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الشركة السعودية لألسماك                                                                    

م2017تقرير مجلس اإلدارة للمساهمين للعام المالي                                                          

م 31/12/2017م الى 1/1/2017للفترة 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
 .م المالية وتقرير مراقب الحساباتمشفوًعا بالقوائم، 31/12/2017المالية المنتهية في 
 التأسيس واألهداف:

هــ، 5/8/1401وتـاري   7م كشركة مساهمة سـعودية بموجـب المرسـوم الملكـي الكـريم رقـم م/1981هـ الموافق 1401الشركة السعودية لألسماك عام  تتأسس
 .ام نظام الشركات ولوائحه وهي شركة مساهمة مدرجة تأسست طبقًا الحك % من رأسمالها،40وتساهم الدولة بنسبة 
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ا نظمـة والقـوانين وفقًـا لمـا تسـم  بـه  الثروة المائية الحية في مياه المملكة العربية السعودية وغيرهـا مـن الميـاه الدوليـة ا خـرح فـي حـدود استثمار الى تهدف الشركة
الــداخل والخــارق وتقــديم المــأكوالت البحريــة المطهيــة واســتزرال الربيــان وتفــدير  أنظمــة المملكــة إ ــافة إلــى اســتزرال ا حيــاذ المائيــة وكــيلك تفــنيعها وتســويقها فــي

 ا سماك واستيراد أعالف الربيان ومواد التنظيف والتعبئة.

 

وحسـاب الـدخل عـن  ليهيا ويسر مجلس إدارة الشـركة السـعودية لألسـماك أن يقـدم للسـادة المسـاهمين الكـرام التقريـر المـالي السـنوي عـن نشـاط الشـركة ومركزهـا المـا
 .م مشفوًعا بالقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات31/12/2017السنة المالية المنتهية في 

 
 نشاط الشركة:

تبعة بهيا الشأن المواستثمار الثروة المائية الحية في مياه المملكة العربية السعودية وغيرها من المياه اإلقليمية والدولية في حدود ا نظمة والقوانين  فيد ا سماك
عبئة وحفظ وتعليب ا سماك وكيلك تفنيعها وتسويقها في الداخل والخارق وفًقا لما تسم  به أنظمة المملكة وتقديم المأكوالت البحرية المطهية واستزرال الربيان وت

 .وأستيراد القوارب التنظيف عالف الربيان وموادحرية ا خرح وابيان والمنتجات البوالتجزئة في ا سماك والر  والربيان وفيد وتسويق أسماك الزينة وتجارة الجملة
 وتمارس الشركة أنشطتها وفق ا نظمة المتبعة وبعد الحفول على التراخيص الالزمة من الجهات المختفة )إن وجدت(.
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 م:24/10/2017م الى 1/1/2017اسماء اعضاء مجلس االدارة اعتبارا من 

 ئف السابقةالوظا الوظائف الحالية االسم
 رئيس مجلس إدارة مجموعة العبيكان لالستثمار رئيس مجلس إدارة مجموعة العبيكان لالستثمار د. فهد بن عبدالرحمن العبيكان

 وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية المكلف وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية المكلف أحمد بن فال  العيادة الخمشي م.
 مدير ادارة دراسات واستشارات المشاريع في) فندوق التنمية الفناعي( متقاعد حكومي يز بن حمد العويدا ستاي/ عبدالعز 

 متقاعد من ارامكو السعودية متقاعد من ارامكو السعودية ا ستاي/ عبدالعزيز بن عبدالباقي آل طلحة
 مدير إدارة المحافيل في شركة ألبان الفافي. في.مدير إدارة المحافيل في شركة ألبان الفا ا ستاي/ خالد إبراهيم المبارك

 
 القفيبي محمدا ستاي/ هيثم بن 

الرئيس التنفييي لمجلس ادارة مجموعة شركات 
خليفة عبدالرحمن القفيبي والرئيس التنفييي 
للقطال   الفناعي بمجموعة شركات خليفة 

 عبدالرحمن القفيبي

خليفة عبدالرحمن القفيبي الرئيس التنفييي لمجلس ادارة مجموعة شركات 
والرئيس التنفييي للقطال   الفناعي بمجموعة شركات خليفة عبدالرحمن 

 القفيبي

 المدير العام لشركة الخريف للمشاريع الزراعية. المدير العام لشركة الخريف للمشاريع الزراعية محمد عبدالعزيز العبداللطيفا ستاي/ 
رئيس مجلس ادارة المركز الدولي البحري، ع و مجلس أدارة شركة  مجلس أدارة شركة ثروات البحارع و  االستاي/ محمد بن جابر السهلي

 ثروات البحار
الرئيس التنفييي للشركة السعودية لتمويل  عبداالله بن فال  ال الشي ا ستاي/ 

 المساكن
 الرئيس التنفييي للشركة السعودية لتمويل المساكن
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 م:31/12/2017م الى 25/10/2017ارة اعتبارا من اسماء اعضاء مجلس االد

 الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم
لتقديم حلول شاملة إلدارة وتر وشريك تنفييي لشركة شركاذ مؤسس  طارق بن عبد اهلل الرميم  االستاي/

 االفول والشئون المالية
مؤسس وشريك تنفييي لشركة شركاذ وتر  لتقديم حلول 

 رة االفول والشئون الماليةشاملة إلدا
 الرئيس التنفييي  لمجموعة أوق لألستثمار الرئيس التنفييي  لمجموعة أوق لألستثمار بن شرف الشريف  االستاي/نافر

العلمي لألستشارات عام لمكتب مازن الالمؤسس والمدير  المؤسس والمديرعام لمكتب مازن العلمي لألستشارات الهندسية االستاي/ مازن بن عبدالستار العلمي
 الهندسية

نائب الرئيس للمالية المكلف بشركة التفنيع وخدمات  (باإلدارة المالية بشركة التفنيع وخدمات الطاقة ) طاقة –رئيس تنفييي  االستاي/ عبد اهلل بن حمد آل مهيل
 (الطاقة ) طاقة 

نائب رئيس إدارة االستثمار السعودي بفندوق  السعودي بفندوق االستثمارات العامةنائب رئيس إدارة االستثمار  االستاي/ سلطان بن عبد الملك آل الشي 
 االستثمارات العامة

 متقاعد حكومي من فندوق التنمية الفناعي متقاعد حكومي من فندوق التنمية الفناعي بن حمد العويد  االستاي/ عبد العزيز

 مدير عام وحدة أعمال االغيية بشركة المراعي الغيية بشركة المراعيمدير عام وحدة أعمال ا االستاي/ثامر بن محمد المهيد

 كواليتي آند تايم لالستشارات  -المؤسس واستشاري رئيس  االستاي /أحمد بن سليمان المزيني

 

المؤسس والرئيس التنفييي لمكتب احمد المزيني محاسبون 
مؤسس ورئيس تنفييي كواليتي آند  –ومراجعون قانونيون 

 الستشاراتتايم ل
نائب الرئيس التنفييي لمجلس ادارة مجموعة شركات خليفة عبدالرحمن  االستاي / هيثم بن محمد القفيبي

الفناعي بمجموعة شركات خليفة قفيبي والرئيس التنفييي للقطال ال
 عبدالرحمن القفيبي

نائب الرئيس التنفييي لمجلس ادارة مجموعة شركات خليفة 
الفناعي التنفييي للقطال  ئيسعبدالرحمن القفيبي والر 

 بمجموعة شركات خليفة عبدالرحمن القفيبي
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 م24/10/2017م الى 1/1/2017اعضاء اللجان اعتبارا من 

 تشكيل اللجان االسم
 لجنة المراجعة

 رئيس لجنة المراجعة -ع و مجلس االدارة بن عبدالباقي آل طلحة *ا ستاي/عبدالعزيز
 ع و لجنة المراجعة -ع و مجلس االدارة يبي*ا ستاي/هيثم بن محمد القف

 ع و لجنة المراجعة -ع و مجلس االدارة  *ا ستاي/ عبدا له بن فال  آل الشي 
 ع و اللجنة من خارق المجلس مختص مالي واداري  علي العطيفيبن  ا ستاي/  محمد

 لجنة الترشيحات والمكافآت
 رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت -لس االدارة ع و مج *ا ستاي/ خالد بن إبراهيم المبارك

ع و لجنة الترشيحات والمكافآت -ع و مجلس االدارة  حمد العويد بن *االستاي/  عبدالعزيز  
ع و لجنة الترشيحات والمكافآت -ع و مجلس االدارة  *ا ستاي/ هيثم بن محمد القفيبي  

ع و لجنة الترشيحات والمكافآت  –ع و مجلس االدارة  جابر السهلي  بن االستاي محمد  
 اللجنة التنفيذية

رئيس اللجنة التنفييية -رئيس مجلس االدارة  *د. فهد بن عبدالرحمن العبيكان  
 ع و اللجنة التنفييية -ع و مجلس االدارة  *ا ستاي /عبدالعزيز بن حمد العويد
 ة التنفيييةع و اللجن -ع و مجلس االدارة  *ا ستاي/ هيثم بن محمد القفيبي
 ع و اللجنة التنفييية -ع و مجلس االدارة  *االستاي/ محمد بن جابر السهلي

 اللجنة الفنية
 رئيس اللجنة الفنية -ع و مجلس االدارة  *ا ستاي/ عبد العزيز بن حمد العويد                      
 ع و اللجنة الفنية -مجلس االدارة  ع و *ا ستاي/ هيثم بن محمد القفيبي                        

 ع و اللجنة الفنية -ع و مجلس االدارة  االستاي /محمد بن جابر السهلي
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 م( 31/12/2017م )علمًا بأن لجنة المراجعة لم تعتمد من الجمعية العامة حتى 31/12/2017م الى 25/10/2017اعضاء اللجان اعتبارا من

 م28/2/2018بتاريخ  ية العامة للمساهمينمن قبل الجمعوتمت الموافقة عليها 

 تشكيل اللجان االسم
 لجنة المراجعة

 ع و لجنة المراجعة -ع و مجلس ادارة   *االستاي/عبد اهلل بن حمد آل مهيل
 ع و لجنة المراجعة -ع و مجلس ادارة  *االستاي/ أحمد بن سليمان المزيني
مختص بالشئون  -لمالية والموارد البشرية وتقنية المعلومات بشركة الراجحي للفناعات الحديدية نائب الرئيس ل االستاي/ مشعل بن عميرة العتيبي

 المالية والمحاسبية ع و اللجنة من خارق المجلس
 لجنة الترشيحات والمكافآت

 لمكافآترئيس لجنة الترشيحات وا -ع و مجلس ادارة  *ا ستاي /عبد العزيز بن حمد العويد                      
ع و لجنة الترشيحات والمكافآت -ع و مجلس ادارة  *االستاي/ مازن بن عبدالستار العلمي  

ع و لجنة الترشيحات والمكافآت -ع و مجلس ادارة  *االستاي/ سلطان بن عبد الملك آل الشي   
ع و لجنة الترشيحات والمكافآت -ع و مجلس ادارة  *االستاي/ثامر بن محمد المهيد  

 (4-3)في ففحة رقم والمنتهية  وان تم يكر الوظائف الحالية والسابقة لألع اذ المجلس للدورة الجديده *سبق
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 االدارة التنفيذية

