذاألـ  
 ) بن عبد العزيز آل سعودممثل عن حصة سمو األمير متعب(رئيس مجلس اإلدارة  :المسمى الوظيفي

 ٥٣ :العمر
  اإلسالميةمي من جامعة اإلمام محمد بن سعودماجستير في الفقه اإلسال :المؤهل العلمي
 ٣٣ :سنوات الخبرة
 :مجاالت الخبرة

 

 عضو مجلس اإلدارة ـ عضو اللجنة التنفيذية لصندوق تنمية الموارد البشرية −
 خيرية لرعاية األيتام بمنطقة الرياضلعضو اللجنة التنفيذية للجمعية ادارة ـ إلمجلس اعضو  −
 الرياضعضو مجلس اإلدارة ـ عضو اللجنة التنفيذية لجمعية البر بمنطقة  −
عضو مجلس اإلدارة ـ المشرف العام على الصندوق الخيري لمعالجة المرضى بمدينة سـلطان    −

 بن عبد العزيز للخدمات اإلنسانية
 مال السعودي اليمنيعضو مجلس األع −
 عضو مجلس األعمال السعودي الجزائري −
 معيد بكلية الشريعة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية −
 عضو مجلس منطقة الرياض −
 عضو مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة −
 عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض −
 عضو مجلس إدارة شركة الجوف −
 شركة نادكعضو مجلس إدارة  −
 رئيس لجنة التنمية اإلقتصادية بمجلس منطقة الرياض −
 التجارية بالرياضرئيس لجنة المستشارين واألنظمة بالغرفة  −
 رئيس لجنة اإلستثمار بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض −
 رئيس لجنة الصناعات الورقية بالغرفة التجارية −

 
 عبد اهللا بن عبد اهللا العبيد/ دكتورالـ  

 عضو المجلس: المسمى الوظيفي
 ٥٠: العمر

  ميالدي١٩٨٧الزراعي، جامعة لستر من المملكة المتحدة عام  دكتوراه في اإلقتصاد :المؤهل العلمي
 ٣٠: سنوات الخبرة
 : مجاالت الخبرة

 

 ١٤٢٠ منـذ عـام      يعمل حالياً وكيالً لوزارة الزراعة والمياه لشؤون األبحاث والتنمية الزراعية          −
 هجري

  هجري١٤٢٠ منذ عام جامعة الملك سعود/ كلية الزراعة/ قتصاد الزراعيإلرئيس مكلف لقسم ا −



 

٢٣ 

عام  هجري وحتى    ١٤١٩ من عام    مستشار غير متفرغ في الدار السعودية للخدمات اإلستثمارية        −
  هجري١٤٢٠

  هجري١٤١٨ عام رئيساً للجنة السعودة في الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم −
 هجري وحتـى    ١٤١٤ من عام    )دواجن الوطنية (معاراً لشركة سليمان بن عبد العزيز الراجحي         −

  هجري١٤١٨عام 
  هجري١٤١٢ عام كلية الزراعة، جامعة الملك سعود/ قتصاد الزراعيإلأستاذ مشارك في قسم ا −
 هجري وحتى عام    ١٤٠٩ من عام    عميد كلية اإلقتصاد واإلدارة جامعة الملك سعود فرع القصيم         −

  هجري١٤١٢
 هجـري   ١٤٠٨ من عام    بقسم اإلقتصاد الزراعي كلية الزراعة جامعة الملك سعود        أستاذ مساعد  −

  هجري١٤١٢وحتى عام 
 ١٣٩٨ عـام    معيد بقسم اإلقتصاد الزراعي والمجتمع الريفي كلية الزراعة جامعة الملك سـعود            −

 هجري
 

 إبراهيم ناصر المباركبن خالد / ستاذاألـ  
 عضو المجلس :المسمى الوظيفي

 ٤٦ :العمر
 بكلوريوس علوم زراعية ـ جامعة الملك سعود: المؤهل العلمي
 ٢٦ :سنوات الخبرة
 :مجاالت الخبرة

 

  هجري١٤٢٥ عام  شركة ألبان الصافي ـ مجموعة الفيصليةـإدارة المحاصيل مدير  −
 ١٤١٩ من عام والمياهأخصائي زراعي ـ الدراسات اإلقتصادية واإلحصاء ـ وزارة الزراعة    −

  هجري١٤٢٥هجري وحتى عام 
 هجري وحتى   ١٤١٦ من عام    عام شركة الخريف للصيانة والتشغيل وعضو مجلس اإلدارة       مدير   −

  هجري١٤١٩عام 
 هجـري   ١٤١٦ من عـام     مدير عام شركة الخريف للمشاريع الزراعية وعضو مجلس اإلدارة         −

  هجري١٤١٩وحتى عام 
 ي هجر١٤١٦ هجري وحتى عام ١٤٠٨ من عام مدير عام اإلدارة العامة للمنتزهات الوطنية −
  هجري١٤٠٨ هجري وحتى عام ١٤٠٤ من عام باحث زراعي ـ وزارة الزراعة والمياه −

 
 أحمد بن ناصر العجاجي/ ـ  األستاذ

 جلسعضو الم: المسمى الوظيفي
 ٤٨: العمر

  ميالدي١٩٨٥ ما جستير هندسة ري، جامعة لوفان، بلجيكا عام :المؤهل العلمي
 ٢٣: سنوات الخبرة
  :مجاالت الخبرة

 

 ميالدي وحتى ٢٠٠٠ منذ عام ريك، مصنع الجزيرة للتمور واألغذية باألحساءالمدير التنفيذي، ش −
 تاريخه

 ميالدي وحتـى    ١٩٩٣ منذ عام    دسية بالرياض إستشاري، مكتب أحمد العجاجي لإلسشارات الهن      −
  ميالدي٢٠٠٠عام 

  ميالدي١٩٩٣ ميالدي وحتى عام ١٩٩١ منذ عام يانن عام مجموعة شركات عبد اهللا أبو مدير −



 

٢٤ 

 ميالدي وحتـى    ١٩٨٨ منذ عام    مساعد المدير العام للشؤون الفنية شركة تبوك للتنمية الزراعية         −
  ميالدي١٩٩١عام 

 ١٩٨٨ ميالدي وحتى عـام      ١٩٨٣ منذ عام    معة الملك فيصل باألحساء   باحث هندسة زراعية جا    −
 ميالدي

 
 هيثم محمد خليفة القصيبي/ ـ  األستاذ

 عضو المجلس: المسمى الوظيفي
 ٣٢ :العمر

  ميالدي١٩٩٨ بكالوريوس العلوم المالية واإلدارية من الجامعة األمريكية بلندن عام :المؤهل العلمي
 ٧: سنوات الخبرة

 : لخبرةمجاالت ا
  ميالدي١٩٩٨ عام (Spectum Chemical)مصنع كيماويات تابع للقصيبي في لندن  −
  ميالدي٢٠٠٠ عام )للغوص والخدمات البحرية(نائب مدير العمليات  −
  ميالدي٢٠٠١ عام )لمجموعة شركات خليفة عبد الرحمن القصيبي القابضة(اإلدارة العامة  −

 

 طارق علي عبد اهللا التميمي/ اذاألستـ  
 عضو المجلس: المسمى الوظيفي

 ٥١ :العمر
ث، سيوكان ـ والية واشـنطن عـام     بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة ويت وور:المؤهل العلمي

  ميالدي١٩٨٣
 ٢٦: سنوات الخبرة
 : مجاالت الخبرة

 .رئيس شركة التميمي وشركة التميمي سيفوي لألسواق المركزية −
 ).الفنادق وتموين األطعمة(عضو مجلس إدارة شركة أوبروي السعودية  −
 .عضو مجلس إدارة شركة صناعات األغذية المتحدة −
 .الصناعات الكيماوية األساسيةعضو مجلس إدارة شركة  −
 .عضو مجلس إدارة شركة فنادق الدمام −
 .عضو مجلس إدارة شركة اللؤلؤة السعودية للتأمين −
 .عضو مجلس إدارة المدينة الصناعية األولى بالدمام −
 .عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية −
 .ناعية للمنطقة الشرقيةعضو لجنة السياحة بالغرفة التجارية الص −

 

 عبد الرحمن بن عبد العزيز المهنا/ األستاذـ  
 عضو المجلس: المسمى الوظيفي

 ٤٨ :العمر
  ميالدي١٩٨٩بكالوريوس زراعة تخصص إقتصاد ـ جامعة الملك سعود عام : المؤهل العلمي
 ٢٣: سنوات الخبرة
 : مجاالت الخبرة

 

  المنتدب لشركة المراعي المحدودةالعضو −
 عضو مجلس اإلدارة في شركة المراعي ورئيس اللجنة التنفيذية −
 عضو مجلس إدارة البنك اإلسالمي األول ـ البحرين −
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 عضو مجلس إدارة شركة أراسكو −
 نائب رئيس أمانة جائزة المراعي لإلبداع العلمي في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية −
 نة الزراعية في الغرفة التجاريةعضو اللج −
 .نائب رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي األلبان الطازجة ـ مجلس الغرف السعودية −
 مؤسسة الجزيرة للصحافة والنشرعضو مجلس إدارة  −
 دارة شركة تبوك الزراعيةمجلس إسابق في عضو  −

 
 عصام بن عبد القادر المهيدب/ األستاذـ  

 عضو المجلس: المسمى الوظيفي
 ٤٦: العمر

 بكالوريوس إحصاء من جامعة الملك سعود: المؤهل العلمي
 ٢٦: ت الخبرةسنوا

 : مجاالت الخبرة
 

 هوأوالددر المهيدب اقضو المنتدب لمجموعة شركات عبد الالع −
 الكبـرى ـ المملكـة العربيـة     المخـازن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجلس إدارة شركة  −

 السعودية
  العربية السعوديةكةالعضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة المهيدب لألغذية ـ الممل −
 لرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة المتحدة لألسواق المركزية ـ األحساءا −
 ة ـ البحرينني مجلس إدارة شركة األسواق المركزية البحريسرئي −
 نائب رئيس مجلس إدارة داناتا ـ الكويت −
  بريطانياـالمنتدب غير المقيم لشركة في تي العضو  −
 ة ـ كندايعضو مجلس إدارة الماسا العالم −
  جيفينور المالية القابضة ـ سويسراGEFمجلس إدارة عضو  −
 عضو مجلس إدارة طيبة القابضة ـ لبنان −
 عضو مجلس إدارة ريم رايز المحدودة ـ باكستان −
 دارة شركة المتحدة لألسواق المركزية ـ لبنانإعضو مجلس  −
 ةعضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي ثمار ـ المملكة العربية السعودي −
 عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة لألعالف ـ جدة −
 عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للسكر ـ جدة −
 عضو مجلس إدارة إعمار الشرق األوسط −
 عضو مجلس إدارة نما ـ قطر −
 عضو مجلس إدارة األسواق المركزية القطرية ـ قطر −
 عضو مجلس إدارة األولى للتطوير ـ المملكة العربية السعودية −
 لمواد البناءالمهيدب شركة لس إدارة عضو مج −
 عضو مجلس إدارة شركة المهيدب للمقاوالت −
 عضو مجلس إدارة المهيدب لمواد النجارة −
 عضو مجلس إدارة شركة المهيدب للنقل البري −
 سنتما للصناعات الكيماويةعضو مجلس إدارة الظهران هاركوا  −



 

٢٦ 

 عضو مجلس إدارة المهيدب للتجهيزات الفنية −
 خليج للتأمين وإدارة األخطارلارة إتحاد اعضو مجلس إد −
 عضو مجلس إدارة مشاعر مجموعة خدمات الحج والعمرة ـ الكويت −

 
 فهد بن عبد اهللا بن محمد المقبل/ ـ  األستاذ

 سكرتير المجلس: المسمى الوظيفي
 ٦٣: العمر

في إدارة األعمال من جامعة سانت ادوارد ـ والية أوستن تكسـاس ـ    لوريوس بكا: علميالمؤهل ال
 . ميالدي١٩٨٢الواليات المتحدة األمريكية عام 

 ٤١: سنوات الخبرة
 : مجاالت الخبرة

 

  هجري وحتى تاريخه١٤٠٦دارة الشركة السعودية لألسماك منذ عام إسكرتير مجلس  −
 ١٤٢٣ هجـري وحتـى      ١٤٢١ الزراعة والمياه منذ عـام       مدير عام مكتب معالي وزير وزارة      −

 هجري
 ١٤٢١ هجري وحتى ١٤١٥مساعد مدير عام مكتب معالي وزير وزارة الزراعة والمياه منذ عام  −

 هجري
  هجري١٤١٥ هجري وحتى عام ١٤١٢مدير إدارة المياه بوزارة الزراعة والمياه منذ عام  −
  هجري١٤١٢ هجري وحتى عام ١٤٠٧منذ عام مدير شعبة العالقات بوزارة الزراعة والمياه  −
  هجري١٤٠٧ هجري وحتى ١٤٠٢باحث ميزانية بوزارة الزراعة والمياه منذ عام  −
  هجري١٤٠٢ هجري وحتى ١٣٨٥كاتب ومأمور مستودع بوزارة الزراعة والمياه منذ عام  −

 
 لجان مجلس اإلدارة

 

للجنة التنفيذية للقيام بمهام معينة فيما يتعلق بمتابعة سير العمل وسرعة البـت             قام مجلس اإلدارة بتشكيل ا    
في المواضيع المستعجلة، وتتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء من مجلس اإلدارة والمـدير العـام،                

 .وتقدم اللجنة تقاريرها مباشرة إلى أعضاء مجلس اإلدارة
 

ة الشـركة وذلـك     دارية السـليمة إلدار   يذ أحدث الممارسات اإل    مراجعة وتنف  سيستمر مجلس اإلدارة في   
 .بتاسيس لجان خاصة إضافية حسبما يتطلب األمر

 

 آت أعضاء مجلس اإلدارةمكاف
 

 قد تم إيرادهـا  والمدير العام للثالث سنوات األخيرة    الرئيس   شامالًإجمالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة      
 :في الجدول أدناه

 
 اء مجلس اإلدارةتفاصيل مكافآت أعض

 

 ارة شامالً الرئيسمكافآت أعضاء مجلس اإلد السنة
  ريال سعودي٥٢,٥٠٠  ميالدي٢٠٠٤

  ريال سعودي٢٥,٥٠٠  ميالدي٢٠٠٣
  ريال سعودي٤٦,٥٠٠  ميالدي٢٠٠٢
 الشركةإدارة : المصدر 

 



 

٢٧ 

 اإلدارة التنفيذية للشركة ٢-٦
 

 من لجنة تنفيذية تقدم تقاريرها إلى أعضـاء المجلـس           سماكألتتكون اإلدارة التنفيذية للشركة السعودية ل     
 .وتتكون اإلدارة التنفيذية العليا من مهنيين يتمتعون بخبرة وكفاءة ومعرفة في مجال نشاط الشركة

 

 :ونقدم أدناه سير ذاتية مختصرة ألعضاء اللجنة التنفيذية
 

 عصام محمد رشاد عبد الغني/ األستاذ
 . ـ ومدير إدارة الخدمات المساندةالمدير العام :الوظيفة

 م١/١/٢٠٠٠: تاريخ التعيين
 بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية    ماجستير إدارة أعمال من جامعة نورث واشنطن و       : المؤهل العلمي 

 .كية يمن جامعة وين ستيت بوالية ميشجان بالواليات المتحدة األمر
 ٢٣: سنوات الخبرة العملية
 :االتسنوات الخبرة والمج

 .مدير قسم المشاريع والتخطيط في ميناء الجبيل التجاري −
 .مدير مشروع عقد خدمات التشغيل والصيانة في شركة داينا العربية المحدودة −
 .مدير عام شركة داينا العربية المحدودة −

 

 لمحمد خالد الدب/ المهندس
  مدير إدارة المشاريع:الوظيفة

 م٣٠/١/٢٠٠٥: تاريخ التعيين
وبكـالوريوس هندسـة     أورجانوالية  سيتي يونفرسال   جامعة  ماجستير إدارة أعمال من     :  العلمي المؤهل

 .مدنية من جامعة كلفورنيا
 ٢٣: سنوات الخبرة العملية

 :سنوات الخبرة والمجاالت
 كتلمدير المشاريع بشركة ب −
 .مدير عام الشركة العربية العالمية لتلبيس اإلطارات −
 .المدير اإلقليمي للمبيعات شركة العليان −
 .مدير اإلدارة الفنية بالشركة السعودية لألسماك −
 مدير إدارة المشاريع بالشركة السعودية لألسماك −
 .عضو اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية −
 .عضو اللجنة الوطنية لحماية البيئة −

 

 عدنان عبد الرحمن الضويحي/ األستاذ
 دارة المبيعات والتسويق مدير إ:الوظيفة

 م١٩٨٩عام : تاريخ التعيين
 . جامعة الملك عبد العزيز بجدةمنبكالوريوس علوم ـ قسم اإلحصاء : المؤهل العلمي

 ١٦: سنوات الخبرة العملية
 :سنوات الخبرة والمجاالت

 .مساعد مدير المصنع −
 .مساعد مدير مبيعات الجملة بالرياض −
 .ضمدير المبيعات اإلقليمي بالريا −
 .مدير مبيعات الجملة بالمنطقة الغربية −



