
أ

 لتوصيــة مجلــس اإلدارة وحصــول الشــركة علــى املوافقــات النظاميــة، ولقــد تــم نشــر دعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة للموافقــة علــى إصــدار أســهم 
ً
إن طــرح أســهم حقــوق األولويــة بموجــب هــذه النشــرة يتوقــف علــى موافقــة املســاهمين بزيــادة رأس املــال وفقــا

. وفــي ذلــك الوقــت ســوف تعتبــر هــذه النشــرة الغيــة 
ً
حقــوق األولويــة بتاريــخ ··/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م(، وعلــى املســاهمين العلــم بأنــه إذا لــم يتــم الحصــول علــى موافقــة املســاهمين علــى طــرح أســهم حقــوق األولويــة، فــإن إصــدار أســهم حقــوق األولويــة ســيتوقف تلقائيــا

وســيتم إشــعار املســاهمين بذلــك.

نشـرة إصـدار أسهم حقـوق أولويـة 

الشركـة السعوديـــة لألسمــــــــــاك 
شركة األسماك السعودية هي شركة مساهمة سعودية بموجب املرسوم امللكي رقم )م/7( وتاريخ 1400/05/8هـ )املوافق 1980/03/24م(، 

ومقيدة في السجل التجاري املعدل رقم )1010042732( الصادر بمدينة الرياض بتاريخ 1402/03/22هـ )املوافق 1982/01/28م(.

 وتســعمائة ألــف 
ً
 وثمانمائــة وتســعون ألــف )29,890,000( ســهم عــادي بســعر طــرح يبلــغ )10( عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة بقيمــة إجماليــة تبلــغ مائتــان وثمانيــة وتســعون مليونــا

ً
طــرح تســعة وعشــرون مليونــا

)298,900,000( ريــال ســعودي، وتمثــل زيــادة فــي رأس مــال الشــركة بنســبة )295.65٪(، ليصبــح رأس مــال الشــركة أربعمائــة مليــون )400,000,000( ريــال ســعودي.

فترة التداول: تبدأ من يوم ••/••/1441هـ )املوافق ••/••/2020م( وتنتهي في يوم ••/••/1441هـ )املوافق ••/••/2020م(

فترة االكتتاب: تبدأ من يوم ••/••/1441هـ )املوافق ••/••/2020م( وتنتهي في يوم ••/••/1441هـ )املوافق ••/••/2020م( 

تأسســت الشــركة الســعودية لألســماك )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـ"الشــركة" أو "األســماك"( كشــركة مســاهمة ســعودية بموجــب 
واالســتثمار  التجــارة  وزارة  لــدى  قيدهــا  وتــم  1980/03/24م(  )املوافــق  1400/05/08هـــ  وتاريــخ  )م/7(  رقــم  امللكــي  املرســوم 
)املوافــق 1981/03/16م(، وقــد  بتاريــخ 1401/05/09هـــ  الدمــام  الصــادر بمدينــة  التجــاري رقــم )2050010531(  بالســجل 
تــم نقــل املقــر الرئي�ســي مــن مدينــة الدمــام إلــى مدينــة الريــاض بموجــب الســجل التجــاري املعــدل رقــم )1010042732( بتاريــخ 
1402/03/22هـــ )املوافــق 1982/01/18م(. ويقــع مقــر املركــز الرئيــس للشــركة فــي مدينــة الرياض-حــي امللــز- بالقــرب مــن وزارة 
املاليــة، ص.ب 4210 الريــاض11491 اململكــة العربيــة الســعودية. ويبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي مائــة وواحــد مليــون ومائــة 
بقيمــة  عــادي،  )10,110,000( ســهم  ومائــة وعشــرة آالف  إلــى عشــرة مالييــن  ريــال ســعودي، مقســمة   )101,100,000( ألــف 
"ســهم حالــي"  بـــ  منفــردة  إليهــا  )ويشــار  بالكامــل  القيمــة  الواحــد مدفوعــة  للســهم  ريــاالت ســعودية   )10( اســمية قدرهــا عشــرة 
ومجتمعــة بـــ "األســهم الحاليــة"(. وكمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة فــإن املســاهمين الكبــار فــي الشــركة )ممــن يمتلكــون نســبة 5% أو أكثــر 
مــن أســهم الشــركة بشــكل مباشــر( هــو صنــدوق االســتثمارات العامــة والــذي يملــك )4,042,989( أربعــة مالييــن وإثنــان وأربعــون 

 مــن أســهم الشــركة قبــل الطــرح. 
ً
، أي مــا نســبته )39.99%( تقريبــا

ً
 وتســعمائة وتســعة وثمانــون ســهما

ً
ألفــا

أو�ســى مجلــس إدارة الشــركة بتاريــخ 1441/02/16هـــ )املوافــق 2019/10/15م( بزيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــالل طــرح أســهم 
 وتســعمائة ألــف )298,900,000( ريــال ســعودي، وذلــك بعــد الحصــول 

ً
حقــوق أولويــة بقيمــة مائتــان وثمانيــة وتســعون مليونــا

علــى جميــع املوافقــات النظاميــة الالزمــة وموافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.
مــال  رأس  زيــادة  علــى  للشــركة  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  وافقــت  ••/••/2020م(،  )املوافــق  ••/••/1441هـــ  تاريــخ  وفــي 
 وثمانمائــة وتســعون ألــف 

ً
الشــركة مــن خــالل إصــدار أســهم حقــوق أولويــة، ويتمثــل االكتتــاب فــي طــرح تســعة وعشــرون مليونــا

)29,890,000( ســهم عــادي جديــد )ويشــار إليهــا بـ"أســهم حقــوق األولويــة" أو "األســهم الجديــدة"( بســعر طــرح يبلــغ )10( عشــرة 
رياالت ســعودية للســهم الواحد )ويشــار إليه بـ"ســعر الطرح"(، وبقيمة اســمية قدرها )10( عشــرة رياالت ســعودية، وذلك لزيادة 
رأس مــال الشــركة مــن مائــة وواحــد مليــون ومائــة ألــف )101,100,000( ريــال ســعودي إلــى أربعمائــة مليــون )400,000,000( 
إلــى أربعيــن مليــون  ريــال ســعودي، وزيــادة عــدد األســهم مــن عشــرة مالييــن ومائــة وعشــرة آالف )10,110,000( أســهم عاديــة 

عــادي. )40,000,000( ســهم 
ســوف يتــم إصــدار حقــوق األولويــة كأوراق ماليــة قابلــة للتــداول )ويشــار إليهــا مجتمعــة بـــ "حقــوق أولويــة" ومنفــردة بـــ "حــق "( 
للمســاهمين املالكيــن لألســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة املتضمنــة املوافقــة علــى زيــادة رأس املــال 
)ويشــار إليــه بـ"تاريــخ األحقيــة"( واملقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي يــوم انعقــاد 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة املتضمنــة املوافقــة علــى زيــادة رأس املــال بتاريــخ ••/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م( )ويشــار 
إليهــم مجتمعيــن بـــ "املســاهمين املقيديــن" ومنفرديــن بـــ "املســاهم املقيــد"( علــى أن تــودع تلــك الحقــوق فــي محافــظ املســاهمين 
 لــكل )1( 

ً
 فــي االعتبــار إجــراءات التســوية بعــدد )2.957( حــق تقريبــا

ً
املقيديــن بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة أخــذا

ســهم مــن أســهم الشــركة ويعطــي كل حــق لحاملــه أحقيــة االكتتــاب بســهم واحــد جديــد وذلــك بســعر الطــرح.
وســيكون بإمــكان املســاهمين املقيديــن وغيرهــم مــن عامــة املســتثمرين )ويشــار إليهــم بـ"املســتثمرين الجــدد"( – الذيــن يجــوز لهــم 
تــداول الحقــوق واالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة – التــداول واالكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة فــي الســوق املاليــة الســعودية 
)ويشــار إليها بـ"تداول" أو "الســوق"(، وتبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في يوم ••/••/1441هـ )املوافق ••/••/2020م( على أن 
تنتهــي فتــرة التــداول فــي يــوم ••/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م( )ويشــار إليهــا بـ"فتــرة التــداول"(، بينمــا تســتمر فتــرة االكتتــاب 
حتــى نهايــة يــوم ••/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م( )ويشــار إليهــا بـ"فتــرة االكتتــاب"(، وتجــدر اإلشــارة إلــى أن فتــرة التــداول 
وفتــرة االكتتــاب ســوف تبــدآن فــي نفــس اليــوم فــي حيــن تســتمر فتــرة التــداول حتــى انتهــاء اليــوم الســادس مــن بدايــة الفتــرة، بينمــا 

تســتمر فتــرة االكتتــاب حتــى نهايــة اليــوم التاســع مــن بدايــة نفــس الفتــرة.
وســيكون بإمــكان املســاهمين املقيديــن تــداول حقــوق األولويــة خــالل فتــرة التــداول وذلــك مــن خــالل بيــع الحقــوق املكتســبة أو 
جــزء منهــا أو شــراء حقــوق إضافيــة عــن طريــق الســوق. كمــا ســيكون بإمــكان املســتثمرين الجــدد خــالل فتــرة التــداول القيــام بشــراء 

حقــوق عــن طريــق الســوق وبيــع الحقــوق التــي يتــم شــراؤها خــالل فتــرة التــداول.
 ملا يلي:

ً
وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة على مرحلة واحدة وفقا

سيتاح في هذه الفترة لجميع املساهمين املقيدين واملستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.1( 
ســيتاح للمســاهم املقيــد االكتتــاب مباشــرة بعــدد أســهمه أو أقــل مــن عــدد أســهمه خــالل فتــرة االكتتــاب، وفــي حــال شــراءه 2( 

 جديــدة فســيتاح لــه االكتتــاب بهــا بعــد انتهــاء فتــرة تســويتها )يومــي عمــل(.
ً
حقوقــا

سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل(.3( 
 عــن طريــق املحفظــة االســتثمارية فــي منصــات وتطبيقــات التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال 4( 

ً
ســيتاح االكتتــاب إلكترونيــا

أوامــر البيــع والشــراء باإلضافــة إلــى االكتتــاب فــي القنــوات والوســائل األخــرى املتوفــرة لــدى الوســيط.

وفــي حــال تبقــى أســهم لــم يكتتــب بهــا بعــد انتهــاء فتــرة االكتتــاب )ويشــار إليهــا بـ"األســهم املتبقيــة"( فســتطرح تلــك األســهم علــى 

عــدد مــن املســتثمرين ذوي الطابــع املؤس�ســي )ويشــار إليهــم بـــ "املؤسســات االســتثمارية"( ) ويشــار إلــى عمليــة الطــرح هــذه بـ"الطــرح 
املتبقــي"(، 

مــن  ابتــداًء  العــروض  تلــك  اســتقبال  وســيتم  املتبقيــة  األســهم  لشــراء  عروضهــا  بتقديــم  االســتثمارية  املؤسســات  تلــك  وتقــوم 
 يــوم ••/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م( وحتــى الســاعة الخامســة مســاًء مــن يــوم ••/••/1441هـــ 

ً
الســاعة العاشــرة صباحــا

)املوافــق ••/••/2020م( )ويشــار إليهــا بـ"فتــرة الطــرح املتبقــي"(. وســيتم تخصيــص األســهم املتبقيــة للمؤسســات االســتثمارية ذات 
العــرض األعلــى ثــم األقــل فاألقــل )شــرط أن ال يقــل عــن ســعر الطــرح( علــى أن يتــم تخصيــص األســهم بالتناســب علــى املؤسســات 
االســتثمارية التــي تقــدم نفــس العــرض. أمــا بالنســبة لكســور األســهم فســيتم إضافتهــا لألســهم املتبقيــة ومعاملتهــا باملثــل، وســيتم 
تســديد إجمالــي ســعر الطــرح املحصــل مــن عمليــة الطــرح املتبقــي للشــركة، وتــوزع باقــي متحصــالت عمليــة الطــرح بــدون احتســاب 
أي رســوم أو اســتقطاعات )بمــا يتجــاوز ســعر الطــرح( علــى مســتحقيها كل بحســب مــا يســتحقه فــي موعــد أقصــاه ••/••/1441هـــ 

)املوافــق ••/••/2020م(.
مــن أســهم  تبقــى  مــا  املتبقيــة وكســور األســهم، فســيخصص  فــي جميــع األســهم  لــم تكتتــب املؤسســات االســتثمارية  وفــي حــال   
 راجــع القســم ) 13( "املعلومــات املتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح 

ً
ملتعهــد التغطيــة الــذي ســيقوم بشــرائها بســعر الطــرح )فضــال

وشــروطه"(. وســيتم اإلعــالن عــن عمليــة التخصيــص النهائيــة فــي موعــد أقصــاه ••/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م( )ويشــار 
 راجــع القســم  13( "املعلومــات املتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه"(.