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

لتقنيات الختيار التقنيه عام تقنيات االسمده والتي تشمل تقيم امدير  الرئيس التنفييي أ. فهد بن عبداهلل آل سمي 
التي تتناسب مع التوجهات التسويقيه وتطوير برامج بحثيه لزيادة 
الطاقه االنتاجيه وتطوير منتجات وتطبيقات  جديدة في  قطال 

 االسمدة) سابك(.
 مديرًا عامًا لألبحاث المتخففة ) سابك(

بكالوريوس كيمياذ من 
كلية العلوم جامعة الملك 
سعودبالرياض عام 

  م1989

خبرة في المجال الفني واإلداري لمدة 
سنة في شركة سابك تولى العديد  25

من المنافب اإلدارية والقياديةح ر 
العديد من الدورات داخل وخارق المملكة  

 الفنية واالدارية.
 المدير المالي أ. رياض حلمي ابوبكر

 التنفييي
 .سنوات  5مالي لشركة دواجن الوطنية لمدة المدير ال
 .سنوات  4لمدة   المالي لمجموعة العبيكان لألستثمار لمديرا 

مني العام التنفييي للشركة السعودية لالسماك  يالمدير المال
  حتى تاريخه. 2011

حافل على درجة 
الماجستيرفي الماليةوشهادة 
البكالوريوس في المحاسبة 

دارة ا عمال   وا 

عاما من الخبرة الواسعة في مجال  30
ن المالية في الشركات ادارة الشؤو 

الفناعية والتجارية والزراعية ، وادارة 
ومراقبة ا فول ، و تطوير وتنفيي نظم 
المحاسبة ومعرفة واسعة في المحاسبة 
واإلدارة المالية وتطبيق انظمة الحاسب 

 االلي
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 :م 2016/2017يرادات اإلجمالية لعام لك إلى اإلونسبة ذ اتوفيما يلي بيان بحجم أعمال مبيعات الشركة بالنسبة لنوع المبيع

 
 % م2017المبيعات  % م2016المبيعات  تحليالت النشاط حسب المنتج

 %73 25,864,907 %65 38,908,353 مبيعات ا سماك
 %17 6,195,297 %27 16,178,054 مبيعات الربيان

 %10 3,484,247 %9 5,173,088 مبيعات المفنعات وأخرح
 %100 35,544,451 %100 60,259,495 المجمول

 
 م2017/ م2016كما يبين الجدول التالي تحليل اإليرادات حسب طرق البيع لألعوام 

 %   2017المبيعات   %  2016المبيعات  تحليل النشاط حسب طرق البيع 
 %71 25,165,277 %60 36,298,020 مبيعات التجزئة 
 %25 8,877,295 %33 19,692,163 مبيعات الجملة 

 %4 1,501,879 %7 4,269,312 بيعات السيارات الجوالة م
 %0 - %0 - مبيعات التفدير 

 %100 35,544,451 %100 60,259,495 المجمول 
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 تحليل جغرافي بإجمالي إيرادات الشركة:

علًما  م2017 / 2016تهية بنهاية العام الميالدي التالي إجمالي إيرادات الشركة من المبيعات داخل المملكة وخارجها خالل السنة المالية المن يبين الجدول
نما تتم عملية البيع خارج المملكة عن طريق التصدير من الشركة مباشرة.  بأن الشركة ال تمتلك أي شركات تابعة خارج أو داخل المملكة، وا 

 
 % 2017المبيعات % 2016المبيعات  تحليالت النشاط حسب المنطقة

 %28 9,783,375 %28 16,886,480 المنطقة الشرقية
 %47 16,571,350 %39 23,397,480 المنطقة الوسطى
 %24 8,593,581 %26 15,931,291 المنطقة الغربية
 %2 596,145 %7 4,044,245 المنطقة الجنوبية

 %100 35,544,451 %100 60,259,496 مجمول المبيعات المحلية
 %0 - %0 0 مبيعات التفدير
 %100 35,544,451 %100 60,259,496 مجمول المبيعات
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 البيانات المقارنة:

 )المبالغ بالمليون لاير( م2017 -2013 التالي بيان باألصول والخصوم ونتائج األعمال للشركة خالل السنوات الجدول يبين

 
 2017 2016 2015 2014 2013 البيان / السنة

 16 125 156 217 276 الموجودات المتداولة
 185 197 196 176 159 غير المتداولة الموجودات

 69 136 126 128 123 المطلوبات المتداولة
 10 22 23 10.8 10.5 المطلوبات غير المتداولة

إجمالي الرب  )الخسائر( الشاملة 
 (40.58) (40.76) (51.24) (46.00) (49.00) للسنة

 

:السياسات المحاسبية  

 محاسبية الفادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتعليمات الفادرة عنهاهناك أي اختالف عن المعايير ال ال يوجد

 خطة الشركة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية : 
 م بنجاح.01/01/2017طبقت الشركة السعودية لألسماك معايير المحاسبة الدولية أعتبارًا من 
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 م 2017م بعا م مقارنة2016ملخص بالنتائج المالية لعام 

 
 نسبة التغير (-التغير + أو ) 2017 2016 البيــــــان
 %41- (24,715,044) 35,544,451 60,259,495 مبيعات

 %39- (24,463,840) 37,922,903 62,386,743 تكلفة المبيعات
 %12 (251,204) (2,378,452) (2,127,248) إجمالي الخسائر

 %7- %4- نسبة إجمالي الخسائر
  

 %5- (1,503,998) 31,018,918 32,522,916 ريف البيعية واالدارية والعموميةالمفا
 %4- 1,252,794 (33,397,370) (34,650,164) الخسارة من العمليات

 %24- (909,719) 2,892,911 3,802,630 أعباذ مالية
خسائر انخفاض في القيمة العادلة للموجودات المالية 

 المعدة للبيع
(160,700) 360,551 521,251 -324% 

   (4,906,000)  خسائر هبوط قيمة ممتلكات واالت ومعدات
 %72- (2,387,876) 940,209 3,328,085 فافي اإليرادات )المفاريف( ا خرح

 %13- (4,610,112) (39,895,521) (35,285,409) فافي الخسارة قبل الزكاة
 %78- (3,350,000) 950,000 4,300,000 زكاة

 %3 (1,260,112) (40,845,521) (39,585,409) لرب  / )الخسارة(فافي ا
 %122- 1,433,036 261,992 (1,171,044) إعادة قياس إلتزام مكافأة نهاية الخدمة

 %0.4- 172,924 (40,583,529) (40,756,453) إجمالي الخسارة الشاملة للسنة
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 المصالح في أسهم الشركة:

سـاهمين مــن غيـر أع ــاذ مجلـس اإلدارة فــي أسـهم الشــركة. علًمـا بأنــه ال توجـد لــدح الشـركة أي أدوات ديــن مفـدرة، كمــا ال الجــدول التـالي مفــال  الم يبـين
كما أنه ال يوجد استرداد أو شراذ أو إلغاذ من جانب الشركة  ي أدوات ديـن قابلـة  .ة% من أسهم الشرك5يمتلك أي من المساهمين من الجمهور حفة تفل إلى 

 م.19/4/2017علما بأن تم تخفيض رأسمال الشركة بعد موافقة الجمعية العامة العادية بتاري   لالسترداد.

 

 اسم المساهم
 م2017عدد ا سهم للعام  م2017نسبة الملكية للعام 

 نهاية السنة بداية السنة نهاية السنة بداية السنة

 7.999.985 21.414.960 %40 %40 فندوق االستثمارات العامة

 4.299.991 11.510.541 %21.5 %21.5 آل سعود / متعب بن عبدالعزيزا مير سمو

 7.700.024 20.611.999 %38.5 %38.5 الجمهور

 20.000.000 53.537.500 %100 %100 اإلجمالي

 :سياسة توزيع األرباح

ا خـرح وتجنيـب الزكـاة  يـع المفـروفات العموميـة والتكـاليفتعتمد سياسـة توزيـع ا ربـاح فـي الشـركة علـى توزيـع أربـاح الشـركة الفـافية فقـط بعـد خفـم جم 
% من رأس مال الشركة المدفول على المساهمين 5 ما يعادل % من ا رباح الفافية لتكوين احتياطي نظامي ثم من بعدها يتم توزيع10المفرو ة شرًعا وتجنيب 
م لـم تقـم الشـركة بفـرف اي اربـاح 2017وخـالل عـام  يقـة فـرف ا ربـاح علـى المسـاهمينطر الشـركة بتحديـد مواعيـد و  مجلـس ادارة قـوميفي حالة تحقيق ا ربـاح، 

 ربعية اونفف سنوية أوسنوية على المساهمين . 



- 13 - 

 

 
 :م24/10/2017حتى نهاية دورتة في  وتصنيف أعضائه وعدد األسهم الخاصة بكل عضو ) السابق(تكوين مجلس اإلدارة

 

عدد ا سهم من  التفنيف اسم الع و
 م1/1/2017

  عدد ا سهم
 ملكية ا قرباذ نسبة التملك 24/10/2017

 من الدرجة ا ولى
 رئيس مجلس اإلدارة د/ فهد بن عبدالرحمن العبيكان

 ع و غير تنفييي
3346 1249 0.00624% 0 

 الخمشيالعيادة  احمد بن فال  االستاي/
 )ممثال عن وزارة الزراعة(

 0 0 0 0 ع و غير تنفييي

 العزيز بن حمد العويدا ستاي/ عبد
 )ممثاًل عن فندوق االستثمارات العامة(

 0 0 0 0 ع و غير تنفييي

 0 %0.001 0 1000 ع و مستقل عبدالعزيز العبداللطيفبن االستاي / محمد 
 0 %0.001 373 1000 ع و مستقل ا ستاي/ عبدالعزيز بن عبدالباقي آل طلحة

 0 %0.0365 7302 19548 لع و مستق ا ستاي/ هيثم بن محمد القفيبي
 0 %0.001 373 1000 ع و مستقل ا ستاي/ خالد بن إبراهيم المبارك

 0 %0.001 373 1000 مستقلع و  / محمد بن جابر السهلياالستاي
 0 %0.001 373 1000 ع و مستقل االستاي /عبداالله بن فال  ال الشي 
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 :م31/12/2017م الى 25/10/2017األسهم الخاصة بكل عضو من وتصنيف أعضائه وعدد  )الحالي(تكوين مجلس اإلدارة

 التصنيف اسم العضو
عدد األسهم من 

 م25/10/2017
عدد األسهم  

31/12/2017 
 نسبة التملك

 ملكية األقرباء
من الدرجة 

 األولى
  رئيس مجلس اإلدارة االستاي/طارق بن عبد اهلل الرميم

 (ع و غير تنفييي)
0 0 0% 0 

 نائب رئيس المجلس بن شرف الشريف  االستاي/نافر
 (ع و غير تنفييي)

0 0 0% 0 

 0 %0 0 0 ع و غير تنفييي االستاي/ مازن بن عبدالستار العلمي
 0 %0 0 0 ع و غير تنفييي االستاي / عبد اهلل بن حمد آل مهيل

 0 %0 0 0 ع و غير تنفييي / سلطان بن عبد الملك آل الشي ا ستاي/ 
 0 %0.00005 10 10 ع و مستقل بن حمد العويد  لعزيزعبد اا ستاي/ 

 0 %0.0365 7302 7302 ع و مستقل هيثم بن محمد القفيبيا ستاي/ 
 0 %0.0025 500 500 ع و مستقل أحمد بن سليمان المزينياالستاي/ 