 

٢٨ 

 .مدير مبيعات ذات القيمة المضافة −
 .مدير المبيعات المحلية −
 .رعام إدارة المبيعاتمساعد مدي −
 .مدير عام اإلدارة العامة للمبيعات والتسويق المكلف −
 .مدير فرع الرياض −
 .مدير عام اإلدارة العامة للمبيعات −
 .إلقليمي للمنطقة الشرقيةالمدير ا+ مدير إدارة التوزيع  −

 

 سعد لعيبان بديوي الرويلي/ األستاذ
 مدير إدارة التصنيع واإلنتاج :الوظيفة

 م١٦/٥/١٩٩٨: تاريخ التعيين
 . جامعة الملك فيصلمنفي علوم األغذية وتقنيتها بكالوريوس : المؤهل العلمي

 ٧: سنوات الخبرة العملية
 :سنوات الخبرة والمجاالت

 .مدير مصنع الدمام −
 .مساعد مدير إدارة التصنيع واإلنتاج −
 .ة في الصناعات الغذائيةلمدورة بإدارة الجودة الشا −
 .دورة اإلمتياز اإلداري والتنظيمي الفعال −
 .دورة في إدارة األداء −

 

 المكافأة والبدالت ألعضاء مجلس اإلدارة ٣-٦
 

كحد أقصي % ٥جلس اإلدارة فى الحصول على  من النظام األساسى للشركة على حق م٣٩تنص المادة 
من صافي األرباح % ١٠ وذلك بعد تحويل من أرباح المساهمين بموجب قرار من الجمعية العمومية

 . من رأس مال الشركة على المساهمين% ٥لإلحتياطي النظامي بعد توزيعات أولية تعادل 
 

يتضمن بيان بكافة المبالغ المدفوعة ألعضاء ويتعين على مجلس اإلدارة إرسال تقرير للجمعية العمومية 
. المجلس خالل العام المالي بما فى ذلك الراتب، والحصة فى األرباح، والمصروفات والمزايا األخرى

كما يجب أن يتضمن التقرير بياناً بالمبالغ المدفوعة مقابل األعمال الفنية، أو اإلدارية، أو االستشارية التى 
 .ء مجلس اإلدارة من أعضاياًقام بها أ

 

  وأعضاء مجلس اإلدارةإقرارات المديرين
 

 :بما يلى وأمين سر مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيينيقر أعضاء مجلس الشركة 
 

 .لم يسبق لهم فى أى وقت إشهار إفالسهم أو التعرض لدعاوى اإلفالس 
 

مصلحة و من ينتسبون إليهم  من أقاربهم أيسهم بالشركة وليس لديهم أو لدى أ ٢٠٠يمتلك كل منهم  
 أسهم إضافية للشركة أو سندات مديونيتها، ولم تتغير ملكيتهم على يمباشرة أو غير مباشرة فى أ

 .مدار العامين السابقين
 

 .اليملكون وال يعتزمون إمتالك عقود عمل مع الشركة 
 

أى عقد أو تنظيم  من أقاربهم أو من ينتسبون إليهم أى مصلحة جوهرية فى يليس لديهم أو لدى أ 
 .سارى أو قيد النظر فى وقت صدور هذه النشرة، يكون ذا أهمية تتعلق بنشاط الشركة



 

٢٩ 

 
 ريال سعودى فى ٥٢,٥٠٠ت ومزايا عينية من الشركة آبلغ إجمالى ما تقاضاه مديرو الشركة من مكاف

 ٢٠٠٢ ريال سعودي في العام ٤٦,٥٠٠ وم ٢٠٠٣ ريال سعودى فى عام ٢٥,٥٠٠ م  و ٢٠٠٤عام 
وتم صرف كافة المكافأت نقداً وهى ترتبط باألجور أو بدل السفر والمصروفات ذات الصلة، .  ميالدي

 .كما تم اإلفصاح عنها فى التقرير السنوى للشركة
 

لم تمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطٍة أو أي تعويض غير نقدي خالل السنتين المنصرمتين 
دارة، أو أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين أو كبار التنفيذيين، أو ألي عضو من أعضاء مجلس اإل

 .القائمين بالترويج أو الخبراء الذين لهم عالقة بعملية بيع أو طرح أي أوراق مالية من قبل الشركة
 

إن نظام الشركة األساسي والقوانين التي تحكمها ال تعطي أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو 
حق التصويت على عقد أو إقتراح تكون لهم فيه مصلحة شخصية، أو التصويت على الرئيس التنفيذي 

 .مكافأت تمنح لهم أو حق اإلقتراض من الشركة
 

 ضوابط إدارة الشركة ٤-٦
 

 أسلوباً إلدارة الشركة مستندة في ذلك على قواعد أخالقية تقـوم علـى              ألسماكالشركة السعودية ل  تتبنى  
 .مسؤوليةزاهة والمبادىء الشفافية والن

 

 إطار عمل يقوم مجلس اإلدارة واإلدارة العليا عبره بالقيام بأدوارهم المعنيـة             يقدم نظام إدارة الشركة في    
 :على النحو التالي

 

 ألسماكلشركة السعودية لادور مجلس إدارة 
 

من خالله  ولعام  المدير ا  بموجب توجيهات مجلس اإلدارة يفوض مجلس اإلدارة         األسماكتدار أعمال    •
 .دارة العمل اليومي للشركةإل مسؤوليةللمديرين التنفيذيين اآلخرين السلطة وال

 بالخبرة والمعرفة والتقدير المتوازن لألمور ويـتم حـث أعضـاء            األسماكيتسم عمل مجلس إدارة      •
بـون  مجلس اإلدارة على سلوك النقد الهادف البناء، فهم يتقدمون بأسئلة واضحة وإستفسـارية ويطل             

 .إجابات محددة وأمينة ويزاولون مهامهم بنزاهة ويظهرون إلتزاماً بخطط الشركة وقيمها بعيدة المدى
راء اإلدارة والمستشارين القانونيين والمحاسبين      على نصائح وتقارير وآ    األسماكارة  يعتمد مجلس إد   •

يعتمـد علـيهم ويحمـل      ويقوم مجلس اإلدارة بتقييم مؤهالت من       .  القانونيين والمستشارين الخبراء  
 . للمدارء والمستشارينمسؤوليةال

 

 واللجنة التنفيذية للشركة السعودية لألسماكالمدير العام دور 
 

 .واللجنة التنفيذية بأسلوب إدارة فعال وأخالقي في تسيير أمور الشركةالمدير العام يلتزم  •
 تتضـمن    من المسئوليات المحددة    واإلدارة العليا عدداً   المدير العام تشمل الوظائف التي يضطلع بها       •

يار إدارة  ت سنوية وإخ  وازناتهذه المسئوليات المحددة التخطيط اإلستراتيجي وإعداد خطط تشغيل وم        
 .قارير الماليةمؤهلة تؤسس هيكالً تنظيمياً فعاالً وتحديد وإدارة المخاطر وتقديم الت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٣٠ 

 قياس األداء
 

وابط قوية لمراجعة وقياس األداء، حيث تعمل آليات الضبط الداخليـة            ض للشركة السعودية لألسماك   •
والخارجية هذه على مراجعة وضمان التقيد بالقواعد المشروطة وتشمل آليات الضبط المختلفـة مـا               

 :يلي
 

ت  والتقيد بمتطلبا  كبيرةسمالية ال أ تتضمن هذه الضوابط لجان للموافقة على النفقات الر        :الضوابط الداخلية 
إن .  سـاس منـتظم   أ بتطوير المنتجات الجديدة ومراجعة مؤشرات األداء الرئيسية على          يهالجودة والتوج 
 ٤تتكون في الوقت الراهن مـن       والتي تدخل ضمن إختصاصات لجنة المراجعة الداخلية         اللجنة التنفيذية 

سرعة البت في المواضيع    مع المدير العام لمتابعة سير العمل و      عضاء مجلس اإلدارة الذين يجتمعون      من أ 
 .المستعجلة

إن التدابير األخرى التي تم إتخاذها لضمان الشفافية بالنسبة إلـى المسـاهمين هـي               : الضوابط الخارجية 
ربـع  كمال المراجعة الخارجية للبيانات المالية على أسـاس         مقاييس الصحة والسالمة والبيئة وإ    اإللتزام ب 
 .سنوي

 
 الجودة النوعية

 

وتعتبر األسماك مـن أكثـر األصـناف        .  ومنتجاتها واحدة من أهم مصادر الغذاء المتوفرة      تعد األسماك   
الغذائية المرغوبة نظراً إلرتفاع نسبة البروتينات فيها وإرتفاع نسبة الدسم غير المشبع فـي عضـالتها،                

 من  ويفضل إزدياد الطلب على األسماك وخاصة األسماك الطازجة والمنتجات السمكية األخرى أصبحت           
ولذا فمن المهم التعامل مع المنتجات السمكية بعنايـة         .  معروفة في األسواق  لأهم المواد الغذائية الشهية ا    

 .شديدة من أجل المحافظة على معدالت جودة عالية
 

من أجل توفير الئحة للعوامل التي تؤثر على جودة المنتجات          " دليل التحكم ومراقبة الجودة   "وقد تم إعداد    
لبيع بالمفرق، ويمكن أن يستخدم كمرشد لما ينبغي عمله في المحل من أجل المحافظة علـى                في محالت ا  

معايير الجودة المحددة من قبل الشركة وكيفية تطبيق هذه المعايير، ويمكن لهذا الدليل، إذا ما تم إتباعـه                  
 بالتحكم فـي    يما يختص بصورة مفصلة، أن يكون بمثابة مرشد يومي لمشرف المحل والبائعين والمدير ف           

 أن تكون علـى أسـاس مخطـط          ويحتوي الدليل على عدد من قوائم المراجعة التي يمكن         هذه الجوانب، 
 .جراءات وكمذكرة بالممارسات الصحية المتعلقة بالجودة والنظافةلتسجيل اإل

 
 
 



 

٣١ 

 

 كتتاباال متحصالتإستخدام   ـ٧
 
 

  على المشروعات المقترحةةإلستثمار موزعيوضح الجدول التالي ملخصاً لمبالغ ا
 

(المبالغ بالمليون ريال سعودي)

اإلجماليرأس المال العاملالمصاريف الرأسمالية
١٧٢٫٥١٥٫٥١٨٨٫٠مشروع إنشاء مزرعة إستزراع الربيان

٤٥٫٨٧٫٥٥٣٫٤مشروع توسعة مزرعة البحر األحمر

٨٫٣٠٫٥٨٫٨مشروع شراء قوارب متعددة األغراض
 ٢٢٦٫٦٢٣٫٦٢٥٠٫٢اإلجمالي

 
مال الشركة  المنتظرة في رأس  ونظراً ألن المشروعات اإلستثمارية الثالثة السابقة تجاوزت تكلفتها الزيادة          

 كتتـاب االوإجمالي متحصالت     مليون ريال سعودي   ٢٥٠,٢إلستثمارية للمشروعات   احيث بلغت التكلفة    
وبعـد  وإلتمام متطلبات المشروعات اإلستثمارية خالل الفترة المخطط لهـا          ودي،   مليون ريال سع   ١٥٠

فإن الشركة بصدد تمويل الفـارق بـين        )  ريال سعودي   مليون ٣(خصم تكاليف الطرح والتي تقدر بمبلغ       
 في زيادة رأس المال والتكلفة اإلستثمارية للمشروعات عن طريق اإلقتراض من كالً             كتتاباالمتحصالت  

 مليون  ١٠٠ض  ور ومن المتوقع أن تبلغ إجمالي الق      دوق التنمية الصناعية والبنك األهلي التجاري     من صن 
 مليون ريال   ١٠ض  والقسط السنوي للقر  يبلغ  و% ٤,٥التكلفة السنوية لإلقتراض    ريال سعودي ومتوسط    

ت الشركة    علماً أن إجمالي متحصال     . سنوات من السنة الثانية للتشغيل     ١٠سعودي وفترة سداد القروض     
 . مليون ريال سعودي١٤٧ في زيادة رأس المال ستبلغ كتتاباالمن 

 ربيانال إستزراع مزرعةإنشاء مشروع  ١-٧
 

 :المشروعـ نبذة عن ١
 

 في جنوب المملكة العربية السعودية قرب مدينة عمق في منطقة عسير على ربيانيقع مشروع إستزراع ال
 دونم وهي منحة من وزارة الزراعـة        ١٣،٣٢٨،٦٣١تبلغ مساحة أرض المشروع     . ر األحمر ساحل البح 

 ٢٠جار رمزي أي رياالً واحداً للدونم ولمـدة          ريال سنوياً كإي   ١٣،٣٢٨ مقابلللشركة السعودية لألسماك    
قسم كبير منها   وتصدير  يقوم المشروع على أساس إستزراع الربيان وحصاده        . ابلةً للتجديد عاماً هجرياً ق  

من % ١٩ ـسيعمل المشروع في عامه األول ب     . الى الخارج وتصريف الجزء المتبقي في السوق المحلي       
في العام الثالث حيث ينتج المشروع      % ١٠٠في العام الثاني لتصل الى      % ٤٨طاقته اإلنتاجية ترتفع الى     

 . سنوياً على طول عمره المفترضربيان طن من ال٥,٧٦٧
 
 :للمشروعالثابتة فقات الرأسمالية ـ الن٢

 
(المبالغ بالمليون ريال سعودي)

التكلفة اإلستثمارية إلنشاء مشروع إستزراع الربيان

رأس المال العاملالتكاليف الرأسمالية الثابتة

                       ٩٦,٦١٥,٥المباني والطرق (البنى التحتية)

٥٥,٢المصانع واآلآلت والمعدات

٤,٤األثاث والمعدات المكتبية

٥,٢السيارات ووسائل النقل

٤,٨مخصصات مصاريف محتملة

٤,٨المصاريف اإلبتدائية

١,٤تكاليف التمويل

١٧٢,٥اإلجمالي 

                    ١٨٨,٠إجمالي التكاليف الرأسمالية اإلستثمارية

رأس المال التقديري بنسبة ١٨% من 
تكلفة اإلنتاج في سنة نمطية



 

٣٢ 

 
 : المشروع التنافسيةايازم
 

منطقة عسير يخدم المشروع من حيـث       بالبحر األحمر   موقع المشروع في مدينة عمق على ساحل         •
قربه من مدن رئيسية مما يسهل عملية البيع والتوزيع في السوق المحلي، وعملية التصـدير الـى                 

ـ      ٢٦٥يبعد المشروع   . موانئالخارج كذلك عن طريق ال     زان ممـا يـؤمن     ا كلم تقريباً عن ميناء ج
 كما ويبعد المشـروع      .سهولة النقل البري الى الميناء قبل التصدير نظراً لوجود الخطوط السريعة          

األسـواق الكبيـرة     كلم عن محافظة جدة أي أنه قريب من          ٤٥٠ كلم عن مدينة أبها و     ٢٢٥حوالي  
 .ود الخطوط السريعة الرئيسيةخصوصاً مع وج

إحدى العمليات الرئيسية للمشروع هي جمع األمهات بهدف التكاثر حيث يفضل أن يكون مصـدر                •
األمهات من البحر فلذلك وجود المشروع على ساحل البحر األحمر المعروف بغناه بالثروة البحرية              

 .من األنواع المطلوبةيعتبر إحدى عوامل القوة من حيث السهولة النسبية بجمع األمهات 
 مجال بيع فيواسعين  خبرةً وتخصص  تمتلك الشركة السعودية لألسماك، الشركة المالكة للمشروع     •

أن لدى الشـركة خبـرة       على وجه الخصوص حيث      ربيان البحرية وإستزراع ال   وتسويق المنتجات 
 . في هذا المجالطويلة وعريقة

والممنوحة للشركة السعودية لألسماك إلستثمارها لقاء إيجار       ملكية األرض العائدة لوزارة الزراعة       •
سنوي رمزي يقلل من التكاليف اإلستثمارية الثابتة المطلوبة لبدء المشروع مما يساعد في المستقبل              

 . في المبيعاتير المشروع تجاه التغتأثيرعلى الحد من 
 

 :عناصر السوق الرئيسية
 

 :تحليل الطلب
 

سنوياً وهي مرتفعة مقارنةً مع الكثير      % ٢,٤ ة العربية السعودية نسبة نمو سكاني تبلغ      تشهد المملك  •
 .السكانفي عدد الزيادة بنظراً إلرتباط ذلك  ربيانمن دول العالم مما ينبيء بإزدياد الطلب على ال

واً كبيراً ويتوقـع لـه اإلسـتمرار         نم الماضي والعام الحالي حتى اليوم    شهد إقتصاد المملكة العام      •
 إلرتفاع أسعار النفط الذي اليزال المصدر األكبـر لإليـرادات           يعود ذلك للسنوات العشر القادمة و   

ة إضافةً لتطوير القطاعات غير النفطية التي تزداد نسبتها من اإليرادات عاماً بعد عام لتكون النتيج              
 يعتبر غالي الثمن مقارنةً بالمصادر الغذائية األخرى فإنـه          نربيا بما أن ال    .إرتفاعاً في دخل الفرد   

