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 حفظكم هللا                                 شركة الشرلٌة للتنمٌةالمساهمً      اعزائنا

الممدم و 2017التمرٌر السنوي لعام بكل شفافٌة  أٌدٌكموأن ٌضع بٌن ٌسر مجلس اإلدارة أن ٌرحب بكم 

 و والمالً التشؽٌلًالشركة  أداءنستعرض معكم  حٌث على محتوٌاتةوالموافمة  لمنالشتهلجمعٌتكم المولرة 

االستمرار فً تحمٌك  الى  الذي أدىتدنً مستوى المبٌعات واستمرار هم اسباب ملخص تحلٌلً حول أ

من المرفمة لها  واإلٌضاحاتكما ٌصاحب هذا التمرٌر الحسابات الختامٌة المدلمة  .اٌضا هذا العامالخسائر ل

 . 31/12/2017للشركة عن السنة المالٌة المنتهٌة فً  ًالخارجتمرٌر المراجع والع 

 

، حٌث ان هذه تعثر الشركة وتكبدها الخسائرالى استمرار التً أدت األسباب هذا التمرٌر بشرح أهم  نستهل

 االسباب تتكون من شمٌن ، اسباب داخلٌة واسباب خارجٌة .

  : االسباب الداخلٌة :اوال

 لاير ملٌون 1,51فً السنة الماضٌة لتصل الى  لاير ملٌون 4,85انخفاض إجمالً المبٌعات من   -

ضعؾ موارد الشركة المالٌة وانخفاض مستوى السٌولة الذي ادى بدوره الى تدنً  نتٌجةوذلن 

مستوى تؽذٌة لطٌع االبمار مما اثر على مستوى انتاج الحلٌب بشكل خاص وعلى حالة المطٌع 

 .ى االنتاج والمبٌعات الصحٌة بشكل عام وبالتالً انخفاض مستو

عدم وجود اي عمار مملون باسم الشركة مما افمدها فرص الحصول على تموٌل او اي نوع من  -

 مثل صندوق التنمٌة الزراعً التسهٌالت من لبل البنون التجارٌة او الجهات الحكومٌة الممولة 

ر السٌولة مما عدم لدرة الشركة على تامٌن موظفً امن وحراسات بشكل مالئم بسبب عدم توف -

ادى الى تعرض المحاصٌل الزراعٌة الى التلؾ نتٌجة التعدٌات المستمرة من اصحاب االبل 

 والماشٌة .

حمول فمط من منتج الرودس اي بنسبة تشؽٌل  4اعتماد الشركة على االٌرادات الناتجة عن زراعة  -

له االثر الواضح فً لً عدد الحمول العاملة كان % من اجما 15لد تصل فً احسن حاالتها الى 

هذا باالضافة الى ان نسبة كبٌرة من انتاج عدم تمكن ادارة الشركة من تحمٌك االرباح التشؽٌلٌة 

 ب الى تؽذٌة لطٌع االبمار المتهالن االمر الذي رفع من حجم الخسائر التشؽٌلٌة الرودس  كان ٌذه

 ثانٌا : اسباب خارجٌة : 

 . ً السوق لد ساهم فً ارتفاع خسائر التشؽٌل لدى الشركةانخفاض اسعار بٌع الحلٌب الخام فن إ -

حٌث او لطاع االبمار لطاع االنتاج الزراعً ارتفاع اسعار مدخالت التشؽٌل واالنتاج سواء   -

 ارتفعت اسعار المواد الخام وبشكل ملحوظ .

ض وذلن بسبب انخفا ارتفاع حجم الفائض فً كمٌات الحلٌب الخام المعروضة للبٌع فً السوق -

 نسب االستهالن العام باالضافة الى انحسار فً اسواق البٌع . 
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توفٌر حلول تموٌلٌة لدعم نشاطها الرئٌسً فً انتاج وتسوٌك الحلٌب الخام حاولت ادارة الشركة   -

صندوق االستثمارات  وبتعاون من اللجنة الوطنٌة لمنتجً األلبان اجتمع صؽار منتجً األلبان مع

على  ٌعمل واحد كٌانتضم صؽار المنتجٌن لتكوٌن  حكومٌةمساهمة  ةشرك لبحث تؤسٌسالعامة 

تحت  من خالل تسوٌك منتجاتها وبٌعهاصؽار المنتجٌن تحت مظلة واحده االستفادة من منتجات 

فً الجهة األخرى و .والتً لم تثبت جدواها وتخفٌض تكالٌؾ التشؽٌل لدٌها عالمة تجارٌة موحده

شركات  الزراعً لدراسة اوضاع صندوق التنمٌةولندي من لبل فرٌك استشاري همد تم تعٌٌن ف

الدراسة ولد خلصت  فرٌك حٌث كانت الشركة الشرلٌة من ضمن منجً األلبان فً المملكةصؽار 

 . ولذلن وبعد مركز مساند لدعم صؽار المنتجٌن تؤسٌسالدراسة الى رفع توصٌات كان من اهمها 

من اجل اسعاؾ الوضع المتهالن فً لطاع االبمار وانتاج ة المحاوالت التً لامت بها ادارة الشرك

اتخذت لرارا ٌوصً بتسٌٌل لطاع  الحلٌب ومن اجل اٌماؾ استنزاؾ موارد الشركة وممدراتها فمد 

 .االبمار وبٌع كامل المطٌع ومعداته 

سواء من  تتموٌالعلى  منعها من الحصول للشركة عدم وجود أصول عمارٌة مملوكةن إوكذلن ف -

   لشرط الرهن العماري لاللراض.و حتى من صندوق التنمٌة الزراعً ألبنون التجارٌة ا

 

 : أوال: تمٌٌم الوضع الراهن

ة لٌتسنى المٌام بعمل إدارة ناجح هً أول خطوة للتشخٌص لمعرفة ما إذا كان التلؾ لابل لإلصالح أم ال

عن كثب علً العملٌات داخل المنظمة  تم النظرٌحٌث ،  لادرة على تخطً العمبات ورفع مستوى االداء 

ً  لٌتمرر وضع اإلجراءات المناسبة  : . وٌمكن تلخٌصها على النحو التالً التً ٌمكن اتخاذها الحما

 

نظرا لتردي مستوٌات انتاج الحلٌب لالسباب التً تم ذكرها سابما فان ادارة الشركة :  انتاج الحلٌب  –أ

حٌث ان عملٌة اٌماؾ انتاج  رار تسٌٌل لطاع االبمار وبٌعه بالكاملممثلة بمجلس ادارتها لد لام باتخاذ ل

الحلٌب وبٌع لطاع االبمار سٌعمل على تخفٌض الخسائر فً المطاع المذكور باالضافة الى رفع مستوى 

مبٌعات المطاع الزراعً الذي سٌعتبر كامل انتاجه متاحا للبٌع دون ان ٌحول اي كمٌات لتؽذٌة المطٌع 

ة اٌماؾ استنزاؾ موارد الشركة دون تحمٌك اي ارباح تذكر هً بمثابة الخطوة االولى لتحمٌك وتعتبر عملٌ

 خطط الشركة االستثمارٌة مستمبال .

 

كان  بٌع الحلٌب الخامعوامل رفع نسبة االرباح اال ان سعر من أهم ٌعتبر سعر البٌع :  أسعار البٌع – ب

البٌع السولً  لٌاسا بسعر اع تكلفة انتاج لتر الحلٌببسبب ارتفثرا سلبٌا على نتائج اعمال الشركة وذلن له أ

حٌث ٌعتبر الحلٌب الخام هو المنتج النهائً للشركة.  حمٌك خسائر تشؽٌلٌة حمٌمٌةدى الى تاالمر الذي أ
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صعوبة منافسة الى السوق المحلً مما ادى انخفاض اسعار بٌع الحلٌب الخام الى الفائض فً  وٌعزى

  .بٌع الحلٌب الخامل برام عمود طوٌلة االجلالكبرى والمٌادٌة بإشركات االلبان 

 

من مشاكل فً التدفك النمدي مما ادى الى صعوبة فً  و مازالت تعانً الشركة عانت: السٌولة النمدٌة  – ج

ومع ذلن فان عملٌة بٌع لطاع االبمار لد ساهم فً توفٌر بعض السٌولة الحفاظ على العملٌات بشكل سلس. 

الت وبالرؼم من محاوبسبب بٌع المطٌع دٌة هذا باالضافة الى انه ساهم فً تخفٌض عملٌات االنفاق النم

السٌولة ستثمارٌة تستطٌع من خاللها توفٌرالشركة المستمرة والمتواصلة للبحث عن مصادر تموٌلٌة او ا

ل على التموٌل مكنها من الحصوت ةعمارٌضمانات  النمدٌة اال انها كانت تتولؾ بسبب عدم وجود أي

ولد لامت ادارة الشركة باستؽالل ما تم تحصٌله .سواء من البنون أو صندوق التنمٌة الزراعًالمطلوب 

 من عملٌة بٌع المطٌع فً سداد جزء من مستحمات الموردٌن والذمم المالٌة المتفرلة .

 

ة من الحصول على اكتفاء بالرؼم من توفر االٌدي العاملة المدربة وتمكن الشرك الموارد البشرٌة : –د 

ذاتً فً الفترات السابمة اال ان الوضع العام الذي تمر به الشركة جعلها تفمد جزءا كبٌرا من عمالتها 

المإهلة باالضافة الى عدم المدرة على تطوٌرهم وتاهٌل المنتسبٌن الجدد لدٌها من خالل الدورات التدرٌبٌة 

هذا باالضافة الى ان ادارة الشركة لد بدات .نمدٌة لدى الشركة بسبب شح الموارد المالٌة وضعؾ السٌولة ال

فعال فً تخفٌض اعداد موظفٌها وخصوصا بعد بٌع لطاع االبمار وذلن للمساهمة فً تخفٌض حجم االنفاق 

 العام فً الشركة .