 0 %0.00005 10 10 ع و مستقل االستاي / ثامر بن محمد المهيد
  لس اإلدارة الميكورين أعـاله وكبـار التنفيـييين فـي الشـركة ال يملـك أي مـن أزواجهـم أو أقربـائهم مـن الدرجـة ا ولـى أيـة أسـهم أو تأكد بأن جميع أع اذ مجالتم

 .م2017م وحتى نهاية عام 2017أدوات دين في الشركة من بداية عام 

 الشركة أسهم كل وأن - منسوبيها رة أو اإلدا مجلس أع اذ أو مينللمساه سواذ – التفويت في خافة بأولوية تتمتع أسهم أو امتياز أسهم الشركة لدح ليس 
 .النظام حسب الحقوق وغيرها من التفويت حقوق في ومتساوية االسمية القيمة متساوية عادية أسهم عن عبارة
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  وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها  بمقترحات المساهمين –وبخافة غير التنفيييين  -االجراذات التي اتخيها مجلس االدارة إلحاطة اع ائة علما: 

حات اخرح من يبلغ مجلس االدارة عن طريق رئيس المجلس علما بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم والتي تفل الى الشركة حيال الشركة وادائها او اي اقترا 
 .ومن خالل المناقشات في الجمعيات العامة خالل موقعها االلكتروني

 
 م 2017قروض خالل العام ال: 
 : القروض والتسهيالت البنكية-1

 م 2017مليون لاير ويلك خالل شهر مارس  76.98والتي بلغت  ة عليها من البنك ا هلي التجاريقامت الشركة بسداد القرض والتسهيالت البنكية الحافل

 :صندوق التنمية الزراعي السعودي قرض  -2

لاير سـعودي مـن فـندوق التنميـة الزراعـي السـعودي لتمويـل توسـعة مزرعـة الحري ـة، وقـد بلـغ  12,867,838على قـرض بقيمـة  2009حفلت الشركة في عام  
 10,010,885مبلغ  2016ديسمبر 31ريـال سعودي ) بلغ رفيد القرض كما في  9,910,845م مبلغًا وقدره 2017ديسمبر  31رفيد القرض المتبقي كما في 

مان لســـداد القـــرض مجموعـــة ارا ـــي للشـــركة وهـــي )ارض الخبـــر والقطيـــف( والمدرجـــة بـــالقوائم الماليـــة بقيمـــة ريــــال ســـعودي( والقـــرض بـــدون فوائـــد وتـــم تقـــديم  ـــ
م(. 2011أكتــوبر  19هـــ )الموافــق لـــ 1432يو القعــدة  21ريـــال ســعودي علــى التــوالي، وقــد اســتحق ســداد القــرض فــي  2,100,000لاير ســعودي ،  1,000,000

لاير وسـتة اقسـاط الباقيـة  500.000مع فندوق التنمية الزراعي السعودي لمدة عشرة سنوات اول ثالثة اقساط سـنوية كـل قسـط وقامت الشركة بإعادة جدولة الدين 
قســط لاير للقســط الواحــد ويلــك مراعــاة للظــروف التــي تمــر بهــا مــزارل تربيــة الربيــان ومــا افــابها مــن امــراض ادت الــى خســائر متراكمــة. وقــد أســتحق ال 1.418.480

ريـــال وفــنف القــرض فــي القــوائم الماليــة كــامال كقــرض قفــير االجــل بنــاذن علــى عقــد القــرض الــيي يــنص علــى ان  500,000م بمبلــغ 2017ي نــوفمبر ا ول فــ
 استحقاق اي دفعة من القرض بدون اي سداد يجعل القرض مستحق بالكامل.
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 العقود مع أطراف ذوي عالقة:

 أو غيـر جوهريـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة  د عقود كانت الشركة طرفـا فيهـا وكانـت فيهـا مفـلحة جوهريـةال توجتؤكد الشركة السعودية لألسماك بأنه  -1
او اي شــخص لــه عالقــة بهــم أو تنــازل بموجبــه أحــد  او مــن كبــار التنفيــييين  ي مــن أع ــاذ مجلــس اإلدارة او الــرئيس التنفيــيي او المــدير المــالي

 2017تعويض او تنازل احد مساهمي الشركة عن اي حقوق في ا رباح خالل العام المالي  ا ع اذ أو كبار التنفيييين عن اي راتب او

فتتمثل ا طراف يات العالقة في الجهات والهيئات حكومية. وعلية،  جهةالستثمارات العامة وهو % من قبل فندوق ا40الشركة مملوكة بنسبة  -2
والشركات التي تمتلك الحكومة السعودية أو هـيئتها حففًا مؤثرة في رأس مالها وكيا أع اذ مجلس اإلدارة في سياق النشاط االعتيادي، الحكومية 

تتمثل هيه المعامالت في بدالت ح ور أع اذ مجلس االدارة ومنافع الخدمات مع الجهات والهيئات  معامالت الشركة مع ا طراف يات العالقة
 الحكومية.

حسب القوانيين واالجراذات  ا لفال  فندوق االستثمارات العامةموتسجيل قيمته الرياض وجدة يالشركة مستمرة في اجراذات نقل الملكية الر  -3
   .م10/01/2017تم االعالن عنها على موقع تداول بتاري   الخافة بمثل هيه الحاالت والتي
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 المدفوعات النظامية المستحقة:

 م2017 للجهات التنظيمية والرقابية بالدولة عن عام أو المدفوعة امية المستحقةظيوضح المدفوعات الن الجدول التالي
 اإلي ــاح م2017 البيـــــان

 701,508 المؤسسة العامة للتأمينات
.  2017مدفوعة بالكامل وال يوجد تأمينات إجتماعية مستحقة عن العام  2017التأمينات الخافة بالعام 

مع العلم أن التأمينات االجتماعية الخافة بشهر ديسمبر تفدر بعد نهاية الشهر وسددت بداية العام 
2018 

 جزذ منها مستحقات عن سنوات سابقة 16,447,387 الزكاة

 2017مدفوعة بالكامل وال يوجد تكاليف رسوم جمركية أوتأشيرت مستحقة عن العام  1,275,182 ات ورسوم حكوميةتكاليف تأشير 

 بأحد موانئ جازان مستحق بالكامل 3إيجار رفيف رقم  1,988,712 المؤسسة العامة للموانئ

 كاة:مستحقات مصلحة الز                                                          
 المبلغ  البيــــــــان

 ال يوجد ربط نهائي م2013م إلي عام 2010المتبقي من اإلقرار الزكوي عن عام 
 5,197,387 م2014المبلغ المستحق المقدر عن عام 
 6,000,000 م2015المبلغ المستحق المقدر عن عام 
 4,300,000 م 2016المبلغ المستحق المقدر عن عام 

 950,000 م 2017لمقدر عن عام المبلغ المستحق ا

أخـــرح  اليوجــد أي جــزاذ اوعقوبـــات او قيــد احتيــاطي مفـــروض علــى الشــركة مـــن هيئــة الســوق الماليـــة او مــن جهــات إشـــرافية أو تنظيميــة أو ق ــائية مـــن جهــات*
 .2017لعام
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 الئحة حوكمة الشركات:

الماليـة مـن المبــاده الهامـة التـي تحــرص الشـركة علـى تطبيقهــا وتفعيلهـا لحمايـة حقــوق  الشـركات الفــادرة مـن هيئـة الســوق تعتبـر ا حكـام الـواردة بالئحــة حوكمـة
العمليــة ومــن خــالل ا حكــام الــواردة فــي النظــام ا ساســي للشــركة والئحــة  المســاهمين وحقــوق ومكتســبات الشــركة. وتطبــق الشــركة هــيه ا حكــام مــن خــالل الممارســة

 حوكمة الشركات ولوائ  الشركة ا خرح.

 : والمواد االسترشادية قامت الشركة بتطبيق كافة المواد الواردة بالئحة حوكمة الشركات عدا البنود الموضحه أدناه وقد
 اسباب عدم التطبيق متطلبات المادة الفقره المادة
 
9 

 
 ب
 

 توزيع بشأن وا حة سياسة و ع اإلدارة مجلس على يجب
 لنظام وفقاً  والشركة مفال  المساهمين حققق بما ا سهم أرباح

 ا ساسي. الشركة

م ومجلس االدارة 13/4/2013الشركة ملتزمة بالئحة الحوكمة الخافة بها والمقره في 
 الحالي يعكف على تحديثها وفق للنظام االساسي

22 
 
 

 )أ( 2
 
 

انظمة و وابط الرقابة الداخلية / سياسة معالجة تعارض 
س واالدارة المفال  الفعليه والمحتملة لكل من اع اذالمجل

 التنفييية والمساهمين.

غير محدثة وهي مقره من مجلس االدارة )في سياسة تعارض المفال  الخافة بالشركة( 
م. ومجلس االدارة الحالي يعكف على تحديثها وفق الئحة حوكمة 30/6/2012بتاري  

 الشركات ،
 
22 

 
3 
 

 سياسات ومعايير اجراذات الع وية في مجلس االدارة.
م بسياسات ومعايير الع وية المقرة من 31/12/2017ة والشركة ملتزمة حتى غير محدث

م وقد تم اعتماد سياسة ومعايير الع وية من الجمعية 9/4/2014الجمعية العامة بتاري  
 م.28/2/2018العامة في 

22 
 

4 
 
 

                    سياسة تنظيم العالقة مع افحاب المفال 
          

وهي من  من )سياسة تعارض المفال  الخافة بالشركة(  المقرة بتاري  غير محدثة 
م  من المجلس السابق ، ومجلس االدارة الحالي يعكف على تحديثها وفق 30/6/2012

 الئحة حوكمة الشركات.

سياسات واجراذات  مان تقيد الشركة باالنظمة واللوائ   5 22
لمساهمين وااللتزام باالففاح عن المعلومات الجوهرية ل

المنبثقة من ح وفق الئحة الحوكمة الخافة بها غير محدثة والشركة ملتزمة بسياسة أففا
 م.13/4/2013مجلس االدارة والمقرة في 
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                             وافحاب المفال 
 
26 

 
10 

 مثل للعاملين، ُتمن  التي المكافآت وأنوال سياسة اقتراح
 في توالمكافآ با داذ، والمكافآت المرتبطة الثابتة، المكافآت

 .أسهم شكل

ستقوم الشركة بتطبيق برامج المكافآتـ المرتبطة باالداذ وست ع سياسة بيلك تعتمد من 
 المجلس مستقبال.

 واللجان اإلدارة مجل أع اذ لمكافآت وا حة سياسة إعداد 1 61
 اإلدارة مجل إلى ورفعها واإلدارة التنفييية، سالمجل عن بثقةنالم

 العامة. الجمعية من هاالعتماد تمهيداً  فيها للنظر

 تلك م، وتم تحديث31/12/2017يوجد لدح الشركة سياسة وهي غير محدثة حتى 
 م2/2/2018ادرة من هيئة السوق المالية في السياسة وفقًا للالئحة حوكمة الشركات الف

 في ا خالقية والقيم المهني للسلوك سياسة اإلدارة مجلس ي ع  86
 الشركة.

