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الشركة السعودية لألسماك                                       
م0215تقرير مجلس اإلدارة للمساهمين للعام المالي                                        

م 11/10/0215م الى 1/1/0215للفترة من                                        
 

 اإلخوة المساهمون الكرام:
ساب الدخل عن السنة يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لألسماك أن يقدم للسادة المساهمين الكرام التقرير المالي السنوي عن نشاط الشركة ومركزها المالي وح

 .مشفوًعا بالقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات ة( من النظام األساسي للشرك11، 31، 35ه المواد )م وفًقا لما تنص علي13/31/1035المالية المنتهية في 
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 التأسيس واألهداف:

هــ، 5/1/3003وتـاري   7م كشركة مساهمة سـعودية بموجـب المرسـوم الملكـي الكـريم رقـم م/3813هـ الموافق 3003الشركة السعودية لألسماك عام  تتأسس
 % من رأسمالها، ويساهم بالنسبة المتبقية القطاع الخاص السعودي.00ولة بنسبة وتساهم الد

األنظمــة  حــدود تهــدا الشــركة إلــا ســيد األســماك واســتامار الاــروة المائيــة الحيــة فــي ميــاو المملكــة العربيــة الســعودية وىيرهــا مــن الميــاو الدوليــة األخــر  فــي
افة إلـا اسـتزراع األحيـال المائيـة وكـصلك تسـنيعها وتسـويقها فـي الـداخل والخـارل وتقـديم المـأكولت البحريـة المطهيـة والقـوانين وفقًـا لمـا تسـم  بـه أنظمـة المملكـة إ ـ

 واستزراع الربيان وتسدير األسماك واستيراد أعالا الربيان ومواد التنظيا والتعبئة.

تســاهم بــدور فعفــال فــي دعــم القتســاد الــوطني والرتقــال بمســتو  جــودة لقــد أســبحت الشــركة مــن كبريــات الشــركات المتكاملــة فــي قطــاع المنتجــات البحريــة و 
 المنتجات البحرية، وتنظر إلا المستقبل بنجاح كبير لتعزيز موقعها الريادي في األسواق المحلية والعالمية.

نوي عـن نشـاط الشـركة ومركزهـا المـالي وحسـاب الـدخل عـن هصا ويسر مجلس إدارة الشـركة السـعودية لألسـماك أن يقـدم للسـادة المسـاهمين الكـرام التقريـر المـالي السـ
 .من النظام األساسي للشركة مشفوًعا بالقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات (35، 31، 11)وفًقا لما تنص عليه المواد  م13/31/1035السنة المالية المنتهية في 

 

 نشاط الشركة:

ي مياو المملكة العربية السعودية وىيرها من المياو اإلقليمية والدولية في حدود األنظمة والقوانين المتبعة واستامار الاروة المائية الحية ف سيد األسماك
الربيان وتعبئة وحفظ  بهصا الشأن وكصلك تسنيعها وتسويقها في الداخل والخارل وفًقا لما تسم  به أنظمة المملكة وتقديم المأكولت البحرية المطهية واستزراع

 عالا الربيان وموادابيان والمنتجات البحرية األخر  و والتجزئة في األسماك والر  ألسماك والربيان وسيد وتسويق أسماك الزينة وتجارة الجملةوتعليب ا
االتنظي  
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 :م 0215/0212ام لك إلى اإليرادات اإلجمالية لعونسبة ذ اتوفيما يلي بيان بحجم أعمال مبيعات الشركة بالنسبة لنوع المبيع

 
 النسبة م0212المبيعات  النسبة م0215المبيعات  ليالت النشاط حسب المنتجتح

 %2, 5100110,15 %1, 51020,0,11 األسماك مبيعات
 %15 1202000152 %00 15005,0155 الربيان مبيعات
 %5  ,1010112 %, 1025,0211 وأخرى المصنعات مبيعات

 %122  1012501,1, %122 5101,00,21 المجموع

 
 م0212/ م0215يبين الجدول التالي تحليل اإليرادات حسب طرق البيع لألعوام  كما

 
 %  0212المبيعات  %  0215المبيعات  تحليل النشاط حسب طرق البيع 

 %66.5  5181608810 %58  0181668105    مبيعات التجزئة 
 %18  1188178608 %15  1885008000    مبيعات الجملة 
 %0.5  186518000 %6  580018010 الجوالة مبيعات السيارات 
 %0   -  %0   -  مبيعات التصدير 

    1012501,1,    5101,00,21 المجموع 
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 تحليل جغرافي بإجمالي إيرادات الشركة:
م.  1030 / 1035العــام المــيالدي  التــالي إجمــالي إيــرادات الشــركة مــن المبيعــات داخــل المملكــة وخارجهــا خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة بنهايــة يبــين الجــدول

نما تتم عملية البيع خارل المملكة عن طريق التسدير من الشركة م  باشرة.علًما بأن الشركة ل تمتلك أي شركات تابعة خارل أو داخل المملكة، وا 
 %   0212المبيعات  %   0215المبيعات  تحليالت النشاط حسب المنطقة 

 %18  1187118181 %18  1187818011 المنطقة الشرقية 
 %10  1781158151 %16  1080138111 المنطقة الوسطا 
 %11  1588088300 %17  1186618710 المنطقة الغربية 
 %5  188118111 %1  681808615 المنطقة الجنوبية 

   %  122  1012501,1,   %122  5101,00,21 المبيعات المحليةمجموع 
 %0  0 %0  0  مبيعات التسدير

     1012501,1,     5101,00,21 المبيعاتمجموع 

 البيانات المقارنة:

 م )المبالغ بالمليون لاير(1035 –م 1033التالي بيان باألسول والخسوم ونتائج األعمال للشركة خالل السنوات  الجدول يبين
 0215 0212 0211 0210 0211 البيان / السنة
 151 ,01 0,1 ,11 110 الموجودات المتداولة

 111 1,1 151 151 101 الموجودات غير المتداولة
 111 105 101 111 121 المطلوبات المتداولة

 10 12.5 12.5 1.5 11 المطلوبات غير المتداولة
 (51) (21) (21) (22) (21)  صافي األرباح )الخسائر(
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 السياسات المحاسبية:

 لسادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتعليمات السادرة عنهاهناك أي اختالا عن المعايير المحاسبية ا ل يوجد
 التحول للمعايير المحاسبية الدولية :

م،  تطبيق معايير المحاسبة الدولية دفعة واحدة بعـد استكمال 31/07/1031أقــر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في اجتماعه المنعقد في 
 .م للشركات المدرجة في السوق المالية03/03/1037دها من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين علا القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في اعتما

 خطة الشركة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية : 

دارة التنفيصيـة للشـركة للتعاقـد مـع لقبل الوقت المحدد من قبل  الهيئة فقـد تـم توجيـه استعداد المبكر لتطبيق المعايير الدولية ول مان الجاهزية من ال قاالانط
  :أحد بيوت الخبرة المختسة في المجال المحاسبي والمالي لمساعدة الدارو في تنفيص الخطة علا النحو التالي

 مراجعة كافة السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة. -1

 محاسبية الدولية بالمعايير المحاسبية السعودية وبيان أوجه الختالا بينهما.مقارنة المعايير ال -0

