


























4- ب مزرعة األحياء المائية – الحريضة (منطقة عسير)    

تعتبر الشركة من أوائل الشركات العاملة في هذا المجال في المملكة العربية 
السعودية 

حيث  قامت بإنشاء مزرعة الروبيان في محافظة الحريضة على سواحل 
البحر األحمر في العام   1991م على أرض مستأجرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة 

بمساحة 7.5 مليون متر مربع.  

 وخالل عام 2021م تم تشغيل المزرعة االولى والثانية في توقيت زمني واحد م تم تشغيل المزرعة االولى والثانية في توقيت زمني واحد 
الستغالل  الموسم واستهداف 1,500طن في دورة واحدة بالطاقة التشغيلية الكاملة 

باستخدام كافة  أحواض التربية الخارجية وعددها 178. 
 كما قامت الشركة بتنفيذ مشروع التبطين لكافة االحواض بالمزرعة والتي تبلغ   178 
حوضًا  بمساحة 2.15مليون متر مربع لتقليل تكاليف االنتاج وضمان االستدامة وتعد 

مزرعة  الحريضة هي أول مزرعة مبطنة بالكامل  في السعودية.   

كما تم االنتهاء من تنفيذ مشروع الكراب فنس وهي سياجات لمنع دخول الكائنات كما تم االنتهاء من تنفيذ مشروع الكراب فنس وهي سياجات لمنع دخول الكائنات 
الحية بطول  9,000 متر طولي على كافة المشروع كما قامت الشركة بتوفير كافة  
الفالتر لتطبيق إجراءات األمن الحيوي لضمان استدامة التشغيل وتقليل المخاطر من 

نقل  الفيروسات.  

كما حصلت الشركة على شهادة سمك وشهادة سعودي قاب وذلك لتطبيق 
الشركة ألفضل  معايير االستزراع المائي.  

4-ج مشروع األقفاص العائمة (منطقة عسير) 

تم البدء بتشغيل مشروع االقفاص العائمة ثدريجيًا بعد سلسلة من المهام التي تم البدء بتشغيل مشروع االقفاص العائمة ثدريجيًا بعد سلسلة من المهام التي 
بداءات باستقطاب الفرق الفنية المحترفة  ذات خبرات واسعة في هذا المجال، 

وصيانة المباني المرتبطة بالمشروع وتشغيلها وشراء المعدات المساندة  وصيانة 
الوسائط البحرية وشراء معدات البناء الخاصة بتركيب األقفاص.  



4- د مزرعة األحياء المائية- القطيف 

أنشأت المزرعة عام 1990م في محافظة القطيف (عنك) وهي مخصصة إلنتاج 
أسماك المياه العذبة (البلطي) وبطاقة إنتاجية تبلغ 140 طن سنويًا قابلة للتطوير 
حتى 300 طن سنويًا. تقع المزرعة على مساحة 50 ألف متر مربع، ويوجد فيها عدد 
14 حوضًا خرسانيًا وعدد 28 حوض رملي، المزرعة مزودة بمفارخ وحاضنات ومرافق 

مساندة لعمليات االستزراع، ونظام متكامل لتغذية األسماك.  

تم إيقاف العمل في المزرعة منذ عام 2012م نظرا لعدم جدوى استزراع البلطي م نظرا لعدم جدوى استزراع البلطي 
بسبب رخص األسماك المستوردة من الخارج، كذلك لوجود مشاكل في الترخيص 

المصدر من الوزارة بسبب مشاكل طفو الماء إلى المزارع المجاورة.  

لم يتم إجراء أي صيانة أو تحديث للمعدات واألصول الموجودة في المزرعة مما 
أحدث تلفيات متفاوتة في هذه األصول. يجري العمل حاليًا إلعداد دراسة فنية 

ومالية لبحث قابلية تشغيل المزرعة.   

4- هـ أرض مشروع مزرعة أحياء مائية – عمق (منطقة عسير) 

تقع بمنطقة عسير على بعد 100كم شمال مزرعة الحريضة وهي أرض مستأجرة كم شمال مزرعة الحريضة وهي أرض مستأجرة 
من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمساحة 13ҹ3 مليون متر مربع وقد تم في السابق 
إجراء دراسة جدوى للمشروع واستخراج التصاريح الستزراع الروبيان بطاقة 5,767 

طن إال أنه لم يتم تنفيذ المشروع وهو االن قيد الدراسة. 