 سياسة السلوك المهني مستقبال حال اقرارها من مجلس االدارةستقوم الشركة بو ع 

87*  
 المسئولية االجتماعية*

*جاري العمل على اعداد سياسة تكفل االهداف التي يفبو اليها المجتمع لتحقيقيها وهي 
 مادة استرشادية

جراذاته وأنظمته لإلففاح مكتوبة سياسات  89  يتفق بما اإلشرافية وا 
 السوق ونظام الشركات نظام في الواردة ففاحاإل متطلبات مع

 المالية.

وقواعد التسجيل واإلدراق  الشركات نظام في الواردةالشركة ملتزمة بسياسات اإلففاح 
جراذاته  الفادرة عن هيئة السوق المالية. وجاري العمل على أعداد سياسات إففاح وا 

 اإلشرافية بشكل مكتوب
 
94 

 تتعارض ال بالشركة خافة كمةحو  قواعد اإلدارة مجلس ي ع 
 تطبيقها مراقبة وعليل هيه الالئحة، في اإللزامية ا حكام مع

 الحاجة عيد وتعديلها فعاليتها، من والتحقق

مجلس االدارة الحالي يعكف على اعداد الئحة حديثة شاملة وفق الئحة حوكمة الشركات 
 ة.الفادرة من هيئة السوق المالية.بداًل من الالئحة القديم

 

لكوادر الشابه من * ومع يلك تساهم الشركة السعودية لالسماك بالدورات التدريبية في التنمية البشرية لفقل مهارات المتدربين بما تحتاجة سوق العمل من ا
في مجال  (  متدربا ومتدربة80السعوديين وقامت الشركة بهيا الدور من منطلق االختفاص والحرص والمسؤولية االجتماعية وتم تدريب حتى االن اكثر من )

 )الجودة الشاملة وفن التخزين (.
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 :م2017 أهم األحداث التي حصلت في عام
الخاص بإلزام من نظام الشركات لتعديل او ال الشركة (150الشركة السعودية لألسماك عن خطتها للتعامل من المادة )اعالن م 2017فبراير  13في  (1

%( فأكثر من رأس المال المدفول باالففاح عن خطتها على موقع شركة 50ة السعودية والتي تبلغ خسائرها المتراكمة )الشركات المدرجة في السوق المالي
م،حيث أعلنت الشركة على موقع 21/4/2017هـ الموافق 24/7/1438من نظام الشركات قبل تاري   (150السوق المالية )تداول(للتعامل مع المادة )

توفية مجلس االدارة بتخفيض رأس مالها باال افة الى اعالنها بنفس التاري  المشار اليه تعيين مستشار مالي لبدذ   م20/10/2016تداول بتاري  
العادية  اجراذات تخفيض رأس المال تمشيًا من نظام الشركات علمًا بأن تخفيض رأس المال مشروط بأخي موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير

 .على التخفيض
 الشركة السعودية لألسماك تقديم ملف تخفيض رأس مال الشركة الى هيئة السوق المالية.م اعالن 2017فبراير  21ي ف (2
 م.2016-12-31تعلن الشركة السعودية لألسماك النتائج المالية السنوية المنتهية في م 2017مارس  15في (3
 .ح ور اجتمال الجمعية العامة غير العادية المت منة تخفيض رأس مال الشركةتدعو الشركة السعودية لألسماك مساهميها إلى م 2017مارس  21في  (4
 تعلن الشركة السعودية لألسماك نتائج اجتمال الجمعية العامة غير العادية التي ت منت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة.م 2017ابريل  20في (5
 .% من رأسمالها23.7نسبة خسائرها المتراكمة  اعالن الشركة السعودية لألسماك عن بلوغم 2017ابريل  20في (6
تدعو الشركة السعودية لألسماك مساهميها إلى ح ور اجتمال الجمعية العامة غير العادية )االجتمال االول( والتي من  منها م 2017مايو 25في (7

 ه 28/01/1437( بتاري  3م/ما يتفق ونظام الشركات الجديد الفادر بالمرسوم الملكي رقم )تعديل النظام االساس للشركة ب
تبدأ  عن فت  باب الترش  لع وية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي الشركة السعودية لألسماك لمساهيمها الكرام اعالن من  2017يوليو  9في  (8

 ميالدية. 25/10/2020م ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي بتاري  25/10/2017بتاري  
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يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لألسماك السادة المساهمين الكرام لح ور إجتمال الجمعية العامة العادية للمساهمين ،  م2017سبتمبر  18ي ف (9
 م بمبنى إدارة الشركة بالدمام النتخاب أع اذ مجلس إدارة الشركة لمدة ثالث18/10/2017هـ الموافق 28/01/1439والمقرر عقدها يوم االربعاذ 

 بين المرشحين. سنوات قادمة من

تعلن الشركة السعودية لألسماك عن نتائج اجتمال الجمعية العامة العادية )االجتمال ا ول( والتي تم فيها أنتخاب أع اذ مجلس م 2017أكتوبر 19في  (10
 وفقا لطريقة التفويت التراكمي من بين المتقدمين بترشي  أنفسهم لع وية مجلس اإلدارة. اإلدارة

 .تعلن الشركة السعودية لألسماك عن تعيين رئيس ونائب رئيس مجلس اإلدارة م 2017بر نوفم 1في  (11
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 : م24/10/2017نتهية دورتة في مال وفيما يلي أسماء ومؤهالت ونبذة مختصرة لخبرات أعضاء مجلس اإلدارة

 المؤهالت والخبرات الجنسية االسم

 بن عبدالرحمن العبيكان د. فهد
 دارة()رئيس مجلس اإل

م، يشغل حالًيا 2010حفل على شهادة الدكتوراه من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في العام  سعودي
ريس للخدمات منفب رئيس مجلس إدارة مجموعة العبيكان لالستثمار وع و مجلس إدارة شركة الد

 البترولية والنقليات
 عيادةالأحمد بن فال  / االستاي

 )ع و مجلس اإلدارة(
 

 ممثاًل عن وزارة الزراعة

هـ تدرق في 1411عام  الملك سعودفي العلوم الزراعية من جامعة بكالوريوس حافل على شهادة  سعودي
يه خبرة عملية علمية طويلة ومتنوعة حافل على رية والميدانية بوزارة الزراعة لدالوظائف اإلدا

وكيل وزارة منافب القيادية ويشغل حالًيا دورات تدريبية متعددة داخلية وخارجية، شغل العديد من ال
 الزراعة للثروة السمكية المكلف

 ا ستاي/ عبدالعزيز بن حمد العويد
 )ع و مجلس اإلدارة( (نائب الرئيس)
 ممثاًل عن فندوق االستثمارات العامة. 

قسم ب بالرياض، وعمل م من جامعة الملك سعود1981على شهادة الهندسة الكيميائية عام  حافل سعودي
 لدراسات بفندوق التنمية الفناعيةا

 ا ستاي/ عبدالعزيز بن عبدالباقي آل طلحة
 )ع و مجلس اإلدارة(

 ع و مستقل

بات المساعد في اسل تخفص محاسبة، وعمل مراقبًا للححافل على بكالوريوس إدارة ا عما سعودي
 شركة أرامكو

 إبراهيم المبارك بن ا ستاي/ خالد
 ة()ع و مجلس اإلدار 
 ع و مستقل

م من جامعة الملك سعود بالرياض. 1984حافل على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية عام  سعودي
المحافيل في شركة ألبان الفافي، كما شغل منفب مدير عام شركة  شغل منفب مدير إدارة

 م1998م إلى عام 1995اعية من عام الخريف للمشاريع الزر 
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 القفيبي محمدا ستاي/ هيثم بن 
 )ع و مجلس اإلدارة(

 ع و مستقل
 

م من الجامعة ا مريكية في 1998حافل على شهادة البكالوريوس في العلوم اإلدارية عام  سعودي
بريطانيا. ويشغل حالًيا منفب نائب المدير العام ومدير العمليات في شركة خليفة القفيبي 

خليفة  ةفب ع و مجلس إدارة شركم كما يشغل من2000للغوص والخدمات البحرية مني عام 
 م2000ن القفيبي القاب ة مني عام عبدالرحم

 العبداللطيفبن عبدالعزيز  محمدا ستاي/ 
 )ع و مجلس اإلدارة(

 ع و مستقل

، وقد عمل مستشاًرا في تمويل الشركات بكالوريوس اقتفاد زراعيحافل على الشهادة الجامعية  سعودي
 محلل مالي سابًقا في مؤسسة النقد العربي السعودية.في هيئة السوق المالية وكيلك 

 عبداالله بن فال  ال الشي ا ستاي/ 
 )ع و مجلس اإلدارة(

 ع و مستقل

عاًما  20، لديه خبرة عملية متنوعة تزيد عن ماجستير ادارة اعمالو حافل على درجة البكالوريوس  سعودي
 بين القطال الحكومي والشركات المساهمة.

 محمد بن جابر السهلياالستاي/ 
 )ع و مجلس اإلدارة(

 ع و مستقل
 

( سنة في مجال الثروة 28م خبرة )1985قسم الحيوان عام  –حافل على بكالوريوس كلية العلوم  سعودي
السمكية واستزرال ا حياذ المائية عمل بوزارة الزراعة مدير عام المزارل السمكية بالمملكة كما عمل 

رال ا حياذ المائية لديه خبرة عملية متنوعة بين القطال الحكومي عدة شركات في مجال استز 
والقطال الخاص والشركات المساهمة. حافل على دورات تدريبية متعددة داخلية وخارجية وع و 

نتاجية داخلية وخارجية.  بجمعيات في الثروة السمكية علمية وا 
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 م25/10/2017ارة الحالي الذي بدأ دورتة في أسماء ومؤهالت ونبذة مختصرة وخبرات أعضاء مجلس اإلد
 

 المؤهالت والخبرات الجنسية االسم

 االستاي/طارق بن عبد اهلل الرميم

  )رئيس مجلس اإلدارة(

ممثل فندوق ع و غير تنفييي  
 االسثمارات العامة

رة واسعة في م. كلية لندن لألعمال. لدية خب2011حافل على درجة الماجستيرفي ادارة االعمال عام  سعودي
وادارة االفول وادارة المحافظ المشاريع وتمويل االعمال التجارية  والخدمات المفرفية واالستثمارية 

 ر العديد من ح،  خاصالالقطال الحكومي والقطال في  االستثمارية  محليا واقليميا ودوليا سواذً 
ومراقبة االئتمان وتمويل الشركات  الدورات المحلية والدولية المتخففة المتعلقة بالمالية والمحاسبة

 .العلياقيادية  التقلد العديد من المنافب ، روتحليل المخاط

    بن شرف الشريف راالستاي/ناف

 رئيس المجلس( )نائب 

المير ع و غير تنفييي ممثل سمو ا
 متعب بن عبدالعزيز آل سعود

في االقتفاد والشئون المالية عام ماساشوستس  –حافل على درجة البكالوريس من جامعة بنتلي  سعودي
م.خبرة واسعة في ادارة المحافظ المالية وتطوير االعمال واجراذات وتقديم المشورة والتوجية 2004

الخافة بالمحافظ االستثمارية  وتوجيه العمالذ واجراذ البحوث وتحليل البيانات وتقديم التوفيات
 واالستراتيجية، تقلد العديد من المنافب القيادية ،شريك ومؤسس في عدد من الشركات الناجحة .