 تحديد كافة أوجه التطبيقات المحاسبية المخالفة للمعايير الدولية الواجب تغييرها. -1

 تحديد الاار المالية التي قد تطرأ علا القوائم المالية نتيجة تطبيق المعايير الدولية. -2

 اار السلبية عند تطبيق المعايير الدوليه.آلة المناسبة بما يحقق أقل اتقديم المشور  -5

 و ع الخطة الزمنية الالزمة للتحول. -1

 القوائم الماليه.عداد تقديم التدريب الالزم للموظفين المعنيين ب -,
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 م 0212بعام  م مقارنة0215ملخص بالنتائج المالية لعام 

 

 (-و )التغير + أ 2014 2015 البيــــــان

 
 

 نسبة التغير
 
 

 3,467 79,906 83,373 مبيعات
4% 

 

 8,171 82,712 90,883 تكلفة المبيعات
10% 

 

 *4,704 2,806- 7,510- إجمالي الخسائر 
168% 
 

 - %3.5- %9- نسبة إجمالي الخسائر
- 

 

 3,154- 39,145 35,991 المصاريف البيعية واالدارية والعمومية
 

-8% 

 *1,550 41,952- 43,502- الخسارة من العمليات
4% 

 

 182 2,389 2,571 أعباء مالية
8% 

 

 2,721- 3,552 831 صافي اإليرادات )المصاريف( األخرى
 

-77% 

 *4,453 40,789- 45,242- صافي الخسارة قبل الزكاة 
11% 

 

 354 5,646 6,000 زكاة
6% 

 

 *4,807 46,435- 51,242- صافي الربح / )الخسارة( 
10% 

 

 دة في الخسائرالمبلغ يمال زيا*
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 المصالح في أسهم الشركة:
ل  الجــدول التـالي مســال  المسـاهمين مــن ىيـر أع ــال مجلـس اإلدارة فــي أسـهم الشــركة. علًمـا بأنــه ل توجـد لــد  الشـركة أي أدوات ديــن مسـدرة، كمــا يبـين

 .ة% من أسهم الشرك5يمتلك أي من المساهمين من الجمهور حسة تسل إلا 

 

 اسم المساهم
 م0212عدد األسهم للعام  م0212لملكية للعام نسبة ا

 نهاية السنة بداية السنة نهاية السنة بداية السنة

 13.030.860 13.030.860 %00 %00 سندوق الستامارات العامة

 33.530.503 33.530.503 %13.5 %13.5 سمو األمير / متعب بن عبدالعزيز

 10.633.888 10.633.888 %11.5 %11.5 الجمهور

 51.517.500 51.517.500 %300 %300 اإلجمالي

 

 كما أنه ل يوجد استرداد أو شرال أو إلغال من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.
 

 :سياسة توزيع األرباح

األخـر  وتجنيـب الزكـاة  ة والتكـالياتعتمد سياسـة توزيـع األربـاح فـي الشـركة علـا توزيـع أربـاح الشـركة السـافية فقـط بعـد خسـم جميـع المسـروفات العموميـ 
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% من رأس مال الشركة المدفوع علا المساهمين في حالـة 5% من األرباح السافية لتكوين احتياطي نظامي ام من بعدها يتم توزيع 30المفرو ة شرًعا وتجنيب 
 طريقة سرا األرباح علا المساهمينتحقيق األرباح، تقوم الشركة بتحديد مواعيد و 

 جلس اإلدارة وتصنيف أعضائه وعدد األسهم الخاصة بكل عضو:تكوين م
 

عدد األسهم من  التصنيف اسم العضو
 م1/1/0215

 عدد األسهم
 ملكية األقرباء  نسبة التملك 0215

 من الدرجة األولى
 رئيس مجلس اإلدارة  د/ فهد بن عبدالرحمن العبيكان

 ع و ىير تنفيصي
1106 1106 0.00610%  

 مد الشهريم/ جابر بن مح
 )مماال عن وزارة الزراعة(

 0 0 0 0 ع و ىير تنفيصي

 األستاص/ عبدالعزيز بن حمد العويد
 )ممااًل عن سندوق الستامارات العامة(

 0 0 0 0 ع و ىير تنفيصي

 0 %0.003 0 3000 ع و مستقل االستاذ / محمد عبدالعزيز محمد العبداللطيف
 0 %0.003 3000 3000 ع و مستقل طلحة األستاص/ عبدالعزيز بن عبدالباقي آل

 0 %0.0117 37501 37501 ع و مستقل األستاص/ هيام بن محمد القسيبي
 0 %0.003 3000 3000 ع و مستقل األستاص/ خالد بن إبراهيم المبارك

 0 %0.003 3000 3000 تنفيصيع و  * م/ محمد بن جابر السهلي
 0 %0.003 3000 3000 ع و مستقل لشيخ االستاذ /عبداالله بن صالح بن محمد ال ا

  محمد بن جابر السهلي./  المهندس ادارة الرئيس التنفيصي بسفته ع و مجلس  كبار التنفيصيين بالشركة أسهم عدا)*( ليملك أي من 
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أي مـن أزواجهـم أو أقربـائهم مـن الدرجـة األولـا أيـة وتم تأكد إدارة الشركة بأن جميع أع ـال مجلـس اإلدارة المـصكورين أعـالو وكبـار التنفيـصيين فـي الشـركة ل يملـك 
 م1035م وحتا نهاية عام 1035أسهم أو أدوات دين في الشركة من بداية عام 

 

 5102اجتماعات مجلس االدارة خالل العام 

 
 المجموع 26/10/2015 12/10/2015 27/09/2015 16/6/2015 16/4/2015 23/2/2015 23/2/2015 27/1/2015 االسم

 5/5 بالتمرير بالتمرير بالتمرير عبدالرحمن االعبيكان فهد

 5/5 بالتمرير بالتمرير بالتمرير جابر  محمد الشهري

 5/5 بالتمرير بالتمرير بالتمرير عبدالعزيز حمد العويد

 5/5 بالتمرير بالتمرير بالتمرير عبدالعزيز آل طلحة

 X 5/4 بالتمرير بالتمرير بالتمرير القصيبيهيثم محمد 

 5/5 بالتمرير بالتمرير بالتمرير خالد ابراهيم المبارك

 X 5/3 بالتمرير X بالتمرير بالتمرير عبداالله صالح ال الشيخ

 X 5/4 بالتمرير بالتمرير بالتمرير محمدعبدالعزيز العبداللطيف

 5/5 بالتمرير بالتمرير بالتمرير السهليمحمد جابر 

 
 ل يتم دفع بدل  ح ور  جلسات عن  المحا ر بالتمرير 
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  م:0215قروض خالل العام ال( جلسات بالتمرير 1باإل افة ل )  ( جلسات  5 )  م  لمجلس الدارة عدد1035عدد الجلسات التي تمت لعام 