ً
إليــه بـ"تاريــخ التخصيــص"( )فضــال

وبعــد اكتمــال عمليــة االكتتــاب ســيصبح رأس مــال الشــركة أربعمائــة مليــون )400,000,000( ريــال ســعودي، مقســم إلــى أربعيــن 
مليــون )40,000,000( ســهم عــادي. وســيتم اســتخدام صافــي متحصــالت االكتتــاب فــي إعــادة تأهيــل وتشــغيل مشــروع الحريضــة 
 راجــع القســم ) 7( "اســتخدام متحصــالت الطــرح واملشــاريع املســتقبلية"(.

ُ
لالســتزراع الســمكي والروبيــان وســداد القــرض )فضــال

إن جميــع أســهم الشــركة مــن فئــة واحــد، وال يعطــي أي ســهم لحاملــه حقــوق تفضيليــة. وســتكون األســهم الجديــدة مدفوعــة 
 لألســهم القائمــة. ويعطــي كل ســهم لحاملــه الحــق فــي صــوت واحــد ويحــق لــكل مســاهم فــي الشــركة 

ً
القيمــة بالكامــل ومســاوية تمامــا

)ويشــار إليــه بـ"املســاهم"( حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة للمســاهمين )ويشــار إليهــا بـ"الجمعيــة العامــة"( )ســواًء العاديــة أو 
غيــر العاديــة( والتصويــت فيــه. وسيســتحق مالكــو األســهم الجديــدة أي أربــاح تعلــن الشــركة عــن توزيعهــا بعــد تاريــخ إصدارهــا 

)إن وجــدت(.
تــم إدراج أســهم الشــركة بعــدد مليــون )1,000,000( ســهم عــادي، وبقيمــة اســمية قدرهــا )100( مئــة ريــال ســعودي للســهم 
الواحــد، وذلــك بتاريــخ 1422/01/26هـــ )املوافــق2001/04/20م(. وبتاريــخ 1426/11/12هـــ )املوافــق 2005/12/14م( وافقــت 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بزيــادة رأس مالهــا مــن مائــة مليــون )100,000,000( ريــال ســعودي 
إلــى مائتــان مليــون )200,000,000( ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار حقــوق أولويــة بعــدد عشــرة مالييــن)10,000,000( ســهم 
وقيمــة اســمية عشــرة )10( ريــاالت. وبتاريــخ 1432/10/16هـــ )املوافــق2011/09/14م( وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بزيــادة رأس مالهــا مــن مائتــان مليــون)200,000,000( ريــال ســعودي إلــى خمســمائة وخمســة وثالثــون 
 وثالثمائــة وخمســة وســبعون ألــف )535,375,000( ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة بعــدد ثالثــة 

ً
مليونــا

 وخمســمائة وســبعة وثالثيــن ألــف وخمســمائة )33,537,500( ســهم وقيمــة عشــرة )10( ريــاالت للســهم الواحــد. 
ً
وثالثيــن مليونــا

وبتاريــخ 1438/07/22هـــ )املوافــق 2017/04/19م( وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتخفيض 
 وثالثمائــة وخمســة وســبعون ألــف )535,375,000( ريــال ســعودي إلــى 

ً
رأس مــال الشــركةمن خمســمائة وخمســة وثالثــون مليونــا

مائتــان مليــون )200,000,000( ريــال ســعودي بنســبة تخفيــض )62.64%( مــن رأس مــال الشــركة. وبتاريــخ 1440/04/19هـــ 
الشــركة  مــال  بتخفيــض رأس  اإلدارة  علــى توصيــة مجلــس  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  وافقــت  )املوافــق 2018/12/26م( 
مــن مائتــان مليــون)200,000,000( ريــال ســعودي إلــى مائــة وواحــد مليــون ومائــة ألــف )101,100,000( ريــال ســعودي بنســبة 

تخفيــض )49.45%( مــن رأس مــال الشــركة.
املاليــة  املاليــة الســعودية. وقــد تقدمــت الشــركة بطلــب لهيئــة الســوق  فــي الســوق  القائمــة للشــركة  تــداول األســهم   

ً
يتــم حاليــا

باململكــة العربيــة الســعودية )ويشــار إليهــا بـ"الهيئــة"( لتســجيل وطــرح األســهم الجديــدة كمــا قدمــت طلــب إلــى شــركة الســوق املاليــة 
الســعودية )تــداول( لقبــول إدراجهــا، وقــد تــم تقديــم جميــع املســتندات املطلوبــة والوفــاء بكافــة متطلبــات الجهــات ذات العالقــة 
وتمــت املوافقــة علــى نشــرة اإلصــدار هــذه. ومــن املتوقــع أن يبــدأ تــداول األســهم الجديــدة فــي الســوق خــالل فتــرة قصيــرة بعــد االنتهــاء 
 راجــع الصفحــة رقــم ) ك( )"التواريــخ املهمــة وإجــراءات االكتتــاب"(. 

ُ
مــن عمليــة تخصيــص األســهم الجديــدة ورد الفائــض )فضــال

 ملواطنــي اململكــة العربيــة الســعودية واملقيميــن فيهــا 
ً
وســيكون التــداول فــي األســهم الجديــدة - بعــد تســجيلها وقبــول إدراجهــا - متاحــا

إقامــة نظاميــة ومواطنــي الــدول األعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي والشــركات وصناديــق االســتثمار الســعودية والخليجيــة 
باإلضافــة إلــى املســتثمرين األجانــب املؤهليــن بموجــب القواعــد املنظمــة الســتثمار املؤسســات املاليــة األجنبيــة املؤهلــة فــي األوراق 
املاليــة املدرجــة. وعــالوة علــى ذلــك، يحــق للفئــات األخــرى مــن املســتثمرين األجانــب الحصــول علــى الفوائــد االقتصاديــة املرتبطــة 
باألســهم الجديــدة مــن خــالل إبــرام اتفاقيــات مبادلــة مــع األشــخاص املرخــص لهــم مــن قبــل الهيئــة )ويشــار إليــه بـ"الشــخص 

املرخــص لــه"(، مــع العلــم أن الشــخص املرخــص لــه ســيكون فــي هــذه الحالــة املالــك القانونــي املســجل لألســهم.

املستشار املالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

ينبغي قراءة نشرة اإلصدار هذه بالكامل ودراسة قسم "إشعار هام" في الصفحة )أ( والقسم )2( "عوامل املخاطرة" الواردين في هذه النشرة قبل اتخاذ قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو باألسهم الجديدة.

دمــت ضمــن طلــب التســجيل وطــرح األوراق املاليــة بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة باململكــة العربيــة الســعودية 
ُ
تحتــوي نشــرة اإلصــدار هــذه علــى معلومــات ق

)املشــار إليهــا بـ"الهيئــة"( وطلــب قبــول إدراج األوراق املاليــة بحســب متطلبــات قواعــد اإلدراج الخاصــة بالســوق املاليــة الســعودية. ويتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن تظهــر أســماؤهم علــى الصفحــة ) ج( مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل 
املســؤولية عــن دقــة املعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه، ويؤكــدون بحســب علمهــم واعتقادهــم، بعــد إجــراء جميــع الدراســات املمكنــة وإلــى الحــد املعقــول، أنــه ال توجــد أّي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا النشــرة إلــى 
جعــل أّي إفــادة واردة فيهــا مضللــة. وال تتحمــل الهيئــة و الســوق املاليــة الســعودية أّي مســؤولية عــن محتويــات هــذه النشــرة، وال تعطيــان أّي تأكيــدات تتعلــق بدقتهــا أو اكتمالهــا، وتخليــان نفســيهما صراحــة مــن أّي مســؤولية مهمــا كانــت 

عــن أّي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذه النشــرة أو عــن االعتمــاد علــى أّي جــزء منهــا.

صدر ت هذه النشرة بتاريخ 1441/06/05هـ )املوافق 2020/01/30م(





أ

إشعار مهم
تحتــوي نشــرة اإلصــدار هــذه )"نشــرة اإلصــدار"( علــى تفاصيــل وافيــة عــن شــركة األســماك الســعودية وعــن أســهم حقــوق األولويــة املطروحــة لالكتتــاب. وعنــد التقــدم بطلــب 
لالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة، ســتتم معاملــة املســتثمرين علــى أســاس أن طلبـــاتهم تستنـــد إلــى املعلـــومات التــي تحتـــويها نشــرة اإلصــدار والتــي يمكــن الحصـــول علــى نســخة منهــا 
www.falcom.com.( واملستشــار املالــي )www.alasmak.com.sa( مــن املقــر الرئيــس للشــركة ومــن مديــر االكتتــاب أو مــن خــالل زيــارة املواقــع اإللكترونيــة لــكل مــن الشــركة

.)www.cma.org.sa( وهيئــة الســوق املاليــة )sa
 قبــل موعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس املــال، وفــي 

ً
ســيتم نشــر نشــرة اإلصــدار والتأكــد مــن إتاحتهــا للجمهــور خــالل فتـــرة التقــل عــن )14( يومــا

حــال عــدم موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ موافقــة الهيئــة علــى تســجيل وطــرح حقــوق األولويــة ُعــّدت موافقــة الهيئــة ملغــاة.
وقــد قامــت الشــركة بتعييــن )"شــركة فالكــم للخدمــات املاليــة"( كمستشــار مالــي )"املستشــار املالــي"( ومديــر االكتتــاب )"مديــر االكتتــاب"( ومتعهــد التغطيــة )"متعهــد التغطيــة"( 

وذلــك فيمــا يتعلــق بطــرح أســهم حقــوق األولويــة لزيــادة رأس مــال الشــركة بموجــب هــذه النشــرة. 
 تحتــوي نشــرة اإلصــدار علــى معلومــات قدمــت بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة الصــادرة عــن الهيئــة. ويتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن 
تظهــر أســماؤهم علــى الصفحــة ) ج( مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل املســؤولية عــن دقــة املعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار، ويؤكــدون بحســب علمهــم واعتقادهــم، بعــد إجــراء 
الدراســات املمكنــة وإلــى الحــد املعقــول، أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي نشــرة اإلصــدار إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيهــا مضللــة. وال تتحمــل هيئــة 
الســوق املاليــة وشــركة الســوق املاليــة الســعودية )تــداول( أي مســؤولية عــن محتويــات هــذه النشــرة، وال تعطيــان أي تأكيــدات تتعلــق بدقتهــا أو اكتمالهــا، وتخليــان نفســيهما 

 مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي نشــرة اإلصــدار أو عــن االعتمــاد علــى أي جــزء منهــا.
ً
صراحــة

 مــن املعلومــات 
ً
وعلــى الرغــم مــن أن الشــركة قــد قامــت بكافــة الدراســات املعقولــة للتحــري عــن صحــة املعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة فــي تاريــخ إصدارهــا، إال أن جــزءا

الــواردة فــي هــذه النشــرة تــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر خارجيــة، ومــع أنــه ال يوجــد لــدى الشــركة أو أي مــن مدراءهــا أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو املستشــار املالــي أو أي مــن 
مستشــاري الشــركة الــواردة أســماؤهم فــي الصفحــات ) د( و) ه(، أي ســبب لالعتقــاد بــأن هــذه املعلومــات غيــر دقيقــة فــي جوهرهــا، إال أنــه لــم يتــم التحقــق بصــورة مســتقلة مــن 

هــذه املعلومــات، وبالتالــي ال يمكــن تقديــم أي التــزام أو إفــادة فيمــا يتعلــق بدقــة هــذه املعلومــات أو اكتمالهــا. 
إن املعلومــات التــي تضمنتهــا نشــرة اإلصــدار كمــا فــي تاريــخ إصدارهــا عرضــة للتغييــر، الســيما أن الوضــع املالــي للشــركة وقيمــة األســهم يمكــن أن تتأثــر بشــكل ســلبي نتيجــة 
للتطــورات املســتقبلية مثــل عوامــل التضخــم ومعــدالت الفائــدة والضرائــب أو غيرهــا مــن العوامــل االقتصاديــة والسياســية أو العوامــل األخــرى الخارجــة عــن ســيطرة الشــركة 
 راجــع القســم )2( "عوامــل املخاطــرة" مــن هــذه النشــرة(. وال يجــوز اعتبــار تقديــم نشــرة اإلصــدار أو أيــة معلومــات شــفهية أو كتابيــة متعلقــة بأســهم الطــرح أو تفســيرها 