 

 : األزمة اسباب تفالمثانٌاً : 

لماضٌة عدم توفر االموال والسٌولة بالمدر من المشاكل الرئٌسٌة التً تعانى منها الشركة خالل الفترات ا

لد تمدمت بمحاوالت كانت ن الشركة . كذلن فإتهاوالوفاء فً التزاما الكافً لالستمرار فً االنتاج وتحسٌنه

وق التنمٌة الزراعً ولم دعدة للحصول على لروض تجارٌة من البنون المحلٌة ولروض تشؽٌلٌة من صن

لد سعت جاهدة الى ولذلن فان الشركة مانات كافٌة حسب األنظمة. د ضتوفك بالحصول علٌها لعدم وجو

من  % 38لشركة المتراكمة اصبحت نسبة خسائر اتجاوز ازماتها المالٌة والتً وصلت ذروتها عندما 

وما ٌترتب علٌها من مخاطر التداول فً سوق المال ، االمر  2016راس مال الشركة المسجل حتى نهاٌة 

البدء فً اجرائات ة الشركة ٌسعى بكل جهده لتجاوز هذه المرحلة الحرجة حٌث تم الذي جعل مجلس ادار

 حتى تتمكن من تحسٌن مركز الشركة المالً لخسائر المتراكمةتخفٌض راس المال إلطفاء اجمالً ا

المشروع رض ملؾ إنهاء اجراءات تملن صن أالشركة  ومن أجل هذا وضعت .لضمان االستمرارٌة
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التمكن من استخدامها كرهن من أجل  صولها وٌم أتعظفً ممدمة األولوٌات من أجل  ًلضافً الفالمحٌاة 

 ً لدماً فً المشارٌع المستمبلٌة.لمضالحصول على التموٌالت الضرورٌة ل

  

 :: تحسٌن وضع الشركة العام  ثالثا

افة وضع الشركة العام وعلى كسٌن حت محاولة لىع 2017العام منذ بداٌة اإلدارة مجلس  عكؾ 

حٌث لام مجلس ادارة الشركة باتخاذ لرار تسجٌل ما  2017المستوٌات وصوال الى الربع الثانً من عام 

تم احٌاإه من ارض المنحة الحكومٌة الممدمة للشركة منذ تاسٌسها وذلن باالستناد على معاٌٌر المحاسبة 

ً تثبت حك الشركة بتسجٌل ما تم الدولٌة حدٌثة التطبٌك وبعد الرجوع الى كافة الوثائك والمستندات الت

علما ان هذا التسجٌل ، اسبٌة احٌاإه فعال والمساحات المحٌاة على ارض الوالع  فً سجالت الشركة المح

ولد اتخذت ادارة الشركة فً  ، 2015منذ عام كان من المفترض ان ٌتم اثباته فً دفاتر الشركة وسجالتها 

حٌاإه من ارض المنحة الحكومٌة كافة التدابٌر الالزمة ابتداء سبٌل اثبات حك الشركة فً تسجٌل ما تم ا

براي مكتب استشاري التحول لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة  واستناداً بالتشاور مع مراجعها المانونً المعتمد 

وانتهاء بحضور ممثلٌن عن ادارة الشركة الجتماع دعا الٌه ممثلً هٌئة سوق المال للنماش حول لٌام 

المحاسبٌة وكان من ثمار هذا االنجاز جٌل ما تم احٌاإه من ارض المنحة فً سجالت الشركة الشركة بتس

من معاٌٌر المحاسبة الدولٌة والذي ٌعطً الحك للشركة باثبات  41باالستناد الى المادة تحمٌك ارباح دفترٌة 

 كارباح دفترٌة ولد وتسجٌل كافة مساحات ارض المنحة الحكومٌة التً ٌثبت لٌام الشركة بتحمٌك شروطها

 .اطفاء كافة خسائر الشركة المتراكمة وتحسن وضع الشركة العام تم من خاللها

 

 للشركة المائمة صف ألهم أنواع األنشطة الرئٌسٌةو -1

 : الحٌوانًاإلنتاج  )أ(

 الحلٌب الخام  

انخفاض  محمما رـلت 584000حتى تارٌخ تسٌٌله ارـروع األبمــام من مشـٌب الخــاج الحلـػ إنتـبل

وتعود اسباب انخفاض حجم االنتاج ممارنة بالسنة  %. 75بحجم االنتاج عن السنة الماضٌة ما نسبته 

الماضٌة الى نمص مواد التؽذٌة الخاصة باالبمار مما تسبب فً حدوث حالة من الضعؾ والهزل العام 

النفوق والبٌع رتفاع معدل جم ونوعٌة الحلٌب المنتج. باإلضافة الى إعلى حأثربٌن المطٌع 

حتى تارٌخ  الحالب ارـع األبمـً لطٌـػ إجمالـبلمد االضطراري بٌن المطٌع بسبب سوء التؽذٌة ولذلن ف

بلؽت كما  .%75ما نسبته بمحمما انخفاض بحجم المطٌع عن السنة الماضٌة رأس  389 بٌع المطٌع 

 .ركة مبٌعات الش إجمالًمن  %28العام ما ٌمارب نسبة مبٌعات الحلٌب خالل 
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 العجول والعجالت 

 راس عجلة و 445 موزعة بٌن رأس 460حتى تارٌخ بٌع المطٌع حجم لطٌع العجول والعجالت بلػ  

 . الشركةمبٌعات  إجمالً% من 39تساهم مبٌعات العجول والعجالت بنسبة و .راس عجل 15

نسبة مبٌعات العجول  وارتفاع نسبة مبٌعات العجول والعجالت من اجمالً حجم مبٌعات العام لٌاسا مع

 %  ٌوضح سبب انخفاض حجم المطٌع لهذا العام .11لعجالت للعام الماضً الذي بلػ وا

 -: الزراعًاإلنتاج  )ب(

  الروادس :  

نتاج إل% من اجمالً ا49طن تم استخدام ما نسبته  2542عام البلػ اجمالً الكمٌة المنتجة خالل 

مربً الماشٌة وتجار األعالؾ حٌث بلؽت نسبة  % على51لتؽذٌة االبمار وتم بٌع ما نسبته 

 %.33بنسبة  2017مساهمة مبٌعات الرودس من اجمالً حجم مبٌعات الشركة لعام 

 صف الخطظ المسزقجليخ والمخبطشو -2

المصوى من الموارد المتاحة  االستفادةرة ضرودارة اإلمجلس  ىرأ الراهن خالل دراسة وضع الشركة من

على الموارد  السلبً التـؤثٌرعدم مراعـاة مع والتوسع فٌها  ةاألكثر ربحٌ ٌعمشارلل االستثماراتوجلب 

الخطط  فبالنسبة ألهم اإلنتاجتوفٌر الموارد ومدخالت الذاتً فً  االكتفاءوكذلن محاولة  ، والبٌئٌةالطبٌعٌة 

 هً:بها الشركة  تعملالتً والمرارات 

 تملن األرض المحٌا :أوال: 

خالل اللجنة التنفٌذٌة بمتابعة طلب تملن المساحة المحٌاة من األرض ٌعمل مجلس اإلدارة من 

كم من 17الوالعه على بعد  3/6/1406/م وتارٌخ 4/1016المخصصة لها بموجب االمر السامً رلم 

هـ والبالػ مساحتها 2/9/1404وتارٌخ  1209الدمام بالمخطط رلم  ابوحدرٌة –مثلث الفاضلً

لمساحً الممدم من لبل الشركة لوزارة البٌئة والمٌاه والزراعة. علماً حسب الرفع ا  2م 101,254,000

بؤن وزارة البٌئة والمٌاه والزراعة لامت بتعٌن مكتب استشاري تحت اشرافها للمٌام بعمل رفع مساحً 

حدٌث ألرض الشركة المحٌاة  وبناء على مخرجاته سٌتم تحدٌد المساحة النهائٌة المطلوب تملكها مع 

     بعد استمطاع المساحات الؽٌر محٌاة.  االطوال حدود وال تحدٌد

هـ  بشان تملٌن الشركة الجزء الذي  8/7/1436( بتارٌخ  319صدور لرار مجلس الوزراء رلم )  

/م وتارٌخ 4/1016احٌتة فعال من مساحة األرض المسلمة لها بناء على األمر السامً رلم 

 هـ  والذي نص على:3/6/1406

وتارٌخ  46352لوزراء بعد االطالع على المعاملة الواردة من الدٌوان الملكً برلم " إن مجلس ا

هـ  17/10/1435وتارٌخ  440037هـ ، المشتملة على خطاب وزارة الزراعة رلم  12/11/1435
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، فً شؤن طلب الموافمة على تملٌن شركة الشرلٌة للتنمٌة الزراعٌة الجزء الذي احٌتة فعال من مساحة 

هـ ، وبعد  3/6/1406/م وتارٌخ 4/1016لزراعٌة المسلمة لها بناء على األمر السامً رلم األرض ا

( وتارٌخ 26ملكً رلم )م/االطالع على نظام توزٌع االراضى البور ، الصادر بالمرسوم ال

 هـ .6/7/1388

س هـ ، المعد فى هٌئة الخبراء بمجل 12/5/1436( وتارٌخ 260وبعد االطالع على المحضر رلم )

 الوزراء .

ٌمرر  هـ . 26/6/1436( وتارٌخ 916وبعد االطالع على توصٌة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رلم )

 ما ٌلً :

أوال : لٌام كل من وزارة الزراعة ، وزارة المٌاه والكهرباء ، باإلشراؾ على إعداد رفع مساحً حدٌث 

ٌؾ مكتب استشاري متخصص من لبل لالراضى المسلمة للشركة الشرلٌة للتنمٌة الزراعٌة ، وتكل

المساحات ؼٌر المحٌاة باإلحداثٌات واألطوال  الوزارتٌن لتحدٌد المساحة المطلوب تملكها بعد إخراج

والزواٌا واالنكسارات ، على أن ٌشمل الرفع المساحً المعلومات التفصٌلٌة عن المساحات المحٌاة حالٌا 

اآلن ، وتلن التً لم تحى من لبل ، كل على حدة ، وتحدٌد  ، وتلن التى تم إحٌاإها سابما وؼٌر مستؽلة

وان ٌسرى ذلن على ما ورد فً البند )أوال( من لرار مجلس الوزراء رلم  اآلبار العاملة وؼٌر العاملة .