 نكية:القروض قصيرة األجل والتسهيالت الب -1

 13بلغ رسيد القرض قسير األجل كما في  وقد م1035من البنك األهلي التجاري، ولقد قامت بتجديدو خالل العام  قسير األجل حسلت الشركة علا قرض 
  ، كةالعامل للشر   سعودي( وصلك لتمويل رأس الماللاير 6088088150م : 1030ديسمبر  13لاير سعودي )كما في  6088088150م  1035ديسمبر 

 % سنوياً 1%( م افًا اليه 3.3فوائد بمعدل سايبور ) الشركة تدفع فإن مع البكفقا لالتفاقية و و 

لاير سعود  من البنك األهلي التجاري بلغ قيمة ما تم استخدامه من تلك التسهيالت ما قيمتة  1080838106الشركة علا تسهيالت بنكية بقيمة  كما حسلت
 .الممنوحة  في ودائع بنكية مرهومة لد  البنك مقابل كامل قيمة التسهيالت والتسهيالت ال ال مان الممنوح مقابل القرضلاير سعود  ويتم 7018551831

 :ومستحق األجل  طويلض القر  -0

بلـغ وقـد ، لاير سـعودي مـن سـندوق التنميـة الزراعـي السـعودي لتمويـل توسـعة مزرعـة الحري ـة 3181678111علا قـرض بقيمـة  1008في عام  الشركة حسلت 
 3080308115 مبلغ 1031ديسمبر 13كما في بلغ رسيد القرض لاير سعودي )  3080308115م مبلغًا وقدرو 1035ديسمبر  13رسيد القرض المتبقي كما في 

ائم الماليــــة بقيمــــة والمدرجــــة بــــالقو  (الخبــــر والقطيــــا)ارض ي وهــــلشــــركة ل مجموعــــة ارا ــــي لقــــرضســــداد ال ــــمان تقــــديم القــــرض بــــدون فوائــــد وتــــم و  لاير ســــعودي(
ـــ 3011صو القعــدة  13فــي  قــرضال ســداد ســتحقوقــد الاير ســعودي علــا التــوالي،  183008000لاير ســعودي ،  380008000 م(. 1033أكتــوبر  38هـــ )الموافــق ل

ها مـزارع تربيـة الربيـان ومـا اسـابها مـن نتيجة للظروا التي تمر ب سندوق التنمية الزراعي السعودي لمدة عشرة سنوات مع علا اعادة جدولة الدينالشركة تعمل و 
 . م 1035ديسمبر  13كما في تم تبويب رسيد القرض  من المطلوبات المتداولة و  امراض ادت الا خسائر متراكمة ،

 المبالغ المتبقية برصيد نهاية العام المبالغ المدفوعة وما تم سداده رصيد بداية العام )أصل المبلغ( إيضاح

 6088088150 - 6088088150 قروض قسيرة األجل
 3080308115 - 3080308115 مستحق قروض طويلة األجل
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 العقود مع أطراف ذوي عالقة:

ألي مـن  أو ىير جوهرية مباشـرة أو ىيـر مباشـرة  ل توجد عقود كانت الشركة طرفا فيها وكانت فيها مسلحة جوهريةية لألسماك بأنه الشركة السعودتؤكد  -3
موجبـه أحـد األع ـال أو كبـار او اي شـخص لـه عالقـة بهـم أو تنـازل ب او مـن كبـار التنفيـصيين أع ال مجلس اإلدارة او الرئيس التنفيصي او المـدير المـالي

 .م1035التنفيصيين عن اي راتب او تعويض او تنازل احد مساهمي الشركة عن اي حقوق في األرباح خالل العام المالي 

 

% من قبل سندوق الستامارات العامة وهو هيئة حكومية. وعلية، فتتمال األطراا صات العالقة في الهيئات الحكومية والشركات 00الشركة مملوكة بنسبة  -1
، معامالت الشركة مع األطراا عتياديالفي رأس مالها وكصا أع ال مجلس اإلدارة في سياق النشاط  مؤارةالتي تمتلك الحكومة السعودية أو هـيئتها حسسًا 

 صات العالقة تتمال هصو المعامالت في بدلت ح ور أع ال مجلس الدارة ومنافع الخدمات مع الهيئات الحكومية،
قطعة ارض األرض والمكونتين من  قطعتيمن خالل مكاتبات رسمية مع الشركة بتخسيص  ه 3011رم ان  30قامت وزارة الزراعة في باإل افة الا صلك 

متر مربع وتقع شمال شرق مبنا وزارة  6160كم علا طريق مكة المكرمة بمدينة جدة و قطعة أرض مساحتها  30متر مربع وتقع علا بعد  1،000مساحتها 
الرض للشركة وصلك  قطعتياغ ملكية ومرافق ونقاط للبيع، قامت وزارة الزراعة بالموافقة علا افر  ومبانيالمالية بمدينة الرياض، وصلك بغرض اقامة مكاتب للشركة 

% من اسهم الشركة00ل حاليا نسبة رأس مال الشركة والصي تما حسة الدولة في ا أن  تدرل قيمة تلك األرا ي  منعل  
مل علا صلك في الوقت وقد قامت ادارة الشركة بتكليا أحد المكاتب العقارية المتخسسة بتقييم األرا ي ليقوم بعمل تقييم مناسب لهصو األرا ي وجاري الع
للمساهمين علا صلك. الحالي هصا ولم يتم إدرال هصو األرا ي بالقوائم المالية بعد وصلك لحين استيفال إجرالات نقل الملكية للشركة وموافقة الجمعية العامة  
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 المدفوعات النظامية المستحقة:
 م 0215 للجهات التنظيمية والرقابية بالدولة عن عام  أو المدفوعة امية المستحقةظيوضح المدفوعات الن الجدول التالي

 

 اإليضــاح م0215 البيـــــان

 0215عام العن  مستحقةإجتماعية تأمينات ال يوجد مدفوعة بالكامل و  0215التأمينات الخاصة بالعام  380618103 المؤسسة العامة للتأمينات

 جزء منها مستحقات عن سنوات سابقة 3383878117 الزكاة

 0215العام  مستحقة عنوتأشيرت أتكاليف رسوم جمركية ال يوجد مدفوعة بالكامل و   381178678 تكاليا تأشيرات ورسوم حكومية

أ " الفقرة " لمخالفة  02مبلغ و ، من نظام السوق المالية  1ألف لاير لمخالفة الفقرة " أ " من المادة  02مبلغ  608000 ىرامة مالية من هيئة السوق المالية
 ، تم سدادها بالكامل الفقرة " أ " منلمخالفة  02مبلغ و ،  من قواعد التسجيل واإلدراج 22من المادة 

 بأحد موانئ جازان مستحق بالكامل 1إيجار رصيف رقم  388118731 المؤسسة العامة للموانئ

 

 مستحقات مصلحة الزكاة:

 لاير -المبلغ  البيــــــــان

 ل يوجد ربط نهائي م1031إلي عام  م1030كوي عن عام المتبقي من اإلقرار الز 

 583878117 م1030عن عام  المقدرالمبلغ المستحق 

 680008000  م1035عن عام  المقدرالمبلغ المستحق 
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 الئحة حوكمة الشركات:

لتـي تحــرص الشـركة علـا تطبيقهــا وتفعيلهـا لحمايـة حقــوق الشـركات الســادرة مـن هيئـة الســوق الماليـة مـن المبــاد  الهامـة ا تعتبـر األحكـام الـواردة بالئحــة حوكمـة
العمليــة ومــن خــالل األحكــام الــواردة فــي النظــام األساســي للشــركة ولئحــة  المســاهمين وحقــوق ومكتســبات الشــركة. وتطبــق الشــركة هــصو األحكــام مــن خــالل الممارســة

 حوكمة الشركات الخاسة بالشركة ولوائ  الشركة األخر .