ً
)فضــال

أو اإلعتمــاد عليهــا، بــأي شــكل مــن األشــكال، علــى أنهــا وعــد أو تأكيــد أو إقــرار بشــأن تحقــق أي إيــرادات أو نتائــج أو أحــداث مســتقبلية. 
ال يجــوز اعتبــار نشــرة اإلصــدار بمثابــة توصيــة مــن جانــب الشــركة أو مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو أي مــن مستشــاريها للمشــاركة فــي عمليــة االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة. 
وتعتبــر املعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار ذات طبيعــة عامــة تــم إعدادهــا دون األخــذ فــي االعتبــار األهــداف االســتثمارية الفرديــة أو الوضــع املالــي أو االحتياجــات االســتثمارية 
لــه مــن قبــل الهيئــة  الخاصــة. ويتحمــل كل مســتلم لنشــرة اإلصــدار، وقبــل اتخــاذ قــرار باالســتثمار، مســؤولية الحصــول علــى استشــارة مهنيــة مــن مستشــار مالــي مرخــص 

بخصــوص االكتتــاب لتقييــم مــدى مالئمــة هــذا االســتثمار واملعلومــات الــواردة بخصوصــه فــي نشــرة اإلصــدار لألهــداف واألوضــاع واالحتياجــات املاليــة الخاصــة بــه.
وســيكون بإمــكان املســاهمين املقيديــن وغيرهــم مــن عامــة املســتثمرين )"املســتثمرين الجــدد"( - الذيــن يجــوز لهــم تــداول الحقــوق واالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة - التــداول 
واالكتتاب في أســهم حقوق األولوية في الســوق املالية الســعودية )"تداول" أو "الســوق"(. وتبدأ فتـــرة التداول وفتـــرة االكتتاب في يوم ••/•• /1441هـ )املوافق ••/••/2020م( 
)املوافــق  ••/••/1441هـــ  يــوم  نهايــة  حتــى  االكتتــاب  فتـــرة  تســتمر  بينمــا  التــداول"(،  )"فتـــرة  ••/••/2020م(  )املوافــق  ••/••/1441هـــ  يــوم  فــي  التــداول  فتـــرة  تنتهــي  أن  علــى 
••/••/2020م( )"فتـــرة االكتتاب"(. وتجدر اإلشــارة إلى أن فتـــرة التداول وفتـــرة االكتتاب ســوف تبدآن في نفس اليوم في حين تســتمر فتـــرة التداول حتى انتهاء اليوم الســادس 

مــن بدايــة الفتـــرة، بينمــا تســتمر فتـــرة االكتتــاب حتــى نهايــة اليــوم التاســع مــن بدايــة نفــس الفتـــرة.
وســيكون بإمــكان املســاهمين املقيديــن تــداول حقــوق األولويــة خــالل فتـــرة التــداول وذلــك مــن خــالل بيــع الحقــوق املكتســبة أو جــزء منهــا أو شــراء حقــوق إضافيــة عــن طريــق 

الســوق. كمــا ســيكون بإمــكان املســتثمرين الجــدد خــالل فتـــرة التــداول القيــام بشــراء حقــوق عــن طريــق الســوق وبيــع الحقــوق التــي يتــم شــراؤها خــالل فتـــرة التــداول.
 ملا يلي:

ً
وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة خالل فتـرة االكتتاب على مرحله واحدة وفقا

سيتاح في هذه الفتـرة لجميع املساهمين املقيدين واملستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.
 جديــدة فيســتاح لــه االكتتــاب بهــا بعــد انتهــاء 

ً
ســيتاح للمســاهم املقيــد االكتتــاب مباشــرة بعــدد أســهمه أو أقــل مــن عــدد أســهمه خــالل فتـــرة االكتتــاب، وفــي حــال شــراءه حقوقــا

فتـــرة تســويتها )يومــي عمــل(.
سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل(.

 عــن طريــق املحفظــة االســتثمارية فــي منصــات وتطبيقــات التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء باإلضافــة إلــى االكتتــاب فــي 
ً
ســيتاح االكتتــاب إلكترونيــا

القنــوات والوســائل األخــرى املتوفــرة لــدى الوســيط.
وفــي حــال تبقــى أســهم لــم يكتتــب بهــا بعــد انتهــاء فتـــرة االكتتــاب )"األســهم املتبقيــة"( فســتطرح تلــك األســهم علــى عــدد مــن املســتثمرين ذوي الطابــع املؤس�ســي (ويشــار إليهــم بـــ 
"املؤسســات االســتثمارية"( )ويشــار إلــى عمليــة الطــرح هــذه بـــ "الطــرح املتبقــي"(. وتقــوم تلــك املؤسســات االســتثمارية بتقديــم عروضهــا لشــراء األســهم املتبقيــة وســيتم اســتقبال 
 يــوم ••/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م( وحتــى الســاعة الخامســة مســاًء يــوم ••/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م( 

ً
تلــك العــروض ابتــداًء مــن الســاعة العاشــرة صباحــا

) "فتـــرة الطــرح املتبقــي"(. وســيتم تخصيــص األســهم املتبقيــة للمؤسســات االســتثمارية ذات العــرض األعلــى ثــم األقــل فاألقــل )شــرط أن ال يقــل عــن ســعر الطــرح( علــى أن يتــم 
تخصيــص األســهم بالتناســب علــى املؤسســات االســتثمارية التــي تقــدم نفــس العــرض. أمــا بالنســبة لكســور األســهم فســيتم إضافتهــا لألســهم املتبقيــة ومعاملتهــا باملثــل، وســيتم 
تســديد إجمالــي ســعر الطــرح املحصــل مــن عمليــة الطــرح املتبقــي للشــركة وتــوزع باقــي متحصــالت عمليــة الطــرح )بمــا يتجــاوز ســعر الطــرح( علــى مســتحقيها كل بحســب مــا 

يســتحقه فــي موعــد أقصــاه ••/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م(. 
وفــي حــال لــم تكتتــب املؤسســات االســتثمارية فــي جميــع األســهم املتبقيــة وكســور األســهم، فســيخصص مــا تبقــى مــن أســهم ملتعهــد التغطيــة الــذي ســيقوم بشــرائها بســعر الطــرح 
 راجــع القســم ) 13( "املعلومــات املتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه" مــن هــذه النشــرة(. وســيتم اإلعــالن عــن عمليــة التخصيــص النهائيــة فــي موعــد أقصــاه 

ً
)فضــال

 راجــع القســم ) 13( "املعلومــات املتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه" مــن هــذه النشــرة(.
ً
••/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م( )"تاريــخ التخصيــص"( )فضــال



ب

املعلومات املالية 
 للمعاييــر املحاســبية الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية 

ً
تــم إعــداد القوائــم املاليــة املراجعــة للشــركة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر  2016م واإليضاحــات املرفقــة بهــا وفقــا

للمحاســبين القانونييــن )SOCPA(. كمــا تــم إعــداد القوائــم املاليــة املراجعــة للشــركة للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م و 2018م واإليضاحــات املرفقــة بهــا 
 للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة )IFRS( املعتمــدة فــي اململكــة العربيــة الســعودية واملعاييــر واإلصــدارات األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن 

ً
وفقــا

 للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر 
ً
)SOCPA(. كمــا تــم إعــداد املعلومــات املاليــة األوليــة املوجــزة للشــركة لفتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م واإليضاحــات املرفقــة بهــا وفقــا

املاليــة )IFRS( املعتمــدة فــي اململكــة العربيــة الســعودية واملعاييــر واإلصــدارات األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن )SOCPA(. تختلــف املعلومــات 
املاليــة لعــام 2016م املذكــورة فــي القوائــم املاليــة املراجعــة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م عــن تلــك املذكــورة ألغــراض املقارنــة فــي القوائــم املاليــة املراجعــة للســنة 
املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م، حيــث تــم تعديلهــا لتتوافــق مــع املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة )IFRS(، ولذلــك، وأنــه لضمــان تحليــل ومقارنــة املثــل باملثــل، تــم االعتمــاد 
فــي هــذه النشــرة علــى املعلومــات املاليــة لعــام 2016م التــي تــم تعديلهــا لتتوافــق مــع املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة )IFRS( وأدرجــت ألغــراض املقارنــة فــي القوائــم املاليــة املراجعــة 

للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م. 

وقــد تمــت مراجعــة وتدقيــق البيانــات املاليــة للشــركة عــن الســنوات املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م و 2017م و 2018م مــن قبــل شــركة الــدار لتدقيــق الحســابات 
)عبــدهللا البصــري وشــركاه( وفتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م مــن قبــل شــركة ســليمان عبــدهللا الخرا�ســي )الخرا�ســي وشــركاه محاســبون ومراجعــون قانونيــون( 

وتقــوم الشــركة بإصــدار قوائمهــا املاليــة بالريــال الســعودي. 

إن بعــض املعلومــات املاليــة واإلحصائيــة التــي تحتــوي عليهــا هــذه النشــرة تــم تقريبهــا مــن خــالل جبرهــا إلــى أقــرب عــدد صحيــح، وعليــه، فإنــه فــي حــال تــم جمــع األرقــام الــواردة فــي 
الجــداول، قــد ال يتوافــق مجموعهــا مــع مــا تــم ذكــره فــي هــذه النشــرة.

التوقعات واإلفادات املستقبلية 
لقــد تــم إعــداد التوقعــات املســتقبلية التــي تضمنتهــا هــذه النشــرة علــى أســاس افتراضــات ُمحــددة وُمعلنــة تــم ذكرهــا فــي املواضــع ذات العالقــة. وقــد تختلــف ظــروف الشــركة فــي 
املســتقبل عــن االفتراضــات املســتخدمة، وبالتالــي فإنــه ال يوجــد أي ضمــان أو تعهــد فــي مــا يتعلــق بدقــة أو اكتمــال أي مــن هــذه التوقعــات وقــد قدمــت الشــركة هــذه التوقعــات 

واإلفــادات بنــاًء علــى قيامهــا بالعنايــة املهنيــة الالزمــة. 
تمثــل بعــض البيانــات الــواردة فــي هــذه النشــرة بيانــات حــول التطلعــات املســتقبلية. وُيســتدل علــى هــذه البيانــات املســتقبلية بصــورة عامــة مــن خــالل طريقــة اســتخدام بعــض 
الكلمــات مثــل "تعتـــزم/ تخطــط" أو "تقــدر" أو "تعتقــد" أو "تتوقــع" أو "مــن املمكــن" أو "ســوف" أو "ينــوي" أو "ينبغــي" أو "متوقــع" أو "قــد" أو "يعتقــد" أو الصيــغ النافيــة مــن 
هــذه املفــردات وغيرهــا مــن املفــردات املقاربــة أو املعاكســة لهــا فــي املعنــى. وتعكــس بيانــات التطلعــات هــذه وجهــة نظــر الشــركة الحاليــة وإدارتهــا فيمــا يتعلــق بأحــداث مســتقبلية، 
 لــألداء املســتقبلي. وهنــاك العديــد مــن العوامــل التــي قــد تــؤدي إلــى أن تكــون النتائــج الفعليــة أو األداء أو اإلنجــازات التــي تحققهــا الشــركة مختلفــة بشــكل 

ً
ولكنهــا ليســت ضمانــا

 فــي بيانــات تلــك التطلعــات. وقــد تــم اســتعراض أهــم املخاطــر أو العوامــل التــي يمكــن 
ً
 أو ضمنــا

ً
كبيــر عــن أيــة نتائــج أو أداء أو إنجــازات مســتقبلية يمكــن أن يعبــر عنهــا صراحــة

 راجــع القســم )2( "عوامــل املخاطــرة" مــن هــذه النشــرة(. وفيمــا لــو تحقــق واحــد أو 
ً
 فــي أقســام أخــرى مــن هــذه النشــرة )فضــال

ً
أن تــؤدي إلــى مثــل هــذا األثــر بصــورة أكثـــر تفصيــال

أكثـــر مــن هــذه املخاطــر أو األمــور غيــر املتيقنــة، أو ثبــت عــدم صحــة أو دقــة أي مــن االفتراضــات التــي تــم االعتمــاد عليهــا، فــإن النتائــج الفعليــة قــد تختلــف بشــكل جوهــري عــن 
تلــك املذكــورة فــي هــذه النشــرة.