 ولد تم اجراء الرفع المساحً المذكور فعال  هـ . 4/5/1436( وتارٌخ 214)

دمة الشركة من صور جوٌة حدٌثة عن النشاط الزراعً ثانٌا : لٌام وزارة الزراعة بدراسة ما تم

 ومطابمتها على ارض الوالع .

ثالثا : لٌام وزارة المٌاه والكهرباء بتحدٌد اآلبار ؼٌر المرخصة ، التخاذ اإلجراءات النظامٌة الالزمة 

 حٌالها .

فً أراضى  ةلمرالبرابعا : لٌام وزارة المٌاه والكهرباء باالطالع على لراءات مستوٌات مٌاه آبار ا

 الشركة للسنوات السابمة .

خامسا : لٌام وزارة الزراعة بتحدٌد مساحات وأنواع المزروعات المائمة والمستمبلٌة ، وخطط الشركة 

هـ ، المتعلك  9/11/1428( وتارٌخ 335فى هذا الشؤن ، وذلن فً ظل لرار مجلس الوزراء رلم )

تخدامها فى المجاالت الزراعٌة فى جمٌع المدن والمرى بمواعد وإجراءات ترشٌد المٌاه وتنظٌم اس

 والهجر فً المملكة .

سادسا : إلزام الشركة بإعداد خطة تشؽٌلٌة لمنتجاتها الحالٌة والمستمبلٌة ، وعلى ان تموم وزارة الزراعة 

ات التً ووزارة المٌاه والكهرباء بدراسة تلن الخطة وإلرارها ، بحٌث ٌتم التؤكد من وجود جمٌع الضمان

تمنن السحب األمن والمستدام للمٌاه حتى الٌكون هنان تؤثٌر مستمبلً على مشارٌع وزارة المٌاه 
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والكهرباء لمٌاه الشرب من موالع تلن الشركة على ان تزود وزارة المٌاه والكهرباء بنسخة من الخطة 

 لمتابعة تنفٌذها من خالل الزٌارات المٌدانٌة .

 عالجة موالع تجمٌع مٌاه الصرؾ الناتج من عملٌات الرى .سابعا : إلزام الشركة بم

لٌام وزارة الزراعة تزوٌد كل من : وزارة الشإون البلدٌة والمروٌة ، وزارة المالٌة ، بنسخة من  ثامنا :

 الرفع المساحً لالراضى ؼٌر المحٌاة التً ستسحب من الشركة .

المشكلة فً وزارة الزراعة  -زٌع االراضى البورتاسعا : أن ٌكون إصدار توصٌات اللجنة المركزٌة لتو

من ممثلٌن من وزارة الزراعة ووزارة المٌاه والكهرباء فٌما ٌتصل بطلبات تملن الشركة لالراضى 

بناء على توصٌات اللجنة  –المسلمة إلٌها نظاما بإجماع أعضاء اللجنة . وٌصدر معالً وزٌر الزراعة 

 لنظام توزٌع االراضى البور ".  المرارات الالزمة وفما –المركزٌة 

 الخصوص:ر الٌه واالجراءات التً تمت بهذا فٌما ٌلً بٌان ٌلخص مجمل بنود لرار مجلس الوزراء المشا

تارٌخ االستالم  البناد  رلم

 رلم الواراد 

 مالحظات

 

 

 

 

2 

 

 

لٌام كل من وزار  الزراعة , ووزار  المٌاه والكهرباء , 

احً حادٌث لألراضً المسلمة باإلشراف على إعادااد رفع مس

لشركة الشرلٌة للتنمٌة الزراعٌة , وتكلٌف مكتب استشاري 

متخصص من لبل الوزارتٌن لتحادٌاد المساحة المطلوب تملكها 

بعاد إخراج المساحات غٌر المحٌا  باإلحاداثٌات واألطوال 

والزواٌا واالنكسارات , على إن ٌشمل الرفع المساحً 

ً , وتلن التً المعلومات التفصٌلٌة عن ا لمساحات المحٌا  حالٌا

تم إحٌاإها سابماً وغٌر مستغلة أالن , وتلن التً لم تحً من 

 .       لةر العامحاده , وتحادٌاد اآلبار العاملة وغٌ لبل , كل على

 

 

  

    

تم تكلٌف مكتب المرجع المكانً من لبل 

الوزار  للمٌام بؤعمال المسح الحادٌث. حٌث 

ضر تسلٌم وشخوص لام المكتب بعمل مح

على االرض المخصصة للشركة بحضور 

ممثل الوزار  من االادار  العامة لشئون 

الزراعة بالمنطمة الشرلٌة بتارٌخ  

م               واصبحت ٩١/٩١/١١٩٤

الحادواد معروفة معرفة نافٌة للجهالة لكل 

 اطراف المحضر                                 

المسح فً شهر  وتم االنتهاء من اعمال  

 .م١١٩٢ابرٌل 

1  

 

لٌام وزار  الزراعة بادراسة ما تمادمه الشركة من صور جوٌة 

 حادٌثة عن نشاط الزراعً ومطابمتها على ارض الوالع.           

 

تمادمت الشركة لوكالة الوزار  للمواراد 

للفتر  صور جوٌة للمشروع ب الطبٌعٌة

, وتم تزوٌاد  م٩١١٩ م حتى٩١٩٢من

ور فضائٌة بناء على خطاب وكٌل الوزار  بص

الوزار  للتنمٌة والخادمات الزراعٌة رلم 

 هـ              ١٢/٤/٩٢١بتارٌخ ٩١٤٣٩١

1  

لٌام وزار  المٌاه والكهرباء بتحادٌاد اآلبار غٌر المرخصة , 

تم تسلٌم تراخٌص  هـ02/08/2116

جٌع اآلبار وال توجاد 
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         التخذ اإلجراءات النظامٌة الالزمة حٌالها .

 

 م29/5/1025

رلم الواراد 

182858 

 آبار غٌر مرخصة.        

لٌام وزار  المٌاه والكهرباء باإلطالع على لراءات مستوٌات  1

 مٌاه آبار المرالبة فً أراضً الشركة للسنوات الماضٌة .       

 

تم تسلٌم المراءات , كما تم فحصها من لبل ممثلً الزراعة  

 م.        29/20/1026هـ الموافك 28/2/2118والمٌاه بتارٌخ 

 هـ11/09/2116

 م9/7/1025

لم الواراد ر

118761 

تم عمل محضر اول 

مع لجنة المٌاه 

بتارٌخ 

هـ 29/2/2118

الموافك 

 م. 10/20/1026

وتم زٌار  اللجنة 

 ٩١/١بتارٌخ 

هـ وعمل ٩٢١١/

 المحضر النهائً.

 

5 

 

 

مزروعات مساحات وأنواع اللٌام وزار  الزراعة بتحادٌاد 

والمستمبلٌة , وخطط الشركة فً هذا الشؤن , وذلن فً المائمة

هـ , 9/22/2118( وتارٌخ 115ظل لرار مجلس الوزراء رلم )

المتعلك بمواعاد وإجراءات ترشٌاد استهالن المٌاه وتنظٌم 

المادن والمرى  استخادامها فً المجاالت الزراعٌة فً جمٌع

                                 والهجر فً المملكة .                 

 

سٌكون ولف زراعة االعالف الخضراء فً 

م وهو اهم عامل فً ترشٌاد ١١٩٩نوفمبر 

استهالن المٌاه ولامت الشركة بانشاء غرف 

فً آبار المرالبة وارسال المراءات لمستوٌات 

المٌاه بشكل ادوري للوزار  وتم اعتمااد تركٌب 

لة لضمان عاداادات رلمٌة على اآلبار العام

تنظٌم استخادام المٌاه فً مجالها لتحمٌك مبادا 

 االستادامة.                                        

 

 

6 

 

 

إلزام الشركة إلعادااد خطة تشغٌلٌة لمنتجاتها الحالٌة 

والمستمبلٌة , على أن تموم وزار  الزراعة ووزار  المٌاه 

ٌتم التؤكاد من  والكهرباء بادراسة تلن الخطة وإلرارها , بحٌث

وجواد جمٌع الضمانات لتً تمنن السحب األمن والمستادام للمٌاه 

حتى ال ٌكون هنان تؤثٌر مستمبلً على مشارٌع وزار  المٌاه 

الشرب من موالع لن الشركة , على إن تزواد وزار  المٌاه 

والكهرباء بنسخة من الخطة لمتابعة تنفٌذها من خالل الزٌارات 

              المٌادانٌة .        

 

                                        

 

 

 هـ12/20/2116

م 12/6/1025

 رلم الواراد

 169861 

 

 

تم الرار الخطة 

التشغٌلٌة من وكالة 

الوزار  لشئون 

 التنمٌة  الزراعٌة

لامت الشركة بإعادااد    7

تمرٌر بمعالجتها 
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 :المرتمبة  االنشطة االستثمارٌة ثانٌاً:

ش، الصٌانة، ( تؤجٌر مساحات من الحمول لمستثمرٌن مع امدادهم بالخدمات المساندة )لسم االنشاءات، الور1

 هامش ربح اضافً. لضمانوالعمالة الالزمة( 

 وتضمن استمرارها.الشركة على منشآت عمارٌة نشطة وفعالة تحمك من خاللها ارباح تشؽٌلٌة  ( استحواذ2

 

 :IFRSالتحول الى معاٌٌر المحاسبة الادولٌة  ثالثاً: 

بتحول الشركات المساهمة من تطبٌك SOCPA تماشٌا مع تعلٌمات الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن المانونٌٌن 

باالنتهاء ولد لامت الشركة  2017من بداٌة عام  IFRSالمعاٌٌر المحاسبٌة السعودٌة إلى المعاٌٌر الدولٌة 

 .سجالتها المحاسبٌة  فًمن اجرائات التحول والبدء فعال فً تطبٌك معاٌٌر المحاسبة الدولٌة 

 

  : المخاطر:رابعا

 ىمثل أي شركة أخر ةالشركة عرضفإن و خططها المستمبلٌة أنشطة الشركة  ىلبالنسبة للمخاطر عأما 

مخاطر مثل من ٌكتنؾ هذا النشاط  ماو كمخاطر الزراعة بكافة أنواعهاتعمل فً نشاط زراعً وحٌوانً 

 مدخالت اإلنتاج كما ٌلً:أسعار السٌولة وارتفاعمخاطر و االئتمانمخاطر 

 

 

 

 

 

 

 

إلزام الشركة بمعالجة موالع تجمٌع مٌاه الصرف الناتج من 

                                            عملٌات الري .            