 بتطبيق كافة المواد الواردة بالئحة حوكمة الشركات عدا البنود الموضحه أدناه :وقد قامت الشركة 

 التي التنطبق أسباب عدم التطبيق البيـــــان
لم يقم أي من ألاشخاص ذوي الصفة الاعتبارية   املادة السادسة: حقوق التصويت الفقره )د(

 باإلفصاح عن سياستهم في التصويت.
سات وإلاجراءات املتعلقة املادة الثامنة: السيا

 باإلفصاح
الشركة ملتزمة بسياسات إلافصاح وقواعد التسجيل وإلادراج الصادرة عن هيئة السوق املالية. وجاري 

  العمل على أعداد سياسات إفصاح وإجراءاته إلاشرافية بشكل مكتوب

 وجاري العمل على أعداد سياسات مكتوبة بخصوص تلك الفقرات.  4 -3 -2 -1الفقرة )هـ(  املادة العاشرة: الوظائف ألاساسية ملجلس إلادارة

* الفقرة )و( الالتزامات مستمرة ضمن قواعد التسجيل وإلادراج والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن 

هيئة السوق املالية والئحة حوكمة الشركة الخاصة بها. والشركة ملتزمة بتلك ألانظمة واللوائح. وجاري 

   سياسات إفصاح وإجراءاته بشكل مكتوب. العمل على أعداد

فال ينطبق على وضع  5أما الفقرة )هـ( البند رقم 

 الشركة.

 
 

 م1035أهم األحداث التي حسلت في عام 
 .م 1030/31/13م ، الشركة السعودية لألسماك تعلن عن نتائج قوائمها المالية اإلدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 33/03/1035بتاري   -3
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 .م ، الشركة السعودية لألسماك تعلن عن آخر التطورات استخدام المتحسالت من إسدار أسهم حقوق األولوية13/3/1035بتاري   -1

 )اانا عشر شهرًا(. 1030-31-13م ، الشركة السعودية لألسماك تعلن عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 13/03/1035بتاري   -1

 )اانا عشر شهرًا(. 1030-31-13ي م  ، الشركة السعودية لألسماك تعلن عن  إعالن إلحاقي من الشركة السعودية لألسماك بخسوص النتائج المالية األولية للفترة المنتهية ف11/03/1035بتاري   -0

 )اانا عشر شهرًا(. 1030-31-13بخسوص النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في  م ، الشركة السعودية لألسماك تعلن عن اعالن تسحيحي من الشركة السعودية لألسماك01/01/1035بتاري   -5

 م. 1035/03/13م ،  الشركة السعودية لألسماك عن نتائج قوائمها المالية اإلدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 33/01/1035بتاري   -6

 م13/31/1030ك تعلن عن النتائج المالية السنوية المنتهية في الشركة السعودية لألسما م ،15/01/1035بتاري   -7

 م 1035/01/11م ، الشركة السعوديه لالسماك تعلن عن نتائج قوائمها المالية اإلدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 30/01/1035بتاري       -1

 م 1035/01/11في  لألسماك بخسوص نتائج القوائم المالية الدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهيةإعالن تسحيحي من الشركة السعودية م ، 33/01/1035بتاري       -8

  م ، الشركة السعودية لألسماك تعلن لمساهميها إلا ح ور اجتماع الجمعية العامة ىير العادية )الجتماع الول(.31/01/1035بتاري   -30

 لألسماك تعلن اعالن تسحيحي بخسوص دعو ة مساهميها إلا ح ور اجتماع الجمعية العامة ىير العادية )الجتماع الول(. م ، الشركة السعودية35/01/1035بتاري   -33

 . م ، الشركة السعودية لألسماك عن إنشال وتشغيل مسنع تجهيز الربيان والسماك والمشتريات بالحري ة03/00/1035بتاري   -31

 .م 1035/01/13تعلن عن نتائج قوائمها المالية اإلدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في لألسماك م، الشركة السعودية 07/00/1035بتاري   -31

 العامة ىير العادية.م ، الشركة السعودية لألسماك تعلن عن نتائج الجمعية 38/00/1035بتاري   -30

 )االاة اشهر(. 13-01-1035م ، الشركة السعودية لألسماك عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 13/00/1035بتاري   -35

 م ، الشركة السعودية لألسماك تعلن عن تطورات استخدام المتحسالت من إسدار أسهم حقوق األولوية.11/00/1035بتاري   -36

 م الشركة السعودية لألسماك تعلن عن  اخر تطورات استخدام المتحسالت من إسدار أسهم حقوق األولوية.00/05/1035بتاري   -37

 . 1035/00/10نتائج قوائمها المالية اإلدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في م ، الشركة السعودية لألسماك تعلن عن 30/05/1035بتاري   -31

http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwN_D38LA09vV7NQP8cQQ_dgE6B8JJK8QbCpgYGniU9YiLOPu7GBgQGKbndDS0Og7uBAy1AjRyMDL3M03e4BYaYg3cFGwQFexgaeRiTZjSbvbE5At59Hfm6qfkFuaGhEuaMiALMxtL8%21/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTjBDVlJJNDIwT0hPODBJS0U2VU5BVDFHUzQ%21/?x=1&ANNOUNCEMENT_NO=37974
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 م 1035/05/13لشركة السعودية لألسماك تعلن عن نتائج قوائمها المالية اإلدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في ام ، 08/06/1035بتاري   -38

 م. 13/05/1035إعالن تسحيحي من الشركة السعودية لألسماك بخسوص نتائج القوائم المالية الدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في م 30/06/1035بتاري   -10

 م  1035/06/10تعلن الشركة السعودية لألسماك عن نتائج قوائمها المالية اإلدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في م، 01/07/1035بتاري   -13

 .)ستة اشهر( 1035-06-10تعلن عن  النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في م ،  الشركة السعودية لألسماك  10/07/1035بتاري   -11

 . تطورات استخدام المتحسالت من إسدار أسهم حقوق األولويةم ، الشركة السعودية لألسماك تعلن عن 10/07/1035بتاري   -11

 رعة الربيان بالحري ة.اخر تطورات مشروع مز  م ، الشركة السعودية لألسماك تعلن  عن08/01/1035بتاري   -10

 م)ستة اشهر(.10/06/1035إعالن تسحيحي من الشركة السعودية لألسماك بخسوص النتائج المالية الولية للفترة المنتهية في م 08/01/1035بتاري   -15

 م  1035/07/13ة للفترة المنتهية في الشركة السعوديه لالسماك  تعلن عن نتائج قوائمها المالية اإلدارية المعدة من قبل الشركم ،30/01/1030بتاري   -16

 الشركة السعودية لألسماك تعلن عن اخر تطورات في خطاب سندوق الستامارات العامة . م ، 13/01/1035بتاري   -17