 العلمي ستاي/ مازن بن عبدالستاراال

 ( ع و مجلس االدارة) 

وريوس في الهندية الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام حافل على درجة البكال سعودي
م.  مهندس 199بوسطن عام–م ، واالدارة المتقدمة لمدراذ االدارات العليا من جامعة هارفرد 1977
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غير تنفييي ممثل سمو االمير ع و 
 متعب بن عبدالعزيز آل سعود.

م ومؤسس 76تفميم وفيانة وتشغيل محطات ومركز التحكم المركزي للطاقة بأرامكو السعودية عام 
، ع و لجنة الحج التنفييية  وع و اللجنة لألستشارات الهندسية ازن العملي مومديرعام مكتب 

م ، تقلد العديد من المنافب االدارية العليا في 1988التنفييية العليا لسكيكو بالمنطقة الغربية عام 
 عدة شركات.

 االستاي/ عبد اهلل بن حمد آل مهيل 

 (ع و مجلس االدارة)

غير تنفييي ممثل فندوق ع و 
 االسثمارات العامة

حافل على شهادة الماجستير  -محاسب قانوني معتمد بالسعودية والواليات المتحدة ا مريكية  سعودي
الواليات المتحدة االمريكية وبكالوريوس  –م من جامعة كنساس 2004بالمحاسبة ونظم المعلومات عام 
واليات المتحدة االمريكية. يشغل م من جامعة كنساس بال 2003في المحاسبة واالدارة المالية عام 

ولديه خبرات  -باإلدارة المالية بشركة التفنيع وخدمات الطاقة ) طاقة ( –حاليًا وظيفة رئيس تنفييي 
محاسب قانوني معتمد .يمثل فندوق االستثمارات العامة  .سنة 14عملية وقيادية  كثر من 

هادة الماجستير بالمحاسبة ونظم المعلومات حافل على ش -بالسعودية والواليات المتحدة ا مريكية 
الواليات المتحدة االمريكية وبكالوريوس في المحاسبة واالدارة  –م من جامعة كنساس 2004عام 

م من جامعة كنساس بالواليات المتحدة االمريكية. يشغل حاليًا وظيفة رئيس تنفييي  2003المالية عام 
ولديه خبرات عملية وقيادية  كثر من  -ات الطاقة ) طاقة (باإلدارة المالية بشركة التفنيع وخدم –

 .يمثل صندوق االستثمارات العامة  .سنة 14
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االستاي/ سلطان بن عبد الملك آل الشي  
 )ع و مجلس االدارة(

غير تنفييي ممثل فندوق  ع و
 االسثمارات العامة

امعة جورق واشنطن، واشنطن دي م ج2009 عاممالية العلوم ال في ماجستيرحافل على درجة ال سعودي
لدية خبرة عملية وعلمية في االستثمار المفرفي و دراسة واعداد الفرص االستثمارية  المحلية    -سي

المام كامل بإعداد تقارير التقييم للشركات المزمع طرحها لألكتتابات العامة وادارة المحافظ االستثمارية 
ة في الدورات التخففية في مجال التقييم والتحليل حفل على شهادات عديد في البنوك المحلية

 المالي وتمويل الشركات والتعامل في ا وراق المالية.
 

 بن حمد العويد االستاي/ عبد العزيز

 (ع و مجلس االدارة)

 مستقل ع و

من جامعة الملك سعود لدية خبرة طويلة في مجال الدراسات 1401سنة   بكالوريس هندسة كيميائية سعودي
االستشارات مع فندوق التنمية الفناعية وكثير من الشركات وكيلك ع وية مجالس االدارة واللجان و 

 المختلفة.

 ثامر بن محمد المهيد/االستاي/ 

 (ع و مجلس االدارة)

  مستقل ع و

سنة في  24تخفص إدارة عالمية خبرة  -م 2016ماجستير إدارة اعمال عام حافل على درجة  سعودي
ت و تحويل الخسائر الى أرباح، فاحب خبرة و بال طويل في و ع االستراتجيات قيادة الشركا

قفيرة و طويلة ا جل في مجال الفناعات الكيميائية و البتروكيميائية باال افة الى فناعة االغيية 
 و المشروبات.
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 االستاي /أحمد بن سليمان المزيني

 (ع و مجلس االدارة )

 مستقلع و 

م ، لدية خبرة متنوعة في المجال المالي 2014ماجستير في  ادارة ا عمال عام ال حافل على درجة سعودي
وتطوير االعمال  واالستشارات  المالية والتنفييية، وادارة ا فول وتحول الشركات والمراجعة والتدقيق 

والتعامل  والمحاسبة   واالستثمار، من رواد ا عمال المبتكرين  وتحويل المبادرات الى مشاريع ناجحة،
 مع االستراتيجيات والتخطيط ، تقلد منافب قيادية في مؤسسات مختلفة وقطاعات عمل متنوعة.

 االستاي / هيثم بن محمد القفيبي

 (ع و مجلس االدارة ) 

 مستقلع و 

من الجامعة ا مريكية في بريطانيا ، م  1998حافل على درجة بكالوريس ادارة أعمال ومالية  سنة  سعودي
 لدية خبرة طويلة ومتنوعة في شركات فناعية وتجارية .  حاليا عدة منافب قياديةويشغل 

 

 

 

 

 

 

 
 



- 28 - 

 

 

 م24/10/2017م الى 1/1/2017را من اعتبا مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى داخل/خارج المملكة

 

 
اسماذ الشركات  التي يكون ع و  اسم الع و

وًا حاليا داخل مجلس االدارة ع 
 أو خارق  المملكة

الكيان القانوني 
 للشركة

اسماذ الشركات  التي يكون ع و 
مجلس االدارة ع وًا سابقًا داخل أو 

 خارق  المملكة

الكيان القانوني 
 للشركة

رئيس مجلس ادارة مجموعة  د. فهد بن عبدالرحمن العبيكان
 لألستثمارالعبيكان 

دارة مجموعة العبيكان رئيس مجلس ا شركة مساهمة مقفلة
 لألستثمار

شركة مساهمة 
 مقفلة

 - ال يوجد - ال يوجد أحمد بن فال  العيادة الخمشي م.
 - ال يوجد - ال يوجد ا ستاي/ عبدالعزيز حمد العويد

 - ال يوجد - ال يوجد طلحة عبدالباقي آلا ستاي/ عبدالعزيز 
 - دال يوج - ال يوجد ا ستاي/ خالد إبراهيم المبارك
   توفية بسيطة شركة خليفة عبدالرحمن القاب ة ا ستاي/ هيثم خليفة القفيبي

 يات مسئولية محدوده شركة سيجما السعودية للدهانات
 يات مسئولية محدوده الشركة السعودية لطالذالطرق
 يات مسئولية محدوده شركة تقنية فناعات البناذ

ت مسئولية يا شركة رخاذ لالستثمار الزراعي يات مسئولية محدوده شركة رخاذ لالستثمار الزراعي للطيفالعبدا محمدعبدالعزيزا ستاي/ 
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 محدوده
ع و مجلس أدارة شركة ثروات  االستاي/ محمد جابر السهلي

 البحار
رئيس مجلس ادارة المركز الدولي  يات مسئولية محدوده

البحري، ع و مجلس أدارة شركة 
الفخور ثروات البحار وشركة 

 المرجانية

يات مسئولية 
 محدوده

شعال كابتل ع و مجلس أدارة  عبداالله فال  ال الشي ا ستاي/ 
 العربيةالسعودية

 مقفلةمساهمة  شعال كابتل العربية السعودية مقفلةمساهمة 

شركة عطاذ ع و مجلس أدارة 
 التعليمية

 مقفلةمساهمة  شركة عطاذ التعليمية مقفلةمساهمة 
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 م31/12/2017م الى 25/10/2017اعتبارًا من  شاركة أعضاء مجلس اإلدارة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى داخل/خارج المملكةم

اسماذ الشركات  التي يكون ع و  اسم الع و
مجلس االدارة ع وًا حاليا داخل أو 

 خارق  المملكة

الكيان القانوني 
 للشركة

اسماذ الشركات  التي 
جلس يكون ع و م

االدارة ع وًا سابقًا 
 داخل أو خارق  المملكة

الكيان القانوني 
 للشركة

ع و لجنة  -المتحدة للتأمين التعاوني االستاي/طارق بن عبد اهلل الرميم
 االستثمار

   مساهمة مدرجة

 -شركة شركاذ وتر ا عمال للتجارة
 شريك ومؤسس

يات مسئولية 
 محدوده

 مساهمة مغلقة وديةشركة أشمور لالستثمار السع
فندوق عقاري  ركن المعير ريت

 متداول
فندوق عقاري  فندوق تالل الملقا

 مغلق
يات مسئولية  شركة ت امن الهمة

 محدوده
يات مسئولية  شركة ا وائل لالستثمار العقاري

 محدوده
يات مسئولية  شركة أمالك الدرعية القاب ة
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 محدوده
 غير مدرجة عنان اسكان بن شرف الشريف  االستاي/نافر

 غيرمدرجة شركة ايمينا
  اليوجد االستاي/ مازن بن عبدالستار العلمي

 
 االستاي/ عبد اهلل بن حمد آل مهيل

ع و لجنة  -الجبيل لخدمات الطاقة
 الترشيحات والمكافآت

يات مسئولية 
 محدودة

  

ع و اللجنة  -اير لكويد  العربية
 لجنة المراجعة التنفييية

يات مسئولية 
 محدودة

يات مسئولية  طاقة سانجل
 محدودة

  

    اليوجد االستاي/ سلطان بن عبد الملك آل الشي 
    اليوجد بن حمد العويد  االستاي/ عبد العزيز

    اليوجد االستاي/ثامر بن محمد المهيد
رئيس لجنة  –اوني ا هلية للتأمين التع االستاي /أحمد بن سليمان المزيني

 ع و مجلس إدارة –المراجعة 
   مساهمة مدرجة

 
ع و لجنة  –شركة الجاسرية للتمويل 
 المراجعة

غير مساهمة 
 مدرجة

   غير مدرجة شركة خليفة القفيبي القاب ة االستاي / هيثم بن محمد القفيبي
   غير مدرجة شركة سيجما للدهانات 
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 م2017/ 24/10اجتماعات مجلس االدارة واللجان المنبثقة منها حتى                                                 

 اللجنة الفنية ( -اللجنة التنفيذية  -لجنة الترشيحات والمكافآت  -لجان ) لجنة المراجعة 4وهي 

 
 * ع و لجنة المراجعة

 االسم  
 صفة العضو

عدد جلسات مجلس 
عدد جلسات  االدارة

 اللجنة التنفيذية
عدد جلسات 

 جنة الفنيةالل
عدد جلسات 
 لجنة المراجعة

عدد جلسات 
لجنة 

 الترشيحات

 االجمالي
  

 بالتمرير فعلي   
 9 - - - - 7 2 غير تنفييي د.فهد عبدالرحمن العبيكان  1
 8 - - - - 7 1 غير تنفييي م/احمد فال  العيادة 2
 11 1 - 1 - 7 2 غير تنفييي /عبدالعزيز حمد العويد أ 3
 15 - 6 - - 7 2 مستقل بدالعزيز أل طلحة/ع أ 4
 9 - 4 - - 7 - مستقل /هيثم محمد القفيبي أ 5
 10 1 - - - 7 2 مستقل /خالد ابراهيم المبارك أ 6
 11 1 - 1 - 7 2 مستقل /محمد جابر السهلي أ 7
 15 - 6 - - 7 2 مستقل /عبداالله آل الشي  أ 8
 9 - - - - 7 2 مستقل /محمدعبدالعزيزالعبداللطيفأ 9
1
0 