 

 

 

 

 هـ12/20/2116

 م6/8/1025

 رلم الواراد 

169857 

للمولع عن طرٌك 

اعااد  الري لنبات 

المرم )المنجروف( , 

ً لامت الشركة  أٌضا

بتخفٌض عاداد 

المحاور الزراعٌة 

لألعالف الخضراء 

تماشٌاً مع لرار 

جلس الوزراء م

بولفها مما أادى 

لتجفٌف البرن فً 

المشروع ونزول 

منسوب المٌاه بشكل 

تادرٌجً حتى اختفت 

البرن الرئٌسٌة  اداخل 

 اداخل حرم المشروع
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  السٌولة :مخاطر 

شركة عمبات كبٌرة لتوفٌر السٌولة الكافٌة والتً تمكنها من االستمرار فً نشاطها والتوجه نحو تواجه ال     

 فتح استثمارات جدٌدة وتنوٌع مصادر االنتاج لدٌها والوفاء بما ٌترتب علٌها من التزامات مادٌة او عٌنٌة .

 : مخاطر ارتفاع أسعار مادخالت اإلنتاج 

 .مٌن مدخالت اإلنتاج الزراعً ؤبتلها المتاحة الشركة حسب اإلمكانٌات  تموم     

 

 (2017 – 2013أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة للسنوات من )

 ملخص المٌزانٌة العمومٌة أوال:

 رسم بٌانً الصول وخصوم الشركة آلخر خمس سنوات مالٌة 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 البيان

 14,164,898  12,341,336       8,679,146       3,167,632           885,041 اصول متداولة

 75,013,592  72,171,413  279,234,560  270,536,598  252,703,660 اصول غير متداولة

 89,178,490  84,512,749  287,913,706  273,704,230  253,588,701 اجمالي االصول

 26,198,631  23,849,047     34,154,343     36,436,590     33,189,250 خصوم متداولة

    1,574,834     1,734,396       1,438,641       1,249,465           639,365 خصوم غير متداولة

 27,773,465  25,583,443     35,592,984     37,686,055     33,828,615 اجمالي الخصوم

كشف تفصيلي الصول وخصوم الشركة خالل اخر خمس سنوات مالية 
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 الادخل موائملتحلٌلً بٌان  انٌا:ث

 

 

 راادات الشركة ثالثا : تحلٌل جغرافً الجمالً اٌ

بما فٌها منتج الشركة على المبٌعات المحلٌة فمط ) داخل اطار المنطمة الشرلٌة ( اٌرادات تمتصر كافة      

اي اٌرادات من النشاط االساسً للشركة خالل السنة  م ٌتحمكالحلٌب الخام او منتج االعالؾ الرودس ول

 خارج نطاق السوق المحلً . 2017المالٌة 

 2017 -2016أعمبل الششكخ ملخص وزبئج  -3

  -ما ٌلً :ممارنة بالعام السابك ك 2017للعام ص نتائج الشركة المالٌة ٌتلخٌمكن 

 البٌــــــــــــان 2016 2017 %

69 %-  المبٌعات 4,851,216 1,514,239 

 تكلفة المبٌعات 15,657,289- -7,523,877 -

ارةإجمالً الربح/ الخس 10,806,073- - 6,009,638 % 44  

التشؽٌلٌة االخرىمصروفات العملٌات   4,559,205-   - 4,202,984 -  

تشؽٌلٌةربح/الخسارة من العملٌات الال 15,365,278- -10,212,622 % 33  

 الربح /الخسارة من األعمال األخرى 937,269 - 6,045,467 - -

 صافً الربح/الخسارة 16,302,547- 16,258,089 - -

 

-20,000,000

-15,000,000

-10,000,000

-5,000,000

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

 المبٌعات 

 تكالٌؾ النشاط

 اجمالً دخل النشاط

 مصارٌؾ ادارٌة وتسوٌمٌة 

 صافً دخل االنشطة الرئٌسٌة

 نتائج االعمال االخرى

 صافً الدخل لبل الزكاة

 صافً دخل السنة

2013 2014 2015 2016 2017

المبيعات 17,638,649 19,416,866 23,275,805 9,271,801 1,514,239

تكاليف النشاط 20,998,073 18,249,846 15,071,431 17,700,114 7,523,877

اجمالي دخل النشاط -3,359,424 1,167,020 8,204,374 -8,428,313 -6,009,638

مصاريف ادارية وتسويقية 4,122,395 5,474,818 6,575,993 4,559,205 4,181,275

صافي دخل االنشطة 

الرئيسية
-7,883,763 -4,307,798 1,628,381 -12,987,518 -10,212,622

نتائج االعمال االخرى 2,312,700 1,832,079 7,542,524 1,328,731 -6,045,467

صافي الدخل قبل الزكاة -5,571,063 -2,475,719 9,170,905 -14,135,023 -16,258,089

صافي دخل السنة -5,571,063 -2,475,719 8,945,157 -14,135,023 -16,258,089
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انخفاض مبٌعات الحلٌب الخام وتردي الحالة الصحٌة  % وذلن نتٌجة 69المبٌعات بنسبة  انخفضت .1

باالضافة الى انخفاض ملحوظ فً عدد الحمول ، العامة لمطٌع االبمار مما جعل سعر البٌع ٌنخفض 

 .الزراعٌة العاملة 

الشركة وهً ارتفاع ملحوظ فً بند الخسائر االخرى وهً عبارة عن خسائر ناتجة عن بٌع اصول  .2

 موزعه فٌما بٌن بٌع لطٌع االبمار وبٌع محالب اوتوماتٌكٌة خاصة بمطاع االبمار 

 . ؾ التشؽٌلٌنخفاض معدل المبٌعات وارتفاع تكالملٌون لاير نتٌجة ا 16خسائر تجاوزت الــ تحمٌك صافى  .3

 :  IFRSالمحبسجخ الذوليخ معبييش الششكخ مع  يالمسزخذمخ لذمعبييش المحبسجخ  مطبثقخ  -4

والتً بدا معاٌٌر المحاسبة الدولٌة محاسبٌة المستخدمة فً الشركة وبٌن المعاٌٌر ال اختالؾال ٌوجد 

هٌئة السعودٌة للمحاسبٌن وذلن حسب توجٌهات ال 2017تطبٌمها فً الشركة ابتداء من ٌناٌر 

 . المانونٌٌن

 وأدواد الذيه للششكبد الزبثعخ رفبصيل األسهم -5

أسهم أو أدوات  وبالتالً الٌوجد 2017دٌسمبر  31شركة الشرلٌة حتى لات تابعة لشرك دال ٌوج        

 .صادرة الى شركة تابعة دٌن 

 األرباحوصف لسٌاسة الشركة فً توزٌع  -6

السنوٌة بعد  توزع أرباح الشركة الصافٌة تنص على أنه لشركةلالنظام األساسً ( من 43المادة )

 :لٌؾ األخرى على الوجه التالً المصروفات العمومٌة والتكاخصم جمٌع 

 ٌ نظامً وٌجوز للجمعٌة العامة العادٌة ولؾ  احتٌاطًمن األرباح الصافٌة لتكوٌن ( %10)جنب

 . المالس أالمذكور نصؾ ر االحتٌاطًبلػ  متىب ٌهذا التجن

  وٌن الصافٌة لتك األرباحمن  (%10)تجنٌب نسبة  اإلدارةمجلس  التراحٌجوز للجمعٌة العامة بناء على

 معٌنة . أوأؼراضلؽرض  اتفالً احتٌاطً

  األلل المدفوع على  المالس أمن ر( %5)البالً بعد ذلن دفعة أولً للمساهمٌن تعادل من ٌوزع. 