 م. 1035/01/13في نتائج قوائمها المالية اإلدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية   م، الشركة السعودية لألسماك تعلن عن30/08/1035بتاري   -11

 .م  1035/08/10الشركة السعوديه لالسماك  تعلن عن نتائج قوائمها المالية اإلدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في م 07/30/1035بتاري   -18

 .)تسعة اشهر(  1035-08-10الشركة السعودية لألسماك تعلن عن  النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في م ، 13/30/1035بتاري   -10

 .الشركة السعودية لألسماك تعلن عن تطورات استخدام المتحسالت من إسدار أسهم حقوق األولوية م ، 13/30/1035بتاري   -13

 م  1035/30/13الشركة السعوديه لالسماك  تعلن عن نتائج قوائمها المالية اإلدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في م ، 30/33/1035بتاري   -11

 م10/33/1035م ، الشركة السعودية لألسماك تعلن عن  نتائج القوائم المالية الدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 30/31/1035بتاري   -11

 طاقة وبعض الخدمات الخر الشركة السعودية لألسماك تعلن  عن تأاير قرار مجلس الوزرال الخاص بتعديل أسعار منتجات ال  م ،18/31/1035بتاري  
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 : وفيما يلي أسماء ومؤهالت ونبذة مختصرة لخبرات أعضاء مجلس اإلدارة

 المؤهالت والخبرات الجنسية االسم
 بن عبدالرحمن العبيكان د. فهد

 )رئيس مجلس اإلدارة(
يشــغل حالًيـــا منســـب رئـــيس  م،1030حســل علـــا شـــهادة الــدكتوراو مـــن جامعـــة اإلمــام محمـــد بـــن ســـعود اإلســالمية فـــي العـــام  سعودي

 مجلس إدارة مجموعة العبيكان لالستامار وع و مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات.
 م/ جابر بن محمد الشهري
 ممااًل عن وزارة الزراعة

هــ تـدرل 3006كيـة عـام حاسل علا شهادة الماجستير في العلوم الزراعية مـن جامعـة أريزونـا بالوليـات المتحـدة األمري سعودي
يــه خبــرة عمليــة علميــة طويلــة ومتنوعــة حاســل علــا دورات تدريبيــة دريــة والميدانيــة بــوزارة الزراعــة لفــي الوظــائا اإلدا

ـــروة الســـمكية،  ـــل الـــوزارة لشـــؤون الا ـــا وكي ـــد مـــن المناســـب القياديـــة ويشـــغل حالًي ـــة، شـــغل العدي ـــة وخارجي متعـــددة داخلي
ة، ومكلــا أيً ــا وكيــل الــوزارة لشــؤون األبحــاث والتنميــة الزراعيــة، ومماــل الــوزارة فــي والمتحــدث الرســمي لــوزارة الزراعــ

 فريق التفاوض لمنظمة التجارة العالمية.
( سـنة فـي مجـال الاـروة السـمكية واسـتزراع 11م خبـرة )3815قسم الحيوان عـام  –حاسل علا بكالوريوس كلية العلوم  سعودي م/ محمد بن جابر السهلي

لمائيــة عمــل بــوزارة الزراعــة مــدير عــام المــزارع الســمكية بالمملكــة كمــا عمــل عــدة شــركات فــي مجــال اســتزراع األحيــال ا
األحيــال المائيــة لديــه خبــرة عمليــة متنوعــة بــين القطــاع الحكــومي والقطــاع الخــاص والشــركات المســاهمة. حاســل علــا 

نتاجية داخلية وخارجية.دورات تدريبية متعددة داخلية وخارجية وع و بجمعيات في الاروة الس  مكية علمية وا 
 األستاص/ عبدالعزيز بن حمد العويد

 )ع و مجلس اإلدارة(
قسـم الدراسـات بسـندوق ب بالرياض، وعمل م من جامعة الملك سعود3813علا شهادة الهندسة الكيميائية عام  حاسل سعودي

 التنمية السناعية.
األستاص/ عبدالعزيز بن عبدالباقي آل 

 طلحة
 بات المساعد في شركة أرامكو.اسل تخسص محاسبة، وعمل مراقبًا للححاسل علا بكالوريوس إدارة األعما ديسعو 

 األستاص/ خالد إبراهيم المبارك 
 )ع و مجلس اإلدارة(

م مــن جامعــة الملــك ســعود بالريــاض. شــغل منســب 3810حاســل علــا شــهادة البكــالوريوس فــي العلــوم الزراعيــة عــام  سعودي
المحاسيل في شركة ألبان السافي، كما شغل منسب مدير عام شركة الخريا للمشاريع الزراعية مـن عـام  مدير إدارة

 م.3881م إلا عام 3885
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 األستاص/ هيام بن خليفة القسيبي
 )ع و مجلس اإلدارة(

ا. ويشــغل حالًيــا م مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بريطانيــ3881حاســل علــا شــهادة البكــالوريوس فــي العلــوم اإلداريــة عــام  سعودي
م كمـا 1000منسب نائب المدير العام ومدير العمليات في شركة خليفة القسيبي للغوص والخدمات البحريـة منـص عـام 

 م.1000خليفة عبدالرحمن القسيبي القاب ة منص عام  ةيشغل منسب ع و مجلس إدارة شرك
 محمد عبدالعزيز محمد العبداللطيااألستاص/ 

 )ع و مجلس اإلدارة(
، وقد عمل مستشـاًرا فـي تمويـل الشـركات فـي هيئـة السـوق الماليـة بكالوريوس اقتساد زراعيحاسل علا الشهادة الجامعية  عوديس

 وكصلك محلل مالي سابًقا في مؤسسة النقد العربي السعودية.
عبدالله بن سال  بن محمد ال األستاص/ 

 الشي 
 )ع و مجلس اإلدارة(

ـــا درجـــة البكـــالو  سعودي ـــد عـــن ماجســـتير ادارة اعمـــالوريوس حاســـل عل ـــة متنوعـــة تزي ـــرة عملي ـــه خب ـــين القطـــاع  10، لدي ـــا ب عاًم
 الحكومي والشركات المساهمة.