 /محمد علي العطيفي* أ
من خارق 
 المجلس

- -    - - 6 - 6 

 105 3 22 2 - 63  15  المجمــــــــــــول
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ي لم تعتمد اال ولجنة المراجعة وه –م وهي لجنتان) لجنة الترشيحات والمكافآت 2017/ 25/10اجتماعات مجلس االدارة واللجان المنبثقة منها اعتبارًا 
 (28/2/2018بتاريخ 

  ع و لجنة المراجعة 

 االسم  
عدد جلسات مجلس  صفة العضو

عدد جلسات لجنة  االدارة
 المراجعة

عدد جلسات لجنة 
 اجمالي عدد الجلسات الترشيحات

 بالتمرير فعلي
 11 ال يوجد اليوجد 7 4 غير تنفييي  أ /طارق بن عبد اهلل الرميم  1
 10 ال يوجد اليوجد 7 3 غير تنفييي بن شرف الشريف  فرأ /نا 2
 11 ال يوجد اليوجد 7 4 غير تنفييي أ / مازن بن عبدالستار العلمي 3
 11 ال يوجد اليوجد 7 4 غير تنفييي أ/ عبد اهلل بن حمد آل مهيل 4
 11 ال يوجد اليوجد 7 4 غير تنفييي أ/ سلطان بن عبد الملك آل الشي  5
 11 ال يوجد اليوجد 7 4 مستقل بن حمد العويد  العزيز أ / عبد 6

 11 ال يوجد اليوجد 7 4 مستقل أ /ثامر بن محمد المهيد 7
 11 ال يوجد اليوجد 7 4 مستقل أ /أحمد بن سليمان المزيني 8
 10 ال يوجد اليوجد 7 3 مستقل أ / هيثم بن محمد القفيبي 9

 - - -  -  - رق المجلسمن خا / مشعل بن عميرة العتيبي  * أ 10
 97    63 34  المجمول 
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 م2017ملخص لجلسات مجلس االدارة واللجان لعام 

 

اللجنة  مجلس االدارة  
 التنفيذية

 لجنة 

 المراجعة

اللجنة 
 الفنية

لجنة 
الترشيحات 
 والمكافآت

 االجمالي

      بالتمرير فعلي 

 17 1 1 6 - 7 2 24/10/2017دورة المجلس التي  انتهت بتاريخ 

 25/10/2017دورةالمجلس التي بدأت بتاريخ 
 31/12/2017وحتى 

4 7 - - - - 11 

 28 1 1 6 - 14 6 م2017اجمالي الجلسات لعام 
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 المتوافق مع الحوكمة 8م حسب نموذج  2017 للعام الشركات حوكمة بالئحة العالقة ذات االقرارات
 البيان م
 :انتباه لفت في تقرير المراجع الخارجي يوجد  1

 :يلي ما إلى االنتباه لفت نود رأينا، في التحفظ دون
 تغطية من تمكنها تشغيلية وأرباحاً  رب  هامش لتحقيق كبيرة تحديات الشركة تواجه المرفقة، المالية بالقوائم( 1) رقم االي اح في مبين هو كما .1

 هاما مؤشراً  تعطي المستمرة، السلبية النتائج هيه. الالم رأس من% 39 حوالي للشركة المتراكمة الخسائر بلوغ الى يلك أدح وقد. المباشرة تكاليفها
 .االستمرار على الشركة قدرة في شك وجود على
 قرض من المستحقة الدفعة بسداد الشركة تقم لم المالي المركز بيان تاري  في كما المرفقة، المالية بالقوائم( 12) رقم اإلي اح في مبين هو كما .2

 استحقاق فأن القرض عقد على وبناذً . الدفعة لهيه الالحق بالتسديد تقم لم انها كما سعودي، لاير 500.000 بمبلغ وديالسع الزراعية التنمية فندوق
 الحقا. م2017 ديسمبر 31 في كما سعودي لاير 9.910.845 يبلغ واليي بالكامل مستحق القرض يجعل سداد اي بدون القرض من دفعة اي

 وال م،2018 يونيو الى المستحقة الدفعة سداد تأجيل أجل من السعودي الزراعية التنمية فندوق بمراسلة الشركة قامت المالي المركز بيان لتاري 
 .الفندوق قبل من الدراسة قيد يزال

 .القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة عن الفادرة المحاسبة معايير عن اختالفات أي توجد ال 2
مكتب الدار لمراجعة  تعيين تم حيث أجلها، من المعيَّن الفترة انتهاذ قبل القانوني المحاسب باستبدال م 2017 امالع خالل اإلدارة مجلس يوص لم 3

 .العام خالل استبداله يتم ولم م، 2017 للعام الشركة حسابات
 الخفوص هيا في أتعاب أي يتلق لمو  للشركة استشارية طبيعة يات خدمات أي بتقديم م 2017 العام خالل للشركة الخارجي المراجع يقم لم 4
 الغير. مع منهم واحد يعقده قرض أي ت من لم كما إدارتها، مجلس  ع اذ نول أي من نقدي قرض أي الشركة تقدم لم 5
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 أخرح ق ائية أو تنظيمية أو اشرافيه جهة أي من أو المالية السوق هيئة من الشركة على مفروض احتياطي قيد أو جزاذ أو عقوبة ي أ تنفيي يتم لم 6
 .التفويت في لحقه المساهم استخدام إعاقة إلى يؤدي قد قيد أوجراذإ أي ت ع لم نها بأ الشركة تؤكد 7
 جدول إلى بند إ افة أو العامة الجمعية بانعقاد طلباً  أكثر أو المال رأس من %5 يملكون مساهمين من تسلمت أن يحدث أنه لم الشركة تؤكد 8

 .انعقادها يتم ولم العام خالل إعداده عند أكثر أعمالها أو
 .الشركة قبل من تبنيها تم ما متى عنها اإلففاح وسيتم للموظفين، ا سهم تملك خيار لحقوق خطط بتطبيق حالياً  تقوم ال نها بأ الشركة تؤكد 9

 .م2017 المنتهية المالية السنة خالل أكثر وأ ا ع اذ من اثنين من طارئة اجتماعات بعقد مكتوب طلب أي اإلدارة مجلس رئيس يتلق لم 10
 .م 2017 العام خالل التزاماتهم من الشركة مديني من أي بإبراذ اإلدارة مجلس يقم لم 11
 

 معهم: التواصل وآليات المساهمين حقوق

 للشركة. اإللكتروني الموقع خالل من عليها الطاللا يمكن والتي بها، المعمول ا نظمة  وذ وفي مساهميها لحقوق ورعايتها واهتمامها حرفها من انطالقاً 

 المعلومات: على الحصول من المساهمين تمكين

 السنوي لمجلس والتقرير اليومية والفحف "تداول" المالية السوق موقع عبر الجوهرية والقرارات واإلعالنات المالية التقارير الشركة السعودية لألسماك بنشر تقوم
 .إدارتها
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 راجعةلجنة الم

 م من ا ع اذ التالية أسماؤهم:24/10/2017م حتى 1/1/2017وتتألفت لجنة المراجعة اعتبارا من 
 رئيس اللجنة( -)ع و مجلس إدارة مستقل ا ستاي/ عبدالعزيز بن عبدالباقي آل طلحة  -1
 )ع و مجلس إدارة مستقل(  ا ستاي/ هيثم بن محمد القفيبي  -2
 )ع و مجلس إدارة مستقل(  شي ا ستاي/ عبدا له بن فال  آل ال -3
 (ي من خارق المجلس)مختص مالي وادار     ا ستاي / محمد علي العطيفي               -4

 (م31/12/2017حتىم من ا ع اذ التالية أسماؤهم ) وهي غير معتمدة من الجمعية العامة 31/12/2017م حتى 25/10/2017لجنة المراجعة اعتبارا من
 يل ) ع و مجلس االدارة/ غير تنفييي(عبداهلل بن حمد آل مه -1
 أحمد بن سليمان المزيني ) ع و مجلس االدارة/ مستقل( -2
 مشعل بن عميرة العتيبي )من خارق المجلس(. -3

 المهام  ومسئوليات لجنة المراجعةبعض من 

جراذات المراجعة مهمة لجنة المراجعة هي مساعدة مجلس اإلدارة في القيام بمهامهم بمراقبة إجراذات التقارير المالية ، نظام الرقابة الداخلية للتقارير المالية،  وا 
لمفال ، وإلفدار التقارير وكيلك إجراذات الشركة في مراقبة االلتزام في ا نظمة والقوانين، وتم تأسيسها للقيام بهيه المهمات عندما يكون هناك احتمال لت ارب ا

 -ا ما يلي:المالية. وتشمل مهمات لجنة المراجعة ومسؤولياته

 دارة.اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة؛ من أجل التحقق من مدح فاعليتها في تنفيي ا عمال والمهمات التي حددها لها مجلس اإل
 دراسة نظام الرقابة الداخلية وو ع تقرير مكتوب عن رأيها وتوفياتها في شأنه.

 نفيي اإلجراذات التفحيحية للملحوظات الواردة فيها.دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة ت
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 التوفية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وففلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوفية بالتعيين التأكد من استقالليتهم.
 لفون بها أثناذ قيامهم بأعمال المراجعة.متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارق نطاق أعمال المراجعة التي يك

بداذ ملحوظاتها عليها.  دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وا 
 دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.

بداذ الرأي   والتوفية في شأنها.دراسة القوائم المالية ا ولية والسنوية قبل عر ها على مجلس اإلدارة وا 
بداذ الرأي والتوفية لمجلس اإلدارة في شأنها  دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وا 

 لجنة الترشيحات والمكافآت :
 م من ا ع اذ التالية أسماؤهم :24/10/2017م حتى 1/1/2017وتتألف لجنة الترشيحات والمكافآـت اعتبارا من

 )ع و مجلس إدارة مستقل ورئيس لجنة(       ا ستاي/ خالد بن إبراهيم المبارك   (1
  االستاي / عبدالعزيز حمد العويد         ) ع و مجلس ادارة غير تنفييي ( (2
 ا ستاي/  هيثم بن محمد القفيبي       )ع و مجلس إدارة مستقل( (3
 محمد بن جابر السهلي                ) عفو مجلس االدارة  مستقل (    (4

 م من األعضاء التالية أسماؤهم ) وهي غيرمعتمدة  لوائحها منن الجمعينة العامنة31/12/2017م حتى 25/10/2017كافآت اعتبارا منلجنة الترشيحات والم
 (م31/12/2017حتى 
 )ع و مجلس إدارة مستقل ورئيس لجنة(    عبدالعزيز حمد العويد         (1
 ي() ع و مجلس االدارة غير تنفيي    مازن بن عبدالستار العلمي    (2
 ) ع و مجلس االدارة غير تنفييي(   سلطان بن عبدالملك آل الشي  (3
 ) ع و مجلس االدارة مستقل(      ثامر بن محمد المهيد (4
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 بعض من المهام والمسئوليات للجنة الترشيحات والمكافآت :
عدم ترشي  أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف  التوفية لمجلس اإلدارة بالترشي  لع وية المجلس وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة

 وا مانة. 
عداد وفف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لع وية مج لس اإلدارة، بما في المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لع وية مجلس اإلدارة وا 

 اإلدارة. مجلس  يلك تحديد الوقت اليي يلزم أن يخففه الع و  عمال
 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوفيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

 تحديد جوانب ال عف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مفلحة الشركة.
  و يشغل ع وية مجلس إدارة شركة أخرح.التأكد بشكل سنوي من استقاللية ا ع اذ المستقلين، و عدم وجود أي تعارض مفال  إيا كان الع

 داذ.و ع سياسات وا حة لتعوي ات ومكافآت أع اذ مجلس اإلدارة وكبار التنفيييين، و يراعى عند و ع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط با 
 

 :م( 31/12/2017)وهي سياسة غيرمحدثة حتى سياسة مكافأة اعضاء مجلس االدارة 
 ة األساسية:(  السياس1المادة )

ية لجنة تشمل سياسة تعويض أع اذ مجلس اإلدارة ا سس النظامية لتعوي ات ومكافآت أع اذ مجلس اإلدارة  واللجان المنبثقة من المجلس وفقًا لتوف
أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات ، الترشيحات والمكافآت وموافقة مجلس اإلدارة ويلك بما يتالذم مع النظام ا ساسي للشركة وقرارات الجمعية العامة للشركة

 أخرح مكمله.
  أنواع التعويضات والمكافآت:

 بدل ح ور اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة من المجلس .1
 ترتيبات وتكاليف السفر الخافة بالمهام الرسمية. .2
 المكافأة السنوية لع و مجلس اإلدارة واللجان .3
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 جانه:( بدل حضور اجتماعات المجلس ول2المادة )

( ثالثة آالف لاير عن كل جلسة من جلسات مجلس اإلدارة. أما ايا كان سكرتير 3,000يستحق رئيس وع و  وسكرتير مجلس اإلدارة بدل ح ور وقدره ) 2-1
 مجلس االدراة يتقا ا ) مكافأة/ أو راتبا(  شهريا فينتفى  فرف البدل 

 .( اعاله1-2ح ور مساوي لما يحفل عليه ع و مجلس اإلدارة كما في الفقرة ) يستحق رئيس وع و  وسكرتير كل لجنة منبثقة عن المجلس بدل  2-2
 يعتبر الشخص حا رًا لالجتمال إيا ح ر شخفيًا أو أستخدم إحدح طرق االتفاالت الحديثة والتي تتي  له التفاعل مع ا ع اذ اآلخرين. 2-3

 ( تكاليف السفر الخاصة بالمهام الرسمية:3المادة )

قة جميع أنوال السفر المتعلق بالمهام الرسمية مثل ح ور اجتماعات المجلس أو لجانه أو الجمعيات العامة أو الزيارات الرسمية التي لها عالتشمل هيه المادة 
أن يتم دعم  ويجبباالتفاالت واالنترنت وال رائب ورسوم المطارات وغيرها،  بإعمال الشركة وتكون خارق مقر اإلقامة الدائم بما في يلك المفروفات المتعلقة

يتم احتساب تكاليف جميع طلبات التعويض عن النفقات بالوثائق والمستندات ، وفي حال تغير المقر الدائم يجب إخطار سكرتير المجلس كتابيًا بالمقر الجديد و 
 السفر وفقًا للمقر الجديد من تاري  إخطار الشركة.

 رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة: 3-1

  تي:يستحق بدل انتداب كا .1
 ( لاير إيا كانت المهمة داخل المملكة.1500بدل انتداب لليوم قدره )  (أ 
 ( لاير إيا كانت المهمة خارق المملكة.3000بدل انتداب لليوم قدره ) (ب 

 عليها. يستحق تيكرة أو بدل تيكرة درجة أولى، وفي حال تم السفر بدرجة اقل فإنه يتم التعويض عن الفرق بين الدرجة ا ولى والدرجة المركب .2
لى المطار حسب  المستندات الثبوتية  .3  .يستحق موافالت من وا 
 .االقامة في الفنادق على حساب الشركة  .4
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 العمل الفعلية م اف إليها أيام السفر(. تعتبر أيام السفر للمهام الرسمية من مدة االنتداب ويحتسب بدل االنتداب مقابل أيام .5
 

 سكرتير مجلس اإلدارة:  3-2
ارة من دل االنتداب وفقًا لسياسة الموارد البشرية إيا كان سكرتير المجلس من موظفي الشركة السعودية لألسماك، أما إيا كان سكرتير مجلس اإلديتم احتساب ب

 (.  1-3غير موظفي الشركة فيتم احتساب بدل االنتداب وفقًا للمادة )
 
 اللجان المنبثقة عن المجلس: 3-3

نة المنبثقة عن المجلس من موظفي الشركة فيتم التعويض حسب سياسات الموارد البشرية المعتمدة بهيا الخفوص إيا لم يكن من إيا كان ع و أو  سكرتير  اللج
 (.1-3أع اذ مجلس اإلدارة، أما إيا كان من أع اذ مجلس اإلدارة فيتم احتساب بدل االنتداب وفقًا لما ورد في المادة )

 (. 1-3المنبثقة عن المجلس من غير موظفي الشركة فيتم تعوي هم حسب المادة ) أما إيا كان ع و أو سكرتير اللجنة 
 
 ( األنظمة المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:4المادة ) 

( من نظام الشركات 76ادة)للجمعية العامة العادية بعد مراعاة االحكام المقررة في النظام االساسي والم(: )4( الفقرة )48المادة ) النظام األساسي للشركة:
ل وابط الفادرة من الجهة ى أن يكون استحقاق هيه المكافأة وفقًا لألنظمة وا%( من الباقي لمكافأة مجلس االدارة ، عل10بة )تخفيص بعد ما تقدم نس

 .المختفة
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  :اللجنة التنفيذية

 -لتالية اسماؤهم:م ، من ا ع اذ ا24/10/2017تتألف اللجنة التنفييية والتي انتهت بتاري  انتهاذ دورتها في 

 رئيسا         الدكتور فهد بن عبدالرحمن العبيكان         

 ع وا       ا ستاي عبدالعزيز بن حمد العويد             

 ع وا    ا ستاي هيثم بن محمد القفيبي                 

 المهندس محمد بن جابر السهلي                    ع وا
 المهام والمسؤوليات

 راجعة السياسات وا هداف االستراتجية للشركة واإلشراف على تنفييها.م .1
 مراجعة التقارير والخطط المالية قبل تقديمها للمجلس. اعتماد جدول أعمال اجتماعات المجلس. .2
 مراقبة أداذ عمل الشركة بففة شهرية. وأداذ الرئيس التنفييي وفريق اإلدارة العليا. .3
 فقات من رأس المال بما يزيد على الحدود المتفق عليها.االعتماد النهائي لبنود الن .4
جراذات مجلس اإلدارة. .5  مراقبة تنفيي سياسات وا 
 اعتماد حدود االقتراض للشركة. .6
 ع أحكامالنظر واالعتماد بالنيابة عن مجلس اإلدارة للسياسة االستثمارية للشركة، بما في يلك معامالت االستثمار واالقتراض، وبما ال يتعارض م .7

 الشريعة اإلسالمية.
 
 



- 43 - 

 

 
 الفالحيات

 حول مجلس إدارة الشركة اللجنة التنفييية الفالحيات التالية:
 بالشركة. الفالحيات الممنوحة لألع اذ والرئيس حق االطالل على المستندات والوثائق المتعلقة بعمل اللجنة، ومقابلة ومساذلة الموظفين والعاملين .1
أو مهنية خارجية، على نفقة الشركة، فيما يخص مهامها وواجباتها بما فيها شركات ا بحاث، ويلك لمساعدتها في  االستعانة بأي استشارات قانونية .2

 اتخاي قراراتها.
 اللجنة الفنية

 -من أع اذ مجلس اإلدارة التالية أسماؤهم:  م24/10/2017والتي انتهت بتاري  انتهاذ دورتها في  تتألف اللجنة
 زيز بن حمد العويد                      رئيساسعادة ا ستاي عبد الع

 سعادة ا ستاي هيثم بن محمد القفيبي                        ع وا
 ع وا                سعادة المهندس محمد بن جابر السهلي             

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

 مشاريع استزرال الروبيان وا سماك المفتوحة والمغلقة. .1
 مشاريع تفنيع ا عالف. .2
 مفانع تفنيع وتجهيز ا سماك والروبيان. .3
 مشاريع تحديث محالت الشركة. .4
 دراسة النشاط التجاري. .5
 دراسة ا من الحيوي الستزرال الروبيان. .6
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 دراسة مو ول القروض المطلوبة للشركة في مجال االستزرال. .7
 دراسة أنظمة االستزرال. .8
 تقديم التوفيات للجنة التنفييية فيما يتعلق بتعيين الكفاذات وتدريبها في مجال االستزرال. .9

 تقديم التوفيات للجنة التنفييية حول إنشاذ شركات للفيد.  .10
 التوفية للجنة التنفييية حول المشاريع الفنية. .11
 جية.الحفول على استشارات موظفي الشركة أو من جهات خار  .12

 االستقاللية:
 يمكن للع و أن يكون ع وًا في أي لجان أخرح يكونها مجلس اإلدارة. .1
 أن ال يستفيد الع و من أي عقود تتعلق بالشركة. .2
 ليس له أي عالقة مالية مع أي من المديرين التنفيييين بالشركة. .3
 بالشركة.ال يمت بأي فلة قرابة من الدرجة ا ولى أو الثانية مع المديرين الموجودين  .4
 أال يكون ع وًا في لجان أخرح منافسة للشركة. .5
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 م واسماء اعضاء مجلس االدارة الحاضرين لهذه الجمعيات :2017بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية االخيرة 

 

 سجل الحضور االسم م
 

 م2017/ 10/ 18اجتماع الجمعية  الثاني في م19/6/2017ع الجمعية  الثاني في اجتما م2017/  4/  19اجتماع الجمعية  االول في

 

 ☑ ☒ ☑ د. فهد بن عبدالرحمن العبيكان 1
 ☑ ☑ ☑ ا ستاي/ عبدالعزيز بن حمد العويد 2
 ☑ ☑ ☑ ا ستاي/ عبدالعزيز بن عبدالباقي آل طلحة 3
 ☒ ☒ ☑ محمد عبدالعزيز العبداللطيفا ستاي/  4
 ☒ ☒ ☑ / خالد بن إبراهيم المباركا ستاي 5
 ☑ ☑ ☑ االستاي/ محمد بن جابر السهلي 6
 ☑ ☒ ☑ ا ستاي/ هيثم بن خليفة القفيبي 7
 ☒ ☒ ☒ أحمد بن فال  العيادة الخمشي م. 8
 ☒ ☒ ☒ عبداالله بن فال  ال الشي ا ستاي/  9
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 طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها:

 اسباب الطلب تاريخ الطلب طلبات الشركة لسجل المساهمين عدد
 

 الجمعية العامة م18/10/201 1
 أخرح م27/09/2017 2
 الجمعية العامة م19/06/2017 3
 الجمعية العامة م19/04/2017 4
 اجراذات الشركات م19/04/2017 5

 
 

 م 2017اإلفصاح عن التعويضات والمكافآت في تقرير مجلس اإلدارة لعام 

خمسة من كبار التنفيذيين بمن فيهم المدير المالي  أعضاء المجلس غير التنفيذيين/ المستقلين أعضاء المجلس التنفيذيين البيان
 والرئيس التنفيذي.