  جمٌع  فًبحٌث ال تتعدى ة مجلس اإلدارة ؤمن البالً لمكاف (%10) نسبةٌخصص بعد ماتمدم

التعلٌمات الصادرة من الجهات المختصة الحدود المصوى المسموح بها وفما للمرارات و األحوال

 . الشؤنهذا  فً

  إلنشاءالصافٌة  األرباحمن ( %10)تمتطع نسبة ال تتجاوز  أنٌجوز للجمعٌة العامة العادٌة 

 .كمكافؤةالشركة  فً أسهمالشركة  موظفًالشركة الستخدامها لمنح  لموظفًمإسسات اجتماعٌة 

  المادمة  إلى األعوامٌرحل  أو األرباح فً إضافٌة بعد ذلن على المساهمٌن كحصة البالًٌوزع

 توافك علٌة الجمعٌة العامة .  الذيعلى النحو 

 .باحفال ٌوجد توزٌع أر لهذا العامونظرا لوجود خسائر 
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 ب .عذد طلجبد الششكخ لسجل المسبهميه ورىاسيخ رلك الطلجبد وأسجبثه -7

عذد طلجبد 

الششكخ لسجل 

 المسبهميه 

 طلت سجل المسبهميه اسجبة  الطلت ربسيخ

 انتجٍيز نعقد انجمعية انعمُمية  06/06 1

االعداد نعقد انجمعية انعمُمية  18/06 2

 االَل 

االعداد نعقد اجتماع انجمعية  20/07 3

 انعمُمية انثاوي 

متابعة اسٍم انشزكة َاخز  04/10 4

 تطُرات انمساٌيمه انجدد 

 

 الزصىيذخ في مصلحخ في فئخ األسهم راد األحقي أليوصف  -8

أي مصلحة فً فئة األسهم ذات األحمٌة فً  2017دٌسمبر 31العام المالً المنتهً فً ال توجد خالل

 .( مجلس اإلدارة وكبار التنفٌذٌٌن وأزواجهم وأوالدهم المصر ءعدا أعضاالتصوٌت تعود ألشخاص ) 

 واالداسح الزىفيزيخ :يبوبد اعضبء مجلس االداسح  واعضبء اللجبن ث -9

 :اعضبء مجلس االداسح  –أ 

 االسم  الوظائف الحالٌة الوظائف السابمة  المإهالت  الخبرات 
المالن ومادٌر عام مادارس النصر 

 العالمٌة
نائب رئٌس اللجنة الوطنٌة للتعلٌم 

 العالمً والادولً بمجلس الغرف
نائب رئٌس الجمعٌة السعوادٌة 

 لالستزراع المائً
 رئٌس شركة استزراع البحر األحمر

كالورٌوس ب
علوم فً اإلادار  

 الصناعٌة

 مالن ومادٌر عام مادارس النصر العالمٌة
نائب رئٌس اللجنة الوطنٌة للتعلٌم 

 العالمً والادولً بمجلس الغرف
نائب رئٌس الجمعٌة السعوادٌة لالستزراع 

 المائً
 رئٌس شركة استزراع البحر األحمر

 –رئٌس مجلس اإلادار  
 رجل أعمال

 زٌااد بن احماد الرحمة 

عاد  مناصب فً  –أرامكو السعوادٌة 
 لطاع المالٌة ولطاع إادار  المشارٌع
الشركة العربٌة للخادمات الزراعٌة 
 )اراسكو( المادٌر المالً للمجموعة

المادٌر  –شركة اٌرلٌكوٌاد العربٌة 
 المالً

بكالورٌوس 
 محاسبة

ماجستٌر إادار  
 أعمال

  CMAشهااد  
 CPAشهااد  

فً عاد  مناصب  –أرامكو السعوادٌة 
 لطاع المالٌة ولطاع إادار  المشارٌع
الشركة العربٌة للخادمات الزراعٌة 
 )اراسكو( المادٌر المالً للمجموعة

 -عضو مجلس اإلادار  
شركة اٌرلٌكوٌاد العربٌة 

المادٌر المالً –  

الغامادي  بن أحماد عاادل  

مادٌر عاللات العمالء شركة مكتب 
 العائلة

مادٌر توظٌف االستثمارات شركة 
 انفستٌت

 مادٌر عام فً البحرٌن شركة أجلتً
 مادٌر أللٌمً لالماداادات شركة ٌونٌلٌفر

محاضر فً اإلادار  المالٌة جامعة 
 ستراثكالٌاد

بكالورٌوس 
 هنادسة كهربائٌة
ماجستٌر إادار  

 أعمال

 مادٌر عاللات العمالء شركة مكتب العائلة
 مادٌر توظٌف االستثمارات شركة انفستٌت

تًمادٌر عام فً البحرٌن شركة أجل  
 مادٌر أللٌمً لالماداادات شركة ٌونٌلٌفر

–عضو مجلس اإلادار  
محاضر فً اإلادار  

 المالٌة جامعة ستراثكالٌاد

خالاد بن عباد الحمٌاد آل 
 شهاب
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 اإلادار  المصرفٌة والتؤمٌن
 االستشارات اإلادارٌة

المجمعات إادار   
 الطبٌة

 سبكالورٌو
 إادار  صناعٌة

الرئٌس التنفٌذي للشركة الشرلٌة 
.للتنمٌة  

الرئٌس التنفٌذي لمجمع التموى الطبً 
 العام .

 –عضو مجلس اإلادار  
 العضو المنتادب

 دمحم بن احماد الرحمة 

 عضو مجلس اادار  مستشفى االحساء .
عضو شباب اعمال بالغرفة التجارٌة 

. عضو مجلس اادار  شركة  باالحساء
 الالمع االبٌض الطبٌة .

بكالورٌوس 
 اادار  اعمال

ستشفى االحساء .عضو مجلس اادار  م  
عضو شباب اعمال بالغرفة التجارٌة 

 باالحساء

 –عضو مجلس اادار  
مادٌر عام شركة منارات 

التعلٌمٌة  الخالادٌة  

 احماد بن ناصر الزرعه 
 ) مستمٌل (

 مادٌر عام شركة حلول االتصاالت
الراجحً المابضة مادٌر عام شركة  

العضو المنتادب والمادٌر العام لشركة 
 ساسكو

 سبكالورٌو
إادار  أعمال 

 وألتصااد

 –حلول االتصاالت   مادٌر عام شركة
 - الراجحً المابضة مادٌر عام شركة

العضو المنتادب والمادٌر العام لشركة 
 ساسكو

 –عضو مجلس اإلادار  
مإسسة تٌجان مادٌر عام 
  السعوادٌة 

 دمحم بن عباد هللا الحجٌالن

 

 اعضبءاللجبن :  –ة 

في مجهس االدارة باستثاء نجىة انمزاجعة َقد تم  ٌم اعضاءبما ان كافة اعضاء انهجان انمشكهة 

 تُضيح بيىات اعضاء انمجهس اعالي نذا سيزد تفصيم بياوات اعضاء نجىة انمزاجعً فقط .

 نجىة انمزاجعة : -

 االسم  الوظائف الحالٌة الوظائف السابمة  المإهالت  الخبرات 
عاد  مناصب فً  –أرامكو السعوادٌة 
اع إادار  المشارٌعلطاع المالٌة ولط  

الشركة العربٌة للخادمات الزراعٌة 
 )اراسكو( المادٌر المالً للمجموعة

المادٌر المالً –شركة اٌرلٌكوٌاد العربٌة   

بكالورٌوس 
 محاسبة

ماجستٌر إادار  
 أعمال

  CMAشهااد  
 CPAشهااد  

عاد  مناصب فً  –أرامكو السعوادٌة 
 لطاع المالٌة ولطاع إادار  المشارٌع

ٌة للخادمات الزراعٌة الشركة العرب
 )اراسكو( المادٌر المالً للمجموعة

 

 -عضو مجلس اإلادار  
شركة اٌرلٌكوٌاد العربٌة 

المادٌر المالً –  

الغامادي  بن أحماد عاادل  

 مادٌر عاللات العمالء شركة مكتب العائلة
 مادٌر توظٌف االستثمارات شركة انفستٌت

 مادٌر عام فً البحرٌن شركة أجلتً
اادات شركة ٌونٌلٌفرمادٌر أللٌمً لالماد  

محاضر فً اإلادار  المالٌة جامعة 
 ستراثكالٌاد

بكالورٌوس 
 هنادسة كهربائٌة
ماجستٌر إادار  

 أعمال

 مادٌر عاللات العمالء شركة مكتب العائلة
 مادٌر توظٌف االستثمارات شركة انفستٌت

 مادٌر عام فً البحرٌن شركة أجلتً
 مادٌر أللٌمً لالماداادات شركة ٌونٌلٌفر

 

–اإلادار   عضو مجلس
محاضر فً اإلادار  

 المالٌة جامعة ستراثكالٌاد

خالاد بن عباد الحمٌاد آل 
 شهاب

 المإسسة العامة للتؤمٌنات األجتماعٌة
 الشركة األهلٌة للتؤمٌن التعاونً

بكالورٌوس 
 لانون

ادبلوم عالً 
 التجار  الادولٌة

ماجستٌر 
 التموٌل

ماجستٌر إادار  
 أعمال 

تماعٌةلمإسسة العامة للتؤمٌنات األج  
 

 -عضو لجنة المراجعة 
الشركة األهلٌة للتؤمٌن 

 التعاونً

 بن عبادالعزٌز خالاد
 الحوشان 

نائب الرئٌس للمراجعة الاداخلٌة فً 
 شركة البترول والكٌماوٌات

المادٌر المالً فً شركة مثلث األعمال 
BTC 

المادٌر التنفٌذي للمراجعة الاداخلٌة فً 
 المجموعة السعوادٌة لألبحاث والتسوٌك
المادٌر التنفٌذي للمراجعة الاداخلٌة فً 

 الشركة الوطنٌة للتنمٌة الزراعٌة
مادٌر مراجعة فً شركة االتصاالت 

 السعوادٌة
 مراجع اداخلً فً شركة ارامكو

بكالورٌوس فً 
 المحاسبة

ماجستٌر فً 
 المحاسبة

المادٌر المالً فً شركة مثلث األعمال 
BTC 

المادٌر التنفٌذي للمراجعة الاداخلٌة فً 
مجموعة السعوادٌة لألبحاث والتسوٌكال  

المادٌر التنفٌذي للمراجعة الاداخلٌة فً 
 الشركة الوطنٌة للتنمٌة الزراعٌة

مادٌر مراجعة فً شركة االتصاالت 
 السعوادٌة

 مراجع اداخلً فً شركة ارامكو

 –عضو لجنة المراجعة 
نائب الرئٌس للمراجعة 

الاداخلٌة فً شركة 
 البترول والكٌماوٌات

المحطانً  بن دمحم عزٌز  
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 :االداسح الزىفيزيخ  -ج 

 االسم  الوظائف الحالٌة الوظائف السابمة  المإهالت  الخبرات 
السعوادٌة مراجع  أرامكوشركة 

العمواد ومحلل التكالٌف المتعلمة 
بالتكلفة وخبٌر المواضٌع فً 
التمٌٌمات التجارٌة المتعلمة 
 بمشارٌع أرامكو السعوادٌة