4- و مصنع األعالف 

يقع مصنع األعالف بالحريضة ضمن محيط المزرعة ويهدف إلى إنتاج األعالف يقع مصنع األعالف بالحريضة ضمن محيط المزرعة ويهدف إلى إنتاج األعالف 
لتزويد مزارع الروبيان واألسماك  والمفارخ بالشركة باألعالف الالزمة وطرح الفائض 

للبيع بالسوق المحلي والتي كان يستهدف منها طاقة إنتاجية تصل  إلى 96,000 طن 
من األعالف سنويا. وتم شراء بعض المعدات  واآلالت الالزمة لعملية التشغيل، 

وخالل عام 2021م وقعت الشركة مع شركة أراسكو مذكرة تفاهم  بهدف  بحث 
التعاون المستقبلي بخصوص التصنيع والتشغيل التجاري لمصنع األعالف  التابع 

للشركة. 



5- ادارة سلسلة االمدادات 

ادارة سالسل اإلمداد واحدة من أساليب اإلدارة أصبحت تمثل عامالً مهمًا وضروريًا 
في نجاح ودعم القطاعات االخرى ومدى قدرتها على تقديم خدمات ذات كفاءة، 
مع خفض التكاليف في الوقت نفسه لتستطيع المنافسة وتحقيق نجاحات 

مميزة. 

وتؤمن إدارة سالسل اإلمداد الموازنة بين العرض والطلب، وتجنب الخسائر الناتجة وتؤمن إدارة سالسل اإلمداد الموازنة بين العرض والطلب، وتجنب الخسائر الناتجة 
عن التفاوت بينهما من خالل اتباع طرق علمية مبنية على دراسة البيانات السابقة 
وتقييم الوضع الحالي للسوق. وتشمل العمليات التالية: (التخطيط- المصادر 

والشراء– االستالم والتجهيز والتعبئة– التخزين النقل والتوزيع) 

6 - المصانع والمخازن 

6- أ المصانع ومعامل التجهيز  

- تم تجهيز وتشغيل غرفتي التجميد السريع في مصنع جيزان بطاقة انتاجية 14 طن يوميا. 
- تم تجهيز مكائن تنظيف وتقشير روبيان في مصنع جيزان بطاقة انتاجية 500 كجم لكل  كجم لكل 

       وردية. 

6- ب المخازن المُبردة 

باإلضافة الى الطاقة التشغيلية الفعلية للمستودعات في جميع المناطق بقدرة استيعابية 
1330 طن تم تجهيز وتشغيل مستودعين للتخزين المبرد في جيزان بطاقة فعلية 240 طن 

ليصبح اجمالي الطاقة االستيعابية الجاهزة للتخزين 1570 طن. 

7 أسطول النقل  

تمتلك الشركة 57 سيارة مقسمة على 28 سيارة مبردة ضمن أسطولها لنقل وتوصيل البضائع  سيارة مبردة ضمن أسطولها لنقل وتوصيل البضائع 
المبردة والمجمدة (اسماك الطازجة والمجمدة) من المزادات والمصانع والمستودعات 

بفروعها إلى نقاط البيع والتوزيع بين المستودعات والمحالت والعمالء. باإلضافة إلى عدد 29 
سيارة صغيرة تخدم األنشطة األخرى. 







9- القطاع التجاري 
تعمل الشركة في قطاعات بيع التجزئة والجملة، حيث تشغل الشركة حاليا عدد 19 محالً للبيع االسماك 

الطازجة  والمطبوخة موزعة على خمس مناطق في المملكة العربية السعودية، ونحن نعمل من 
خاللها على تطوير عملية التشغيل  والتركيز على زيادة وعي العمالء بفوائد المأكوالت البحرية، وقد 

حققت الشركة خالل العام 2021 زيادة في مبيعات  المحالت بنسبة 69% عن عام 2020م.  

وبالنسبة لقطاع الجملة فقد حققت الشركة زيادة في عام 2021م عن عام 2020م بزيادة تقارب   %27    ، %27    ، 
وتستهدف  الشركة التوسع في قاعدة العمالء من خالل استحداث عدد من قنوات البيع التي تضمن 

سهولة وصول المستهلك  لمنتجات الشركة.  

10- الجودة 

تتمحور سياسة الجودة لدى الشركة حول توفير منتجات عالية الجودة وآمنة لجميع عمالئنا الكرام عن تتمحور سياسة الجودة لدى الشركة حول توفير منتجات عالية الجودة وآمنة لجميع عمالئنا الكرام عن 
طريق تطبيق أعلى معايير الجودة لضمان جودة العمليات التشغيلية بما فيها الشراء والتوريد والتخزين 
والنقل والتصنيع والبيع في جميع القنوات، حيث تلتزم إدارة الجودة بتطبيق المعايير العالمية لضمان 
السالمة وجودة السلع حيث يتم تطبيق سياسة الجودة والسالمة في الشركة وفقا لمعايير التالية: 

- ISO 9001:2000 QUALITY MANAGEMENT- نظام إدارة الجودة العالمية. 