األوضاع اإلقتصادية الى   التحسن في   ؤدي  زدياد معدل الدخل الفردي ولذلك سي     يتأثر بشكٍل كبير با   
 .ربيانإزدياد في الطلب على ال

 التي تقدم مأكوالت    رةوشهمعدد المطاعم العالمية ال   لقرن الحالي إزدياداً مطرداً في      نلحظ منذ بداية ا    •
 الطعام وباألخص   وناً أساسياً على العديد من موائد      يعتبر مك  ربيانمن جميع أنحاء العالم وبما أن ال      

 . في المملكةربيانوية منها فإن ذلك سينعكس إيجابياً على مبيعات اليسآالشرق 
فردي، النمـو السـكاني، وإزديـاد       بالنسبة للصادرات فهي تتأثر بالعوامل ذاتها، معدالت الدخل ال         •

وهنا نجد التطابق بين حال المملكة والـدول        . الطلب على المأكوالت العالمية على إختالف أنواعها      
الخليجية األخرى بما يؤمن سوقاً جيداً ألغلب صادرات المشروع باإلضافة للدول العربية األخرى             

 .   ربيانالتي تفتقد لمشاريع إستزراع ال



 

٣٣ 

 :ل العرضتحلي
 

تأمين األمن الغذائي يعتبر من األولويات لدي أي دولٍة، ونظراً للمشاكل الخاصة بالبحار والصـيد                •
فيها بدءًأ من الظروف الطبيعية والموسمية التي تؤثر على تواجد الثروة البحرية وإنتهاءاً بمشـاكل               

قليل من تفاوت العرض وتحسين     الحدود والمياه اإلقليمية، تعتبر مشاريع اإلستزراع الحل األمثل للت        
 .القدرة على إشباع الطلب في مختلف المواسم

 نجاحهـا عالميـاً     ربيـان بعد إخضاعها للعديد من الدراسات والتحاليل أثبتت مشاريع إستزراع ال          •
وباألخص لجهة تأمين الكميات الالزمة إلشباع الطلب في كل المواسم والحد من إرتفاع األسـعار               

ؤشراً على إحتمالية إزدياد هذه المشاريع وبالتالي زيادة العرض لما تدره من نفع على              مما يعتبر م  
 .المنتجين والمستهلكين

. هناك قوانين تمنع الصيد في البحار خالل فترات معينٍة من السنة بهدف حماية الثـروة البحريـة                 •
 أبريل  ٢٠ى إمتداد الفترة من      عل ربيانفالبحر األحمر على سبيل الذكر ال الحصر يمنع فيه صيد ال          

باع الطلب علـى     بهدف إش  ربيانهذه القوانين تساهم في زيادة مشاريع إستزراع ال       .  سبتمبر ١الى  
 . مدار العام وإبقاء األسعار في الحدود المعقولة

 
 :تسويق وتوزيع المنتج

 

المستوردين حيـث يحـتفظ     سيتم تصدير القسم األكبر من إنتاج المشروع عن طريق كبار المشترين أو             
.  التخزين والتمويل ومصروفات اإلستيراد    فيلا لتغطية تك  %٧الوكيل أو المستورد بهامش عمولة يقارب       

 . في أسواق المملكة ولدى التجار المحليينسيتم تصريفهاباقي الكمية 
 

لعالميـة طبقـاً لمبـدأ      جهة إستراتيجية التسعير فسيتم اإللتزام بأسعار السوق التي تتأثر باألسواق ا          ومن  
العرض والطلب الذي تحكمه أوضاع األسواق العالمية وباألخص الواليات المتحدة واليابان كأكبر سوقيين             

 . في العالمربيانمستهلكين لل
 

 بحر األحمر للربيانال ةعتوسعة مزرمشروع  ٢-٧
 

 :ـ نبذة عن المشروع١
 

القائمة حالياً بالحريضة في منطقة عسير والتي دخلت        توسعة مزرعة الربيان    أساس  يقوم المشروع على    
تضـم  .  هكتـار  ١٠٤ حوض مساحتها    ٦٨سينتج عن عملية التوسعة إضافة      . عامها السادس في اإلنتاج   

 مليون يرقـة    ٨٠محطة لضخ المياه، مفرخة بسعة      و  البحر مياهلسحب  عملية التوسعة إنشاء قنوات عدة      
خالل السنة األولى سينتج الجزء الجديـد       . فرز األولي القائمين أساساً   سنويا، وزيادةً بسعة مصنع الثلج وال     

.  طـن موزعـة علـى دورتـين تقريبـاً          ١٤٣٢ طن وفي السنة الثانية سيرتفع الى        ٤٤٨من المشروع   
 .ستؤمن إنتاجاً ثابتاً على طول العام) بعد التوسعة(التجهيزات الموجودة في المشروع 
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 :للمشروعة الثابت رأسماليةـ النفقات ال٢
 

(المبالغ بالمليون ريال سعودي)

التكلفة اإلستثمارية لمشروع توسعة إستزراع الربيان

رأس المال العامل اإلبتدائيالتكاليف الرأسمالية الثابتة

١,٥األجور                        ٢٤,٤المباني والطرق (البنى التحتية)

٣,٨العلف                        ١٧,٥اآلآلت والمعدات

٠,١مواد كيماوية                          ١,٦التكاليف اإلبتدائية

٠,١األمهات                          ٢,٣مخصصات مصاريف محتملة

٠,٥الوقود وقطع الغيار                        ٤٥,٨اإلجمالي

٠,٣الصيانة

٠,٩المصاريف العامة وأإلدارية

٠,٣أخرى

٧,٥اإلجمالي

٥٣,٤إجمالي التكاليف اإلستثمارية
 

 
 : المشروعجدوى

 

 فقط يسـتوعب     ٢ كلم ٢,٤ والجزء المستغل منها      ٢ كلم ١٠مساحة األرض التي يقوم عليها المشروع       تبلغ  
 طـن   ١٤٣٢ بزيادة   ٨٩,٥% طن، أي أن نسبة التوسعة ستكون بحدود         ١٦٠٠ بركة بإنتاج سنوي     ١٠٨

تزراع في المملكة هو إرتفاع تكلفـة العمالـة         ما يميز العمل في قطاع اإلس     . على اإلنتاج السنوي الحالي   
التينية ولذلك كان الحل األمثل هـو التوسـعة         ودول أميركا ال  ) إستثناء اليابان ب(مقارنةً بدول شرق أسيا     

 في األيدي العاملة ومصروفات اإلنتاج األخرى خصوصاً بأن البنيـة           ملحوظةلزيادة اإلنتاج بدون زيادة     
 .كوادر الفنية واإلدارية قادرة على القيام بعمليات التشغيل لمساحٍة واسعةالتحتية للمشروع الحالي وال

 

 شراء قوارب متعددة األغراضمشروع  ٣-٧
 

 :وصف المشروع
 

ضمن خطة الشركة لدعم المبيعات والسير قدماً نحو تفعيل نشاطها تماشياً مع إقامة المشاريع الجديدة 
ثالثة من . ارب فيبر جالس لصيد األسماك والربيانق ي عشرإثنالمقررة، تنوي الشركة شراء وتشغيل 

قبل . م١٩,٥األخرى فيبلغ طول الواحد منها  التسعم أما القوارب ١٨هذه القوارب يبلغ طول الواحد منها 
تشغيلها تتطلب هذه القوارب بعض التجهيزات واألدوات الخاصة باإلضافة الى الحصول على ترخيص 

 .اه المحليةلميالصيد في ا
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 :.التكاليف الرأسمالية المطلوبةيوضح الجدول التالي 

 
(المبالغ بالمليون ريال سعودي)

قوارب الصيد

رأس المال العامل اإلبتدائيالتكلفة اإلستثمارية

          ٠,٠٨مواد الصيد         ٣,٦٥تكلفة القوارب

          ٠,٠٤زيوت ومحركات         ٢,٥٠محركات (عدد ١٢)

          ٠,١٢تكاليف متغيرة أخرى         ٠,٠٩رسوم تسجيل القوارب في المياه المحلية

          ٠,١١تكاليف تشغيل         ١,٣٣تكلفة وتجهيز القوارب

          ٠,١١إستهالك         ٠,٧٤معدات الصيد

          ٠,٠٢صيانة وقطع غيار           ٨,٣اإلجمالي

          ٠,٠٢تأمين القوارب

          ٠,٠٤تكاليف ثابتة أخرى

          ٠,٥٣اإلجمالي

            ٨,٨إجمالي التكلفة اإلستثمارية
 

 

 :تقييم جدوى المشروع
 

لتشغيل منافذ بيع التجزئة ميالدي  ٢٠٠٢سترجاع حقوق اإلمتياز التي أعطيت سابقاُ في العام بعد إ 
زيادة المبيعات  تعتزم الشركة ،)سيتم إسترجاع منافذ الرياض هذا العام(في جده الرياض والدمام 

واألرباح عن طريق تأمين كافة أنواع األسماك والربيان المرغوبة على مدار العام وبتكلفة متدنية 
وهنا تأتي الحاجة للقوارب التي ستساعد على تأمين الصيد وتقلل من الشراء من األسواق المحلية 

 .والعالمية
 

حددة من األسماك والربيان والتي لم تستطع لدى الشركة العديد من الزبائن الذين يطلبون أنواعاً م 
نذكر األسباب في النقطة (الشركة تأمينها في األعوام القليلة الماضية بسبب عدم القدرة على الصيد 

 ة وفير أرباحاًإن تشغيل القوارب الجديدة يساعد على تأمين هذه الطلبات التي تدرف لذلك ،)الالحقة
 .قاسو هذه األنواع  في األعلى الشركة نظراً إلرتفاع سعر بيع

 

جزء كبير من قوارب الشركة متقادم ويتطلب أعمال صيانة دورية مما يقلل من أوقات عملها  
 وفي المقابل يزيد من تكلفة تشغيلها وهذا يعتبر أحد األسباب الرئيسية في التي يتم صيدهاوالكميات 

شراء القوارب الجديدة في . ة لسعر البيععدم قدرة الشركة على تأمين الكميات المطلوبة بتكلفة مناسب
 أقل وبالتالي قدرة أكبر على ن الشركة من صيد كميات أكبر في وقت أسرع وتكلفة يمكةهذه الحال

 .تطبيق الخطة المرسومة حول دعم المبيعات والحد من التكاليف
 

 مستقر مما ه طلب شبه مرتفع يقابلتلخص بعرضتسواق الربيان العالمية األوضاع الراهنة في أ 
ض اخفن أكبر المنتجين للربيان مثل الصين تغرق األسواق بمنتجاتها وهذا ما أدى إلجعل بعض

 . في ظل هذه األوضاع من الضروري أن تلجأ الشركة الى تخفيض تكلفة المبيعات. األسعار
لفة التي  مقارنةً بالتكمنخفضةكلفة تبتشغيل القوارب الجديدة الشركة على تأمين المنتجات سيساعد 

إلستيراد، وبالتالي كانت تتكبدها في األعوام القليلة الماضية بسبب الشراء من السوق المحلي وا
 .تحقيق أرباح

 



 

٣٦ 

 

 عملياتونتائج الالمالي نقاش وتحليل اإلدارة للوضع   ـ٨
 

 م٢٠٠٢م و٢٠٠٣م و٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ة الثالث المنتهية في يالسنوات المال ١-٨
 

 المالية جنباً إلى جنب مع القوائم المالية للشركة شركةالوالمتعلق ببيانات ملخص الوارد أدناه اليجب قراءة 
/ والتي قام بمراجعتها المحاسب القـانوني السـادة        ميالدي   ٣١/١٢/٢٠٠٢عن السنوات الثالث المنتهية     

 ٣١/١٢/٢٠٠٤و  مـيالدي  ٣١/١٢/٢٠٠٣ و أحد أعضاء برايس وتر هـاوس كـوبرز        الجريد وشركاه 
 األول  نصفالإرنست ويونغ باإلضافة إلى فحص      / ميالدي والتي قام بمراجعتها المحاسب القانوني السادة      

القوائم دون إجـراء تعـديالت      هذه   استخراج ملخص البيانات المالية من        وقد تم   ميالدي ٢٠٠٥من العام   
 السـعودية للمحاسـبين     هيئـة ومراجعتها وفقا للمعايير الصادرة عـن ال       هاوقد تم إعداد   . جوهرية عليها 

 .(SOCPA)القانونين 
 

على بيانات خاصة بالتوقعات بنقاش وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العلميات ويحتوى القسم الخاص 
فالنتائج الفعلية للشركة قد تختلف اختالفاً جوهرياً عن تلك التى أفرزتها .  مخاطرالمستقبلية تنطوي على

البيانات الخاصة بالتوقعات المستقبلية نتيجة لعدة عوامل من بينها العوامل التى يتم مناقشتها أدناه وفى 
 ).١(صفحة " ةطراخمعوامل ال"أجزاء أخرى من هذه النشرة وخاصة تحت عنوان 

 
 نبذة عامة

 

 ٢٠٠٣اض إلى أن تحولت إلى خسائر في عامي         ف ميالدي بدأت صافي األرباح باإلنخ     ٢٠٠٠بداية بالعام   
وقد ساهمت في ذلك عوامل عديدة تختص بالقطاع التي تعمل فيه الشركة منها ما لـه                .  ميالدي ٢٠٠٤و

ية وعالميـة   خارجة عن سيطرتها ومردها إلى تغييرات إقليم      أمور  عالقة بظروف خاصة بالشركة ومنها      
 .على الصعيد اإلقتصادي والتسويقي

 

 :فيما يلي بعض األمور القانونية والتنظيمية التي طالت نشاط الشركة
 

كما هو معلوم أن قوارب الشركة تصطاد في مياه إقليمية لبعض الدول إضافة إلى المياه اإلقليميـة                  −
ونتيجة لعدم تجديـد    .   الدول تلك مع حكومات    العملية تتم بموجب إتفاقيات مبرمة    السعودية، وهذه   

 المسموح بها إضافة مناطق الصيد وحجم الكميات المصادةهذه اإلتفاقيات تم وضع قيود جديدة على       
 .إلى إرتفاع رسوم الصيد المفروضة بشكل كبير

القوارب التي تملكها الشركة والتي تشكل عنصراً أساسياً في توفير األسماك لبيعها محلياً وعالميـاً                −
 ٢٠٠٤عام  وفي  .  لكي يسمح لها بالعمل   اد بطريقة الجرف وتتطلب بالتالي تراخيص خاصة        تصط
 التراخيص الممنوحة للصيد في المياه اإلقليمية لبعض الدول التي تحتوي           تلك توقف العمل ب   ميالدي

قف القوارب عن   مياهها على مخزون سمكي جيد إضافة إلى المياه الدولية وهذا أدى بدوره إلى تو             
 .العمل لفترات طويلة ومتعاقبة

 

 نتائج األعمال
 

 ٢٠٠٣و ٢٠٠٤داء المالي التاريخي للشركة خالل الثالث سنوات المالية الماضـية           يشرح هذا الفصل األ   
 . ميالدي٢٠٠٥ الحاليةالنصف األول من السنة المالية ميالدي إضافة إلى  ٢٠٠٢و

 

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجـاري                  
 .للمصدر خالل السنتين الماليتين السابقتين وإلى تاريخ إعتماد هذه النشرة

 

 النشرة ال يوجد هنـاك أي تغييـر         وإلى تاريخ إعتماد هذه    ميالدي   ٢٠٠٥من العام    األول   نصفالخالل  
 .جوهري في وضع الشركة المالي

 



 

٣٧ 

 
داء المالي ألسباب عدة تركزت بمجملها حول  ميالدي بالعام الجيد للشركة من حيث اآل     ٢٠٠٤لم يكن عام    

عدم تجديد اإلتفاقيات التي تسمح لقوارب الشركة بالصيد في المياه اإلقليمية للدول المجاورة وتوقف العمل               
كما وكان ألسعار الربيـان     .  تراخيص أخرى تملكها الشركة وذلك بسبب عمل قواربها بطريقة الجرف         ب

العالمية المنخفضة وإتجاه بعض الدول األكثر إنتاجاً إلغراق األسواق بهدف تصريف إنتاجها األثر السلبي    
 . على بيع الربيانعلى مبيعات الشركة وأدى ذلك إلى أداء مالي ضعيف كون الشركة تعتمد بشكل رئيس

 
 ميالدي أن يكون على غرار العام السابق باألداء المالي وذلك ألن العمل باإلتفاقيـات               ٢٠٠٥يتوقع لعام   

المبرمة سابقاً الزال متوقفاً ولم يتم إبرام إتفاقيات جديدة كما أن أسعار الربيان ال زالـت مرتفعـة ممـا                    
ب الشركة لم تستأنف بعد وأتى ذلك تزامناً مـع          يصعب من الموقف خصوصاً وأن عمليات الصيد بقوار       

 .محافظة الربيان على األسعار المرتفعة مما سيكون له األثر السلبي على أداء الشركة
 

 

 

قائمة الدخل

(المبالغ بالمليون ريال سعودي)