رٌطانً مادٌر البنن السعوادي الب
عاللات مساعاد  الخادمات المصرفٌة 

 للشركات والمإسسات
البنن السعوادي الهولنادي إادار  

 الشركات المشتركة
الشركة الشرلٌة للتنمٌة الرئٌس 

 التنفٌذي

بكالورٌوس 
علوم فً 
 التسوٌك

ماجستٌر 
 إادار  األعمال

السعوادٌة مراجع العمواد  أرامكوشركة 
كلفة ومحلل التكالٌف المتعلمة بالت

وخبٌر المواضٌع فً التمٌٌمات 
التجارٌة المتعلمة بمشارٌع أرامكو 

 السعوادٌة
البنن السعوادي البرٌطانً مادٌر 

عاللات مساعاد  الخادمات المصرفٌة 
 للشركات والمإسسات

البنن السعوادي الهولنادي إادار  
 الشركات المشتركة

 سامر بن ناهض الصورانً  رئٌس تنفٌذي 

رلٌة للتنمٌةمادٌر مالً الشركة الش  
مادٌر حسابات الشركة العالمٌة 

 لتصنٌع التغذٌة
 مادٌر حسابات شركة محالت المكتبة

مادٌر حسابات شركة البابطٌن 
 للتجار 

 سبكالورٌو
 محاسبة

مادٌر حسابات الشركة العالمٌة لتصنٌع 
 التغذٌة

 مادٌر حسابات شركة محالت المكتبة
 مادٌر حسابات شركة البابطٌن للتجار 

 احماد لادور مادٌر مالً 

 

 الششكخ   أسهموست رملك أعضبء مجلس اإلداسح وكجبس الزىفيزييه في  

تلن المصلحة خالل  فًنسب تملن أعضاء مجلس اإلدارة فً أسهم الشركة وأي تؽٌٌر ٌبٌن الجدول التالً      

 : 2017 السنة المالٌة لعام

 م
أسماء أعضاء مجلس اإلادار  وكبار 

 التنفٌذٌٌن

إجمالً عاداد 

سهم فً األ

 باداٌة العام

نسبة الملكٌة 

 فً باداٌة العام

صافً تغٌٌر 

األسهم خالل 

 العام

نسبة التغٌر 

 خالل العام

إجمالً عاداد 

األسهم فً 

 نهاٌة العام

نسبة الملكٌة فً 

 نهاٌة العام

 %1 7500 0 0 % 1 7500 زٌاد بن أحمد الرحمة 1

 %0,004 3000 0 0 % 0,004 0 الؽامدي  بن أحمد عادل 2

 1000 0  % 0.00133 0 خالد بن عبد الحمٌد آل شهاب  3
0.0133333% 

 

 1000 0 0 %0.00133 1000 دمحم بن أحمد الرحمة 4
0.0133333% 

 

 244  0 0 0.0003253 0 دمحم بن عبد هللا الحجٌالن  5
0.0032533% 

 

 

 -: المعلومات المتعلمة بالمروض  -10

  . واجبة السداد أي لروض ألي جهة سواء كانت واجبة السداد أو ؼٌر  ال ٌوجد علٌها بؤنهتمر الشركة  -    
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 اكتتابك ح مذكرات أوق مالٌة تعالادٌة أورا وأيعادااد أي أادوات ادٌن لابلة للتحوٌل أوصف لفئات و -11

 -إصادارها:  تم هأو حموق مشابه

 اكتتابأو مذكرات حك ة أو اى أوراق مالٌة تعالدٌال ٌوجد أي أدوات دٌن لابلة للتحوٌل إلً أسهم  -

  م2017دٌسمبر 31أصدرتها الشركة أو منحتها خالل السنة المالٌة المنتهٌة فً  حموق مشابهةأو 

 منحتها الشركة   أسهم ىبموجب أادوات ادٌن لابلة للتحوٌل إل اكتتابوصف ألي حموق تحوٌل أو  -12

اكتتاب أو ة تعالدٌة أو مذكرات حك أوراق مالٌال ٌوجد أي أدوات دٌن لابلة للتحوٌل إلً أسهم أو  -

 م .2017دٌسمبر31خالل السنة المالٌة المنتهٌة فًالشركة حموق مشابهه أصدرتها أو منحتها 

 الشركة وصف ألي استرادااد أو شراء أو إلغاء ألي أادوات ادٌن لابلة لالسترادااد من جانب  -13

سترداد أو إلؽاء من جانب م أي ا2017دٌسمبر 31ال ٌوجد خالل العام المالً المنتهً فً -

 . لالستردادالشركة ألي أدوات دٌن لابلة 

 تماعات الجمعٌة العامة للمساهمٌن واعضاء المجلس الحاضرٌن جبٌان با -14 

 20/07اجتماع الجمعٌة الؽٌر عادٌة التاسع بتارٌخ  االسم

 √ زٌاد بن احمد الرحمة

 √ دمحم بن احمد الرحمة

 

 االادار  التً عمادت خالل السنة المالٌة وسجل الحضور  عاداد اجتماعات مجلس  - 15

 االســـــــم م

(1) 

 

11\1 

(2) 

 

25\7 

(3) 

 

27\9 

(4) 

 

18\10 

(5) 

 

19\12 

(6) 

 

27/12 

 

 إجمالً

 6 √ √ √ √ √ √ زٌاد بن احمد الرحمة  1

 5 √ √ √ √ √  عادل الؽامدي  2

 1      √ ابابطٌن إبراهٌم بن عبد هللا 3

 1      √ كاٌد العودةاحمد بن  4

 6 √ √ √ √ √ √ دمحم بن احمد الرحمة 5

 1      √ نعبد الرحم ناالمٌرسلطان بن ناصر ب 6

 5 √ √ √ √ √  خالد بن عبد الحمٌد آل شهاب  7

 1     √  احمد بن ناصر الزرعه ) مستمٌل ( 8

 1 √      دمحم بن عبد هللا الحجٌالن 9

 ار  الشركة واطراف ذي عاللة : بٌانات الي صفمة بٌن ااد -16

     2017صفمات فٌما بٌن الشركة واي اطراؾ ذي عاللة خالل السنة المالٌة  تمر الشركة انه ال ٌوجد اي 
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               مصالحة  هاامعلوماات تتعلاك باؤي عماواد تكاون الشاركة طرفااً فٌهاا وتوجااد أو كانات توجااد فٌ  -17

  منهمعاللة بؤي  وخص ذشأو أي  أو المادٌر المالً التنفٌذيالرئٌس جوهرٌة ألحاد أعضاء مجلس اإلادار  أو 

أٌة عمود بيٌن الشيركة وبيٌن أحيد أعضياء مجليس اإلدارة أو اليرئٌس التنفٌيذي أو الميدٌر  التوجد -   

 . مالً أوأي شخص ذو عاللة ألي منهمال

أي  التنفٌذٌٌن عن أحاد كباراء مجلس اإلادار  أوضأحاد أع تنازل بموجبه أتفاقبٌان ألي ترتٌبات أو   -18

 راتب أو تعوٌض

 2017مكافآت مخصصه لهم خالل عام  لم ٌتنازل اي عضو من اعضاء مجلس االدارة عن أي

 تنازل بموجبه أحاد المساهمٌن عن أي حموق فً األرباح أتفاقبٌان ألي ترتٌبات أو   -19

تنازل بموجبية أحيد المسياهمٌن عين  أتفاقأي ترتٌبات أو  31/12/2017خالل العام المنتهً فً الٌوجد -

 . أي حموق فً األرباح

 زكا  أو ضرائب أو رسوم أو مستحمات أخرى أيلسادااد  ةالنظامٌة المستحمبٌان بمٌمة المادفوعات   -20  

والتً تشتمل على رسوم  2017الجدول التالً ٌبٌن لٌم المدفوعات النظامٌة المستحمة على الشركة للعام 

 .تداولات والزكاة الشرعٌة وألساط المإسسة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة ورسوم التؤشٌرات والجواز

اب عادم السادااداسب المستحك فً نهاٌة  وصف موجز لها  
 العام 

 البٌان المساداد خالل العام

بسبب وجود اعتراض ممدم من 
الشركة على احتساب مصلحة 

ملٌون لاير عن  20الزكاة مبلػ 

م البت السنوات السابمة ولم ٌت
ة حتى االن ٌفً المض  

 الزكاة  0 2899779611 

ر ولم تسدد بسبب عدم توف
 السٌولة 

تامٌنات متراكمة من 
 فترات سابمه

 التؤمٌنات االجتماعٌة  2779972 1729979

اتعاب مكتب المساحة  عدم توفر سٌولة 
المعٌنمن لبل وزارة 

الزراعة الجراء الرفع 
المساحً على ارض 

المشروع ومعرفة ما تم 
احٌائه من ارض المنحة 

 الحكومٌة 

والمٌاهوزارة الزراعة والبٌئة  0 1609000  

المبلػ المستحك عبارة  
عن رسوم الجوازات 

والؽرامات لتجدٌد عدد 
موظؾ 88  

 تكالٌؾ تاشٌرات وجوازات 189900 119110

 رسوم مكتب العمل  179700 2719700  
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 ها لمصلحة موظفً الشركةئتم إنشا احتٌاطٌاتأو  استثماراتٌان بمٌمة أي ب  -21

العييام المنتهييً  لمصييلحة مييوظفً الشييركة خييالل احتٌاطٌيياتأو أي  اسييتثماراتبإنشيياء أي  لييم تمييم الشييركة

 31/12/2017فً

 اإلادار مجلس  إلرار -22

عميال أوٌعكس حمٌمة نتيائج  بؤن سجالت حسابات الشركة لد اعدت بشكل نظامً الشركة إدارةٌمر مجلس 

 الشركة بكل شفافٌة ووضوح .