 
 مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى:

 
 اسم الشركة المساهمة الغير مدرجة  اسم العضو

 الدريس،  لالستامار نالعبيكا مجموعة العبيكان عبدالرحمن بن فهد. د

 المركز الدولي البحري , شركة السخور المرجانية ,شركة اروات البحار السعودية م/ محمد بن جابر السهلي

 شركة رخال لالستامار الزراعي األستاص/ محمد عبدالعزيز محمد العبداللطيا

 ل التعليميةالعطاة شرك , شركة اليسر للتقسيط األستاص/ عبدالله بن سال  بن محمد ال الشي 
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 لجنة المراجعة:
السياســات المنظمــة ألعمــال اعتمــاد م علــا 31/0/1031هـــ الموافــق 1/6/3010المنعقــد بتــاري   31الجمعيــة العامــة ىيــر العاديــة فــي اجتماعهــا رقــم  تأقــر 

 عنه مجلس اإلدارة واللجان المنباقة

 تألفت لجنة المراجعة من األع ال التالية أسماؤهم:تو  

 )ع و مجلس إدارة مستقل. رئيس اللجنة( تاص/ عبدالعزيز بن عبدالباقي آل طلحة األس -3
 )ع و مجلس إدارة مستقل(  األستاص/ هيام بن محمد القسيبي  -1
 (ع و مجلس إدارة مستقل)  األستاص/ عبداألله بن سال  آل الشي  -1

 م 10/30/1030جلس الا  تاري  ع و من خارل الم                                                       
 م 30/33/1030ع و من داخل المجلس من تاري                                                         

  م30/33/1030 اللتحاق تاري األستاص / محمد علي العطيفي                )مختص مالي واداري(  -0
 

 للجنة المراجعة المسؤولياتالمهام و 

جـــرالات المراجعـــة هـــي مســـاعدة مجلـــس اإلدارة فـــي القيـــام بمهـــامهم بمراقبـــة إجـــرالات التقـــارير الماليـــة، نظـــام الرقابـــة الداخليـــة للتقـــارير الماليـــة، و  لجنـــة مهمـــة ا 
مـال لت ـارب المسـال ، المراجعة وكصلك إجرالات الشركة في مراقبة اللتزام فـي األنظمـة والقـوانين، وتـم تأسيسـها للقيـام بهـصو المهمـات عنـدما يكـون هنـاك احت

 وإلسدار التقارير المالية. وتشمل مهمات لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي:

 دارة.اإلشراا علا إدارة المراجعة الداخلية في الشركة؛ من أجل التحقق من مد  فاعليتها في تنفيص األعمال والمهمات التي حددها لها مجلس اإل .3
 تقرير مكتوب عن رأيها وتوسياتها في شأنه. دراسة نظام الرقابة الداخلية وو ع .1
 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيص اإلجرالات التسحيحية للملحوظات الواردة فيها. .1
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 التوسية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفسلهم وتحديد أتعابهم، ويراعا عند التوسية بالتعيين التأكد من استقالليتهم. .0
 ابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارل نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أانال قيامهم بأعمال المراجعة.مت .5
بدال ملحوظاتها عليها. .6  دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وا 
 دراسة ملحوظات المحاسب القانوني علا القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها. .7
بدال الرأي والتوسية في شأنها. .1  دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عر ها علا مجلس اإلدارة وا 
بدال الرأي والتوسية لمجلس اإلدارة في شأنها. .8  دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وا 
 

 :الصالحيات
 خول مجلس إدارة الشركة لجنة المراجعة بالسالحيات التالية:

 من حق الطالع علا المستندات والواائق المتعلقة بعمل اللجنة ومقابلة ومساللة الموظفين في الشركة. الممنوحة لألع ال والرئيسالسالحيات  .3
 الستعانة بأي استشارات قانونية أو مهنية خارجية ومستقلة، علا نفقة الشركة، عندما تر  اللجنة أنه من ال روري الحسول عليها. .1
 ك  رورًيا.ين لح ور اجتماعاتها إصا رأت صلدعوة أية أشخاص آخر  .1

 

  5102جلسات لجنة المراجعة خالل العام 

 
 المجموع 00/01/6102 01/10/6102 00/12/6102 02/10/6102 62/10/6102 62/10/6102 االسم

 6/6 عبد الباقي أل طلحةعبدالعزيز

 x 6/5 هيثم محمد القصيبي

 6/6 لح آل الشيخعبداالله بن صا

 6/6 محمد علي العطيفي

 (  جلسة 1)  م  0215عدد جلسات لجنة المراجعة لعام 
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 لجنة الترشيحات والمكافآت
ة المراجعة م علا اعتماد مهام وعمل لجن31/0/1031ه الموافق 1/6/3010المنعقد بتاري   31أقرت الجمعية العامة ىير العادية في اجتماعها رقم 

 ولجنة الترشيحات والسياسات المنظمة ألعمال مجلس اإلدارة واللجان المنباقة عنه 

 -لجنة الترشيحات والمكافآت من األع ال التالية أسمائهم: تألاتو 

 م30/33/1030من تاري   (ورئيس لجنة األستاص/ خالد بن إبراهيم المبارك        )ع و مجلس إدارة مستقل (3
  ) ع و مجلس ادارة ىير تنفيصي (         العزيز حمد العويدالستاص / عبد (1
 )ع و مجلس إدارة مستقل(      األستاص/  هيام بن محمد القسيبي  (1

 
 لجنة الترشيحات والمكافآتالمسؤوليات مهام 

 تشمل مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي:

جلس وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشي  أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرا الترشي  لع وية المبالتوسية لمجلس اإلدارة  .3
 واألمانة.

عداد وسا للقدرات والمؤهالت المطلوبة لع وية مجلس اإلدارة، المراجعة السنوية لإل .1 حتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لع وية مجلس اإلدارة وا 
 يد الوقت الصي يلزم أن يخسسه الع و ألعمال مجلس اإلدارة.بما في صلك تحد

 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوسيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. .1
 تحديد جوانب ال عا والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مسلحة الشركة. .0
 ستقلين، وعدم وجود أي تعارض مسال  إصا كان الع و يشغل ع وية مجلس إدارة شركة أخر .التأكد بشكل سنوي من استقاللية األع ال الم .5
 األدال. رطش معاييرو ع تلك السياسات استخدام و ع سياسات وا حة لتعوي ات ومكافآت أع ال مجلس اإلدارة وكبار التنفيصيين، ويراعا عند  .6
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 لجنة الترشيحات والمكافآت صالحيات
        اإلطالع علا المستندات والواائق المتعلقة بعمل اللجنة، ومقابلة ومساللة الموظفين ب ةالشركة لجنة الترشيحات والمكافآت السالحي ول مجلس إدارة/ خ3

 والعاملين بالشركة.    
 ها شركات األبحاث، وصلك لمساعدتها في الستعانة بأي استشارات قانونية أو مهنية خارجية، علا نفقة الشركة، فيما يخص مهامها وواجباتها بما في/ 1    

 تحديد معايير اختيار المرشحين لع وية مجلس اإلدارة علا سبيل الماال.        
 