٢٠٠٥٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢

٤١,٢١٤٤,١٥٦٨,٦٧١٠٩,٨١١٣٥,٢٦المبيعات

(١٠٧,١٦)(١٠١,١٠)(٦٤,٢٥)(٤٢,٩٣)(٣٩,٣٣)تكلفة المبيعات

١,٨٨١,٢٢٤,٤٢٨,٧١٢٨,١٠إجمالي الربح

٠,٩٢١,٧٦٢,٧٩٣,٦٩أتعاب حق اإلمتياز

(١٨,٢٥)(١٧,٤٩)(١٧,٢٢)(٨,٤٨)(٦,٧٤)مصروفات عمومية وإدارية 

(٣٧,٠٨)(٢٢,٣٩)(٢٢,٩١)(٩,٩٨)(١٢,٠٩)مصروفات البيع والتوزيع

(٢٧,٢٣)(٢٧,٤٨)(٣٢,٩١)(١٥,٤٨)(١٦,٠٢)إيرادات التشغيل

٠,٦٧٣,٩٢٥,٠٥٥,٨١٣١,٩٦إيرادات أخرى

٤,٧٣(٢١,٦٧)(٢٧,٨٦)(١١,٥٦)(١٥,٣٥)الربح (الخسارة) قبل الزكاة

(١,٨٠)(١,٣١)(١,٢٠)(٠,٦٠)(٠,٤٠)الزكاة

٢,٩٤(٢٢,٩٨)(٢٩,٠٦)(١٢,١٦)(١٥,٧٥)صافي الربح (الخسارة)

األعوام المنتهية في ٣١ ديسمبر النصف األول المنتهي ٣٠ يونيه

 
 

 المبيعات
 

 مليون ريال سعودي ١٠٩,٨ ميالدي إلى ٢٠٠٢ مليون ريال سعودي عام     ١٣٥,٣إنخفضت المبيعات من    
 :سباب رئيسية ثالثأويعزى هذا اإلنخفاض إلى % ١٩بما نسبته  ميالدي أي ٢٠٠٣عام 

 
إنخفاض أسعار الربيان في األسواق العالمية وإتجاه بعض الدول األكثر إنتاجاً إلغراق األسواق               .١

 .اشرق آسيدول بهدف تصريف إنتاجها مثل الصين وغيرها من 
اض أسعار الربيان كما ذكر سابقاً خلـق        زيادة مطردة في عدد المزارع المنافسة تزامناً مع إنخف         .٢

مناخاً تنافسياً مما إضطر الشركة إلى تخفيض أسعارها للحفاظ على عمالئها ونسبة مشاركتها في              
 . وبالتالي الحصة السوقيةالمبيعات اإلجمالية في السوق



 

٣٨ 

ر عدم توفر األصناف الرئيسية والمرغوبة في السوق المحلي والتي تمتاز بجودة عاليـة وأسـعا               .٣
مرتفعة حيث يتم تجهيزها خصيصاً لعمالء الشركة، ويعود هذا إلى توقف القوارب عن العمل في 

 .المناطق التي تتوفر فيها هذه األصناف لألسباب سالفة الذكر من تراخيص صيد وما شابه ذلك
 

ل  مليون ريـا   ١٠٩,٨من  % ٣٧شهدت مبيعات الشركة إنخفاضا بنسبة      فقد   ، ميالدي ٢٠٠٤أما في عام    
ويعزى هذا اإلنخفاض إلى األسباب عينها التـي كانـت وراء           .   مليون ريال سعودي   ٦٨,٧سعودي إلى   

، حيث إستمرت أسعار الربيان باإلنخفاض ويقابلها إزدياد فـي أعـداد            ذي سبقه إنخفاض مبيعات العام ال   
سـباب التـي طالـت     هذا فيما يخص األ   .  المنافسين مما أثر سلباً على المبيعات من حيث القيمة والكمية         

الشركات العاملة في هذا القطاع أما فيما يخص الشركة ويؤثر عليها سلباً ويجعل الوضع أكثر حرجاً هو                 
في هذه النشرة وعن اآلثار السلبية التي تؤثر على         موضوع القوارب والرخص الذي أسلفنا الحديث عنها        

إضافة إلى ذلك   .  حية عالية وتلبي إحتياجات زبائنها    قدرة الشركة على توفير األصناف التي تؤمن لها رب        
هناك بعض القوارب القديمة التي تتطلب الكثير من الصيانة مما يقلل ساعات عملها ويكثر مـن توقفهـا                  

 . الكميات التي يتم صيدهاإنخفاضالمتكرر وبالتالي 
 

 تكلفة المبيعات
 

 مليون ريـال    ١٠١,١ ميالدي إلى    ٢٠٠٢عام   مليون ريال سعودي     ١٠٧,٢إنخفضت تكلفة المبيعات من     
للفترة نفسها ممـا يعنـي      % ١٩يقابله إنخفاض بالمبيعات بنسبة     % ٦ أي بما نسبته     ٢٠٠٣سعودي عام   

نسبة تكلفة المبيعات إلـى     في  يعزى هذا اإلرتفاع    %.  ١٣إرتفاع نسبة تكلفة المبيعات للمبيعات بحوالي       
ما ذكرنا سابقاً بينما لم تنخفض تكلفة تلك المبيعات ترافقـاً مـع             إنخفاض قيمة المبيعات بسبب األسعار ك     

إستمرار الشركة بالتصدير بأقل من سعر التكلفة أحياناً تفادياً لتقادم المخزون وحتى ال ينقطع تواجد منتج                
 .الربيان للشركة في األسواق العالمية

 
قتصادي نظراً إلرتفـاع مصـروفات      تملك الشركة بعض القوارب المتقادمة والتي أصبح تشغيلها غير إ         
 .الصيانة التي يتطلب إجراؤها للقوارب حفاظاً على معايير السالمة

 
 ١٠١,١ مليون ريال سـعودي مـن        ٦٤,٣ ميالدي فقد إنخفضت تكلفة المبعيات إلى        ٢٠٠٤أما في عام    

مما يعني في المبيعات % ٣٧يقابلها إنخفاض بنسبة  % ٣٦ ميالدي بنسبة    ٢٠٠٣مليون ريال سعودي عام     
هذا اإلستمرار في زيادة نسبة تكلفة المبيعات يعود إلى         % ١زيادة في نسبة تكلفة المبيعات للمبيعات لنسبة        

نفس األسباب المذكوره سابقاً حيث لم يطل التغيير أياً من العوامل الرئيسية خصوصـاً مـع إسـتمرار                  
ارب والسماح لهـا بالصـيد فـي        اإلنخفاض في أسعار الربيان وعدم التوصل إلى حل بشأن رخص القو          

 .المناطق المفضلة وبالكمية الالزمة لتلبية اإلحتياجات
 

 المصاريف العمومية واإلدارية
 

 ١٧,٥ ميالدي إلـى     ٢٠٠٢ مليون ريال سعودي عام      ١٨,٣إنخفضت المصاريف العمومية واإلدارية من      
 إلى إنخفاض مصاريف    ئيسيويعود ذلك بشكل ر   % ٤ ميالدي بما نسبته     ٢٠٠٣م  مليون ريال سعودي عا   

بسبب إضافة بعض المعـدات المكتبيـة       % ٦٢وإرتفاع تكاليف اإلستهالك بنسبة     % ٢٠الموظفين بنسبة   
 . مليون ريال سعودي٨الالزمة بقيمة 

 
نفـس   المصاريف العمومية واإلدارية علـى       فقد حافظت  ميالدي   ٢٠٠٤ ميالدي و  ٢٠٠٣أما بين عامي    

مصـاريف  فـي   مصاريف األخرى يقابله إرتفاع     في   بخالف إنخفاض     دونما أي تغيير جوهري    مستواها
نالحظ أنه في األعوام الثالثة الماضية لم تنخفض المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة تذكر             .  الموظفين

على الرغم من إنخفاض المبيعات بشكل ملحوظ وهذا سببه أن إنخفاض المبيعات جاء من عوامـل إمـا                  



 

٣٩ 

أسعار الربيان العالمية أو أمور نظامية مثل رخـص         في  كة مثل اإلنخفاض الحاد     خارجه عن إرادة الشر   
الصيد الخاصة بالقوارب، ولذلك فالمصاريف العمومية واإلدارية المتعلقة بتكلفة القيام بالنشـاط العـادي              

 .للشركة لم تنخفض بالتماشي مع المبيعات
 

 مصروفات البيع والتسويق
 

 ٢٠٠٣عـام    مليون ريال سـعودي      ٣٧,١من   ميالدي   ٢٠٠٢عام  ويق  إنخفضت مصروفات البيع والتس   
إلـى إنخفـاض    ويعود ذلـك بشـكل رئيسـي        % ٤٠ مليون ريال سعودي أي بنسبة       ٢٢,٤إلى  ميالدي  

ـ                  ةمصروفات محالت البيع بالتجزئة بعد أن أعطت الشركة رخص إمتياز لتشغيل منافـذ البيـع بالتجزئ
 فلم تتغير مصـاريف     ، ميالدي ٢٠٠٤ ميالدي و  ٢٠٠٣أما بين عامي    .  ء المملكة الموزعة في سائر أنحا   

البيع والتسويق على الرغم من تدني المبيعات وهذا مرده إلى إرتفاع مصاريف النقل والصـيانة بنسـبة                 
 .بسبب القوارب المتقادمة التي تملكها الشركة% ٤٠
 

 اإليرادات األخرى
 

وإيرادات إستثمار في صناديق إستثمارية      اإليرادات األخرى من أرباح إستبعاد ممتلكات ومعدات،         تتكون
 مليون ريال سعودي    ٣٢ نخفضت من حيث إ اإليرادات األخرى إنخفاضاً حاداً     شهدت  .  وسندات حكومية 

ويعزى ذلـك   % ٨٢ ميالدي بما نسبته     ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي عام      ٥,٨ ميالدي إلى    ٢٠٠٢في عام   
 مليـون ريـال     ٢٧ ميالدي من إستبعاد ممتلكات ومعدات بقيمـة         ٢٠٠٢ عام   دوريةإلى األرباح غير ال   

 .عوائد اإلستثمارات تغيرات تذكرسعودي بينما لم تشهد 
 

% ١٢ مليون ريال سعودي أي بإنخفاض نسبته    ٥,١ ميالدي فبلغت اإليرادات األخرى      ٢٠٠٤أما في عام    
  مليون ريال سعودي ويعـزى ذلـك إلـى   ٥,٨ ميالدي والتي بلغت ٢٠٠٣عن اإليرادات األخرى لعام 

اتجة عن بيع ممتلكات ثابتة باإلضافة الى       إستبعاد بعض المخصصات اإلستثمارية وجني بعض األرباح الن       
 .عوائد اإلستثمارفي إرتفاع بسيط 

 
 الزكاة

 

 مليون ريال سـعودي عـام       ١,٣ ميالدي إلى    ٢٠٠٢ مليون ريال سعودي عام      ١,٨إنخفضت الزكاة من    
 نتيجة تحقيق خسـارة     اةوعاء الزك في  ويعزى ذلك إلى إنخفاض ملحوظ      % ٢٨ ميالدي بما نسبته     ٢٠٠٣
 ميالدي ألسباب ذكرناهـا فـي       ٢٠٠٢ ميالدي يقابلها ربح للفترة ذاتها من عام         ٢٠٠٣شغيل عام   من الت 

 .تحليل المبيعات وتكلفة المبيعات
 

 ١,٣مـن   مليون ريال سـعودي منخفضـه   ١,٢فقد بلغت مضروفات الزكاة  ميالدي ٢٠٠٤أما في عام  
مما أدى إلى وعاء     ميالدي   ٢٠٠٤ ميالدي بسبب زيادة الخساره لعام       ٢٠٠٣ي عام   فمليون ريال سعودي    

 .زكوي اقل وبالتالي زكاة أقل



 

٤٠ 

 قائمة المركز المالي
 

(المبالغ بالمليون ريال سعودي)

٢٠٠٥٢٠٠٤٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢

الموجودات
٠,٩٦٣,٠٥٣,٤٧٤,٠٢٢,٥٢أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك

٢٠,٠٠٤,٩٦٦,٥٣٩,٠٩١٢,٨٨صناديق إستثمار
٢٤,٩٨٣١,٥٧١٨,١٣٢٦,٠٤٣١,٩٦الحسابات التجارية المدينة

٣٠,٦٣٣٢,٩٠٣٧,١٢٤١,٣٦٤٤,٢٤بضاعة
٤,٧٤٤,٥١١,٧٤١,٦٣٤,٥٦مبالغ مدفوعة مقدماً وحسابات مدينة أخرى

٨١,٣١٧٦,٩٩٦٦,٩٨٨٢,١٣٩٦,١٦إجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة
١,٦٠٧,٩٠                      -                     -                     -المستحق من أصحاب اإلمتياز - غير متداول

٠,١٦٠,٠١٠,١٦٠,١٦١,٨٠اإلستثمارات األخرى
٣٤,١٥٢٥,٣٢٣٤,٥٤٣٥,٠٦                     -اإلستثمارات في السندات

٨٨,١٢٨٩,٥٠٩١,٤٦٩٣,٥٨١٠٢,٨٤الممتلكات واألالت والمعدات
٨٨,٢٨١٢٣,٦٥١١٦,٩٤١٢٩,٨٨١٤٧,٦٠إجمالي الموجودات غير المتداولة

١٦٩,٥٨٢٠٠,٦٤١٨٣,٩٢٢١٢,٠٠٢٤٣,٧٦إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات المتداولة

٩,٧٧٨,٦٩٥,٧٨٨,٥٣٤,٦١البنوك الدائنة
١٣,٤٧٩,٠٢١٣,٥١٧,٣٤١١,٢١الحسابات التجارية الدائنة

١٢,٩٤١٥,٩٠١٥,٠٦١٦,٦٢٢٤,٣٥مصاريف مستحقة الدفع وحسابات دائنة أخرى
٠,٠٤٠,٢٩٠,١٢٠,٣٥٠,٣٥إلتزامات بموجب عقد إيجار تمويلي - الجزء المتداول

٣٦,٢٢٣٣,٩٠٣٤,٤٦٣٢,٨٣٤٠,٥٢إجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة
٩,٢٣٩,٣٥٩,٥٣٩,٣٧١٠,٩٥مكافئة نهاية الخدمة للموظفين

٠,١٢٠,٤٧                      -                     -                     -إلتزام بموجب عقد إيجار تمويلي
٤٥,٤٤٤٣,٢٥٤٣,٩٩٤٢,٣٢٥١,٩٤إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين
١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠١٠٠,٠٠رأس المال المدفوع
٧,٥٢٧,٥٢٧,٥٣٧,٥٣٧,٥٣إحتياطي نظامي
٣٢,٣٧٦١,٤٣٣٢,٣٧٦١,٤٣٧٢,٨٨إحتياطي عام

١١,٥٣--(١٢,١٦)(١٥,٧٥)خسائر متراكمة
(٠,١٢)٠,٦٠٠,٠٣٠,٧٣                     -حقوق مساهمين أخرى

١٢٤,١٤١٥٧,٣٩١٣٩,٩٣١٦٩,٦٩١٩١,٨٢إجمالي حقوق المساهمين

١٦٩,٥٨٢٠٠,٦٤١٨٣,٩٢٢١٢,٠٠٢٤٣,٧٦إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

كما في ٣١ ديسمبركما في ٣٠ يونيه

 
 لشركة األسماك) المفحوصة(القوائم المالية المراجعة وغير المراجعة : المصدر

 
 الذمم المدينة

 

 مليـون   ٣٢ مليون ريال سعودي مـن       ٢٦ ميالدي إلى    ٢٠٠٣إنخفض صافي أرصدة الذمم المدينة عام       
ويعزى ذلك إلى إنخفاض أرصدة الذمم التجارية بسبب     % ١٩ ميالدي أي بنسبة     ٢٠٠٢ سعودي عام    ريال

 . المبيعاتإنخفاضذكوره سالفاً حول مإنخفاض المبيعات ال وتحصيل بعض المديونيات من كبار العمالء
 

ون ريـال    ملي ٢٦ مليون ريال سعودي من      ١٨,١ ميالدي إنخفضت الذمم المدينة إلى       ٢٠٠٤بالنسبة لعام   
ويعزى ذلك إلى إنخفاض المديونية المسجلة علـى وكـالء          % ٣١ ميالدي أي بنسبة     ٢٠٠٣سعودي عام   

لألسـباب   وإنخفاض المبيعـات     اإلمتياز الجديد وقيامهم بسداد جزء من المستحقات المالية المترتبة عليهم         
 .التي ذكرت سابقاً

 
 المخزون

 

 مليون ريال سـعودي عـام       ٤١ ميالدي إلى    ٢٠٠٢ام  مليون ريال سعودي ع    ٤٤إنخفض المخزون من    
سـالفة  وهذا يعود إلى إنخفاض كميات الصيد بأسطول الشركة لألسباب          % ٦,٥ ميالدي بما نسبته     ٢٠٠٣
 .الذكر

 

 مليون ريال   ٣٧ مليون ريال سعودي إلى      ٤١ إنخفض المخزون من     ، ميالدي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣بين عامي   
 يتناسب مـع حجـم المبيعـات    بشكل   مخزونالكة في اإلحتفاظ ب   سعودي ويرجع السبب إلى سياسة الشر     

 المبيعـات   إنخفـاض آخذين في اإلعتبار صالحية المنتجات البحرية واألسباب المذكورة سـالفاً حـول             
 . بأسطول الشركةتي يتم صيدهاوإنخفاض الكميات ال