مــع مراعــاة متطلبــات قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة، يجــب علــى الشــركة تقديــم نشــرة إصــدار تكميليــة إلــى الهيئــة إذا علمــت الشــركة فــي أي وقــت بعــد تاريــخ 
نشــر نشــرة اإلصــدار وقبــل اكتمــال الطــرح بــأي مــن اآلتــي: )1( وجــود تغييــر مهــم فــي أمــور جوهريــة واردة فــي نشــرة اإلصــدار أو )2( ظهــور أي مســائل مهمــة كان يجــب تضمينهــا فــي 
نشــرة اإلصــدار. وباســتثناء هاتيــن الحالتيــن، فــإن الشــركة ال تعتــزم تحديــث أو تعديــل أيــة معلومــات تتضمنهــا هــذه النشــرة ســواًء كان ذلــك نتيجــة معلومــات إضافيــة جديــدة أو 

نتيجــة حــوادث مســتقبلية أو غيــر ذلــك تتعلــق بالشــركة أو القطــاع أو عوامــل املخاطــرة.
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دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة
عّين بتاريخ 2017/10/25م*

ُ
مجلس إدارة الشركة امل

العمرالجنسيةالتمثيلصفة العضويةاملنصباالسم

األسهم اململوكة

غير مباشرمباشر

النسبةالعددالنسبةالعدد

طارق عبدهللا الرميم 
رئيس مجلس 

اإلدارة

غير تنفيذي

غير مستقل

ممثل صندوق 
االستثمارات العامة 

----41سعودي

ناصر شرف الشريف
نائب رئيس 

مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

مستقل

ممثل شركة أوج 
لالستثمار

----40سعودي

مازن عبدالستار العلمي
عضو مجلس 

اإلدارة

غير تنفيذي

غير مستقل

ممثل شركة أوج 
لالستثمار

----67سعودي

عبدهللا حمد آل مهذل
عضو مجلس 

اإلدارة

غير تنفيذي

غير مستقل

ممثل صندوق 
االستثمارات العامة 

----38سعودي

سلطان عبدامللك آل 
الشيخ 

عضو مجلس 
اإلدارة

غير تنفيذي

غير مستقل

ممثل صندوق 
االستثمارات العامة 

----39سعودي

عبدالعزيز حمد العويد
عضو مجلس 

اإلدارة

غير تنفيذي

مستقل
--0.0000494%665سعوديالجمهور

هيثم محمد القصيبي 
عضو مجلس 

اإلدارة

غير تنفيذي

مستقل
--0.0327695%493313سعوديالجمهور

أحمد سليمان املزيني 
عضو مجلس 

اإلدارة

غير تنفيذي

غير مستقل
--0.0024925%42252سعوديالجمهور

ثامر محمد املهيد 
عضو مجلس 

اإلدارة

غير تنفيذي

مستقل
--0.0000494%515سعوديالجمهور

----62سوداني--أمين سر املجلسخالد محمد محمد زين

املصدر: الشركة

تاريــخ  مــن  تبــدأ  والتــي  القادمــة  للــدورة  أعــاله  املذكوريــن  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  انتخــاب  علــى  2017/10/18م(  )املوافــق  1439/01/28هـــ  تاريــخ  فــي  املنعقــد  اجتماعهــا  فــي  العاديــة  العامــة  الجمعيــة  *وافقــت 
2020/10/25م(. )املوافــق  1442/03/09هـــ  تاريــخ  فــي  وتنتهــي  2017/10/25م(  )املوافــق  1439/02/05هـــ 

 
ً
 ملجلــس اإلدارة، وتعييــن األســتاذ/ ناصــر شــرف الشــريف نائبــا

ً
** قــرر مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتماعــه املنعقــد بتاريــخ 1439/02/11هـــ )املوافــق 2017/10/31م( تعييــن األســتاذ/ طــارق عبــدهللا الرميــم رئيســا

لرئيــس مجلــس اإلدارة.

عنوان الشركة وممثلوها

الشركة السعودية لألسماك  
الرياض, حي امللز 

 ص.ب. 4210 الرياض 11491    

اململكة العربية السعودية 
هاتف: 4167800 11 966+/ 920000527

info@alasmak.com.sa :البريد اإللكتروني
www.alasmak.com.sa :املوقع اإللكتروني
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ممثلي الشركة

ممثل الشركة املفوض الثانيممثل الشركة املفوض األولالبيان

عبدالعزيز حمد العويد وليد حمد البطحي االسم

عضو مجلس اإلدارةالرئيس التنفيذيالصفة

ص.ب 4120 الرياض 11491 ص.ب 4120 الرياض 11491 العنوان

920000527- تحويلة: 9200005272102- تحويلة: 2100رقم الهاتف

ceo@alasmak.com.saazizowaid@alasmak.com.saالبريد اإللكتروني

املصدر: الشركة 

سوق األسهم

شركة السوق املالية السعودية )تداول(     
طريق امللك فهد – العليا 6897

وحدة رقم: 15
الرياض 12211 - 3388

اململكة العربية السعودية
هاتف: 920001919 966+ 

فاكس: 2189133 11 966+ 
csc@tadawul.com.sa :البريد اإللكتروني

www.tadawul.com.sa :املوقع اإللكتروني

املستشارون واملحاسبون القانونيون

املستشار املالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

شركة فالكم للخدمات املالية 

الرياض – حي الورود – شارع العليا

ص.ب 884 الرياض 11421

اململكة العربية السعودية

هاتف: 8004298888 966+  

فاكس: 2054827 11 966+ 

info@falcom.com.sa :البريد اإللكتروني

www.falcom.com.sa :املوقع اإللكتروني

املستشار القانوني

شركة الصالح والسهلي للمحاماة واالستشارات القانونية

طريق امللك عبدهللا، حي الورود

ص.ب 90549 الرياض 11623

اململكة العربية السعودية

هاتـــــف: 2054555 11 966+

فاكس: 2054222 11 966+

 www.ssfirm.com.sa :املوقع اإللكتروني
 corporate@ssfirm.com.sa :البريد اإللكتروني
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شركة الدار لتدقيق الحسابات -عبدهللا البصري وشركاه
الرياض - شارع العليا العام - مجمع املو�سى التجاري

ص.ب 2195 الرياض 11451
اململكة العربية السعودية

هاتف: 4630680 11 966+
فاكس: 4645939 11 966+

infor@sa.gt.com :البريد اإللكتروني
 www.sa.gt.com :املوقع اإللكتروني

شركة سليمان عبدهللا الخرا�شي )الخرا�شي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون( 
الرياض – حي الضباط 

ص.ب 8306 الرياض 11482
اململكة العربية السعودية

هاتف: 4009 478 11 966+
فاكس: 4924 477 11 966+

general@alkharashicaa.com :البريد اإللكتروني
www.alkharashicaa.com :املوقع اإللكتروني

تنويه:

بالشــكل واملضمــون  أســمائهم وشــعاراتهم وإفاداتهــم  الكتابيــة علــى تضميــن  قــد قدمــوا موافقاتهــم  أعــاله  الــواردة أســماؤهم  القانونييــن  إن جميــع املستشــارين واملحاســبين 
الوارديــن فــي هــذه النشــرة، ولــم يقــم أي منهــم بســحب هــذه املوافقــة حتــى تاريــخ هــذه النشــرة. وال يمتلــك أي مــن املستشــارين واملحاســبين القانونييــن أو العامليــن لديهــم أو أي مــن 

أقاربهــم أيــة أســهم أو مصلحــة مهمــا كان نوعهــا فــي الشــركة كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة.

املحاسب القانوني
للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر من عام 2016م و 2017م و2018م

املحاسب القانوني
لفتـرة الستة أشهر املنتهية في 30 يونيو 2019م



و

ملخص الطرح

يجــب علــى املســتثمرين الراغبيــن فــي االكتتــاب فــي أســهم هــذا الطــرح قــراءة نشــرة اإلصــدار كاملــة قبــل اتخــاذ قرارهــم االســتثماري املتعلــق باالكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة، 
حيــث أن ملخــص الطــرح غيــر كافــي التخــاذ قــرار اســتثماري. وفيمــا يلــي ملخــص عــن الطــرح:

صدر  و وصفه 
ُ
اسم امل

ومعلومات عن تأسيسه

الشــركة الســعودية لألســماك )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـ"الشــركة" أو "األســماك"( تأسســت كشــركة مســاهمة ســعودية بموجــب املرســوم امللكــي رقــم 
)م/7( وتاريــخ 1400/05/08هـــ )املوافــق 1980/03/24م( وتــم قيدهــا لــدى وزارة التجــارة واالســتثمار بالســجل التجــاري رقــم )2050010531( 
الصــادر بمدينــة الدمــام بتاريــخ 1401/05/09هـــ )املوافــق 1981/03/16م(، وقــد تــم نقــل املقــر الرئي�ســي مــن مدينــة الدمــام إلــى مدينــة الريــاض 
بموجــب الســجل التجــاري املعــدل رقــم )1010042732( بتاريــخ 1402/03/22هـــ )املوافــق 1982/01/18م(. ويقــع مقــر املركــز الرئيــس للشــركة 

فــي الرياض-حــي امللــز- بالقــرب مــن وزارة املاليــة، ص.ب 4210 الريــاض11491 اململكــة العربيــة الســعودية. 

صدر
ُ
نشاط امل

تتمثــل أنشــطة الشــركة كمــا فــي النظــام األسا�ســي فــي صيــد األســماك واســتثمار الثــروة املائيــة الحيــة فــي ميــاه اململكــة العربيــة الســعودية وغيرهــا مــن 
 ملــا تســمح بــه 

ً
امليــاه اإلقليميــة والدوليــة فــي حــدود األنظمــة والقوانيــن املتبعــة فــي هــذا الشــأن،وكذلك تصنيعهــا وتســويقها فــي الداخــل والخــارج وفقــا

أنظمــة اململكــة، وتقديــم املأكــوالت البحريــة واملطهيــة واســتزراع الروبيــان وتعبئــة وحفــظ وتعليــب األســماك والروبيــان وصيــد وتســويق أســماك 
واســتيراد  والتعبئــة  التنظيــف  ومــواد  الروبيــان  وأعــالف  األخــرى  البحريــة  واملنتجــات  والروبيــان  األســماك  فــي  والتجزئــة  الجملــة  وتجــارة  الزينــة، 
القــوارب. وكمــا فــي الســجل التجــاري فــي صيــد األحيــاء البحريــة فــي امليــاه الدوليــة، اســتزراع األحيــاء املائيــة فــي امليــاه البحريــة، اســتزراع الروبيــان فــي 

البحــار، ومحــالت شــوي األســماك واملأكــوالت البحريــة.

صدر 
ُ
املساهمون الكبار في امل
وعدد أسهمهم ونسب 

ملكيتهم قبل الطرح

كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة فــإن املســاهمين الكبــار فــي الشــركة )ممــن يمتلكــون نســبة 5% أو أكثـــر مــن أســهم الشــركة بشــكل مباشــر( هــو صنــدوق 
 وتســعمائة وتســعة وثمانــون )4,042,989( ســهم، أي مــا نســبته )%39.99( 

ً
االســتثمارات العامــة والــذي يملــك أربعــة مالييــن وإثنــان وأربعــون ألفــا

 مــن أســهم الشــركة قبــل طــرح أســهم حقــوق األولويــة الحالــي.
ً
تقريبــا

زيادة رأس املال من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.طبيعة الطرح

الغرض من إصدار أسهم 
حقوق األولوية املقترح

تهــدف الشــركة الســعودية لألســماك مــن خــالل زيــادة رأس مالهــا عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة إلــى تمويــل إعــادة تأهيــل وتشــغيل مشــروع 
 راجــع القســم) 7( "اســتخدام متحصــالت الطــرح واملشــاريع املســتقبلية"(.

ُ
الحريضــة لالســتزراع املائــي وســداد القــرض. )فضــال

إجمالي املتحصالت املتوقع 
الحصول عليها وتحليل 

ووصف االستخدام املقترح 
لها

 وتســعمائة ألــف )298,900,000( 
ً
مــن املتوقــع أن يبلــغ إجمالــي متحصــالت االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة مائتــان وثمانيــة وتســعون مليونــا

ريــال ســعودي. وســيتم اســتخدام صافــي متحصــالت االكتتــاب بعــد خصــم كافــة تكاليــف الطــرح فــي تمويــل إعــادة تأهيــل وتشــغيل مشــروع الحريضــة 
 راجــع القســم 

ً
لالســتزراع املائــي وســداد القرض،ومــن املتوقــع أن يكــون للمشــروع آثــار إيجابيــة منهــا تحســين األداء املالــي للشــركة، والربحية.)فضــال

) 7( "اســتخدام متحصــالت الطــرح واملشــاريع املســتقبلية"(. ويبيــن الجــدول التالــي اســتخدامات متحصــالت الطــرح:

االستثمار )مليون ريال(

مزرعة الروبيان

74 تربية الروبيان #1 )األحواض الدائرية(

67 تربية الروبيان #2 )األحواض املستطيلة(

مزرعة األسماك )املرحلة األولى(

40 املفرخات وحضانات األسماك )جديدة(

9 أقفاص تربية األسماك )تجديد(

190 النفقات الرأسمالية

25 مصاريف تأسيس ورأس املال العامل

80 سداد القرض القائم

295 إجمالي التمويل للحريضة و سداد القرض القائم

تكاليف الطرح
 مــن: املستشــار املالــي 

ً
مــن املتوقــع أن تبلــغ تكاليــف الطــرح حوالــي ثالثــة مالييــن وتســعمائة ألــف )3,900,000(ريــال ســعودي، وتشــمل أتعــاب كال

ومديــر االكتتــاب ومتعهــد التغطيــة واملستشــار القانونــي واملحاســب القانونــي ومصاريــف التســويق والطباعــة والتوزيــع وغيرهــا مــن املصاريــف 
 راجــع القســم ) 7( "اســتخدام متحصــالت الطــرح واملشــاريع املســتقبلية"(.