   5102 جلسات لجنة الترشيحات خالل العام

 

 االسم 
17 00 01 

 المجموع
52/10/5102 00/01/6102 01/00/6102 

 3/3 خالد ابراهيم المبارك  

 X 3/2 د القصيبيهيثم محم

 X 3/2 محمد جابر السهلي

 ( جلسات  1 )   م0215عدد الجلسات  لعام 
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 اللجنة التنفيذية
 -تتألا اللجنة التنفيصية من األع ال التالية اسماؤهم:

 سعادة الدكتور فهد بن عبدالرحمن العبيكان             رئيسا

 ع وا               سعادة األستاص عبدالعزيز بن حمد العويد

 سعادة األستاص هيام بن محمد القسيبي                ع وا

 سعادة األستاص عبدالعزيز بن عبدالباقي آل طلحة        ع وا

 سعادة المهندس محمد بن جابر السهلي                ع وا

 سعادة الستاص خالد ابرايم المبارك                      ع وا 
 

 المسؤولياتالمهام و 
 مراجعة السياسات واألهداا الستراتجية للشركة واإلشراا علا تنفيصها. .3
 مراجعة التقارير والخطط المالية قبل تقديمها للمجلس. اعتماد جدول أعمال اجتماعات المجلس. .1
 مراقبة أدال عمل الشركة بسفة شهرية. وأدال الرئيس التنفيصي وفريق اإلدارة العليا. .1
 نود النفقات من رأس المال بما يزيد علا الحدود المتفق عليها.بئي لالعتماد النها .0
جرالات مجلس اإلدارة. .5  مراقبة تنفيص سياسات وا 
 اعتماد حدود القتراض للشركة. .6
ارض مع أحكام النظر والعتماد بالنيابة عن مجلس اإلدارة للسياسة الستامارية للشركة، بما في صلك معامالت الستامار والقتراض، وبما ل يتع .7

 الشريعة اإلسالمية.
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 الصالحيات  - أ

 حول مجلس إدارة الشركة اللجنة التنفيصية السالحيات التالية:
 عمل اللجنة، ومقابلة ومساللة الموظفين والعاملين بالشركة.بالسالحيات الممنوحة لألع ال والرئيس حق الطالع علا المستندات والواائق المتعلقة  .3
ات قانونية أو مهنية خارجية، علا نفقة الشركة، فيما يخص مهامها وواجباتها بما فيها شركات األبحاث، وصلك لمساعدتها في الستعانة بأي استشار  .1

 اتخاص قراراتها.

 
 5102جلسات اللجنة التنفيذية  خالل العام 

 الجلسات االسم  
 فهد العبيكان 

 ال يوجد
 عبداللعزيز حمد العويد

 هيثم محمد القصيبي

 الد ابراهيم المبارك خ

 محمد جابر السهلي

 
 اللجنة الفنية

 -تتألا اللجنة من أع ال مجلس اإلدارة التالية أسماؤهم:
 سعادة األستاص عبد العزيز بن حمد العويد                      رئيسا
 سعادة األستاص هيام بن محمد القسيبي                        ع وا

 ع وا                محمد بن جابر السهلي          سعادة المهندس    



- 24 - 

 

 الفنية مسئوليات اللجنة
 مراجعة العروض الفنية المقدمة ومنها على سبيل المثال ال الحصر:

 مشاريع استزراع الروبيان واألسماك المفتوحة والمغلقة. .3
 مشاريع تسنيع األعالا. .1
 مسانع تسنيع وتجهيز األسماك والروبيان. .1
 يث محالت الشركة.مشاريع تحد .0
 دراسة النشاط التجاري. .5
 دراسة األمن الحيوي لستزراع الروبيان. .6
 دراسة مو وع القروض المطلوبة للشركة في مجال الستزراع. .7
 دراسة أنظمة الستزراع. .1
 تقديم التوسيات للجنة التنفيصية فيما يتعلق بتعيين الكفالات وتدريبها في مجال الستزراع. .8

 للجنة التنفيصية حول إنشال شركات للسيد.تقديم التوسيات   .30
 التوسية للجنة التنفيصية حول المشاريع الفنية. .33
 الحسول علا استشارات موظفي الشركة أو من جهات خارجية. .31

 
 االستقاللية:

 يمكن للع و أن يكون ع وًا في أي لجان أخر  يكونها مجلس اإلدارة. .3
 أن ل يستفيد الع و من أي عقود تتعلق بالشركة. .1
 ليس له أي عالقة مالية مع أي من المديرين التنفيصيين بالشركة. .1
 سلة قرابة من الدرجة األولا أو الاانية مع المديرين الموجودين بالشركة.بأي مت ل ي .0
 أل يكون ع وًا في لجان أخر  منافسة للشركة. .5
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 5102جلسات اللجنة  الفنية خالل العام 

 المجموع 6/1/6102 01/12/5102 10/12/5102 52/10/5102 االسم

 4/4 عبداللعزيز حمد العويد

 4/4 هيثم محمد القصيبي

 4/4 محمد جابر السهلي

 جلسات (  0بلغ عدد الجلسات   )

 م0215اإلفصاح عن التعويضات والمكافآت في تقرير مجلس اإلدارة لعام 
 

أعضاء المجلس  البيان
 التنفيذيين

مجلس غير أعضاء ال
 التنفيذيين/ المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين بمن فيهم 
 المدير المالي والرئيس التنفيذي.

 183078100 0 0 الرواتب والتعوي ات
 178000 1558000 108000 البدلت 

 0 0 0 المكافآت الدورية والسنوية
 0 0 0 الخطط التحفيزية

 0 0 0تعوي ات أو مزايا عينية أخر  تدفع 
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 شهري أو سنوي بشكل
 

 :  هيئة السوق المالية مخالفات من
 رافية أو تنظيمية أو ق ائية أخر لاير ل ىير. ول يوجد أي عقوبات من جهات إش ألا ونستمالية قدرها ات وهي ىرام

 عالمة الجودة
في جميع مراحله والصي يتم تسويقه تحت العالمة التجارية األسماك حيث  تولي الشركة الجودة جل اهتمامها وتعتبرها من األولويات األساسية لجودة وسالمة اإلنتال

( صات العالقة بجودة المنتج وسالمة 1005- 11000) ISOيتم الرسد والتفتيش المستمر في جميع مراحل اإلنتال والتسنيع، حيث حسلت الشركة علا شهادة 
 إجرالات التسنيع.

 
 م 0215البيانات المالية للعام 

 ز الماليالمرك/1
 الموجودات المتداولة:

 م.0103( لاير في عام 18081888166( لاير مقارنة بمبلغ )15187158101م مبلغ )5103بلغ إجمالي الموجودات المتداولة في عام 
 لمطلوبات:

م أي بارتفاع  قدرو 0103م ( لاير في عا3181818015م مقارنة بمبلغ )5103( لاير في عام 3080318501بلغت أرسدة الموردين التجاريين مبلغ )
 %.03ما نسبته ( 387308331)

 حقوق المساهمين:
 م 0103لاير لعام  (15583118671( لاير مقارنة بمبلغ )10188038567)م 5103بلغت حقوق المساهمين بنهاية عام 
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 المبيعات:/ 0
( لاير بنسبة قدرها 180668716م بزيادة قدرها )1030لاير العام  (7888058871( لاير مقارنة بمبلغ )1181718708م )1035بلغت قيمة المبيعات في عام 

 %(. يعود سبب اإلرتفاع لتفعيل سياسة تحفيز جهاز المبيعات.0)

 المخزون:/ 1
لاير  (188108110وقدرو )م بانخفاض 1030لاير لعام  (1881318571)بمبلغ لاير مقارنة ( 1081818701م مبلغ )1035بلغ رسيد المخزون في نهاية عام 

 . البقعة البي ال مزرعة الشركة بالحري ة  بفيروس اسابه  (% ويعود سبب اإلنخفاض إلي11وبنسبة قدرها )

 أسباب تحقيق الشركة لخسائر تشغيلية/ 2
عن النتال من نهاية مزرعة بمرض البقعة البي ال وتوقا المزرعة الروبيان  اسابةبشكل رئيسي الا م 1035تعز  الخسائر التشغيلية للشركة خالل العام 