 



 

٤١ 

 
 )صناديق اإلستثمار(إستثمارات قصيرة األجل 

 

إلى  ميالدي   ٢٠٠٢ مليون ريال سعودي عام      ١٢,٩ات في الصناديق اإلستثمارية من      إنخفضت اإلستثمار 
 ميالدي ويعود   ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي عام      ٦,٥ ميالدي ثم إلى     ٢٠٠٣عام   ماليين ريال سعودي     ٩

 .ذلك إلى إستخدام هذه اإلستثمارات في تمويل عمليات التشغيل وإستبدال بعض األصول الثابتة
 

  السندات الحكوميةإستثمارات في
 

 ٣٤,٥ ميالدي إلى    ٢٠٠٢ مليون ريال سعودي عام      ٣٥إنخفضت اإلستثمارات في السندات الحكومية من       
هـذه  .  وهذا عائد إلى بيع بعـض السـندات       % ١,٥ ميالدي أي بنسبة     ٢٠٠٣مليون ريال سعودي عام     

ة المتوفرة من إعادة تنظـيم      السندات هي بمثابة اإلحتياطي اإلستراتيجي للشركة يتكون من فائض السيول         
مر هذه األموال بهدف إستخدامها لتنفيـذ مشـروعات         ثاألصول الثابتة وتنفيذ إتفاقيات اإلمتياز حيث تست      

 .مستقبلية وإستبدال وتجديد أسطول الصيد وإستحداث وسائل اإلنتاج واإلستزراع
 

 مليون ريال سعودي    ٣٤,٥ل   مليون ريال سعودي مقاب    ٢٥,٣ ميالدي   ٢٠٠٤بلغت قيمة اإلستثمارات عام     
 ميالدي ويرجع السبب إلى إستحقاق بعض اإلصدارات من السندات وإستخدام جزء من قيمة              ٢٠٠٣عام  

 .هذه اإلستثمارات في تمويل عمليات التشغيل
 

 الموجودات الثابتة
 

 مـيالدي   ٢٠٠٢عام   مليون ريال سعودي     ١٠٣إنخفض صافي رصيد الممتلكات واآلالت والمعدات من        
مليون  ٩٣,٦، إضافة إلى إنخفاض من %٩بما نسبته    ميالدي   ٢٠٠٣عام  مليون ريال سعودي     ٩٣,٦ى  إل

% ٢بما نسبته    ميالدي   ٢٠٠٤مليون ريال سعودي عام      ٩١,٥ ميالدي إلى    ٢٠٠٣ريال سعودي في عام     
لموجـودات  ويرجع سبب اإلنخفاض إلى إحتساب أقساط اإلستهالك الطبيعي لألصول الثابتة وإستبعادات            

 .أخرى
 

 المطلوبات المتداولة
 

 مليون ريال   ٣٢,٨ ميالدي إلى    ٢٠٠٢ مليون ريال سعودي عام      ٤٠,٥ من   ةإنخفضت المطلوبات المتداول  
ويعود ذلك إلى وفاء الشـركة إللتزاماتهـا المتداولـة          % ١٩ ميالدي أي بما نسبته      ٢٠٠٣سعودي عام   

الزكوية للشركة وإنتقال جزء مـن إلتزامـات الشـركة          والمتمثلة في إجازات العاملين وتسوية األوضاع       
 .لوكالء اإلمتياز وسداد بعض مستحقات الموردين

 
 ٢٠٠٣في عـام     مليون ريال سعودي     ٣٢,٨ ميالدي إرتفعت المطلوبات المتداولة من       ٢٠٠٤وخالل عام   

امالت الشركة الطبيعيـة وتشـمل   نتيجة تع% ٥أي بزيادة قدرها  مليون ريال سعودي ٣٤,٥إلى  ميالدي  
 .مستحقات الموردين وتسهيالت بنكية ومستحقات الموظفين

 
 حقوق المساهمين

 

 مـيالدي إلـى     ٢٠٠٢ مليون ريال سعودي عـام       ١٩١,٨إجمالي حقوق المساهمين من     رصيد   إنخفض
هـو   مليون ريال سعودي و    ٢٢وبمبلغ  % ١١ ميالدي بما نسبته     ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي عام      ١٦٩,٧
 . ميالدي٣١/١٢/٢٠٠٣مبلغ الخسارة للسنة المالية المنتهية تقريباً 

 

 مليون ريال   ٢٩ ميالدي بمبلغ    ٢٠٠٣ ميالدي إنخفضت حقوق المساهمين عن العام        ٢٠٠٤بالنسبة للعام   
 . ميالدي٣١/١٢/٢٠٠٤سعودي وهو مبلغ الخسارة للسنة المالية المنتهية 

 



 

٤٢ 

 

 التدفقات النقدية
 

(المبالغ بالمليون ريال سعودي)

٢٠٠٥ الى ١ يناير
٢٠٠٥ ٣٠ يونيو

٢٠٠٤ الى ١ يناير
٢٠٠٤ ٣٠ يونيو

١ يناير ٢٠٠٤ الى 
٣١ ديسمبر ٢٠٠٤

١ يناير ٢٠٠٣ الى 
٣١ ديسمبر ٢٠٠٣

١ يناير ٢٠٠٢ الى 
٣١ ديسمبر ٢٠٠٢

٤،٧٣٢(٢١،٦٧٠)(٢٧،٨٥٩)(١١،٥٦٠)(١٥،٣٥٤)الربح (الخسارة) قبل الزكاة

٨،٥٥٨١٠،٢٥٦١٢،٢٤١اإلستهالك
٣،٧٤٠٤،٢٠١٤٢٢٥٢٠٤٠٢إطفاء عالوة سندات حكومية
(٢٧،٠٠٩)(٢٠٩)(٢،٧١٩)٣٨٩ربح من بيع ممتلكات ومعدات
(٥٨٦)(٤٦١)(٧٦٧)(٢،٥٧٤)ربح من صناديق اإلستثمار
٠(٢،٤٢٧)(٢،٢٩٧)إيراد إستثمار من السندات

٠(٢،٤٧٨)٠٠٠عكس قيد مخصص لم يعد الزماً
٠٠٨١٦(١،١٠٤)٠ربح من إستبعاد إستثمارات

(٢٤،٤٢٩)٥،٧٨٥١٢،٢٢٧(٣،٩٣٢)(٦،٨٤٣)المدينون التجاريون
٦،٤٨٨٨،٤٥٨٤،٢٣٨٢،٨٨٤٩،٨٨٠البضاعة

٢،٨٥٤(٧٨١)(٩٤٨)٨٣٠(٣،٠٠٨)المبالغ المدفوعة مقدماً والحسابات المدينة األخرى
(٦،٦٨٦)(٣٠٦)٦،١٦٧(٢،٤٨٨)(٤٠)الحسابات الدائنة

(١،٦٩٧)(٢،٢٣٥)(١،٢٥١)(٧١٩)(٢،٥٢٠)المصاريف المستحقة الدفع والحسابات الدائنة المتداولة األخرى
٩٢٧(١،٥٧٩)١٦٠(١٤)(٣٠٢)مكافئة نهاية الخدمة للموظفين

٠(٤،١٧٨)(١،٢٢٣)٠٠زكاة مدفوعة
(٢٨،٥٥٥)(١٠،٤٣٧)(١١،٧٣٤)(٨،٥١٣)(١٧،٨٣٩)صافي النقدية المستخدم في األنشطه التشغيلية

٦،٥٠٠٥،١٠٤١،٨٥٨٠١٠،٠٠٠المتحصل من تصفية صناديق إستثمار
(٥،٥١٤)٠٠(٢٠،٠٠٠)شراء صناديق اإلستثمار

٠(٢،٩٧٧)(٤،٨١٢)(١٣١)(٣٩٩)شراء ممتلكات وآالت ومعدات
٢٥،٣١٨٨،٨٠٠٦،٨٨٨٠المتحصل من اإلستثمار في السندات

٣،٠٦٥٢،٤٢٧٢٣،٦٨١إيراد إستثمار
٠٢،٥٨٧٥،٦٥١٢،١٩٣بيع ممتلكات ومعدات

١١،٤١٩٧،٥٦٠١٤،٥٦٢٨،٥٣١٢٨،١٦٧صافي النقدية من األنشطه اإلستثمارية

٣،٩١١١،٤٩٦(٢،٧٤٣)٣،٩٨٤١٦٣التغير في القروض قصيرة األجل
٨١٨(٣٥٠)(٣٥١)(١٧٥)(٧٥)سداد إلتزامات بموجب عقد إيجار تمويلي

(٥،٥١٣)(١٥٣)(٢٨٤)توزيعات أرباح مدفوعة
(٣،١٩٩)٣،٤٠٨(٣،٣٧٨)(١٢)٣،٩٠٩صافي النقدية المحصلة من (المستخدمة في) األنشطه التمويلية

(٣،٥٨٧)١،٥٠٢(٥٥٠)(٩٦٥)(٢،٥١١)الزيادة (النقص) في األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق
٣،٤٧٦٤،٠١٨٤،٠١٧٢،٥١٦٦،١٠٣األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في بداية الفترة

٩٦٥٣،٠٥٣٣،٤٦٧٤،٠١٨٢،٥١٦األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في نهاية الفترة الفترة

الفترة الممتدة منالفترة الممتدة من

 
 

 ميالدي إنخفاضاً في أرصدة النقد والبنوك وهذا عائد لتدفقات نقدية سالبة في العمليـات               ٢٠٠٢شهد عام   
نتيجة لسداد حسابات الموردين وطرح الربح من بيع بعض الموجودات الثابتة فيمـا سـاهمت التـدفقات                 

 متحصالت بيع أصول ثابتة بتخفيض تأثير التدفقات النقديـة          النقدية من العمليات اإلستثمارية الناتجة عن     
كما ونتجت التدفقات النقدية السالبة من عمليـات التمويـل عـن توزيـع أربـاح              .  السالبة من العمليات  

 .للمساهمين
 

 ميالدي تدفقات نقدية سالبة من العمليات نتجت عن الخسائر المحققة بينما زادت التدفقات              ٢٠٠٣شهد عام   
إضافة إلى التـدفقات    .  ية من العمليات اإلستثمارية نتيجة بيع بعض هذه اإلستثمارات وتحقيق أرباح          النقد

النقدية من العمليات اإلستثمارية ساهمت التدفقات النقدية اإليجابية في عمليات التمويل الناتجه عن زيـادة               
 .دي ميال٢٠٠٣حساب البنوك الدائنة في زيادة النقد بالصندوق والبنوك لعام 

 

 ميالدي تدفقات نقدية سالبة من العمليات بسبب الخسائر المحققة للعام ولكنـه شـهد               ٢٠٠٤كما شهد عام    
التدفقات النقدية  .   ميالدي بسبب تحصيل المبالغ المستحقة من إعطاء حق اإلمتياز         ٢٠٠٣تحسناً عن العام    

باح من اإلستثمارات وبيع بعـض       ميالدي بسبب تحقيق أر    ٢٠٠٤من العمليات اإلستثمارية إرتفعت للعام      
 ميالدي نتجت عـن سـداد       ٢٠٠٤التدفقات النقدية السالبة من علميات التمويل للعام        .  الموجودات الثابتة 

النقد في الصـندوق    أرصدة  النتيجه اإلجمالية كانت إنخفاضاً في      .  جزء كبير من حسابات البنوك الدائنة     
 . مليون ريال سعودي٣,٥سعودي إلى  مليون ريال ٤من % ١٢,٥البنوك بنسبة لدى و
 



 

٤٣ 

 
 

  ميالدي٢٠٠٥ يونية ٣٠ أشهر حتى فترة الستة ٢-٨
 

 استخراج ملخص البيانات المالية من      إرنست ويونغ وقد تم    E&Y/  المحاسب القانوني السادة   فحصهاقام ب 
 هيئـة وفقا للمعايير الصادرة عـن ال      ومراجعتها   هاوقد تم إعداد   . القوائم دون إجراء تعديالت عليها    هذه  

 تلم يطرأ أي تغيير مهم في أي مـن النسـب أو التحلـيال              .(SOCPA)السعودية للمحاسبين القانونين    
 . ميالدي٢٠٠٥ األول من العامللنصف  أعاله ةالوارد

 
ر  ينـاي  ١ ميالدي وللفترة مـن      ٢٠٠٤ يونية   ٣٠ ميالدي إلى    ٢٠٠٤ يناير   ١للفترة من    قائمة الدخل 

 . ميالدي٢٠٠٥ يونية ٣٠ ميالدي إلى ٢٠٠٥

 المبيعات
 

 مليون ٤٤,١٥ من% ٦,٧  بنسبة ميالدي ٢٠٠٥للنصف األول من عام شهدت مبيعات الشركة إنخفاضاً 
 التي ساهمت وتعود أسباب اإلنخفاض الى نفس العوامل . مليون ريال سعودي٤١,٢١ريال سعودي الى 

 باإلضافة الى أعمال الصيانة  ميالدي والتي أسلفنا ذكرها٢٠٠٠نذ العام  إنخفاض المبيعات المتتالي مفي
الذي  ميالدي و٢٠٠٥من شهر مارس الشاملة في مزرعة الربيان مما إستدعى توقف العمل فيها نهائياً 

 ريال ٧,٠٠٠,٠٠٠ ما يعادل  طن ٧٥٠ قدرة إنتاجية قدرها هدروبالتالي حتى نهاية العام سيستمر 
بالتالي يقلل من  وتشغيله كما أن أسطول الصيد المتقادم كثير األعطال يقلل من فترات  .اًسعودي تقريب

 .تي يتم صيدهاكميات األسماك والربيان ال
 

في باإلضافة إلى الزيادة بشكل مستمر ستمرار إنتاج الربيان بطاقتها اإلنتاجية الحالية  إوتدرك الشركة أن
 . بإلتزاماتها نحو كميات الربيان المصدرةوفاء لل أساسيعنصرديدة ج من خالل مشاريعها الجاإلنتا

 
 تكلفة المبيعات

 

 بما  ريال سعودي مليون٣٩،٣٢  الى ريال سعودي مليون٤٢,٩٣ شهدت تكلفة المبيعات إنخفاضاً من
مما يعني % ٧,٨ يقابلها إنخفاض في المبيعات عن نفس الفترة من العام المنصرم بنسبة% ٩,٣نسبته 

 حيث %٠,٦وبالتالي هامش ربحية أعلى بنسبة طفيفة بلغت نسبة تكلفة المبيعات للمبيعات في إنخفاضاً 
  . كبيراًأن أسعار المشتريات من الربيان واألسماك وما يتبعها من مصاريف لم تشهد تغيراً 

 
 سويقمصاريف البيع والت

 

 مليون ريال سعودي مقابل ١٢,٠٩دي  ميال٢٠٠٥بلغت مصاريف البيع والتسويق للنصف األول من عام 
ويعزى ذلك إلى % ٢١ مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة من العام السابق أي بزيادة قدرها ٩،٩٨

مصاريف منافذ البيع التي إستردتها الشركة من وكيل اإلمتياز وإعادة هيكلية قطاعات المبيعات باإلضافة 
 .الى زيادة في تكلفة الصيانة العامة

 مصاريف العمومية واإلداريةال
 

 ٨,٤٨إنخفاضاً من  ميالدي 2005لنصف األول من العام خالل اصاريف العمومية واإلدارية شهدت الم
ويالحظ أن نسبة إنخفاض % ٢١,٢ مليون ريال سعودي بما نسبته ٦,٧٤مليون ريال سعودي الى 

رده إلى محاوالت الشركة ومساعيها المصاريف العمومية واإلدارية فاقت نسبة إنخفاض المبيعات وهذا م
تم للتقليل من تلك المصاريف خصوصاً في هذه الفترة التي تواجه فيها مشاكل خارجة عن سيطرتها كما 

 .سابقاًتوضيحه 
 



 

٤٤ 

 
 
 

 اإليرادات األخرى
 

 مليون ريال سعودي أي بما ٠,٦٧إلى  مليون ريال سعودي ٣,٩٢شهدت اإليرادات األخرى إنخفاضاً من 
عن نفس الفترة من العام على اإلستثمارات % ٦٠,٥أقل بنسبة تحقيق ربح ويعزى ذلك إلى % ٨٣ته نسب

    .المنصرم
 

 الزكاة
 

ويعزى ذلك  مليون ريال سعودي ٠,٤ مليون ريال سعودي الى ٠,٦  من% ٣٣إنخفضت الزكاة بنسبة 
 . ميالدي٢٠٠٤نفس الفترة من عام خسائر ى إنخفاض الوعاء الزكوي بسبب تحقيق خسائر أكبر من إل
 

 يناير ١ ميالدي وللفترة من ٢٠٠٤ يونية ٣٠ ميالدي إلى ٢٠٠٤ يناير ١ما في قائمة المركز المالي ك
 . ميالدي٢٠٠٥ يونية ٣٠ ميالدي إلى ٢٠٠٥

 
 

 الموجودات المتداولة
 

عام  بنهاية النصف األول من مليون ريال سعودي ٧٣،٩ ع رصيد الموجودات المتداولة األخرى منإرتف
أي بما  ميالدي ٢٠٠٤بنهاية النصف األول من عام  مليون ريال سعودي ٨٠,٣  ميالدي الى٢٠٠٤
 إضافةً إلى إنخفاض %٤,٤وهذا يعود بغالبيته إلى زيادة رصيد الصناديق اإلستثمارية بنسبة % ٨,٧نسبته