 مراجع الحسابات -23 

 . للشركةالمانونً  المحاسب باستبدالمن لبل لجنة المراجعة او  مجلس اإلدارةممدمة سواء من ة ٌأي توص دال ٌوج

 والشفافٌة اإلفصاح  -24

الصادرة عن  بنود حوكمة الشركات تتوافك مع التًالكفٌلة  واإلجراءات األسستعمل الشركة على وضع 

بالئحة حوكمة الشركات الصادرة  حوكمة خاصة بالشركة استرشاداً وتم اعتماد الئحة  هٌئة السوق المالٌة

الالئحة كلٌا وجزئٌا  فًوتطبك الشركة من الناحٌة العملٌة ؼالبٌة ما جاء  .عن هٌئة السوق المالٌة السعودٌة

جانب  إلىوائح ذات العاللة لواللوائح واإلجراءات الداخلٌة واألنظمة والمن خالل منظومة النظام االساسى 

المنظمة  واإلجراءاتوتعمل الشركة دائما على استكمال السٌاسات  IFRSطبٌمها لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة ت

 .ن كافة البنود تم تطبٌمهاأبصفة مستمرة و نتطوٌر ذلللتطبٌك وتعمل على 

 -: عادم التطبٌكك وأسباب تطبلم األحكام التً أ( )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سبب عادم التطبٌك تطلبات الواراد  فً الالئحةمال الفمر  رلم المااد 

 ج المادة العشرون 
عوارض االستماللٌة العضاء 

 مجلس االادار  

ان لوائح حوكمة الشركة تنص على ان لرابة 

الادرجة االولى فمط التً تتعارض مع استماللٌة 

لسوق المالٌة العضو فً حٌن ان لوائح حوكمة ا

 تنص على اي صلة لرابة 

 تشكٌل لجنة المكافآت  أ المادة الستون
لعادم تحادٌث الئحة حوكمة الشركة والتً لم ٌراد 

 ما رواد فً بنواد اللوائح المحادثة فٌها 



23 
 1027تمرٌر مجلس اإلدارة لعام 

 إاداراتهاأسماء الشركات المساهمة التً ٌكون عضو مجلس اإلادار  عضو فً مجلس )ب(

 ةــالوظٌف االسم م
اادارات فً مجالس  الحالٌة العضوٌة

 شركات او مادٌرٌها محلٌاوخارجٌا 

 الٌوجد رئٌس مجلس اإلدارة زٌاد بن احمد الرحمة 1

 عادل الؽامدي  2
نائب رئٌس مجلس 

 اإلدارة
 الٌوجد

 الٌوجد عضو مجلس اإلدارة خالد بن عبد الحمٌد آل شهاب 3

 جدالٌو العضو المنتدب دمحم بن احمد الرحمة 4

 ال ٌوجد  عضو مجلس االدارة احمد بن ناصر الزرعه ) مستمٌل (  5

 الٌوجد عضو مجلس اإلدارة دمحم بن عبد هللا الحجٌالن 6

 

 أعضائهتشكٌل مجلس اإلادار  وتصنٌف ( )ج 

 العضوٌةصفة  ةــالوظٌف االسم م

 ؼٌر تنفٌذي الرئٌس  زٌاد بن احمد الرحمة 1

 مستمل سنائب الرئٌ عادل الؽامدي  2

 مستمل عضو خالد بن عبد الحمٌد آل شهاب  3

 تنفٌذي  العضو المنتدب دمحم بن احمد الرحمة 4

 مستمل عضو احمد بن ناصر الزرعه ) مستمٌل ( 5

 مستمل عضو دمحم بن عبد هللا الحجٌالن  6

   

 ااجتماعاته وعادادها لجان مجلس اإلادار  الرئٌسٌة ومهامها ورإسائها وأعضائ تمختصر الختصاصاوصف  )اد(

 :لجنة المراجعة(  1) 

على المراجعة الداخلٌة بالشركة ودراسة التمارٌر المالٌة الدورٌة وتمارٌر  باإلشراؾتموم اللجنة 

الداخلٌة واختٌار  والتحمك من كفاءة نظم الرلابة كفاءتهاالمراجعة الداخلٌة والخارجٌة ومدى 

والتحمك من كفاٌة األنشطة الرلابٌة فً الشركة  أعمالهمراجع الحسابات الخارجً ومتابعة 
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لبة ومواجهة هذه المخاطر. كٌفٌة مراوفاعلٌتها وتموٌم فاعلٌة تمدٌر الشركة للمخاطر المحتملة و

  لجنة المراجعة من األعضاء التالٌة أسمائهم: و تتكون

 الصفــة العضو م

عاداد 

 االجتماعات 

 تارٌخ

18/01 

 تارٌخ

15/02  

 تارٌخ 

11/04 

 رٌختا

12/08 

 تارٌخ

15/08 

 تارٌخ

28/10 

 رئٌس سابك  احمد بن كاٌد العودة  1
3 √ √ √    

2 

ابراهٌم بن عبد هللا 

 عضو سابك ابابطٌن 

3 √ √ √    

3 

مصطفى بن خلٌفة 

 العطٌة

سكرتٌر مجلس 

 ادارة سابك

2 √ √     

 عضو سابك دمحم بن احمد الرحمة 
3 √ √ √    

 رئٌس اللجنة الؽامدي  بن أحمد عادل 1
3    √ √ √ 

2 

خالد بن عبد الحمٌد آل 

 عضوا شهاب 

3    √ √ √ 

3 

  بن عبدالعزٌز خالد

 عضوا الحوشان

3    √ √ √ 

 عضوا المحطانً بن دمحمعزٌز 4
2    √ √  

 

 : والمكافآتلجنه الترشٌحات  (2)

 المعتمدةوفما للسٌاسات والمعاٌٌر  رةاإلدالعضوٌة مجلس  المطلوبةبالمراجعة السنوٌة لالحتٌاجات  اللجنةتموم 

ووضع سٌاسات واضحة  إجراإهاٌمكن  التًورفع التوصٌات فً شان التؽٌٌرات  اإلدارةومراجعة هٌكل مجلس 

عضاء المستملٌن ألا استماللٌةمن  سنويكد بشكل ؤوكبار التنفٌذٌٌن والت اإلدارةمجلس  أعضاء ومكافآتلتعوٌضات 

وتتكون لجنة الترشٌحات والمكافآت من .أخرىوٌة مجالس ـكل عضـكان ٌش إذا العضوح ـدم تعارض مصالــوع

 االعضاء التالٌة اسمائهم :

 الصفــة العضو م

عاداد 

 االجتماعات 

 تارٌخ

18/03 

1 

ابراهٌم بن عبد هللا 

 ابابطٌن

رئٌس لجنة 

 سابك

1 √ 

 √ 1 عضو سابك احمد بن كاٌد العودة 

  0 نةرئٌس اللج دمحم بن احمد الرحمة  1

2 

خالد بن عبد الحمٌد آل 

 عضوا شهاب

0  

  0 عضوا الزرعة بن ناصر احمد  3
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 نفٌذٌة :الت ةلجن( ال3) 

جمٌع المهام التً ٌكلفها مجلس اإلدارة بدارستها و اتخاذ المرارات بشؤنها. و أٌضا تموم بمراجعة اللجنة بتموم 

ن. متابعة أعمال تشؽٌل الشركة و استثماراتها و متابعة صفمات األشخاص ذوي العاللة. تعٌٌن المدراء التنفٌذٌٌ

وتتكون اللجنة التنفٌذٌة من االعضاء التالٌة . إجرائات تملن الشركة ألرض مشروع الفاضلً مع الجهات الحكومٌة

 اسمائهم :

 ةــــــــالصف العضو م

 رئٌس اللجنة دمحم بن أحمد الرحمة 1

 واعض خالد بن عبد الحمٌد آل الشهاب  2

 عضوا   عادل الؽامدي  3

 

 

 تكون اجتماعات اللجنة التنفٌذٌة منبثمة من خالل اجتماعات مجلس اإلدارة وال تعمد اجتماعات خاصة.*

 

 

 واعضاء اللجان والتعوٌضات ألعضاء مجلس اإلادار  وكبار التنفٌذٌٌن ( تفصٌل عن المكافآت)هـ 

 

ن ي 
ع
 م
غ
بل
م

س
جل
م
ال
ت 
سا
جل
ر 
و
ض
ح
ل 
د
ب

ت 
سا
جل
ر 
و
ض
ح
ل 
د
 ب
وع
م
ج
م

ن
جا
لل
ا

ة
ني
عي
ا 
زاي
م

س 
جل
م
ال
ء 
ضا

ع
ه ا
ض
قب
ما 
ن 
يا
ب

ما 
و 
 ا
ن ي 
ري
دا
و ا
 ا
ن ي 
مل
عا
م 
فه
ص
و
ب

ة
ري
دا
وا
ة
ني
 ف
ل
ما
ع
 ا
 
ي
ظ
 ن
ه
و
ض
قب

و 
ض
ع
ال
و 
س ا

جل
م
ال
س 

رئي
ة 
فا
كا
م

ن 
 م
ن
كا
ن 
رس ا

ال
 
ن ي 
ام
و 
ب ا

د
نت
م
ال

اء
ض
ع
ال
ا

وع
م
ج
م
ال

ح
با
ر
ال
ن ا
 م
ة
سب
ن

ة
ري
و
د
ت 
فا
كا
م

ل
ج
ال
ة ا

 
ي
ص
 ق
ة
ي
ن ي 
حف

 ت
ط
ط
خ

ل
ج
ال
ة ا
يل
و
ط
ة 
ي
ن ي 
حف

 ت
ط
ط
خ

ة 
م
قي
 (
ة 
ح
و
من
م
ال
م 
سه
ال
ا

) 
م
سه
ال
ا

وع
م
ج
م
ال

ن 3,00012,00015,000015,000ابراهيم بن عبد هللا ابابطي 
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3,00003,00003,000االمي  سلطان بن نارص آل سعود

15,00012,00027,000027,000عادل الغامدي

15,00012,00027,000027,000خالد بن عبد الحميد آل شهاب
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18,00018,000018,000زياد بن احمد الرحمة

18,000129,000147,00009,687156,687دمحم بن احمد الرحمة

081,000177,000000258,00000000009,687267,687المجموع

ن ثانيا : االعضاء التنفيذيي 
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ي المجلس السابق
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ن 39,000ابراهيم بن عبد هللا ابابطي 