ُ
املتعلقــة باالكتتــاب. )فضــال

صافي متحصالت الطرح
 راجــع القســم ) 7( "اســتخدام متحصــالت الطــرح 

ُ
مــن املتوقــع أن يبلــغ صافــي متحصــالت الطــرح حوالــي )295,000,000( ريــال ســعودي )فضــال

املســتقبلية"(.  واملشــاريع 

صدر قبل الطرح
ُ
مائة وواحد مليون ومائة ألف )101,100,000( ريال سعوديرأس مال امل

صدر بعد الطرح
ُ
أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي.رأس مال امل

صدر 
ُ
إجمالي عدد أسهم امل

قبل الطرح
عشرة ماليين ومائة وعشرة آالف )10,110,000( سهم عادي

صدر 
ُ
إجمالي عدد أسهم امل

بعد الطرح
 أربعين مليون )40,000,000( سهم عادي.

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.القيمة االسمية للسهم



ز

إجمالي عدد األسهم 
املطروحة

 وثمانمائة وتسعون ألف )29,890,000( سهم عادي.
ً
تسعة وعشرون مليونا

نسبة األسهم املطروحة من 
صدر

ُ
رأس مال امل

صدر قبل الطرح.
ُ
295.65% من رأس مال امل

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.سعر الطرح

 وتسعمائة ألف )298,900,000( ريال سعودي.إجمالي قيمة الطرح
ً
مائتان وثمانية وتسعون مليونا

عدد أسهم الطرح املتعهد 
بتغطيتها

 وثمانمائة وتسعون ألف )29,890,000( سهم عادي.
ً
تسعة وعشرون مليونا

إجمالي قيمة الطرح املتعهد 
بتغطيته

 وتسعمائة ألف )298,900,000( ريال سعودي.
ً
مائتان وثمانية وتسعون مليونا

فئات املستثمرون 
املستهدفون

املساهمون املقيدون، واملستثمرون الجدد.

املساهمون املقيدون
املســاهمون املالكــون لألســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس املــال واملقيــدون فــي ســجل مســاهمي 
الشــركة لــدى مركــز اإليــداع فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ ••/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م(.

عامة املستثمرون من األفراد واملؤسسات – باستثناء املساهمون املقيدون – ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فتـرة التداول.املستثمرون الجدد

حقوق األولوية

هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تعطــي لحاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة املطروحــة بعــد املوافقــة علــى زيــادة رأس املــال، وتعتبــر هــذه 
األوراق حــق مكتســب لجميــع املســاهمين املقيديــن. ويجــوز تــداول الحــق خــالل فتـــرة التــداول. ويعطــى كل حــق لحاملــة أحقيــة االكتتــاب بســهم 
فــي محافــظ املســاهمين املقيديــن بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر  واحــد مــن األســهم الجديــدة بســعر الطــرح. وســيتم إيــداع حقــوق األولويــة 

العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس املــال. وســتظهر هــذه الحقــوق فــي محافــظ املســاهمين املقيديــن تحــت رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة.

عدد حقوق األولوية 
صدرة

ُ
امل

 )29,980,000( حق.
ً
 وثمانمائة وتسعون ألفا

ً
تسعة وعشرون مليونا

معامل األحقية
 عــن كل )1( ســهم واحــد يملكــه وهــذا املعامــل هــو ناتــج قســمة عــدد األســهم الجديــدة علــى عــدد األســهم 

ً
يمنــح كل مســاهم مقيــد )2.957( حــق تقريبــا

الحالية للشــركة.

تاريخ األحقية
املســاهمون املالكــون لألســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس املــال واملقيــدون فــي ســجل مســاهمي 
الشــركة بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس املــال، وذلــك بتاريــخ ••/••/1441هـــ )املوافــق 

••/••/2020م(.

فتـرة التداول
تبــدأ فتـــرة التــداول فــي يــوم ••/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م( وتســتمر حتــى نهايــة يــوم ••/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م(. ويجــوز خــالل 

هــذه الفتـــرة لجميــع حملــة حقــوق األولويــة - ســواًء كانــوا مســتثمرين مقيديــن أو مســتثمرين جــدد - القيــام بتــداول حقــوق األولويــة.

فتـرة االكتتاب
تبــدأ فتـــرة االكتتــاب فــي يــوم ••/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م( وتســتمر حتــى نهايــة يــوم ••/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م(. ويجــوز 
خــالل هــذه الفتـــرة لجميــع حملــة حقــوق األولويــة - ســواًء كانــوا مســتثمرين مقيديــن أو مســتثمرين جــدد - ممارســة حقهــم باالكتتــاب فــي األســهم 

الجديــدة.

طريقة االكتتاب
 عبــر مواقــع ومنصــات الوســطاء اإللكترونيــة التــي تتيــح هــذه الخدمــات للمكتتبيــن أو مــن خــالل أي وســيلة 

ً
يتــم تقديــم طلبــات االكتتــاب إلكترونيــا

أخــرى يقدمهــا الوســطاء.

ممارسة االكتتاب في حقوق 
األولوية

 عبــر مواقــع ومنصــات الوســطاء 
ً
يحــق لألشــخاص املســتحقين ممارســة حقهــم باالكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة عــن طريــق االكتتــاب إلكترونيــا

اإللكترونية التي تتيح هذه الخدمات أو من خالل أي وســيلة أخرى يقدمها الوســطاء. كما يمكن لألشــخاص املســتحقين ممارســة حقوق األولوية 
كالتالي:

يحــق للمســاهمين املقيديــن خــالل فتـــرة االكتتــاب ممارســة الحقــوق املمنوحــة لهــم فــي تاريــخ األحقيــة وأي حقــوق إضافيــة قامــوا بشــرائها خــالل 1( 
فتـــرة التــداول عــن طريــق االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة. كمــا يحــق لهــم عــدم اتخــاذ أي إجــراء بخصــوص الحقــوق التــي يملكونهــا.

يحــق للمســتثمرين الجــدد خــالل فتـــرة االكتتــاب ممارســة الحقــوق التــي قامــوا بشــرائها خــالل فتـــرة التــداول عــن طريــق االكتتــاب فــي األســهم 2( 
الجديــدة. كمــا يحــق لهــم عــدم اتخــاذ أي إجــراء بخصــوص الحقــوق التــي يملكونهــا.

وفــي حــال عــدم قيــام أي مــن املســاهمين املقيديــن أو املســتثمرين الجــدد بممارســة حقهــم فــي االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة خــالل فتـــرة االكتتــاب، 
فســيتم طــرح األســهم املرتبطــة بتلــك الحقــوق فــي فتـــرة الطــرح املتبقــي.

قيمة الحق اإلرشادية
تتمثــل قيمــة الحــق اإلرشــادية فــي الفــرق بيــن القيمــة الســوقية لســهم الشــركة خــالل فتـــرة التــداول وســعر الطــرح. وســتقوم "تــداول" باحتســاب 
 مــزودو خدمــات معلومــات 

ً
ونشــر قيمــة الحــق اإلرشــادية خــالل فتـــرة التــداول علــى موقعهــا اإللكترونــي متأخــرة بخمــس دقائــق، وســيقوم أيضــا

الســوق بنشــر هــذه املعلومــة حتــى يتســنى للمســتثمرين االطــالع علــى قيمــة الحــق اإلرشــادية عنــد إدخــال األوامــر.

 بأنه يحدد من خالل آلية العرض والطلب، وبالتالي فإنه قد يختلف عن قيمة الحق اإلرشادية.سعر تداول الحق 
ً
هو السعر الذي يتم تداول الحق به، علما



ح

الطرح املتبقي

فــي حــال تبقــى أســهم لــم يكتتــب بهــا بعــد انتهــاء فتـــرة االكتتــاب )األســهم املتبقيــة( فســتطرح تلــك األســهم علــى عــدد مــن املســتثمرين ذوي الطابــع 
املؤس�ســي )املؤسســات االســتثمارية(. وتقوم تلك املؤسســات االســتثمارية بتقديم عروضها لشــراء األســهم املتبقية وســيتم اســتقبال تلك العروض 
 يــوم •• ••/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م( وحتــى الســاعة الخامســة مســاًء مــن يــوم •• ••/••/1441هـــ 

ً
ابتــداًء مــن الســاعة العاشــرة صباحــا

)املوافق ••/••/2020م( )فتـــرة الطرح املتبقي(. وســيتم تخصيص األســهم املتبقية للمؤسســات االســتثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل 
)شــرط أن ال يقــل عــن ســعر الطــرح( علــى أن يتــم تخصيــص األســهم بالتناســب علــى املؤسســات االســتثمارية التــي تقــدم نفــس العــرض. أمــا بالنســبة 

لكســور األســهم فســيتم إضافتهــا لألســهم املتبقيــة ومعاملتهــا باملثــل.

طريقة التخصيص ورد 
الفائض

ســيتم تخصيــص األســهم لــكل مســتثمر بنــاًء علــى عــدد الحقــوق التــي مارســها بشــكل صحيــح ومكتمــل. وســيتم جمــع كســور األســهم وإضافتهــا إلــى 
األســهم املتبقيــة ومــن ثــم طرحهــا علــى املؤسســات االســتثمارية خــالل فتـــرة الطــرح املتبقــي. ســتحصل الشــركة علــى إجمالــي ســعر الطــرح املحصــل 
مــن بيــع األســهم املتبقيــة، فيمــا ســتوزع باقــي متحصــالت الطــرح املتبقــي)إن وجــدت( بــدون احتســاب أي رســوم أو اســتقطاعات )أي مــا يتجــاوز ســعر 
 أن املســتثمر الــذي لــم يكتتــب أو لــم 

ً
 فــي األســهم الجديــدة وملســتحقي كســور األســهم علمــا

ً
 أو جزئيــا

ً
الطــرح( علــى مســتحقيها الذيــن لــم يكتتبــوا كليــا

 راجــع القســم 
ً
يبــع حقوقــه، وأصحــاب كســور األســهم، قــد ال يحصلــون علــى أي مقابــل إذا تــم البيــع فــي فتـــرة الطــرح املتبقــي بســعر الطــرح )فضــال

) 13( "املعلومــات املتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه"(.
وسيتم رد فائض االكتتاب )إن وجد( إلى املكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب.

سيتم تخصيص األسهم في موعد أقصاه يوم ••/••/1441هـ )املوافق ••/••/2020م(.تاريخ التخصيص

تاريخ رد الفائض من 
االكتتاب

سيتم رد الفائض من االكتتاب )إن وجد( إلى املكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب في موعد أقصاه يوم ••/••/1441هـ 
)املوافق ••/••/2020م(.

دفع مبالغ التعويض )إن 
وجدت(

 فــي األســهم الجديــدة وملســتحقي 
ً
 أو جزئيــا

ً
ســيتم دفــع مبالــغ التعويــض النقــدي لألشــخاص املســتحقين الذيــن لــم يمارســوا حقهــم فــي االكتتــاب كليــا

 بــأن مبالــغ التعويــض النقــدي تمثــل 
ً
كســور األســهم مــن دون أي اســتقطاعات فــي موعــد أقصــاه يــوم ••/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م(، علمــا

املبلــغ الــذي يزيــد علــى ســعر الطــرح مــن صافــي متحصــالت بيــع األســهم املتبقيــة وكســور األســهم.

السعر املعدل
تــم تعديــل ســعر ســهم الشــركة فــي الســوق املاليــة إلــى)••( ريــال ســعودي للســهم وذلــك قبــل تــداول اليــوم التالــي ليــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر 

العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس املــال، ويمثــل ذلــك انخفــاض بســعر الســهم بمقــدار )••( ريــال ســعودي للســهم الواحــد.