 .   كبيرتغيير خرى دونبينما بقيت األرصدة األ% ٢٠,٨رصيد الحسابات التجارية المدينة بنسبة 
 

 الموجودات غير المتداولة
 

 ميالدي ٢٠٠٤بنهاية النصف األول من عام  ريال سعودي  مليون١٢٣,٧ شهد هذا الرصيد إنخفاضاً من
% ٢٨,٦ما نسبته  أي ميالدي ٢٠٠٥النصف األول من عام بنهاية  مليون ريال سعودي ٨٨,٣إلى 

 غير المتداولة األخرى أما الموجودات ،ويعزى ذلك بالغالب إلى بيع اإلستثمارات في السندات الحكومية
 .كبيراًفلم تشهد تغييراً 

 المطلوبات المتداولة
 

من  ميالدي حيث إرتفعت ٢٠٠٤وبات المتداولة إرتفاعاً مقارنةً مع نفس القترة من عام لشهدت المط
وهذا يعود بغالبيته إلى زيادة % ٦,٨بنسبة  مليون ريال سعودي ٣٦,٢ مليون ريال سعودي الى ٣٣,٩

قصيرة األجل والحسابات التجارية الدائنة بينما شهد رصيد المصاريف المستحقة والحسابات القروض 
 .الدائنة األخرى إنخفاضاً

 
 المطلوبات غير المتداولة

 

 .كبيرلم يطرأ على هذا الرصيد أي تغير 
 

 حقوق المساهمين
 

لنصف األول من العام بنهاية امليون ريال سعودي  ٢٠٠,٦إنخفض رصيد إجمالي حقوق المساهمين من 
 ميالدي وهذا يعود ٢٠٠٥لنصف األول من العام ية اابنه مليون ريال سعودي ١٦٩,٦ ميالدي إلى ٢٠٠٤

 .ما زالت بسبب العوامل العديدة السالفة الذكروشركة إلى الخسائر التي حققتها ال



 

٤٥ 

  ميالدي وللفترة ٢٠٠٤ يونية ٣٠ ميالدي إلى ٢٠٠٤ يناير ١ للفترة من دفقات النقديةتقائمة ال
 . ميالدي٢٠٠٥ يونية ٣٠ ميالدي إلى ٢٠٠٥  يناير١

 

رتفعت التدفقات حيث إأنشطة التشغيل دي تدفقات نقدية سالبة من  ميال٢٠٠٥شهد النصف األول من عام 
  وهذا يعود إلى تحقيق خسارة%١٠٩بما نسبته  ميالدي ٢٠٠٤ عن نفس الفترة من عام النقدية السالبة

فوعة مقدماً للنصف األول من هذا العام إضافةً إلى زيادة رصيد المدينون التجاريون والمبالغ المد
 .وإنخفاض رصيد المصاريف المستحقة والحسابات الدائنةخرى والحسابات المدينة األ

عن نفس الفترة من عام % ٥١,١ بنسبة فقد إرتفع اإلستثمارية صافي النقد المحصل من األنشطةأما 
 ميالدي وهذا يعود إلى بيع اإلستثمارات في السندات وإعادة شراء حصص في صناديق ٢٠٠٤

 . تثماريةإس
 مليون ريال سعودي بعد ان ٣,٩ فبلغ أنشطة التمويل) المستخدم في(من لصافي النقد المحصل بالنسبة أما 

 . لنفس الفترة من العام المنصرم وهذا يعود بغالبيته إلى زيادة القروض القصيرة األجلاًكان سالب
 مليون ٣,٠٦من % ٦٨,٦البنوك بنسبة النتيجة اإلجمالية كانت إنخفاضاً في رصيد النقدية في الصندوق و

 . مليون ريال سعودي٠,٩٦ريال سعودي إلى 



 

٤٦ 

 

 لنظام األساسي للشركةا  ـ٩
 

 تأسيس الشركة
 

 :١المادة 
 

هـ والمصادق عليه ١٧/٣/١٣٨٥ في ١٨٥كات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم رإستناداً إلى نظام الش
 .هـ٢٢/٣/١٣٨٥ وتاريخ ٦/ملكي رقم مبالمرسوم ال

 

شركة هـ المتضمن تأسيس شركة لصيد األسماك       ١٠/٩/١٣٩٨ في   ٥٤٥وإلى قرار مجلس الوزراء رقم      
 .هـ٣/٢/١٣٩٩ في ٣٥مساهمة وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 

 

 :تأسست شركة مساهمة سعودية بين مالكي األسهم المبينة فيما يلي
 

  إسم الشركة:٢المادة 
 

 .ركة السعودية لألسماكالش
 

  غرض الشركة:٣المادة 
 

صيد األسماك وإستثمار الثروة المائية الحية في مياه المملكة العربية السعودية وغيرها من المياه اإلقليمية               
والدولية في حدود األنظمة والقوانين المتبعة بهذا الشأن وكذلك تصنيعها وتسويقها في الداخل والخـارج               

 . به أنظمة المملكةوفقاً لما تسمح
 

ويجوز للشركة من أجل تحقيق أغراضها إمتالك العقارات ووسائل النقل البرية والبحرية وإقامة المنشآت              
 .والمصانع بالمقدار الذي يتطلبه عملها

 

 مشـابهه   وه مع الهيئات التي تزاول أعماالً     و تشترك بأي وجه من الوج     أكما يجوز أن تكون لها مصلحة       
 .لتي تعاونها على تحقيق غرضها أو تشتريهاألعمالها أو ا

 
 :٤المادة 

 

المركز الرئيسي للشركة يكون في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ويجوز أن تفتح لها فروعـاً أو                 
مكاتب لها في أي من مدن المملكة أو خارجها في حدود ما تسمح به األنظمة المرعية، كما يجوز لها أن                    

رئيسي إلى أي من مدن المملكة العربية السعودية بقرار يصدر من الجمعية العامة غيـر               تنقل مركزها ال  
 .العادية

 
 :٥المادة 

 

مدة الشركة خمسون عاماً هجرياً تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بـإعالن تأسيسـها ويجـوز                  
ء المدة المحددة بسنتين علـى       الجمعية العامة غير العادية قبل إنتها      تمديدها ألكثر من مرة بقرار تصدره     

 .األقل



 

٤٧ 

 إدارة الشركة
 

 :٦المادة 
 

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أشخاص بما فيهم الرئيس تعينهم الجمعية العامة العادية                
لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ألكثر من مرة وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً وعضـواً منتـدباً       

 مجلس اإلدارة تعيين سكرتيراً للمجلس من بين العاملين بالشركة أو من خارجها ويجوز أن يكون                ويتولى
العضو الواحد رئيساً وعضواً منتدباً في نفس الوقت ويتولى مجلس اإلدارة تحديد إختصاصات كل مـنهم                

 .ة للعضوضافة للمكافأة المقررام الشركات كما يتولى تقدير مكافآتهم إفي حدود ما يسمح به نظ
 

 :وإستثناءاً من ذلك يتكون أول مجلس لإلدارة للسنوات الثالث األولى للشركة من 
 

 رئيساً         معالي وزير الزراعة والمياه .١
 عضواً   عضو يعينه صاحب السمو الملكي األمير متعب بن عبد العزيز آل سعود .٢
 عضواً     ممثل عن وزارة التجارة يختاره الوزير المختص .٣
 عضواً    عن وزارة الزراعة والمياه يختاره الوزير المختصممثل  .٤
 عضواً يختاره الوزير المختص) صندوق اإلستثمارات(ممثل عن وزارة المالية واإلقتصاد الوطني  .٥
 أعضاء   ثالثة أشخاص من الشركاء المؤسسين يختارهم وزير الزراعة والمياه .٦
 

 :٧المادة 
 

لسادسة يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة مالكاً ما ال يقـل عـن              مع عدم اإلخالل بما ورد في المادة ا       
 . من أسهم الشركة وهذا ال ينطبق على ممثلي الدولة)مائتي سهم( ٢٠٠

 

ختياره عضواً في المجلس المذكور لدى أحد البنوك التي يعينها          إوتودع هذه األسهم خالل ثالثين يوماً من        
لمجلس وتبقى األسهم المذكورة غير قابلة للتداول إلـى أن           أعضاء ا  مسؤوليةوزير التجارة وذلك لضمان     

 من نظام الشركات أو     ٧٧ كما هو منصوص عنها في المادة        مسؤوليةتنتهي المدة المحددة لسماع دعوى ال     
وإذا لم يقدم عضو مجلـس اإلدارة       .  إلى أن يصدر القرار الالزم في الدعوى المذكورة في حالة إقامتها          

 .عاد المحدد فإنه يفقد عضويته في المجلس المذكورأسهم الضمان في المي
 

 :٨المادة 
 

تنتهي عضوية المجلس بإنتهاء مدته وإذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس أثناء السـنة فيعـين مجلـس                  
اإلدارة مؤقتاً عضواً في المركز الشاغر على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول                 

وإذا هبط عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى         اره ويكمل العضو الجديد مدة سلفه       إجتماع لها إلقر  
 .وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد الالزم من األعضاء

 
 :٩المادة 

 

إدارة الشركة  مع مراعاة اإلختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في             
ومنها على سبيل المثال ال الحصر إصدار اللوائح المالية واإلدارية للشركة وتعيين المدير العام وتحديـد                
صالحياته وتعيين كبار الموظفين للشركة ولمجلس اإلدارة أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو مـن                 

جـوز لمجلـس اإلدارة اإلقتـراض مـن         الغير مباشرة عمل أو أعمال معينة يسمح بها نظام الشركة وي          
المؤسسات المصرفية الحكومية أو البنوك آلجال تزيد عن ثالث سنوات ورهن بعض أصولها ضماناً لتلك             
القروض، إال أنه ال يجوز لمجلس اإلدارة بيع عقارات الشركة أو إبراء مدينيها من إلتزاماتهم إال بموافقة                 

 .الجمعية العامة العادية



 

٤٨ 

 :١٠المادة 
 

يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه مرة في كل شهرين على األقل ويجب على رئـيس المجلـس أن                   
 .يدعوه إلى اإلجتماع متى طلب إليه ذلك إثنان من األعضاء

 

 .ويجوز لعضو المجلس أن ينيب غيره للحضور عنه في جلسات المجلس المذكور
 

نصف األعضاء على األقل وتصدر قـرارات       اً إال إذا حضره أكثر من       حال يكون إجتماع المجلس صحي    
إال أنه يجوز .  المجلس باألغلبية المطلقة وإذا تساوت األصوات فيرجح من كان إلى جانبه صوت الرئيس       

أن يصدر المجلس قرارات عن طريق عرضها على األعضاء متفرقين مالم يطلب أحدهم كتابة إجتمـاع                
وفي حالـة   .  لى مجلس اإلدارة في أول إجتماع تال لها       وتعرض هذه القرارات ع   .  المجلس للمداولة فيها  

 .غياب الرئيس عن الجلسة فتكون الرئاسة لمن ينيبه الرئيس من األعضاء الحاضرين
 

 :١١المادة 
 

تدون مداوالت المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس والسكرتير وتنقل بعد ذلك في سجل               
 .أيضاًخاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير 

 
 :١٢المادة 

 

 من شأنه   لعامة العادية أن يشترك في أي عمل      دارة بغير ترخيص من الجمعية ا     ال يجوز لعضو مجلس اإل    
 وإال كان للشركة أن تطالبة بـالتعويض أو         ر في أحد فروع النشاط الذي تزواله      منافسة الشركة أو أن يتج    

ويعتبر التـرخيص الصـادر بهـذا    .  لحسابهاأن تعتبر العمليات التي باشرها لحسابه الخاص قد أجريت   
 .الشأن لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد من قبل الجمعية العامة العادية

 
 جمعيات المساهمين

 
 :١٣المادة 

 

ألعضاء بالصفة المشار إليهـا حـق       كة من المساهمين فيها ولكل عضو من ا       رتتكون الجمعية العامة للش   
غيره خطياً من المساهمين من غير أعضاء مجلس اإلدارة ويكون          حضور إجتماعاتها شخصياً أو بتوكيل      

 .للوكيل في تلك اإلجتماعات نفس الحقوق التي يملكها األصيل بموجب هذا النظام
 

 :١٤المادة 
 

إلنتهـاء السـنة   التاليـة  تعقد الجمعية العامة العادية جلسة واحدة على األقل في السنة خالل الستة شهور   
ون ذلك في مدينة الدمام ويجوز دعوتها لإلنعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتخـتص               المالية للشركة ويك  

الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة فيما عدا األمور المتعلقة بالجمعيـة العامـة غيـر       
 .العادية واألمور التي يختص بها مجلس اإلدارة وفقاً لما هو وارد في هذا النظام



 

٤٩ 

 :١٥ة الماد
 

تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة توجه بإسم الرئيس وفقاً ألحكـام هـذا النظـام                
وعلى المجلس أن يدعو الجمعية العامة العادية لإلنعقاد إذا طلب ذلك مراقب الحسـابات أو عـدد مـن                   

يضـاً بـدعوة مـن مصـلحة        وتنعقد الجمعية العامة أ   .  من رأس المال على األقل    % ٥المساهمين يمثل   
من رأس المال على األقل إذا مضـى شـهر أو           % ٢الشركات بناء على طلب عدد من المساهمين يمثل         

 . لذلك من قبل مجلس اإلدارةوعد المحدد إلنعقادها دون أن تدعىأكثر على الم
 

 :١٦المادة 
 

 :لتاليةتختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة بإستثناء األمور ا
 

التعديالت التي من شأنها حرمان المساهم من حقوقه األساسية التي يستمدها بوصفة شـريكاً فـي                 .١
 . من نظام الشركات١٠٨ ، ١٠٧الشركة وفقاً لألحكام الواردة في هذا النظام والمواد 

 .التعديالت التي من شأنها زيادة األعباء المالية للمساهمين .٢
 

ذه اإلختصاصات أن تصدر قرارات في األمور الداخلة أصالً في إختصاص           وللجمعية العامة فضالً عن ه    
 .ة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية األخيرةمالجمعية العا

 
 :١٧المادة 

 

تنشر الدعوة إلنعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع فـي المركـز الرئيسـي                 
 .اد المحدد لإلنعقاد بخمسة وعشرين يوماً على األقلللشركة قبل الميع

 
 :١٨المادة 

 

يعد مجلس اإلدارة عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر وتقريـراً عـن نشـاط                  
الشركة ومركزها المالي والطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية وذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة              

وتودع لـدى  .. والسنوية بستون يوماً على األقل ويوقع رئيس مجلس اإلدارة الوثائق المشار إليها       العادية  
كة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد إلنعقاد الجمعيـة العامـة بخمسـة              رالمركز الرئيسي للش  

ح والخسـائر   وعشرين يوماً على األقل ويتولى رئيس مجلس اإلدارة نشر ميزانية الشركة وحساب األربا            
 .وخالصة وافية من تقرير مجلس الجمعية العامة

 
 :١٩المادة 

 

ال يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشـركة     
ماع ثان يعقد خالل الثالثـين       النصاب في اإلجتماع األول وجهت الدعوه إلى إجت        على األقل فإذا لم يتوفر    

 ويعتبـر اإلجتمـاع     ١٧ التالية لإلجتماع األول وتنشر هذه الدعوة بالطريقة الوارد ذكرها في المادة             يوماً
 .الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه

 

 .غلبية المطلقة لألسهم الممثلة في اإلجتماعوتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باأل



 

٥٠ 

 :٢٠المادة 
 

ال يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المـال                 
على األقل فإذا لم يتوفر النصاب المذكور في اإلجتماع األول وجهت الدعوة إلى إجتماع ثـان بالطريقـة      

 ويعتبر اإلجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثـل ربـع              ١٩ المادة   الوارد ذكرها في  
 .رأس المال على األقل

 

وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في اإلجتماع إال إذا كان القـرار                 
لها قبل إنقضاء المـدة المحـددة لهـا أو        متعلقاً بزيادة أو تخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو ح           

إدماجها في شركة أو مؤسسة أخرى فال يكون القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسـهم                  
ويتم إشهار قرارات الجمعية العامة غير العادية من قبل مجلس اإلدارة إذا تضمنت             . الممثلة في اإلجتماع  

 .تلك القرارات تعديل نظام الشركة
 

 :٢١المادة 
 

يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة أو العضو الذي ينوب عنه في حالة غيابه ويعـين الـرئيس                  
وجامع لألصوات ويحرر بإجتماع الجمعيـة محضـر يتضـمن أسـماء المسـاهمين               سكرتير لإلجتماع 

ت المقـررة لهـا     لة أو وكالة وعدد األصوا    االحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي هي بحيازتهم أص        
والقرارات المتخذة وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في             
اإلجتماع وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل إجتماع في سجل خـاص يوقعـه رئـيس الجمعيـة                  

 .وسكرتيرها والمكلف بجمع األصوات
 

 :٢٢المادة 
 

وضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه األسئلة بشأنها إلى       لكل مساهم حق مناقشة الم    
ب مجلس اإلدارة أو مراقـب الحسـابات علـى أسـئلة            مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات ويجي    أعضاء  

 المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع إحتكم         وإذا رأى  للضرر   ةالمساهمين بماال يعرض مصلحة الشرك    
 .عية العامة ويكون قراراها بهذا الشأن نافذاًبشأنه إلى الجم

 
 :٢٣المادة 

 

 من هذا النظام دعوة لحضـور إجتمـاع الجمعيـة           ١٧يوجه المؤسسون إلى المكتتبين وفقاً لحكم المادة        
 العام وعلى أن    كتتاباالالتأسيسية وذلك خالل مدة ال تزيد على الشهر الواحد من التاريخ الذي ينتهي به               

 الفترة بين تاريخ الدعوة وتاريخ اإلنعقاد عن خمسة عشر يوماً ولرئيس مجلس اإلدارة تفويض أيـاً                 التقل
ولكل مكتتب أياً كان عدد أسهمه حق حضـور الجمعيـة           .  من أعضاء المجلس توجيه الدعوه المذكورة     

عـدد مـن    التأسيسية أصالة عن نفسه أو نيابة عن غيره من المكتتبين ويشترط لصحة اإلجتماع حضور               
المكتتبين يمثل نصف رأس المال على األقل فإذا لم تتوفر هذه األغلبية في اإلجتماع األول وجهت الدعوة                 
إلى إجتماع ثان يعقد بعد خمسة عشر يوماً على األقل من توجيه الدعوة إليه ويكون هذا اإلجتماع صحيحاً 

 .ب بهتتها صوت عن كل سهم إكتأياً كان عدد المكتتبين الممثلين فيه ولكل مكتتب في إجتماعا
 

 :وتختص الجمعية التأسيسية باألمور اآلتية
 

 بكل رأس المال ومن الوفاء ألحكام نظام الشركات بالحد األدنى من رأس المال              كتتاباالالتحقق من    .١
 .وبالقدر المستحق من قيمة األسهم

 



 

٥١ 

ل تعـديالت جوهريـة علـى النظـام         وضع النصوص النهائية لنظام الشركة ولكن ال يجوز إدخا         .٢
 .المعروض عليها إال بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها

 .المداولة في تقرير المؤسسين عن األعمال والنفقات التي إقتضاها التأسيس .٣
 

 رأس المال واألسهم
 

 :٢٤المادة 
 

مليـونين سـهم    مقسم إلى   ) مائة مليون ريال سعودي   ( ريال سعودي    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠رأس مال الشركة    
 .متساوية القيمة تبلغ القيمة األسمية للسهم الواحد خمسون ريال وجميع األسهم عادية ونقدية

 
 :٢٥المادة 

 

 :إكتتب المؤسسون في رأس مال الشركة باآلتي
 

أربعين مليون ريـال     (٤٠,٠٠٠,٠٠٠ أربعمائة ألف سهم نقدي بمبلغ       ٤٠٠,٠٠٠مساهمة الدولة بـ     .١
 ).سعودي

 مائتين وخمسين ألـف     ٢٥٠,٠٠٠بـ  آل سعود   لملكي األمير متعب بن عبد العزيز       صاحب السمو ا   .٢
تمثل خمسة وعشرين في    ). خمسة وعشرون مليون ريال سعودي     (٢٥,٠٠٠,٠٠٠سهم نقدي بمبلغ    

المائة من رأس مال الشركة طبقاً لما ورد في المحضر الموقع من قبل سموه ومعالي وزير الزراعة                 
 وتـاريخ   ٥٤٥ـ المشـار إليـه فـي قـرار مجلـس الـوزارء رقـم                ه٢٥/٦/١٣٩٧والمياه في   

هـ والذي بموجبه تنازل سموه للدولة عن المدة المتبقية من إمتيازه الصادر له بموجب ١٠/٩/١٣٩٨
 .هـ١/٥/١٣٧١ في ٢٣/٢/١/٥٤٣المرسوم الملكي رقم 

الف سـهم    سـتة آ   ٦,٠٠٠بـ  آل سعود    السمو الملكي األمير محمد بن فهد بن عبد العزيز           صاحب .٣
 ).ستمائة ألف ريال سعودي (٦٠٠,٠٠٠نقدي بمبلغ 

الف سهم نقـدي     ستة آ  ٦,٠٠٠بـ  آل سعود   هللا بن عبد الرحمن     صاحب السمو األمير خالد بن عبد ا       . ٤
 ).ستمائة ألف ريال سعودي (٦٠٠,٠٠٠بمبلغ 

الف سـهم نقـدي بمبلـغ        سـتة آ   ٦,٠٠٠جوم سعودي الجنسية بــ      معالي الشيخ أحمد صالح جم     .٥
 ).ستمائة ألف ريال سعودي (٦٠٠,٠٠٠

 ٦٠٠,٠٠٠الف سهم نقـدي بمبلـغ        ستة آ  ٦,٠٠٠باغ سعودي الجنسية بـ     عبد اهللا الد  / معالي السيد  .٦
 ,)ستمائة ألف ريال سعودي(

 ٦٠٠,٠٠٠الف سهم نقدي بمبلـغ       ستة آ  ٦,٠٠٠عذل سعودي الجنسية بـ     الشيخ فهد بن محمد بن       .٧
 ).ستمائة ألف ريال سعودي(

ستمائة ألف   (٦٠٠,٠٠٠الف سهم نقدي بمبلغ      ستة آ  ٦,٠٠٠ر سعودي الجنسية بـ     نمالشيخ محمد ال   .٨
 ).ريال سعودي

 ٦٠٠,٠٠٠الف سهم نقدي بمبلـغ       ستة آ  ٦,٠٠٠اده سعودي الجنسية بـ     و زن بالشيخ عبد الرؤوف أ    .٩
 ).ستمائة ألف ريال سعودي(
 ٦٠٠,٠٠٠بلـغ   الف سهم نقـدي بم     ستة آ  ٦,٠٠٠صبي سعودي الجنسية بـ     الشيخ محمد خليفة الق    .١٠

 ).ستمائة ألف ريال سعودي(
 ٦٠٠,٠٠٠الف سهم نقـدي بمبلـغ        ستة آ  ٦,٠٠٠يمي سعودي الجنسية بـ     الشيخ علي عبد اهللا التم     .١١

 ).ستمائة ألف ريال سعودي(
 
 
 



 

٥٢ 

 :٢٦المادة 
 

ثالثين حد البنوك المعتمدة خالل  العام من المواطنين السعوديين عن طريق أ       كتتابتطرح األسهم الباقية لال   
وماً من تاريخ نشر المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة وذلك بالطرق واإلجراءات المنصـوص              ي

 خمسين في المائة من القيمة اإلسمية لكل سـهم          كتتاباالويسدد المكتتب عند    .  عليها في نظام الشركات   
ور من تاريخ قرار وزيـر التجـارة بإعالنـه           به على أن يتم تسديد الباقي خالل ثالثة شه         كتتابااليريد  

هــ  ٣/٢/١٣٩٩ وتاريخ   ٣٥لوزير الزراعة والمياه إستناداً لقرار مجلس الوزارء رقم         .  تأسيس الشركة 
 كتتـاب االالتنازل عن أسهم الحكومة بقيمتها األسمية بعد أن تحقق الشركة أرباحاً وتعطي األفضلية فـي                

حدود وذلك وفقاً للقواعد واإلجراءات التي تصدر بها الئحة مـن مجلـس             للمواطنين من ذوي الدخل الم    
 .هـ٢/٤/١٣٩٤ وتاريخ ٥٠٨الوزارء والمنصوص عليها في قرار مجلس الوزارء رقم 

 
 :٢٧المادة 

 

تكون األسهم إسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها األسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هـذه                   
لة األخيرة يضاف فرق القيمة إلى اإلحتياطي النظامي ولو بلغ حده األقصى والسـهم              القيمة وفي هذه الحا   

غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تملكه اشخاص عديدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب                
عنهم في إستعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكون هؤالء األشخاص مسئولين بالتضامن عن اإللتزامـات              

 .ية السهمكلناشئة عن ملا
 

 :٢٨المادة 
 

إذا تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم مدة تزيد عن المواعيد المحددة لذلك جاز لمجلس اإلدارة بعد إعذار        
المساهم بخطاب مسجل بيع السهم في مزاد علني ـ ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد  

عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة وتستوفي الشركة من          للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة      
فإذا لم تف حصيلة البيع بهذه المبالغ جاز        .  حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم        

اً للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم وتلغي الشركة السهم الذي بيع وتعطي المشتري سهم               
 .جديداً يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر بذلك في سجل األسهم

 
 :٢٩المادة 

 

ومع ذلك فضالً عن القيود األخرى المنصوص عليها في هذا النظام ال يجوز تداول     .  األسهم قابلة للتداول  
 األسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون أو األسهم العينية أو حصص التأسـيس قبـل نشـر الميزانيـة     

وحساب األرباح والخسائر عن السنتين الماليتين والتي ال تقل كل منهما عن إثني عشر شهراً من تـاريخ                  
تأسيس الشركة ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنـع                 

ألحكام بيع الحقوق من أحد     فيها تداولها ومع ذلك يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية األسهم النقدية وفقاً              
المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء اإلدارة لتقديمها كضمان لـإلدارة أو مـن ورثـة أحـد                    

 .المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير
 

 :٣٠المادة 
 

تتداول األسهم اإلسمية بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة والذي يتضمن أسـماء المسـاهمون                
هم ومحال إقامتهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها ويؤشر بهذا القيد على السهم وال يعتد بنقل                وجنسيات

 كتتـاب االملكية السهم اإلسمي في مواجهة الشركة أو الغير إال من تاريخ القيد في السجل المذكور ويفيد                 
ارات التي تصدر من جمعيات المساهمين      في األسهم أو تملكها قبول المساهم لنظام الشركة وإلتزامه بالقر         

 .وفقاً ألحكام هذا النظام سواءاً أكان حاضراً أو غائباً وسواء كان موافقاً على هذه القرارات أو مخالفاً لها
 



 

٥٣ 

 
 :٣١المادة 

 

تستخرج األسهم أو السندات الممثلة لها من دفتر قسائم وتعطي أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها عضوان مـن                 
س اإلدارة وتختم بأختام الشركة ويتضمن السهم على األخص رقم وتاريخ المرسوم الصـادر              أعضاء مجل 

بالترخيص بتأسيس الشركة ورقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشـركة وقيمـة رأس               
المال وعدد األسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها ويكون لألسهم كوبونات             

 .ت أرقام متسلسة ومشتملة على رقم السهم المرفقة بهذا
 

 :٣٢المادة 
 

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال مرة أو عدة مرات بشرط أن يكـون رأس                   
 .صلي قد دفع بأكمله ويعين القرار طريقة زيادة رأس المالالمال األ

 

باألسهم الجديدة النقدية ويعلن هؤالء بأولويتهم عن طريق النشر فـي            كتتاباالويكون للمساهمين أولوية    
 ويبدي كل مساهم رغبته كتابة في إستعمال حقه كتتاباالجريدة يومية من قرار زيادة رأس المال وبشرط  

علـى المسـاهمين    في األولوية خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر المشار إليه وتوزع تلك األسهم               
 بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية بشرط أال يجاوز ما يحصلون عليه مـا               كتتاباالوا  صليين الذين طلب  األ

طلبوه من األسهم الجديدة ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على المساهمين األصليين الذين طلبوا أكثـر                
 ما طلبوه مـن األسـهم       صلون عليه ية على أال يتجاوز ما يح     من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصل       

 .يدةالجد
 

 :٣٣المادة 
 

ها أو إذا منيـت     تامة غير العادية تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاج          عيجوز بقرار من الجمعية ال    
لموجبـة لـه وعـن      كة بخسائر وال يصدر القرار إال بعد تالوة مراقب الحسابات عـن األسـباب ا              رالش

ذا كان  إويبين القرار طريقة التخفيض و    .  كة وأثر التخفيض في هذه اإللتزامات     راإللتزامات التي على الش   
رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء إعترافاتهم عليه خالل             زيادة  التخفيض نتيجة   

د الذي يقع فيه المركز الرئيسـي  ل توزع في الب جريدة يوميةيماً من تاريخ نشر قرار التخفيض فوستين ي 
ذا إعترض أحدهم وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تـؤدي      إللشركة ف 

 .ذا كان آجالًإتقدم ضماناً كافياً للوفاء به أن الً أو اإليه دينه إذا كان ح

 
 زيع األرباحوالحسابات ـ وت

 
 :٣٤المادة 

 

كة مراقب حسابات أو أكثر من بين المصرح لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعيـة العامـة                 ر للش يكون
عادة تعينه وإستثناء من ذلك عين المؤسسون أول مراقب للشركة مكتب           إتحدد مكافأته ويجوز لها     وسنوياً  

 .السادة العيوطي وشركاه
 

 :٣٥المادة 
 

 دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق وله أن          لمراقب الحسابات في كل وقت حق اإلطالع على       
يطلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها وله أيضاً أن يحقق موجـودات الشـركة                

 .وإلتزاماتها
 
 



 

٥٤ 

 
 :٣٦المادة 

 

 قب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريراً يضمنه موقف الشركة من تمكينه مـن               اعلى مر 
الحصول على البيانات واإليضاحات التي طلبها وما يكون قد كشفه من مخالفات ألحكام نظام الشـركات                

 . في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقعهذا النظام ورأيهوأحكام 
 

 :٣٧المادة 
 

ة شـهر  تبدأ السنة المالية للشركة إعتباراً من اليوم األول من شهر يناير من كل عام ميالدي وتنتهي بنهاي               
ديسمبر من ذلك العام على أن السنة المالية األولى تشمل المدة من تاريخ صدور معالي وزيـر التجـارة                   

 .بإعالن تأسيس الشركة وحتى نهاية ذي الحجة من السنة التالية
 

 :٣٨المادة 
 

كور كما يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ االمذ        
يعد ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عـن السـنة                
المالية المنقضية ويضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح ويضع المجلس هذه الوثـائق               

ة بخمسة وخمسين يومـاً علـى       تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد إلنعقاد الجمعية العام         
األقل ويوقع رئيس مجلس اإلدارة على الوثائق المذكورة وتودع المركز الرئيسي للشركة تحت تصـرف               

 .المساهمين قبل الموعد المحدد إلنعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوماً على األقل
 

ع فيه المركز الرئيسي للشـركة      وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن ينشر في صحيفة توزع في البلد الذي يق            
ير مجلس اإلدارة والـنص الكامـل لتقريـر         رالميزانية وحساب األرباح والخسائر وخالصة وافية من تق       

 .مراقب الحسابات قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على األقل
 

 :٣٩المادة 
 

فات العمومية والتكاليف األخـرى علـى       توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصرو        
 :الوجه اآلتي

 

 .تجنب الزكاة المفروضة شرعاً .١
من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا            % ١٠يجنب   .٢

 .التجنيب متى بلغ اإلحتياطي المذكور نصف رأس المال
 .من رأس المال المدفوع على المساهمين% ٥يوزع  .٣
خصص بعد ما تقدم من الباقي مكافأة لمجلس اإلدارة وفقاً لما تقرره الجمعية العامـة علـى أن ال                   ي .٤

 .من الباقي المذكور% ٥يزيد عن 
 .يجنب من الباقي بعد ذلك اإلحتياطي التي تقررها الجمعية العامة العادية للمساهمين .٥
 . لألعوام القادمةيويرحل الباقيوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين حصة إضافية في األرباح  .٦

 
 :٤٠المادة 

 

 .تدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة
 
 
 
 
 
 



 

٥٥ 

 المنازعات
 

 :٤١المادة 
 

ذا كان من شأن    إ المقرره للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة        مسؤوليةلكل مساهم الحق في رفع دعوى ال      
الذي صدر منهم الحاق ضرر خاص به بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها مازال قائماً ويجب                 الخطأ  

 . على رفع الدعوىعلى المساهم أن يخطر الشركة بعزمه
 

 حل الشركة وتصفيتها
 

 :٤٢المادة 
 

لـى  عند إنتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل األجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بنـاء ع              
إقتراح مجلس اإلدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد صالحياتهم وأتعابهم وتنتهي سـلطة                
اإلدارة بإنقضاء الشركة ومع ذلك يستمر قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيـين المصـفي وتبقـى                   

 .ألجهزة الشركة إختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع إختصاصات المصفين
 
 :٤٣لمادة ا
 

فيما لم يرد نص في هذا النظام تعتبر األحكام الواردة في نظام الشركات الصادر بقرار مجلس الـوزراء                  
هـ مكملـة  ٢٢/٣/١٣٨٥ في ٦/هـ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م      ١٧/٣/١٣٨٥ في   ١٨٥رقم  

  .له ويرجع إليها في التطبيق



 

٥٦ 

 

 المعلومات النظامية  ـ١٠
 

 صيل التأسيستاريخ وتفا ١-١٠
 

هـ والمصادق عليه ١٧/٣/١٣٨٥ في ١٨٥إستناداً إلى نظام الشركات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 
 .هـ٢٢/٣/١٣٨٥ وتاريخ ٦/بالمرسوم الملكي رقم م