- ISO 22000 : 2005 FOOD SAFETY MANAGEMENT - نظام سالمة الغذاء العالمية.  

- الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية. 

SASOSASO هيئة المواصفات والمقاييس السعودية -

- أنظمة HACCP  تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة الموصى به من قبل هيئة الغذاء 
FDA والدواء األمريكية   

-كما تم ترقية شهادة األيزو إلى أحدث إصدار : ISO22000 : 2018 - نظام سالمة الغذاء العالمية  
FSMS - REQUIREMENT FOR ANY ORGANIZATION IN THE FOOD CHAIN



11 -التوجهات االستراتيجية 

- الصيانة األساسية لمزرعة األحياء المائية في الحريضة (قطاع استزراع الروبيان) والبدء 
    تدريجيًافي التشغيل. 

صيانة واستكمال تركيب األقفاص العائمة في مزرعة األحياء المائية في الحريضة وتشغيلها   -
    في استزراع أسماك البلطي البحري.  

- العمل على تطوير المنتجات والخدمات الحالية للحصول على حصة سوقية أعلى، بالتزامن 
    مع تطوير أنظمة الرقابة والضبط على المبيعات والفروع والعمل على تحسين الهوامش من     مع تطوير أنظمة الرقابة والضبط على المبيعات والفروع والعمل على تحسين الهوامش من 

    خالل تنويع مصادر الشراء. 

- التوسع في قطاع الجملة رأسيًا في المناطق المغطاة حاليًا بالتوازي مع التوسع األفقي في 
   التغطية الجغرافية في قطاع الجملة بشكل رئيسي والتجزئة بشكل ثانوي لخدمة مناطق ال 

    تتوافر بها العالمة التجارية (األسماك). 

صيانة وتشغيل أسطول الصيد البحري بشكل تدريجي بعد استكمال تجهيز القوارب وتوفير   -
   البحارة المُدربة. 

- تشغيل مصانع منتجات القيمة المضافة باإلسناد أو المشاركة مع الغير محليًا ودوليًا  تشغيل مصانع منتجات القيمة المضافة باإلسناد أو المشاركة مع الغير محليًا ودوليًا 
   وتشغيل معامل الفرز والتنظيف والتعليب المساندة للقطاع التجاري ذاتيًا. 

- استكمال أعمال صيانة وتحديث المستودعات المُبردة وتحديث أسطول النقل والتوسع في 
   التغطية الجغرافية للقطاع اللوجستي.



س اإلدارة ولجان الشركة  12- تكوين مجل

س وتصنيف األعضاء  12-أ تكوين المجل

  يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء، انتخبتهم الجمعية العامة العادية 
   للمساهمين بطريقة التصويت التراكمي.  



12- ب تكوين لجان الشركة  

لجنة الترشيحات والمكافآت 

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من (3) أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة وهم: 
م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ (رئيس اللجنة).   -

م. عبدالعزيز بن حمد العويد (عضو).   -
م. مازن بن عبدالستار العلمي (عضو).   -

اللجنة التنفيذية اللجنة التنفيذية 

تتكون اللجنة التنفيذية من (5) أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة وعضو من خارج مجلس اإلدارة 
(الرئيس التنفيذي) وهم: 

    م. عمر بن حمد الماضي (رئيس اللجنة). 
م. عبدالعزيز بن حمد العويد (عضو).       

     م. عبدالمجيد بن عبدالمحسن آل الشيخ (عضو). 
         أ. هيثم بن محمد القصيبي (عضو). 

     م. وليد بن حمد البطحي (عضو) من خارج المجلس. م. وليد بن حمد البطحي (عضو) من خارج المجلس. 

لجنة المراجعة  

تتكون لجنة المراجعة من (3) أعضاء، (2) من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين وعضو من 
خارج مجلس اإلدارة من بينهم مختص بالشئون المالية والمحاسبية وهم:  

     أ. منصور عبد العزيز الصغير (رئيس اللجنة). 
     أ. تركي بن عبدالمحسن اللحيد (عضو) من خارج المجلس. 

    أ. هيثم بن محمد القصيبي (عضو).