يبدأ تداول األسهم الجديدة في "تداول" بعد استكمال كافة اإلجراءات املتعلقة بتسجيل األسهم الجديدة وتخصيصها وإدراجها.تداول األسهم الجديدة

إدراج وتداول حقوق 
األولوية

تــدرج حقــوق األولويــة فــي تــداول ويتــم تداولهــا خــالل فتـــرة تــداول حقــوق األولويــة. ويكــون لحقــوق األولويــة رمــز منفصــل ومســتقل عــن رمــز األســهم 
الحاليــة للشــركة علــى شاشــة تــداول. ويملــك املســاهمون املقيــدون خــالل فتـــرة التــداول عــدة خيــارات والتــي تتضمــن قيامهــم ببيــع الحقــوق أو جــزء 
منهــا فــي الســوق أو شــراء حقــوق إضافيــة مــن خــالل الســوق أو عــدم اتخــاذ أي إجــراء حيــال حقــوق األولويــة ســواًء ببيعهــا أو شــراء حقــوق إضافيــة. 
وســيكون للمســتثمرين الجــدد خــالل فتـــرة التــداول الحــق فــي شــراء حقــوق عــن طريــق الســوق أو بيــع تلــك الحقــوق أو جــزء منهــا أو عــدم اتخــاذ أي 
إجــراء حيــال الحقــوق التــي تــم شــراؤها خــالل فتـــرة التــداول. وســيقوم نظــام "تــداول" بإلغــاء رمــز حقــوق األولويــة للشــركة علــى شاشــة التــداول بعــد 

انتهــاء فتـــرة تــداول حقــوق األولويــة، وبالتالــي ســيتوقف تــداول حقــوق األولويــة مــع انتهــاء تلــك الفتـــرة.

سيستحق مالكو األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها.األحقية في األرباح

حقوق التصويت
إن جميــع أســهم الشــركة مــن فئــة واحــدة، وال يعطــي أي ســهم لحاملــه حقــوق تفضيليــة. وســتكون األســهم الجديــدة مدفوعــة القيمــة بالكامــل 
 لألســهم القائمــة. ويعطــي كل ســهم لحاملــه الحــق فــي صــوت واحــد ويحــق لــكل مســاهم فــي الشــركة حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة 

ً
ومســاوية تمامــا

للمســاهمين )ســواًء العاديــة أو غيــر العاديــة( والتصويــت فيــه.

القيود املفروضة على تداول 
األسهم

ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول أسهم الشركة، باستثناء القيود التنظيمية املفروضة على األسهم املدرجة بشكل عام.

القيود املفروضة على تداول 
الحقوق

ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول الحقوق.

األسهم التي سبق للُمصدر 
إدراجها

الواحــد، وذلــك  ريــال ســعودي للســهم  بعــدد مليــون )1,000,000( ســهم عــادي، وبقيمــة اســمية قدرهــا )100( مائــة  تــم إدراج أســهم الشــركة 
بتاريــخ 1422/01/26هـــ )املوافــق2001/04/20م(. وبتاريــخ 1426/11/12هـــ )املوافــق 2005/12/14م( وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
إلــى مائتــان مليــون )200,000,000( ريــال  علــى توصيــة مجلــس اإلدارة علــى زيــادة رأس مالهــا مــن مائــة مليــون )100,000,000( ريــال ســعودي 
ســعودي عــن طريــق إصــدار حقــوق أولويــة بعــدد عشــرة مالييــن)10,000,000( ســهم وقيمــة اســمية عشــرة )10( ريــاالت. وبتاريــخ 1432/10/16هـــ 
)املوافــق2011/09/14م( وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بزيــادة رأس مالهــا مــن مائتــان مليــون)200,000,000( 
إصــدار  عــن طريــق  ريــال ســعودي   )535,375,000( ألــف   وثالثمائــة وخمســة وســبعون 

ً
مليونــا وثالثــون  إلــى خمســمائة وخمســة  ريــال ســعودي 

 وخمســمائة وســبعة وثالثيــن ألــف وخمســمائة )33,537,500( ســهم وبقيمــة اســمية تبلــغ عشــرة 
ً
أســهم حقــوق أولويــة بعــدد ثالثــة وثالثيــن مليونــا

)10( ريــاالت. وبتاريــخ 1438/07/22هـــ )املوافــق 2017/04/19م( وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتخفيــض 
 وثالثمائــة وخمســة وســبعون ألــف )535,375,000( ريــال ســعودي إلــى مائتــان مليــون 

ً
رأس مــال الشــركة مــن خمســمائة وخمســة وثالثــون مليونــا

)200,000,000( ريــال ســعودي بنســبة تخفيــض )62.64%( مــن رأس مــال الشــركة. وبتاريــخ 1440/04/19هـــ )املوافــق 2018/12/26م( وافقــت 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتخفيــض رأس مــال الشــركة مــن مائتــان مليــون)200,000,000( ريــال ســعودي إلــى مائــة 

وواحــد مليــون ومائــة ألــف )101,100,000( ريــال ســعودي بنســبة تخفيــض )49.45%( مــن رأس مــال الشــركة.

شروط االكتتاب في أسهم 
حقوق األولوية

يجــب علــى األشــخاص املســتحقين الراغبيــن فــي االكتتــاب باألســهم الجديــدة اســتيفاء شــروط االكتتــاب ذات الصلــة. ولالطــالع علــى شــروط وأحــكام 
 راجــع القســم ) 13( "املعلومــات املتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه".

ً
وتعليمــات االكتتــاب فضــال



ط

عوامل املخاطرة
ينطــوي االســتثمار فــي أســهم حقــوق األولويــة علــى مخاطــر معينــة، ويمكــن تصنيــف هــذه املخاطــر إلــى: 1( مخاطــر تتعلــق بأعمــال الشــركة 2( مخاطــر 
تتعلــق بالســوق والقطــاع 3( مخاطــر تتعلــق باألســهم الجديــدة، وقــد تمــت مناقشــة هــذه املخاطــر فــي القســم )2( "عوامــل املخاطــرة" مــن هــذه 

النشــرة، والــذي يتوجــب دراســته بعنايــة قبــل اتخــاذ أي قــرار اســتثماري فــي أســهم حقــوق األولويــة.

إجمالي املتحصالت التي 
سبق الحصول عليها في آخر 
عملية إصدار أسهم حقوق 

أولوية وتحليلها ووصفها

بلــغ إجمالــي املتحصــالت التــي حصلــت عليهــا الشــركة فــي آخــر عمليــة إصــدار أســهم حقــوق أولويــة بتاريــخ 1432/10/16هـــ )املوافــق2011/09/14م( مبلــغ ثالثمائــة 

وخمســة وثالثــون مليــون وثالثمائــة وخمســة وســبعون ألــف )335,375,000(ريــال ســعودي.

 وثالثمائــة وخمســة وســبعون ألــف 
ً
حيــث قامــت الشــركة بزيــادة رأس مالهــا مــن مائتــان مليــون)200,000,000( ريــال ســعودي إلــى خمســمائة وخمســة وثالثــون مليونــا

 وخمســمائة وســبعة وثالثيــن ألــف وخمســمائة )33,537,500( 
ً
)535,375,000( ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة بعــدد ثالثــة وثالثيــن مليونــا

ســهم وقيمــة اســمية عشــرة )10( ريــاالت للســهم

وقد تم استخدام متحصالت االكتتاب بما يلي:

مشــروع إنشــاء وتشــغيل مزرعــة عمــق للربيــان: تــم صــرف مبلــغ 4,932,284 ريــال حتــى نهايــة الربــع الثانــي لعــام 2017م أي بنســبة 100% مــن املبلــغ املخصــص 	 

لــه وقــدره 4,932,284 ريــال. وقــد تــم تســوير املوقــع بالكامــل، وإعــداد دراســات الجــدوى الالزمــة  للمشــروع، ولــم يتــم تشــغيله حيــث أنــه قبــل تغييــر أوجــه 

الصــرف كان املبلــغ املخصــص للمشــروع 190.36 مليــون ريــال وقــد تــم صــرف 4.9 مليــون ريــال فقــط وبعــد تغييــر أوجــه الصــرف تــم إيقــاف املشــروع بالكامــل، 

لذلــك يتضــح أن مبلــغ املصــروف 100% مــن كامــل املبلــغ املخصــص بعــد تغييــر أوجــه الصــرف.

دعــم أنشــطة تشــغيل الشــركة: تــم صــرف املبلــغ املخصــص لــه بالكامــل وقــدره 50,000,00 ريــال أي بنســبة 100% وتــم صــرف املبلــغ علــى أنشــطة تشــغيل 	 

الشــركة.

إنشــاء وتشــغيل مصنــع تجهيــز الربيــان والتوســعة/ الحريضــة: تــم صــرف املبلــغ املخصــص لــه بالكامــل وقــدره64,000,000 ريــال أي بنســبة 100% تــم صــرف 	 

املبلــغ علــى تشــغيل مزرعــة الحريضــة خــالل الفتـــرة مــن 2012م حتــى منتصــف العــام 2017م.

: تــم صــرف مبلــغ 2,384,450 ريــال حتــى نهايــة الربــع الثانــي لعــام 2017م بنســبة 100% مــن املبلــغ املخصــص لــه 	 
ً
مشــروع افتتــاح محــالت جديــدة 32 محــال

حيــث أنــه قبــل تغييــر 
ً
وقــدره 2,384,450 ريــال. واملبلــغ املصــروف عبــارة عــن إيجــارات لبعــض تلــك املحــالت إال أن اإلدارة اتخــذت قــرار بعــدم التوســع الحقا

أوجــه الصــرف كان املبلــغ املخصــص للمشــروع 31.5 مليــون ريــال إلفتتــاح عــدد 32 محــل، ومــا تــم صرفــه بمبلــغ 2.4 مليــون ريــال يخــص 5 محــالت وبعــد تغييــر 

أوجــه الصــرف تــم إيقــاف مشــروع التوســع ،لذلــك يتضــح أن املبلــغ املصــروف 100% مــن كامــل املبلــغ املخصــص بعــد تغييــر أوجــه الصــرف.

: تــم صــرف مبلــغ 4,120,688 ريــال حتــى نهايــة الربــع الثانــي لعــام 2017م بنســبة 100% مــن املبلــغ املخصــص لــه وقــدره 	 
ً
 قائمــأ

ً
مشــروع تحديــث 34 محــآ

4,120,688 ريــال، وقــد تــم صــرف املبلــغ ألعمــال صيانــة تلــك املحــالت.

مشــروع إضافــات وتحديثــات ملصانــع الشــركة: تــم صــرف مبلــغ 6,632,289 ريــال حتــى نهايــة الربــع الثانــي لعــام 2017م بنســبة 100% مــن املبلــغ املخصــص لــه 	 

وقــدره 6,632,289 ريــال، وقــد تــم صــرف املبلــغ إلنشــاء مصنــع تجهيــز األســماك فــي جيــزان وتحديــث مصنــع التجهيــز فــي منطقــة الدمــام .

شــراء أرض املقــر الرئي�ســي بالدمــام: تــم صــرف املبلــغ املخصــص لــه بالكامــل وقــدره 39,246,000 ريــال أي بنســبة 100%، تــم الشــراء فــي حينهــا وتــم فيمــا بعــد 	 

إلغــاء الصفقــة مــن قبــل البائــع وإعــادة املتبقــي مــن املبلــغ فــي الربــع األول مــن 2019م بعــد خصــم مســتحقات الــزكاة وتســوية إيجــارات مســتحقة وقــد تــم 

توجيــه املبلــغ املســتلم لعمليــات التشــغيل وبخصــوص اإليجــارات املســتحقة جــاري املتابعــة الســتردادها مــع الهيئــة العامــة للســكك الحديديــة وبإنتظــار الــرد 

حتــى تاريــخ هــذه النشــرة.

مصاريف اإلصدار: تم صرف املبلغ املخصص له بالكامل وقدره 7,000,000 ريال أي بنسبة %100	 

مشــروع تربيــة األســماك باألقفــاص العائمــة: تــم صــرف مبلــغ 13,799,469 ريــال حتــى نهايــة الربــع الثانــي لعــام 2017م بنســبة 100% مــن املبلــغ املخصــص لــه 	 

وقــدره 13,799,469 ريــال، ولــم يتــم البــدء بتشــغيل املشــروع  بســبب عــدم توفــر البارجــة التــي تغــذي األســماك فــي ذلــك الوقــت ولــم يتــم اســتالم البارجــة إال فــي 

 لعــدم توفــر الســيولة، حيــث تــم صــرف املبلــغ لشــراء البارجــة وعــدد 2 قــارب وعــدد 2 طــارادات 
ً
أواخــر عــام 2018م، ولــم يتــم تشــغيل املشــروع حتــى االن نظــرا

ونظــام توجيــه للبارجــه ونظــام عــزل صحــي للموجــودات الحيويــة باإلضافــة لعــدد 16 قفــص عائــم لإلســتزارع داخــل البحــر إضافــة إلــى تكلفــة دراســات الجــدوى.