 . مما اد  الا انخفاض حجم مبيعات الشركة وبالتالي انخفاض الربحية وتحمل الشركة النفقات الاابتة للمزرعة بدون انتال 1035النسا الول من عام 

 م0215مراجعي الحسابات لعام تقرير 
 ساس التحفظا

المرفقة ، تواجه الشركة تحديات كبيرة لتحقيق هامش رب  وأرباحًا تشغيلية تمكنها من تغطية تكاليفها المباشرة علا  ( بالقوائم المالية3كما هو مبين في اي اح رقم )
% من رأس المال. هصو النتائج السلبية المستمرة ، تعطا مؤشرا هاما علا 61مد  السنوات الما ية . وقد أد  صلك أن بلغت الخسائر المتراكمة للشركة حوالي 

استرداد القيمة الدفترية جود انخفاض في القيمة الستردادية لموجودات الشركة المتعلقة مباشرة بالتشغيل والنتال ، لم نتمكن من التحقق من امكانية و  ةامكاني
 .أار الهبوط في قيمة تلك األسول ، أن وجد ، علا إجمالي األسول وسافي دخل الفترة تحديد لألسول المتعلقة بالتشغيل ، وبالتالي
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  :رأي متحفظ
 :وفي رأينا ، وبأستانال تأاير ماورد في فقرة أساس التحفظ اعالو، فأن القوائم المالية المصكورو أعالو ككل

م ونتائج اعمالها وتدفقاتها النقدية والتغيرات في 1035ديسمبر  13بعدل من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة السعودية لألسماك كما في  تظهر
ق مع متطلبات نظام الشركات حقوق المساهمين للسنة المنتهية في صلك التاري  وصلك وفقا لمباد ل المحاسبة المتعارا عليها في المملكة العربية السعودية.تتف

 .والنظام الساسي للشركة فيما يتعلق بأعداد وعرض القوائم المالية

 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:
الرقابة الداخلية للشركة التزام كافة إدارات الشركة بتطبيق اللوائ  واإلجرالات المعتمدة لد  الشركة. كما أن  تو   نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجرالات

بدال أي مالحظات والتحقق من أرنست ويونغالشركة قامت بتعيين مراجع داخلي وهو مكتب ) ( بهدا اإلشراا علا نظام المراجعة الداخلية الموجود بالشركة وا 
 .ولتوجد نتائج جوهرية يت منها تقرير المراجع الداخلي  ير المحاسبية واإلدارية وهو يقدم تقاريرو إلا مجلس اإلدارة بشكل مستمرتطبيق المعاي

 
 الخطط والقرارات المهمة:

 -وتشمل التوقعات المستقبلية ألعمال الشركة ومنها علا سبيل الماال ل الحسر ما يلي:

ماك من الشركات العالمية المتكاملة في مجال سيد وتجارة وتسنيع المنتجات البحرية واستزراع األسماك والروبيان. وأن أن تسب  الشركة السعودية لألس
بيع األسماك  تكون من كبريات الشركات العالمية بتسديرها سلة من األىصية البحرية الطازجة والمجمدة لألسواق العالمية وكصلك امتالك سلسلة من محالت

 . وصلك من خالل تنفيص الشركة لقائمة من المشاريع التي ت منتها نشرة اإلسدار الخاسة بزيادة رأس المال وتشمل:المطاعم و  الطازجة

 بيع جديد بالمملكة. تافتتاح محال -3
 تجديد محالت الشركة القائمة. -1
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 إ افات وتحديث مسانع الشركة. -1
 إنشال مسنع أعالا لألحيال المائية. -0
 اك بنظام األقفاص العائمة.إنشال ومشروع تربية أسم -5

 

 أبرز المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة:
 اهم مخاطر التشغيل التي قد تتعرض لها الشركة هي اسابة مزارع الشركة بالمراض : مخاطر التشغيل -3
 ممـا يحـد مـنت الربعـة الما ـية نتيجة الحاث التي مرت علا الشـركة والخسـائر المتراكمـة بسـبب عـدم النتـال الكامـل خـالل السـنوا :مخاطر التمويل -1

 قدرة الشركة علا مفاو ة بعض مسادر التمويل للحسول علا قروض تشغيلية تساعدها في تخطي المرحلة 
ت ومـا يحــدث بينهـا مــن تفــاعال (التغيـر فــي مكونـات البيئــة الرئيسـية األربعــة )المــال ،الهـوال ، التربــة، الكائنـات البحريــة هــو :المخـاطر البيئيــة )التلــو ( -1

 المن الحيوي والفحص الدوري المستمر وازالـة ايـة تـاايرات جانبيـة قـد تحـدث بطريقـة علميـةالمعايير من خالل تطبيق هصا الجانب  دارةإ يمكنو طبيعية 
 لتفادي هصو المتغيرات . 

 ولقاحـاتوصلـك لعـدم وجـود أمسـال  مشاريع السماك والروبيان علـا وجهـه الخسـوص واجههتما : المراض الفيروسية من أخطر األمراض الفيروسية -0
و البكتيريــة او الطفيليــة أ لفيروســيةا لاســو وجميــع المــراض مــن الفيروســات ماــل مــرض البقعــة البي ــال  عاــراتلهــا حتــا الن وتواجهــه الســناعة عــدة 

جهـاز منـاعي قـوي  مـن اليرقـات لـديها اسـتخدام نوعيـاتهـو أتبـاع مـنهج الوقايـة و  ـل الوسـائل لتقليـل مخـاطر حـدواها تواجهه كافة سـناعة الحيـال واف
 .علا الدفاع عن نفسة تجاو هصو المراض قادرو 

يوجد في السواق نوعيات من السماك والروبيان صات جودة متدنية مما يحد من قدرة الشـركة علـا منافسـة هـصو النوعيـات : مخاطر األسواق والمنافسة -5
تــي تســوقها وبالتــالي فانهــا ىيــر قــادرة علــا منافســة الســعر مــع النوعيــات صات الجــودة المتدنيــة  كــون الشــركة ملتزمــة بمعــايير الجــودة لكــل المنتجــات ال

  والشركة ملتزمة ب مان تحقيق المن الغصائي للمواطنيين والمقيمين بالمملكة وتقديم اف ل المنتجات لهم . 
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 اقرارات مجلس االدارة 
 يقر مجلس اإلدارة بما يلي:

 بالشكل السحي .ت أعدأنه سجالت الحسابات  -3
 إن نظام الرقابة الداخلية أعد علا أسس سليمة وتم تنفيصو بفعالية. -1
 قدرة الشركة علا مواسلة نشاطها.يصكر بشأن أنه ل يوجد شك  -1

 
ــام ــة ادارة بالشــكر والتقــدير االيتقــدم مجلــس  وفــي الخت ــدعمها المتواصــل لقطــاع الصــيد وتربي ــان لحكومــة خــادم الحــرمين الشــريفين الرشــيدة ل الســماك والروبي

 م 0215موصول لمنسوبي الشركة وعمالئها ومورديها على الجهود التي بذلوها خالل العام المالي  والشكر ،لمساهمي الشركةو 