39,000احمد بن كايد العودة

39,000دمحم بن احمد الرحمة

412,000عادل الغامدي

412,000خالد بن عبد الحميد آل شهاب

412,000خالد الحوشان
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26,000عزيز القحطانن

ن 13,000ابراهيم بن عبد هللا ابابطي 
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000دمحم بن احمد الرحمة

000خالد بن عبد الحميد آل شهاب

000احمد بن نارص الزرعه ) مستقيل (

120,000120,000دمحم بن احمد الرحمة

120,000168,000المجموع

مكافآت أعضاء اللجان  

ي المجلس الحالي
ن
شيحات والمكافآت ف ثانيا : لجنة الير

ي المجلس الحالي
ن
ثالثا : اللجنة التنفيذية ف

ي المجلس السابق
ن
شيحات والمكافآت ف ثانيا : لجنة الير

ي المجلس الحالي
ن
اوال : اعضاء لجنة المراجعة ف

ي المجلس السابق
ن
اوال : اعضاء لجنة المراجعة ف
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تنظٌمٌة أو إشرافٌة على الشركة من الهٌئة أو من أي جهة أي عموبة أو جزاء أولٌاد احتٌاطً مفروض)و( 

 أو لضائٌة أخرى

وذلن نتٌجة استمرار تسجٌل موظفٌن سعودٌٌن  10,000التامٌنات االجتماعٌة ؼرامة مالٌة لدرها فرضت     

 .فً التامٌنات االجتماعٌة بعد انتهاء عملهم لدى الشركة

 دل 31/12/2017 خٌرات ىتحالمرفوعه على الشركة للسداد  اجمالً مبلػ المضاٌا التنفٌذٌة ناف نلذك     

  . يدوعس لاير 1,809,000 تؽلب

 12,855,000 تؽلب دل 2017 ةٌلاملا ةنسلا ةٌاهن ىتح ةكرشلا ىلع ةمحتسملا تاٌنوٌدملا ًلامجا اما    

  يدوعس لاير

 اءات الرلابة الاداخلٌة بالشركةنتائج المراجعة السنوٌة لفعالٌة إجر )ز(

تموم لجنة المراجعة بدراسة التمارٌر الدورٌة عن تمٌٌم إجراءات الرلابة الداخلٌة ومتابعه تشؽٌل الرلابة الداخلٌة 

الداخلٌة الى مجلس االدارة لٌتم معالجتها ، وحٌث  ورفع التوصٌة بالمالحظات ونماط الخلل فً نظام الرلابة

اصدرت لجنة المراجعة تمرٌرا ٌتناول كافة المالحظات ونماط الخلل والضعؾ فً نظام الرلابة الداخلٌة 

وفٌما ٌلً نورد لكم اهم المالحظات  31/12/2017المعمول به فً الشركة عن السنة المالٌة المنتهٌة فً 

 نة المراجعة : التً ذكرت فً تمرٌر لج

      

 . وادارة المخاطرعدم وجود ادارة معنٌة بالرلابة الداخلٌة  -1

اعتماد الشركة فً عملٌات التحصٌل واالنفاق على العملٌات النمدٌة وذلن بسبب الفال حسابات  -2

 .الشركة البنكٌة نتٌجة المضاٌا المرفوعة على الشركة 

م الحوكمة المتبعة وافتمار الشركة للوائح كما تضمن تمرٌر لجنةالمراجعة وجود ضعؾ فً نظا -3

االساسٌة التً تحدد صالحٌات االدارة التنفٌذٌة باالضافة الى افتمار الشركة للكفائات االدارٌة 

وعدم وجود مناصب ادارٌة مهمة مثل مدٌر موارد بشرٌة او مدٌر مبٌعات وتطوٌر االعمال كما 

تحتاج الى رفع مستواها المهنً من خالل  واوضح تمرٌر اللجنة ان هنان بعض المناصب التً

 التدرٌب . 

 ضعؾ الدورة المستندٌة فً كافة السام الشركة . -4

نظرا لعدم انتظام الشركة بسداد التامٌناتاالجتماعٌة بسبب ضعؾ السٌولة لدى الشركة فمد ترتب  -5

 وجود شهادة نهائٌة من المإسسة العامة للتامٌنات االجتماعٌة . معلٌه عد

جم المدٌونٌة المستحمة على الشركة سواء كانت للموردٌن او مستحمات للموظفٌن او ارتفاع ح -6

 جهات حكومٌة .
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وجود شهادة زكوٌة حدٌثة نظرا لوجود مطالبات واعتراض على الزكاة الممدرة عن  معد -7

 سنوات سابمة .

ن انها وتبٌ 2015لامت لجنة المراجعة باالطالع على الئجة حوكمة الشركات المعتمدة فً عام  -8

 بحاجة لتحدٌثها .

وبناء على توصٌات اللجنة بضرورة تعٌٌن مراجع داخلً للشركة سواء كان بالتعٌٌن المباشر او           

فمد بدات ادارة الشركة البحث عن مكاتب للتدلٌك الداخلً تمهٌدا  لذاحد المكاتب المعنٌة ،بالتعالد مع ا

 .للتعالد معهم 

 للموظفٌن ءاألادا)ح( تمٌٌم           

من اهداؾ الشركة عمل تمٌٌم ربعً لكل لطاع و ادارة و موظؾ للمحافظة على زٌادة الفعالٌة و رفع      

 .المرجوة  األهداؾمستوى االداء من اجل تحمٌك 

 )ن( تمٌٌم أاداء مجلس االادار  واللجان المنبثمةعنه        

اللجان المنبثمة عنه خالل العام على ما ٌتحمك من  مجلس االدارة فً تمٌٌم أداء اعضائه وكافة ٌعتمد      

وبالرؼم من ان  نتائج جوهرٌة ٌكون لها االثر الواضح والذي ٌنعكس على نتائج الشركة المالٌة

الشركة لم تستعن بجهات خارجٌة نظامٌة فً تمٌٌم اداء مجلسها االداري وما ٌنبثك عنه من لجان اال 

حٌث ان  م مالحظات واراء المساهمٌن فً الشركة والمهتمٌنان المجلس ٌتابع وٌرصد وبشكل دائ

والذي ٌتضح جلٌا لهو خٌر تفاع التدرٌجً فً صفمات شراء اسهم الشركة بٌن فترة واخرى االر

 تمٌٌم وممٌاس الداء ومتابعة مجلس ادارة الشركة ولجانه المنبثمة عنه .

 ( ) خادمة المجتمع االجتماعٌةأنشطة المسئولٌة  -  23      

لشركة لدورها فً خدمة إدراكا من ا الٌات االجتماعٌة عفدارة الشركة للمساهمة دوما فً التحرص ا

من خالل تحملها الشركة عبر السنوات الماضٌة  اثبتتلد والمحلً والوطنً  ىالمستو ىالمجتمع عل

 الرامٌة إلً ةدولوالمصلحة العامة واإلسهام  الفعال فً خطط ال االجتماعٌة نشطةاألمسئولٌتها تجاه ل

 -: ٌلً ما ، حٌث ٌتمثل ذلن جلٌا فً تحمٌك التنمٌة المستدامة

 .  الري مٌاهااللتزام بممررات السٌاسة الزراعٌة والمائٌة للدولة من خالل ترشٌد  -1

 . المبٌدات استخدامااللتزام بالمحافظة علً البٌئة والصحة العامة من خالل الحد من  -2

 باالبالغ عن أٌة انشطة احتطاب جائر لد تضر البٌئة. التعاون مع الجهات األمنٌة -3

 االستمرارٌة :  – 24

تمر الشركة انه وبناء على ما ذكر فً هذا التمرٌر بمدرتها على االستمرار فً مزاولة انشطتها المتاحة  من 

ٌة فً خالل اتمام صفمات اندماجات واستحواذات لضمان استمرارٌتها واستمرارها وتنفٌذ خططها المستمبل
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مجال تطوٌر االستثمار وتحسٌن مستوى االداء بما ٌنعكس على نتائج اعمال الشركة فً دعم عجلة تنمٌة 

 االلتصاد الوطنً. 

كما ان الشركة تسعى الى تعظٌم اصولهامن خالل تملن ارض مشروعها المخصصة لها فً منطمة الفاضلً 

  هـ. 8/7/1436(بتارٌخ  319)وزراء رلملبعد موافمةالممام السامً الكرٌم بناء على لرار مجلس ا

وختاما ٌتوجه رٌٌٔس وأعضاء مجلس ا دارة الشركة الشرلٌة للتنمٌة بالشكر والتمدٌر واالمتنان لممام خادم 

الحرمٌن الشرٌفٌن الملن/ سلمان بن عبد العزٌز آل سعود، وٕالى صاحب السمو الملكً االمٌر دمحم بن 

، ولً العهد نأٌب رٌٌٔس مجلس الوزراء ووزٌر الدفاع، وٕالى الحكومة سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود

 الرشٌدة على الدعم والتشجٌع المتواصلٌن.

 

 اإلادار ممترحات مجلس   -25      

 2017ما جاء بتمرٌر مجلس اإلدارة لعام  ىالموافمة عل : أوالً 

 ً   31/12/2017المنتهٌة بتارٌخ الموافمة على تمرٌر مرالب الحسابات الخارجً عن الفترة  : ثانٌا

 ً  31/12/2017للشركة المنتهٌة فً ولائمة الدخل  المصادلة على المٌزانٌة العمومٌة : ثالثا

       ً فً إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالٌة عن أعمالها خالل الفترة المنتهٌة : رابعا

31/12/2017 

 لمراجعة الموائم من بٌن المرشحٌن من لبل لجنة المراجعة ختٌار مراجع حسابات خارجًإخامساً:       

 أتعابهتحدٌد والبٌانات الربع سنوٌة و 2018المالٌة للعام المالً 

 انتهى التمرٌر وهللا ولً التوفٌك                                        

 2018مارس  21                         