وقــدره 	  لــه  املخصــص  املبلــغ  مــن   %100 بنســبة  2017م  لعــام  الثانــي  الربــع  نهايــة  حتــى  ريــال   26,868,784 مبلــغ  صــرف  تــم  جديــد:  علــف  مصنــع  إنشــاء 

26,868,784 ريــال، ولــم يكتمــل إنشــاء املشــروع حتــى االن لعــدم االنتهــاء مــن اجــراءات قــرض صنــدوق التنميــة الصناعــي ورخصــة البلديــة، حيــث أن إجمالــي 

 
ً
تكلفــة املشــروع 64 مليــون ريــال وبنيــت الخطــة علــى تمويــل 42 مليــون ريــال مــن صنــدوق التنميــة الصناعــي لباقــي املشــروع بمــا فيهــا رأس املــال العامــل، علمــا

بــأن املبلــغ املصــروف يشــمل دراســات وأعمــال إنشــائية وشــراء اآلالت ومعــدات.

شــراء أســطول نقــل جديــد: تــم صــرف مبلــغ 5,678,100 ريــال حتــى نهايــة الربــع الثانــي لعــام 2017م بنســبة 100% مــن املبلــغ املخصــص لــه وقــدره 5,678,100 	 

ريــال، حيــث تــم شــراء ســيارات نقــل األســماك.

تطويــر مبانــي الشــركة وصيانتهــا: تــم صــرف مبلــغ 2,497,936 ريــال حتــى نهايــة الربــع الثانــي لعــام 2017م بنســبة 100% مــن املبلــغ املخصــص لــه وقــدره 	 

فــي منطقــة الريــاض. تــم تحديــث املبنــى اإلداري  2,497,936 ريــال، حيــث 

ســداد قــرض البنــك األهلــي وتعويــض جــزء مــن الخســائر: تــم صــرف مبلــغ 94,875,000 ريــال حتــى نهايــة الربــع الثانــي لعــام 2017م بنســبة 100% مــن املبلــغ 	 

املخصــص لــه وقــدره 94,875,000 ريــال، حيــث تــم ســداد القــرض.

املصاريــف التشــغيلية : تــم صــرف مبلــغ 286,201 ريــال حتــى نهايــة الربــع الثانــي لعــام 2017م بنســبة 2.15% مــن املبلــغ املخصــص لــه وقــدره 13,340,000 	 

ريــال، حيــث أن هــذا املبلــغ الــذي وافقــت عليــه الجمعيــة يمثــل الفــرق مــا بيــن املخصــص ومــا تــم صرفــه وهــو )13,340,000- 286,201 ريــال( 13,053,799 

ريــال.



ي

إجمالي املتحصالت التي 
سبق الحصول عليها في آخر 
عملية إصدار أسهم حقوق 

أولوية وتحليلها ووصفها

والجدول التالي يوضح استخدامات متحصالت االكتتاب قبل وبعد تغيير أوجه الصرف كما في آخر إعالن: 

البند
مخصصات 

املتحصالت كما في 
آخر نشرة إصدار

مخصصات 
املتحصالت بعد 

تغيير أوجه الصرف
االستخدام الفعلي

نسبة استخدام 
املتحصالت بعد تغيير 

اوجه الصرف

100%190,363,0004,932,2844,932,284إنشاء وتشغيل مزرعة عمق للربيان 

100%15,221,00064,000,00064,000,000إنشاء وتشغيل مصنع تجهيز الربيان-الحريضة
ً
 جديدا

ً
100%31,465,0002,384,4502,384,450افتتاح عدد 32محال

ً
 قائما

ً
100%29,776,0004,120,6884,120,688تجديد عدد 34 محال

13,664,000إضافات وتحديثات ملصنع الشركة بالدمام
6,632,2896,632,289%100

2,880,000إضافات وتحديثات ملصنع الشركة بجازان

0%--2,880,000إضافات وتحديثات ملصنع الشركة بجدة

0%--2,880,000إضافات وتحديثات ملصنع الشركة بالرياض

100%39,246,00039,246,00039,246,000شراء أرض املقر الرئي�سي بالدمام

100%7,000,0007,000,0007,000,000تكاليف اإلصدار

100%50,000,00050,000,000-دعم أنشطة تشغيل الشركة

100%13,799,46913,799,469-مشروع تربية األسماك باألقفاص العائمة

100%26,868,78426,868,784-إنشاء مصنع علف جديد

100%5,678,1005,678,100-شراء أسطول نقل جديد

100%2,497,9362,497,936-تطوير مباني الشركة وصيانتها

100%94,875,00094,875,000-سداد قرض البنك األهلي 

2.15%13,340,000286,201-املصاريف التشغيلية

96%335,375,000335,375,000322,321,201املجموع

املصدر:الشركة

العاديــة 	  العامــة غيــر  فــي اجتمــاع الجمعيــة  مــا ســبق االعــالن عنــه  الفعلــي للمتحصــالت عــن  فــي االســتخدام  هــذا واليوجــد أي انحرافــات 
السادسة عشر والتي عقدت بتاريخ 1438/07/22هـ املوافق 2017/4/19م حيث تمت املوافقة على التصويت على تغيير اوجه الصرف 
مــن مبالــغ متحصــالت االكتتــاب وقــد اعلــن عــن نتائــج ذلــك االجتمــاع علــى موقــع تــداول بتاريــخ 1438/7/23هـــ املوافــق 2017/4/20م، هــذا 
وقــد وافقــت الجمعيــة العامــة فــي اجتماعهــا املنعقــد بتاريــخ 2017/06/19 م علــى تفويــض مجلــس اإلدارة فــي تخصيــص املبلــغ املتبقــي مــن 
زيــادة رأس املــال والبالــغ )14,906,813( ريــال بمــا يخــدم مصلحــة الشــركة ومســاهميها، حيــث يمثــل املبلــغ املذكــور الرصيــد البنكــي  البالــغ 
، وفــي نفــس اليــوم فقــد وافــق مجلــس اإلدارة 

ً
)13,053,799( ريــال باإلضافــة إلــى التــزام نقــدي بمبلــغ )1,853,014( ريــال تــم صرفــه مســبقا

باالجتمــاع رقــم 218 بتاريــخ 2017/06/19م علــى تخصيــص املبلــغ املتبقــي البالــغ )13,053,799( ريــال للتشــغيل.

إجمالي املتحصالت التي 
سبق الحصول عليها في آخر 
عملية إصدار أسهم حقوق 

أولوية وتحليلها ووصفها

ويببن الجدول التالي التسلسل الزمني للموافقات التي حصلت عليها الشركة الستخدامات متحصالت الطرح لذلك:

التاريخاملوافقات

مليــون  مائتــان  مــن  مالهــا  رأس  بزيــادة  اإلدارة  مجلــس  توصيــة  علــى  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  وافقــت 
ألــف  وســبعون  وخمســة  وثالثمائــة   

ً
مليونــا وثالثــون  وخمســة  خمســمائة  إلــى  ســعودي  ريــال   )200,000,000(

أولويــة. حقــوق  أســهم  إصــدار  طريــق  عــن  ســعودي  ريــال   )535,375,000(

1432/10/16هـ 
)املوافق2011/09/14م(

وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى إعــادة توزيــع مبالــغ متحصــالت االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة عــام 
2011م علــى مشــاريع أخــرى.

1434/06/03هـ 
)املوافق2013/04/13م(

وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى تحديــث أوجــه الصــرف مــن متحصــالت االكتتــاب علــى مشــاريع الشــركة 
وفــق مــا يخــدم مشــاريع الشــركة.

1436/06/26هـ 
)املوافق2015/04/16م(

1438/07/22هـ وافقت الجمعية العامة غير العادية على التصويت على تغيير أوجه الصرف من مبالغ متحصالت االكتتاب.
)املوافق2017/04/19م(

وافقــت الجمعيــة العامــة فــي اجتماعهــا املنعقــد بتاريــخ 2017/06/19م علــى تفويــض مجلــس اإلدارة فــي تخصيــص 
املبلــغ املتبقــي مــن زيــادة رأس املــال بمــا يخــدم مصلحــة الشــركة ومســاهميها.

1438/09/24هـ 
)املوافق2017/06/19م(

والبالــغ  املتبقــي  املبلــغ  تخصيــص  علــى  2017/06/19م  بتاريــخ   218 رقــم  اإلجتمــاع  فــي  اإلدارة  مجلــس  وافــق 
للتشــغيل. ريــال   )13,053,799(

1438/09/24هـ 
)املوافق2017/06/19م(

تم اإلعالن عن آخر تطورات متحصالت االكتتاب بتاريخ 2017/08/10م.
1438/11/18هـ 

)املوافق2017/08/10م(

التعديالت الجوهرية التي 
طرأت على املعلومات التي 

تم اإلفصاح عنها في آخر 
نشرة إصدار

 راجــع 
ً
)املوافــق 2011/09/14م(. )فضــال تاريــخ 1432/10/16هـــ  فــي  للشــركة  نشــرة إصــدار  آخــر  نشــر  الهيئــة علــى  تمــت موافقــة 

.)" القانونيــة  أســهم)"املعلومات  إصــدار  نشــرة  آخــر  علــى  الهيئــة  منــذ موافقــة  تغيــرت  التــي  الجوهريــة  القســم(املعلومات 

تنويــه: ينبغــي دراســة قســم "إشــعار مهــم" فــي الصفحــة )أ( والقســم )2( "عوامــل املخاطــرة" مــن نشــرة اإلصــدار هــذه بعنايــة تامــة قبــل اتخــاذ أي قــرار اســتثماري فــي أســهم حقــوق 

األولوية.



ك

التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب

التاريخالحدث

رأس  زيــادة  علــى  املوافقــة  املتضمنــة  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  انعقــاد 
 بــأن املســاهمين 

ً
املــال وتحديــد تاريــخ األحقيــة واملســاهمين املســتحقين، علمــا

انعقــاد  يــوم  تــداول  بنهايــة  لألســهم  املالكــون  املســاهمون  هــم  املســتحقين 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس املــال واملقيــدون فــي ســجل 
فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد  مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع 

العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة 

••/••/1441هـ )املوافق ••/••/2020م(

فتـرة التداول

تبــدأ فتـــرة التــداول فــي يــوم ••/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م( وتســتمر حتــى نهايــة يــوم 
••/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م(. ويجــوز خــالل هــذه الفتـــرة لجميــع حملــة حقــوق 
بتــداول حقــوق  - القيــام  األولويــة - ســواًء كانــوا مســتثمرين مقيديــن أو مســتثمرين جــدد 

األولويــة.

فتـرة االكتتاب

تبــدأ فتـــرة االكتتــاب فــي يــوم ••/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م( وتســتمر حتــى نهايــة 
حملــة  لجميــع  الفتـــرة  هــذه  خــالل  ويجــوز  ••/••/2020م(.  )املوافــق  ••/••/1441هـــ  يــوم 
حقــوق األولويــة - ســواًء كانــوا مســتثمرين مقيديــن أو مســتثمرين جــدد - ممارســة حقهــم 

فــي األســهم الجديــدة. باالكتتــاب 

انتهاء فتـرة االكتتاب
••/••/1441هـــ   •• يــوم  بانتهــاء  االكتتــاب  اســتقبال طلبــات  وينتهــي  االكتتــاب  فتـــرة  تنتهــي 

••/••/2020م(. )املوافــق 

فتـرة الطرح املتبقي
 مــن يــوم •• ••/••/1441هـــ )املوافــق 

ً
تبــدأ فتـــرة الطــرح املتبقــي فــي الســاعة العاشــرة صباحــا

••/••/2020م( وتســتمر حتى الســاعة الخامســة مســاًء من يوم •• ••/••/1441هـ )املوافق 
••/••/2020م(.

يوم •• ••/••/1441هـ )املوافق ••/••/2020م(اإلشعار بالتخصيص النهائي

دفــع مبالــغ التعويــض )إن وجــدت( لألشــخاص املســتحقين الذيــن لــم يشــاركوا 
 ومســتحقي كســور األســهم.