12- ج التغيرات التي طرأت على تصنيف وطبيعة العضوية في  ج التغيرات التي طرأت على تصنيف وطبيعة العضوية في 
س اإلدارة ولجان الشركة خالل العام 2021م:  مجل

ال يوجد أي تغير طرأ على تصنيف وطبيعة العضوية في مجلس اإلدارة ولجان 



س إدارات شركات سابقة أو من مديريها:    عضويات في مجال

س إدارات شركات حالية أو من مديريها:   عضويات في مجال

س اإلدارة ولجان الشركة وكبار التنفيذيين:  13- السير الذاتية ألعضاء مجل
س اإلدارة  13-ا أعضاء مجل

س اإلدارة  س مجل م. عمر بن حمد الماضي – رئي
المؤهالت: حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 

(MIT) عام 2007م وبكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة بنسلفانيا عام 2002م باإلضافة إلى 
استكمال برنامج تنفيذي في القيادة الدولية في كلية كينيدي (جامعة هارفرد) عام 2019م. 

الوظائف الحالية:  الوظائف الحالية:  
مدير االستثمارات المباشرة في إدارة استثمارات الشرق  األوسط وشمال أفريقيا في صندوق االستثمارات 

العامة.    

الخبرات والوظائف السابقة:  
عمل مهندسا لألبحاث بشركة أرامكو السعودية، ومهندس بشركة مصفاة أرامكو السعودية شل عمل مهندسا لألبحاث بشركة أرامكو السعودية، ومهندس بشركة مصفاة أرامكو السعودية شل 
(ساسرف) ومستشار لدى ماكنزي اند كومباني، ثم وكيل مساعد للهيئة العامة لالستثمار، وكبير 

المدراء التنفيذيين في مجموعة فولكس واجن السعودية، وكبير المدراء التنفيذيين في عبداللطيف 
جميل لالستثمار.



س إدارات شركات سابقة أو من مديريها:    عضويات في مجال

س  س المجل م. عبد العزيز بن حمد العويد – نائب رئي
المؤهالت: 

حاصل على بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة الملك سعود عام 1980م. 

الوظائف الحالية:- 
الخبرات والوظائف السابقة: يتمتع بخبرة واسعة في مجال االستشارات حيث عمل مستشار الخبرات والوظائف السابقة: يتمتع بخبرة واسعة في مجال االستشارات حيث عمل مستشار 
في شركة الدرة للصناعة السكر وشركة تقنية المواد المتقدمة وعمل مدير إدارة دراسات 

واستشارات مشاريع في صندوق التنمية الصناعي السعودي. 

س إدارات شركات حالية أو من مديريها:   عضويات في مجال



س إدارات شركات سابقة أو من مديريها:    عضويات في مجال

س إدارات شركات حالية أو من مديريها:   عضويات في مجال

س اإلدارة  أ. بكر بن عبد الرحمن المهناء – عضو مجل
المؤهالت: بكالوريوس إدارة نظم معلومات إدارية من جامعة الملك 

فهد للبترول والمعادن عام 2006م. 

الوظائف الحالية: 
 مدير ورئيس قسم النقل والخدمات اللوجستية بصندوق االستثمارات 

العامة. 

الخبرات والوظائف السابقة: الخبرات والوظائف السابقة: 
 عمل كمختص مصرفية استثمارية لدى دويتشة بانك في مجاالت 

أسواق المال واالندماجات واالستحواذات وكذلك شغل منصب رئيس 
االستثمارات بمدينة الملك عبد اهللا للطاقة الذرية والمتجددة، كما شغل 

منصب مساعد مدير االستثمارات في الشركة العربية السعودية 
لالستثمارات الصناعية. 



س إدارات شركات سابقة أو من مديريها:    عضويات في مجال

س إدارات شركات سابقة أو من مديريها:    عضويات في مجال

الخبرات والوظائف السابقة:  
عمل مهندس أبحاث وتطوير لدى مجمع شركة سابك لألبحاث والتطوير. ومهندس عمليات عمل مهندس أبحاث وتطوير لدى مجمع شركة سابك لألبحاث والتطوير. ومهندس عمليات 
في مصنع تجزئة الغاز الطبيعي لدى شركة أرامكو السعودية، كما عمل في عدة مناصب 
إدارية وقيادية في مجموعة صافوال. عين نائبا للرئيس ثم الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي 
لدى مجموعة السريع الصناعية التجارية (نسيج العالمية حاليا ) ورئيسا لمجلس إدارة شركة 
ميلينيوم ويفرز أتالنتا -الواليات المتحدة األمريكية. إنتقل ليشغل مركز المدير التنفيذي 
للعمليات وعالقات المستثمرين بالوادي الصناعي- شركة إعمار مدينة الملك عبداهللا 

االقتصادية برابغ. 

س اإلدارة  م. سمير بن محمود حداد – عضو مجل

المؤهالت: حاصل على درجة البكالوريوس - تخصص الهندسة 
الكيميائية وهندسة المواد من جامعة الملك عبدالعزيز عام 1990م. 
الوظائف الحالية: الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة الريف للسكر. 






















































