 2,865,528 0 0 الرواتب والتعوي ات

 24,000 183,000 0 البدالت

 0 0 0 المكافآت الدورية والسنوية
 0 0 0 الخطط التحفيزية

 0 0 0 تعوي ات أو مزايا عينية أخرح تدفع بشكل شهري أو سنوي
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 عالمة الجودة

ة التجارية ا سماك حيث تولي الشركة الجودة جل اهتمامها وتعتبرها من ا ولويات ا ساسية لجودة وسالمة اإلنتاق في جميع مراحله واليي يتم تسويقه تحت العالم
( يات العالقة بجودة المنتج وسالمة 2005- 22000) ISOمراحل اإلنتاق والتفنيع، حيث حفلت الشركة على شهادة  يتم الرفد والتفتيش المستمر في جميع

 إجراذات التفنيع.
 

 م2017البيانات المالية للعام 
 /المركز المالي1

 الموجودات المتداولة:
  2016( لاير في عام124,746,534رنة بمبلغ )( لاير مقا 16,392,989م مبلغ ) 2017بلغ إجمالي الموجودات المتداولة في عام

 لمطلوبات:ا
  م 2016( لاير في عام20,698,664مقارنة بمبلغ )م 2017(لاير في عام 16,969,866)  بلغت أرفدة الموردين التجاريين مبلغ

 حقوق المساهمين:
  م2016( لاير لعام 163,075,950( لاير مقارنة بمبلغ )122,492,421) م2017بلغت حقوق المساهمين بنهاية عام

 

 :إجمالي الخسائر المتراكمة
 % من رأس المال38.75لاير أي ما يعادل  77,507,579في نهاية الفترة الحالية بلغ اجمالي الخسائر المتراكمة بناًذ على النتائج المالية السنوية  
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 / المبيعات:2
( لاير بنسبة  24,715,044م بانخفاض وقدرها ) 2016( لاير العام60,259,495مبلغ )( لاير مقارنة ب 35,544,451م ) 2017بلغت قيمة المبيعات في عام

 . %(  يعود سبب االنخفاض الى الركود العام في االسواق واقفال بعض المحالت التي اداؤها  عيف41-قدرها )
 / المخزون:3 

( لاير  7,318,712بانخفاض وقدره )  2016( لاير لعام14,084,621غ )( لاير مقارنة بمبل 6,765,909مبلغ )  م2017بلغ رفيد المخزون في نهاية عام
باال افة الى الغاذ التسهيالت البكية و عف السيولة وعدم  2017%( ويعود سبب اإلنخفاض الى عدم انتاق مزرعة الربيان خالل العام 52-وبنسبة قدرها )

 القدرة على الشراذ 

 / أسباب تحقيق الشركة لخسائر تشغيلية4 
م  الى توقف المزرعة  عن االنتاق وتحمل نفقات المزرعة الثابتة بدون انتاق باال افة الى انخفاض المبيعات 2017تعزح الخسائر التشغيلية للشركة خالل العام

أخير في فرف الرواتب وعدم القدرة نتيجة لعدم توفر رأس المال  العامل  لشراذ المنتجات المطلوبة  للقطال التجاري ) مبيعات الجملة ومبيعات المحالت( والت
 .على دفع مكافأة نهاية الخدمة  للموظفين اليين  يمكن االستغناذ عنهم

 :م2017تقرير مراجعي الحسابات لعام 
 :انتباه لفت

 :يلي ما إلى االنتباه لفت نود رأينا، في التحفظ دون

. المباشـرة تكاليفهـا تغطيـة مـن تمكنهـا تشـغيلية وأرباحـاً  ربـ  هـامش لتحقيـق كبيـرة تحـديات الشـركة تواجـه المرفقة، المالية بالقوائم( 1) رقم االي اح في مبين هو كما
 الشـركة قـدرة فـي شـك وجـود علـى هامـا مؤشـراً  تعطـي المسـتمرة، السـلبية النتائج هيه. المال رأس من% 39 حوالي للشركة المتراكمة الخسائر بلوغ الى يلك أدح وقد
 .االستمرار على
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 التنميـة فـندوق قـرض مـن المسـتحقة الدفعـة بسـداد الشـركة تقـم لـم المـالي المركـز بيـان تـاري  فـي كما المرفقة، المالية بالقوائم( 12) رقم اإلي اح في بينم هو كما
 بـدون القـرض مـن دفعـة اي قاقاسـتح فـأن القـرض عقـد علـى وبنـاذً . الدفعـة لهـيه الالحـق بالتسديد تقم لم انها كما سعودي، لاير 500.000 بمبلغ السعودي الزراعية

 الشــركة قامــت المــالي المركــز بيــان لتــاري  الحقــا. م2017 ديســمبر 31 فــي كمــا ســعودي لاير 9.910.845 يبلــغ والــيي بالكامــل مســتحق القــرض يجعــل ســداد اي
 .الفندوق قبل من الدراسة قيد ليزا وال م،2018 يونيو الى المستحقة الدفعة سداد تأجيل أجل من السعودي الزراعية التنمية فندوق بمراسلة

 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

مدة لدح الشركة. كما أن الشركة تو   نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراذات الرقابة الداخلية للشركة التزام كافة إدارات الشركة بتطبيق اللوائ  واإلجراذات المعت
بداذ أي مالحظات والتحقق من تطبيق قامت بتعيين م راجع داخلي وهو مكتب )أرنست ويونغ( بهدف اإلشراف على نظام المراجعة الداخلية الموجود بالشركة وا 

توجد نتائج جوهرية مر والالمعايير المحاسبية واإلدارية وهو يقدم تقاريره إلى لجنة المراجعة والتي تقوم بدورها برفع تقرير الى مجلس اإلدارة بشكل منتظم ومست
 يت منها تقرير المراجع الداخلي .

 الخطط والقرارات المهمة:

ن القريب والمتوسط ولتتمكن يعمل مجلس اإلدارة جنبًا إلى جنب مع اإلدارة التنفييية على عدة محاور بالتزامن لتحسين أو ال الشركة المالية والتشغيلية على المديي
 ن المأكوالت البحرية الطازجة داخل وخارق المملكة، ويشمل يلك:الشركة من تحقيق رؤيتها في تقديم سلة م

  .استقطاب الكفاذات البشرية الوطنية والعالمية وتطويرها لنقل الشركة الى ما تفبو اليه بالتزامن مع رؤية المملكة وتطلعات المساهمين 
  عداد خطة العمل التنفيييةالبدذ في مشرول مراجعة وفياغة االستراتيجية العامة للشركة  للتحول. وتطوير نمويق العمل وا 
 ريب.التركيز، وخافة في المرحلة ا ولى، على تحسين أداذ القطال التجاري بشقية )التجزئة والجملة( لتوليد التدفقات النقدية على ا جل الق 
 .بحث ودراسة وتأمين مفادر التمويل الخارجي  عمال الشركة 
 غير المستغلة وتوظيف السيولة في العمليات الرئيسية للشركة. بيع وتأجير ا فول 
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 ك في  وذ دراسة إمكانية إعادة تشغيل مزرعة ا سماك والربيان تجاريًا وبحث خيارات التشغيل المختلفة )ياتيًا أو بالمشاركة مع أطراف أخرح( ويل
 ام البيئي.القدرات المالية والفنية المتوافرة والمستقبلية مع الحفاظ على النظ

  ح( ويلك في دراسة إمكانية استكمال بناذ وتجهيز مفنع ا عالف وتشغيلة تجاريًا وبحث خيارات التشغيل المختلفة )ياتيًا أو بالمشاركة مع أطراف أخر
  وذ القدرات المالية والفنية المتوافرة والمستقبلية.

 م لحـين إتمـام دراسـة عمليـة إعـادة تشـغيل 2019 –م 2018تيراد وخافـة خـالل الفتـرة التركيز على توفير الب ائع بشكل رئيسي مـن السـوق المحلـي واالسـ
 مزرعة ا سماك والربيان وتشغيلها تجارياً 

 أبرز المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة:

 مخاطر التشغيل: اهم مخاطر التشغيل التي قد تتعرض لها الشركة هي افابة مزارل الشركة باالمراض  -1
 الحداث التي مرت على الشركة والخسائر المتراكمة بسبب عدم االنتاق الكامل خالل السنوات االربعة الما ية مخاطر التمويل: نتيجة ا -2
هــا مــن تفــاعالت طبيعيــة المخــاطر البيئيــة )التلــوث(: هــو التغيــر فــي مكونــات البيئــة الرئيســية ا ربعــة )المــاذ ،الهــواذ ، التربــة، الكائنــات البحريــة( ومــا يحــدث بين -3

هــيه ة هــيا الجانــب مــن خــالل تطبيــق المعــايير االمــن الحيــوي والفحــص الــدوري المســتمر وازالــة ايــة تــاثيرات جانبيــة قــد تحــدث بطريقــة علميــة لتفــادي ويمكــن إدار 
 المتغيرات . 

ال ولقاحـات لهـا حتـى ا مراض الفيروسية: االمراض الفيروسية من أخطر ما تواجهه مشاريع االسماك والروبيان على وجهه الخفوص ويلـك لعـدم وجـود أمفـ -4
وجميـع االمـراض سـواذ الفيروسـية أو البكتيريـة او الطفيليـة تواجهـه كافـة فـناعة االن وتواجهه الفناعة عدة عثرات من الفيروسات مثل مرض البقعة البي ـاذ 

هاز مناعي قوي وقادر على الدفال عن نفسة تجاه االحياذ واف ل الوسائل لتقليل مخاطر حدوثها هو أتبال منهج الوقاية واستخدام نوعيات من اليرقات لديها ج
 هيه االمراض.

نوعيـات كــون مخـاطر ا سـواق والمنافســة: يوجـد فــي االسـواق نوعيــات مـن االســماك والروبيـان يات جــودة متدنيـة ممـا يحــد مـن قــدرة الشـركة علــى منافسـة هــيه ال -5
فانهـا غيــر قـادرة علـى منافســة السـعر مــع النوعيـات يات الجـودة المتدنيــة  والشـركة ملتزمــة الشـركة ملتزمـة بمعــايير الجـودة لكـل المنتجــات التـي تســوقها وبالتـالي 

 .   ب مان تحقيق االمن الغيائي للمواطنيين والمقيمين بالمملكة وتقديم اف ل المنتجات لهم
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 اقرارات مجلس االدارة 

 يقر مجلس اإلدارة بما يلي:

 بالشكل الفحي .أعدت أنه سجالت الحسابات  -1
 ن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفييه بفعالية.إ -2
 قدرة الشركة على موافلة نشاطها.ييكر بشأن أنه ال يوجد شك  -3

مســاهمي للحكومــة خــادم الحــرمين الشــريفين الرشــيدة لــدعمها المتوافــل لقطــال الفــيد وتربيــة االســماك والروبيــان و دارة بالشــكر والتقــدير االيتقــدم مجلــس وفــي الختــام 
 .م 2017موفول لمنسوبي الشركة وعمالئها ومورديها على الجهود التي بيلوها خالل العام المالي ، والشكر الشركة
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 الرميم عبدهللا بن طارق