 

هـ المتضمن تأسيس شركة لصيد األسماك شركة       ١٠/٩/١٣٩٨ في   ٥٤٥وإلى قرار مجلس الوزراء رقم      
هـ تأسست الشركة السعودية لألسماك وقـد       ٣/٢/١٣٩٩ في   ٣٥راء رقم   مساهمة وإلى قرار مجلس الوز    

 بمدينة الدمام برأس مـال      هـ٩/٥/١٤٠١ بتاريخ   ٢٠٥٠٠١٠٥٣١تم قيدها بموجب السجل التجاري رقم       
)  سـهم  ٢,٠٠٠,٠٠٠( مقسمة إلى إثنان مليون سـهم        )مائة مليون ريال سعودي    (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠قدره  

 . في أسهم الشركة بالكاملكتتاباالريال سعودي وتم القيمة اإلسمية لكل سهم خمسون 
 
 
 

 )ريال سعودي ٥٠قيمة السهم عند التأسيس (

اإلســـــمم
عدد األسهم 
المكتتب بها

النسبةالمدفوعقيمة األسهم

٤٠%٨٠٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠مساهمة الدولة (صندوق اإلستثمارات العامة)١

٢٥%٥٠٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠صاحب السمو الملكي األمير متعب بن عبد العزيز آل سعود٢

٠,٦%١٢,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠صاحب السمو الملكي األمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود٣

٠,٦%١٢,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠صاحب السمو الملكي األمير خالد بن عبد اهللا بن عبد الرحمن آل سعود٤

٠,٦%١٢,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠معالي الشيخ أحمد صالح جمجوم٥

٠,٦%١٢,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠معالي السيد عبد اهللا الدباغ٦

٠,٦%١٢,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠الشيخ فهد بن محمد بن عذل٧

٠,٦%١٢,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠الشيخ محمد النمر٨

٠,٦%١٢,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠الشيخ عبد الرؤوف أبو زنادة٩

٠,٦%١٢,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠الشيخ محمد خليفة القصيبي١٠

٠,٦%١٢,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠الشيخ علي عبد اهللا التميمي١١

٢٩,٦%٥٩٢,٠٠٠٢٩,٦٠٠,٠٠٠٢٩,٦٠٠,٠٠٠مساهمون آخرون (اإلكتتاب العام)١٢

 ١٠٠%٢,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠اإلجــمــالــي
 

 بيانات المساهمين ٢-١٠
 

  ميالدي١/١٠/٢٠٠٥كما في 

 عــدد
 البيـــــــان المساهمين

  سهم فأكثر٢,٠٠٠مالكي عدد كبار المساهمين  ٤٤
 عدد المساهمين حاملي شهادات األسهم فقط ٢,٧١٤
 عدد المساهمين حاملي المحافظ اإلستثمارية ١,٨٢٤
 من النظام األساسي للشركة) ١٧(حصة عضو مجلس اإلدارة طبقاً لنص المادة  ٢٠٠

 ولين بالشركةال يوجد أية حقوق لشراء األسهم خاصة بالمدارء والمسئ -----
 
 
 



 

٥٧ 

 : ميالدي١/١٠/٢٠٠٥من أسهم الشركة كما في % ٥أسماء المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 
 

 نسبة الملكية عدد األسهم أسماء المساهمين عدد المساهمين
 %٤٠ ٨٠٠,٠٠٠ صندوق اإلستثمارات العامة ١

صاحب السمو الملكي األمير متعب بن عبد العزيـز          ٢
 آل سعود

٢٥ ٥٠٠,٠٠٠% 
 
 

  التنفيذيين دراءمأعضاء مجلس اإلدارة والقبل  من األسماكملكية أسهم  ٣-١٠
 

 الصفة اإلسم

عدد األسهم العادية 
 ٥٠المدفوعة بالكامل 

ريال سعودي لكل سهم 
 كتتاباالقبل 

نسبة الملكية 
 في األسهم

ممثـل  (فهد بن عبد الرحمن العبيكـان    
متعـب بـن عبـد      / األميرعن حصة   

 )العزيز آل سعود
 %٢٥ ٥٠٠,٠٠٠ رئيس مجلس اإلدارة

ممثل عـن   (عبد اهللا بن عبد اهللا العبيد       
 )حصة صندوق اإلستثمارات العامة

 %٤٠ ٨٠٠,٠٠٠ عضو المجلس

 %٠,٠٢ ٤٠٠ عضو المجلس صيبيهيثم محمد خليفة الق
 %٠,٠٢ ٤٠٠ عضو المجلس طارق علي عبداهللا التميمي

 %٠,٠١ ٢٠٠ عضو المجلس بن إبراهيم المباركخالد 
 %٠,٠١ ٢٠٠ عضو المجلس أحمد بن ناصر العجاجي

 %٠,٠١ ٢٠٠ عضو المجلس  عبد العزيز المهناعبد الرحمن
 %٠,٠٥ ١,٠٠٠ عضو المجلس عصام بن عبد اهللا المهيدب

 

اليوجد ألي عضو آخر في مجلس اإلدارة أو أي من المديرين التنفيذيين أو أحد أقاربهم أو أحد األشخاص           
 .ين للشركةالتابعين لهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األسهم أو أدوات الد

 

 المقر الرئيسي للشركة ٤-١٠
 

 .بمدينة الدمام) األسماك( لشركة السعودية لألسماكليوجد المقر الرئيسي 
 ٦٥٣٥. ب.ص

 ٣١٤٥٢الدمام 
 المملكة العربية السعودية

 ٠٣ – ٨٥٩ – ١٩١٩هاتف رقم 
 ٠٣ – ٨٥٩ – ٢٠٩٠فاكس رقم 

 

 رأس المال ٥-١٠
 

 موزعـة   )ريال سعودي  مليون   مائة( ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ كامالً وقدره بدفع أسهم رأس المال      األسماكقامت  
ولم يطرأ تغيير علـى رأس المـال المصـدر          .   ريال سعودي  ٥٠ سهم قيمة كل منها      ٢,٠٠٠,٠٠٠إلى  

 .للشركة خالل الثالث سنوات التي سبقت تاريخ هذه النشرة
 

 ليست خاضعة   كتتاباالن أسهم   سهم إضافية كما أ   أال تخضع الشركة ألي إتفاقية خيار قد تتطلب إصدار          
 .ألي إتفاقية خيار

 

 . هجري١٣٩٩لم تقم الشركة بزيادة رأس مالها منذ أن تاسست عام 



 

٥٨ 

 

 وجوداتالم ٦-١٠
 

 ) ميالدي٢٠٠٤ ديسمبر ٣١حتى تاريخ  (الشركة السعودية لألسماكقائمة بالموجودات التي تملكها 
 

 وديصافي القيمة الدفترية بالمليون ريال سع

 البيان
التكلفة في 

٣١/١٢/٢٠٠٤ 
 يال سعودير

 التكلفة في
٣١/١٢/٢٠٠٣ 

 ريال سعودي

 التكلفة في
٣١/١٢/٢٠٠٢ 

 ريال سعودي

 ١٠,٨ ٩,٥ ٩,٥ أراضي
 ٤٠,٤ ٤١,٨ ٤٢,٠ )بنى تحتية(مباني وطرق 

 ١٧١,٦ ١٧٢,٢ ١٧٦,٧ مصانع واآلت ومعدات
 ٣٢,٦ ٣٢,٧ ٢٧,١ قوارب ومعدات صيد

 ٢٦,٠ ٢٤,٩ ١٢,٥ وسائط نقل
 ٢٠,٧ ٢٧,٢ ٢٨,٤ أثاث ومعدات مكتبية

 ٣٠٢,٢ ٣٠٨,٤ ٢٩٦,٢ اإلجمالي
 الشركةإدارة : المصدر 

 

 عقود أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسئولين التنفيذيين ٧-١٠
 

 المدة مع الشركة تحدد فترات خدمتهم       مديرين التنفيذيين عقود عمل محددة    لى ال إالمدير العام إضافة    أبرم  
 :المديرين التنفيذيين كما يليد عمل ووعق ميالدي ٢٠٠٨في  المدير العامفآتهم وينتهي عقد ومكا

 

 فترة غير محددة فهد بن عبد الرحمن العبيكان/ األستاذ

 فترة غير محددة عبد اهللا بن عبد اهللا العبيد/ الدكتور

 فترة غير محددة خالد بن إبراهيم المبارك/ األستاذ

 فترة غير محددة ناصر العجاجيأحمد بن / األستاذ

 فترة غير محددة هيثم محمد خليفة القصيبي/ األستاذ
 فترة غير محددة طارق علي عبد اهللا التميمي/ األستاذ
 فترة غير محددة عبد الرحمن بن عبد العزيز المهنا/ األستاذ
 فترة غير محددة عصام بن عبد اهللا المهيدب/ األستاذ

 

 .وبإستثناء ما تم إيضاحه أعاله لم يبرم أي من أعضاء مجلس اإلدارة أي عقد أو خدمة مع الشركة
 

 التأمين ٨-١٠
 

رى اإلدارة أنها مناسبة ألعمـال      تة بوالص تأمين مختلفة بخصوص التغطية التأمينية التي         أبرمت الشرك 
 ديسـمبر   ٣١ كما فـي     من صافي القيمة الدفترية لموجودات الشركة     % ١٠٠تبلغ نسبة التأمين    .  الشركة
 . ميالدي٢٠٠٤



 

٥٩ 

 

  والعالمات التجاريةالملكية الفكرية ٩-١٠
 

  . إما محمية عن طرق تسجيل تلك العالمات أو أنها تنتظر التسـجيل            سماكألالعالمات التجارية الرئيسية ل   
هي اإلسم التجاري للشركة السعودية لألسـماك وهـي تعـد مـن             " األسماك"الشركة السعودية لألسماك    

تالي الدول التي تم فيهـا تسـجيل        يوضح الجدول ال  .  المنتجات الراسخة في السوق السعودية والخليجية     
 :العالمة وفئتها

 
 النموذج المعتمد رقم السجل الفئة الدولة إسم العالمة م

األســــماك  ١
(Alasmak) 

 ٣٦٥ ٢٩ المملكة العربية السعودية

األســــماك  ٢
(Alasmak) 

 ٩٣٨٣٣ ٢٩ الجمهورية اللبنانية

األســــماك  ٣
(Alasmak) 

 ٨٥٣٢٠ ٢٩ الجمهورية العربية السورية

األســــماك  ٤
(Alasmak) 

 ١٧٢٦٣ ٢٩ الجمهورية اليمنية

األســــماك  ٥
(Alasmak) 

 ٤٣١١٧ ٢٩ دولة اإلمارات العربية المتحدة

األســــماك  ٦
(Alasmak) 

 ٧٠١٦٣ ٢٩ المملكة األردنية الهاشمية

األســــماك  ٧
(Alasmak) 

 ٤٨١٢٧ ٢٩ دولة الكويت

األســــماك  ٨
(Alasmak) 

 جاري التسجيل ٢٩ ةجمهورية مصر العربي

األســــماك  ٩
(Alasmak) 

 جاري التسجيل ٢٩ دولة قطر

األســــماك  ١٠
(Alasmak) 

 جاري التسجيل ٢٩ سلطنة عمان

األســــماك  ١١
(Alasmak) 

 جاري التسجيل ٢٩ مملكة البحرين

 

 
 

 

 



 

٦٠ 

 

 العمولة ١٠-١٠
 

لم يتلق أي شخص أي عمولة أو أتعاب سمسرة أو مقابل غير نقدي بالنسبة ألسهم رأسمال الشركة أثنـاء                   
  .العامين السابقين لتاريخ هذه النشرة

 

 إستمرار األنشطة ١١-١٠
 

 .خ هذه النشرةيقت تار شهراً التي سب١٢ ـلم يحدث أي توقف لعمليات الشركة أو انشطتها في ال
 

 .يزمع أعضاء مجلس اإلدارة إجراء أي تغيير جوهري في طبيعة أنشطة الشركةال و
 

الثالث سـنوات الماضـية     ال يوجد أي تغيير جوهري سلبي في الموقف المالي أو التجاري للشركة في              
 .حتى تاريخ هذه النشرة ميالدي ٢٠٠٥ والنصف األول لعام

 

 رأس المال العامل والرسملة والمديونية ١٢-١٠
 

(المبالغ بالمليون ريال سعودي)

رسملة الشركة ومديونيتها كما في ٣٠ يونيه ٢٠٠٥ ميالدي

           ٠,٩٦نقد في الصندوق ولدى البنوك

           ٩,٧٧بنوك دائنة

حقوق المساهمين

        ١٠٠,٠٠أسهم رأس المال

         ٢٤,١٥األرباح (الخسائر) المدورة واإلحتياطيات

        ١٢٤,١٥إجمالي حقوق المساهمين

           ٠,٠٨نسبة القروض إلى حقوق المساهمين

       ١٣٣,٩١القيمة اإلجمالية ألسهم الشركة
 

 
 يتـألف  .تشمل مديونية الشركة بمجملها على حسابات بنوك دائنة تقابلها وديعة في البنك بإسـم الشـركة   

 التشـغيل لشـراء     ت سحب على المكشوف حيث يتم إستخدام النقود في عمليـا          منحساب البنوك الدائنة    
 . في فترات الحقةه ومن ثم بيعهالربيان في موسم

 
ال تمتلك الشركة أي أدوات دين صادرة وقائمة أو مصرح بها ولم يتم إصدارها، كما ال تشمل مـديونيتها     

سواء قـدم  (أية قروض مشمولة بضمان شخصي، أو غير مضمونة بضمان شخصي، أو مضمونة برهن            
 .أو غير المضمون برهن) لهارهناً المصدر أو الغير 

 
ال تشمل مديونية الشركة قروض أخرى على شكل إلتزامات تحت القبول وإئتمان القبـول أو إلتزامـات                 
الشراء التأجيري أو ديون مشمولة بضمان شخصي أو غير مشمولة بضمان شخصي أو مضمونة برهن               

  ولـيس    . أعباء على ممتلكاتها   برهن وال ترزخ الشركة تحت أي رهونات أو حقوق أو          أو غير مضمونة  
 .على الشركة أي إلتزامات محتملة أو ضمانات

 



 

٦١ 

 المتاحة للفحص الوثائق ١٣-١٠
 

السعودية لألسـماك   شركة  لستتوافر المستندات المذكورة أدناه لمن يرغب فى فحصها بالمركز الرئيسى ل          
 : ينلطرح بأسبوعبين الساعة التاسعة صباحاً والواحدة بعد الظهر قبل فترة ا

 

 .الدراسات التحليلية المعدة بواسطة الشركة للمشروعات المقترحة 
 .النظام األساسي للشركة 
 مستند تقدير قيمة الشركة  
 خطاب ضمان التغطية 
 عادية على زيادة رأس المالال الجمعية العمومية غير قرار 
 .موافقة هيئة السوق المالية على الطرح 
والنصف   ميالدي٢٠٠٤ و٢٠٠٣ و٢٠٠٢ ديسمبر ٣١ لألعوام المنتهية في راجعة المالية المالقوائم 

 . ميالدي٢٠٠٥ األول من
 ٢٠٠٥ و٢٠٠٤ يونية للعامين ٣٠ يناير وحتى ١من القوائم المالية المفحوصة للفترتين الممتدتين  

 .ميالدي
 مليون ريال ٢٠٠ مليون ريال سعودي إلى ١٠٠ن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة م 

 .سعودي
 .صورة مصدقة من السجل التجاري 

 



 

٦٢ 

 
 

 تعريف المصطلحات -١١
 
 

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية الهيئة
  

 )األسماك (الشركة السعودية لألسماك األسماكالشركة أو 
  
 مجلس إدارة الشركة مجلسال
  

 fth  بيت االستشارات المالية كتتاباالمدير / المستشار المالي 
  

  سهم١ كتتابالحد األدنى لال
  
حسبما هـو وارد فـي       ضمن أسهم حقوق األولوية    كتتابلال سهم   ٢,٠٠٠,٠٠٠طرح   كتتاباال

 النشرة
  

هجري  ٣/١/١٤٢٧ إلى   ميالدي ١/٢٠٠٦/ ٢١ الموافق    هجري ١٢/١٤٢٦/ ٢١ من كتتابالافترة 
 ميالدي ٢٠٠٦/ ٢/٢الموافق 

  
 هذا الطرح سيتم بيعها في اكتتابسهم  ٢,٠٠٠,٠٠٠ كتتاباالسهم أ

  
  ريال سعودي٥٠كل منها اإلسمية لقيمة الهم عادي مدفوعة بالكامل  س٢,٠٠٠,٠٠٠  القائمةاألسهم

  
 المساهمين المسجلة أسماؤهم حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية المكتتبين

  
 جميع التواريخ الهجرية الواردة في النشرة حسب تقويم أم القرى التواريخ الهجرية

  
  المساهميناكتتابمبالغ تلم لسبنك المال كتتابالبنك المستلم لال

  
 )األسماك(إدارة الشركة السعودية لألسماك  اإلدارة

  
  ريال سعودي٧٥ كتتابسعر اال

  
  في عدد أسهمه لكل سهم بمثلهكتتابيحق لكل مساهم مقيد في تاريخ األحقية اال حقوق اإلصدار

 