ً
 أو جزئيــا

ً
فــي االكتتــاب كليــا

يوم •• ••/••/1441هـ )املوافق ••/••/2020م(

التاريخ املتوقع لبدء التداول في السوق املالية السعودية في األسهم الجديدة
بعــد االنتهــاء مــن جميــع اإلجــراءات الالزمــة، ســوف يتــم اإلعــالن عــن تاريــخ بــدء التــداول فــي 

األســهم الجديــدة علــى موقــع تــداول.
)تــداول(                                           الســعودية  املاليــة  الســوق  شــركة  موقــع  علــى  الفعليــة  التواريــخ  عــن  اإلعــالن  وســيتم  تقريبيــة،  أعــاله  الزمنــي  الجــدول  فــي  املذكــورة  التواريــخ  جميــع  تنويــه: 

.)www.tadawul.com.sa (

تواريخ اإلعالنات املهمة 

علناإلعالن
ُ
تاريخ اإلعالنامل

يوم •• ••/••/1441هـ )املوافق ••/••/2020م(الشركةاإلعالن عن الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال

يوم •• ••/••/1441هـ )املوافق ••/••/2020م(الشركةاإلعالن عن نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال

يوم •• ••/••/1441هـ )املوافق ••/••/2020م(تداولاإلعالن عن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وقيمة الحق اإلرشادية

يوم •• ••/••/1441هـ )املوافق ••/••/2020م(الشركةاإلعالن عن تحديد فتـرة تداول الحقوق وفتـرة االكتتاب في األسهم الجديدة

يوم •• ••/••/1441هـ )املوافق ••/••/2020م(تداولاإلعالن عن بدء فتـرة تداول الحقوق وفتـرة االكتتاب 

يوم •• ••/••/1441هـ )املوافق ••/••/2020م(الشركةإعالن تذكيري عن بدء فتـرة تداول الحقوق وفتـرة االكتتاب

إعــالن تذكيــري عــن آخــر يــوم لتــداول الحقــوق والتنويــه بأهميــة قيــام الذيــن ال يرغبــون فــي االكتتــاب 
ببيــع الحقــوق التــي يملكونهــا

يوم •• ••/••/1441هـ )املوافق ••/••/2020م(الشركة

اإلعالن عن:
نتائج االكتتاب	 
تفاصيل عملية بيع األسهم التي لم يتم االكتتاب فيها )إن وجدت( وبدء فتـرة الطرح املتبقي	 

يوم •• ••/••/1441هـ )املوافق ••/••/2020م(الشركة

يوم •• ••/••/1441هـ )املوافق ••/••/2020م(الشركةاإلعالن عن نتائج الطرح املتبقي واإلشعار بالتخصيص النهائي

يوم •• ••/••/1441هـ )املوافق ••/••/2020م( إيداعاإلعالن عن إيداع األسهم الجديدة في محافظ املستثمرين

يوم •• ••/••/1441هـ )املوافق ••/••/2020م(الشركةاإلعالن عن توزيع مبالغ التعويض ملستحقيها )إن وجدت(
)تــداول(                                               الســعودية  املاليــة  الســوق  شــركة  موقــع  علــى  الفعليــة  التواريــخ  عــن  اإلعــالن  وســيتم  تقريبيــة،  أعــاله  الزمنــي  الجــدول  فــي  املذكــورة  التواريــخ  جميــع  تنويــه: 

األســهم. إيــداع  تاريــخ  لتحديــد  )إيــداع(  املاليــة  األوراق  إيــداع  مركــز  شــركة  مــع  بالتنســيق  وذلــك   ،)www.tadawul.com.sa(



ل

كما تجدر اإلشارة بأنه في حال نشر إعالن يتعلق بالطرح في جريدة محلية بعد نشر نشرة اإلصدار يجب أن يتضمن اإلعالن ما يلي: 
صدر ورقم سجله التجاري.( 1

ُ
اسم امل

األوراق املالية وقيمتها ونوعها وفئتها التي يشملها طلب تسجيل األوراق املالية وطرحها.( 2
 العناوين واألماكن التي يمكن الجمهور الحصول فيها على نشرة اإلصدار.( 3
تاريخ نشر نشرة اإلصدار.( 4
 المتالك األوراق املالية بشرائها أو االكتتاب فيها.( 5

ً
 أو طرحا

ً
بيان بأن اإلعالن هو للعلم فقط وال يشكل دعوة

اسم مدير االكتتاب ومتعهد التغطية )إن وجد( واملستشار املالي واملستشار القانوني.( 6
إخــالء مســؤولية بالصيغــة اآلتيــة: "ال تتحمــل هيئــة الســوق املاليــة وشــركة الســوق املاليــة الســعودية )تــداول( أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا اإلعــالن، وال تعطيــان ( 7

 مــن أّي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أّي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا اإلعــالن أو عــن االعتمــاد 
ً
أّي تأكيــدات تتعلــق بدقتــه أو اكتمالــه، وتخليــان نفســيهما صراحــة

علــى أّي جــزء منــه".

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 

يقتصــر االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة علــى األشــخاص املســتحقين ســواء كانــوا مــن املســاهمين املقيديــن أو مســتثمرين جــدد، وفــي حــال عــدم ممارســة حقــوق األولويــة 
الخاصــة باألشــخاص املســتحقين فــإن أيــة أســهم متبقيــة لــم يكتتــب بهــا مــن قبــل األشــخاص املســتحقين ســوف تطــرح علــى املؤسســات االســتثمارية مــن خــالل طرحهــا فــي فتـــرة 
الطــرح املتبقــي ويتعيــن علــى األشــخاص املســتحقين الراغبيــن فــي االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة تقديــم طلبــات االكتتــاب مــن خــالل الوســائل والخدمــات التــي يوفرهــا الوســيط 

للمســتثمرين، وذلــك بشــرط أن يكــون للشــخص املســتحق حســاب اســتثماري لــدى أحــد الوســطاء الذيــن يقدمــون هــذه الخدمــات.

يتــم تقديــم طلبــات االكتتــاب عــن طريــق املحفظــة االســتثمارية فــي منصــات التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء، إضافــة إلــى إمكانيــة االكتتــاب مــن خــالل 
 فــي حالــة عــدم 

ً
 أو جزئيــا

ً
أّي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين وأميــن حفــظ األســهم. وتحتفــظ الشــركة بحقهــا فــي رفــض أّي طلــب لالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة كليــا

 بيــن الشــركة 
ً
 ملزمــا

ً
اســتيفائه ألي مــن شــروط أو متطلبــات االكتتــاب. وال يجــوز التعديــل فــي طلــب االكتتــاب أو ســحبه بعــد تســليمه ويمثــل طلــب االكتتــاب عنــد تقديمــه عقــدا

واملســاهم املســتحق.



م

أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية

ماهي حقوق األولوية؟

هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تعطــي حاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة املطروحــة عنــد اعتمــاد زيــادة رأس املــال، وهــو حــق مكتســب لجميــع املســاهمين املالكيــن 
لألســهم يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس املــال واملقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد 

الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. ويعطــي كل حــق لحاملــه أحقيــة االكتتــاب فــي ســهم واحــد، وذلــك بســعر الطــرح.

ملن تمنح حقوق األولوية؟

لجميع حملة األسهم املقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة وموافقتهــا علــى زيــادة رأس املــال مــن خــالل طــرح أســهم حقــوق أولويــة، وتــودع حقــوق األولويــة كأوراق ماليــة فــي املحافــظ الخاصــة 
باملســاهمين فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، وســتظهر األســهم فــي محافظهــم تحــت رمــز جديــد 

خــاص بحقــوق األولويــة، ولــن يســمح بتــداول هــذه الحقــوق أو االكتتــاب فيهــا إال عنــد بدايــة فترتــي التــداول واالكتتــاب.

كيف يتم إشعار املستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في املحفظة؟

يتــم اإلشــعار عــن طريــق اإلعــالن فــي موقــع تــداول وكذلــك عــن طريــق خدمــة )تداوالتــي( املقدمــة مــن قبــل شــركة مركــز إيــداع األوراق املاليــة ورســائل نصيــة قصيــرة ترســل عــن 
طريــق شــركات الوســاطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها املساهم املقيد؟

يعتمــد العــدد علــى نســبة مــا يملكــه كل مســاهم فــي رأس املــال بحســب ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة.

ما هو معامل األحقية؟

هــو املعامــل الــذي يمكــن للمســاهمين املقيديــن مــن معرفــة عــدد حقــوق األولويــة املســتحقة لهــم مقابــل األســهم التــي يمتلكونهــا بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد الجمعيــة 
 لــكل ســهم 

ً
العامــة غيــر العاديــة، ويحســب هــذا املعامــل بقســمة عــدد األســهم الجديــدة علــى عــدد األســهم الحاليــة للشــركة، وعليــه فــإن معامــل األحقيــة هــو )2.957( حــق تقريبــا

 لذلــك، إذا كان مســاهم مقيــد يملــك )1,000( ســهم فــي تاريــخ األحقيــة فســيخصص لــه )2,957( حــق مقابــل مــا 
ً
)1( واحــد مملــوك للمســاهم املقيــد فــي تاريــخ األحقيــة، ووفقــا

يملكــه مــن أســهم.

هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟

نعم، حيث سيتم إضافة الحق املكتسب إلى محافظ املستثمرين تحت اسم السهم األصلي، وبإضافة كلمة حقوق أولوية، إضافة إلى رمز جديد لهذه الحقوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

ســعر االفتتــاح للحــق ســيكون الفــرق بيــن ســعر إغــالق ســهم الشــركة فــي اليــوم الســابق إلدراج الحــق وســعر الطــرح (قيمــة الحــق اإلرشــادية(. فعلــى ســبيل املثــال، إذا كان ســعر 
إغــالق ســهم الشــركة فــي اليــوم الســابق )45( ريــال ســعودي، وســعر الطــرح )10( ريــاالت ســعودية، فــإن الســعر االفتتاحــي للحــق ســيكون )18.8( ريــاالت ســعودية.

من هو املساهم املقيد؟

هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

هل يستطيع املساهمون املقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

نعم، يستطيع املساهمون املقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة عن طريق السوق في فتـرة التداول.

هــل مــن املمكــن أن يفقــد املســاهم أحقيتــه فــي االكتتــاب حتــى لــو كان لــه حــق حضــور الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة والتصويــت علــى زيــادة رأس املــال عــن 
طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة؟

نعم، يفقد املساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو قبلها بيوم عمل.

كيف تتم عملية االكتتاب؟

 إلــى إمكانيــة االكتتــاب مــن خــالل 
ً
يتــم تقديــم طلبــات االكتتــاب عــن طريــق املحفظــة االســتثمارية فــي منّصــات التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء، إضافــة

أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين وأميــن حفــظ األســهم.

هل يمكن للشخص املستحق االكتتاب في أسهم أكثـر من الحقوق اململوكة له؟

ال يمكن للشخص املستحق االكتتاب في أسهم أكثـر من الحقوق اململوكة له.



ن

في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثـر من محفظة استثمارية، في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟

ســيتم إيــداع حقــوق األولويــة فــي نفــس املحفظــة املــودع بهــا أســهم الشــركة املرتبطــة بالحقــوق. فعلــى ســبيل املثــال، إذا كان مســاهم يملــك )1,000( ســهم فــي الشــركة علــى النحــو 
. عليــه فســيتم 

ً
التالــي )800( ســهم فــي محفظــة )أ( و)200( ســهم فــي محفظــة )ب(، فــإن مجمــوع الحقــوق التــي ســتودع )2,957(حــق علــى اعتبــار أن لــكل ســهم )2.957(حــق تقريبــا

إيــداع )2,366( حــق فــي محفظــة )أ( و)591( حــق فــي محفظــة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعــم، يحــق لَحَملــة شــهادات األســهم االكتتــاب، لكنهــم لــن يســتطيعوا التــداول إال بعــد إيــداع الشــهادات فــي محافــظ إلكترونيــة عــن طريــق الجهــات املســتلمة أو شــركة مركــز 
إيــداع األوراق املاليــة )"إيــداع"(، وإحضــار الوثائــق الالزمــة.

 تداولها مرة أخرى؟
ً
 إضافية

ً
هل يحق ملن اشترى حقوقا

نعم، يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فتـرة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

نعم، بإمكان املستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء املتبقي.

متى يستطيع املساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فتـرة تداول الحقوق؟

بعد انتهاء تسوية شراء الحقوق )وهي يومي عمل(، على أن يتم االكتتاب في حقوق األولوية خالل فتـرة االكتتاب.

هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فتـرة التداول؟

ال، ال يمكــن ذلــك. بعــد انقضــاء فتـــرة التــداول يتبقــى ملالــك الحــق فقــط ممارســة الحــق فــي االكتتــاب بأســهم حقــوق األولويــة أو عــدم ممارســة ذلــك. وفــي حــال عــدم ممارســة الحــق 
يمكن أن يخضع املســتثمر للخســارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االســتثمارية.

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فتـرة التداول ومرحلة االكتتاب؟

طــرح األســهم الجديــدة املتبقيــة الكتتــاب ينظمــه مديــر االكتتــاب، ويتــم احتســاب قيمــة التعويــض )إن 
ُ
فــي حــال عــدم االكتتــاب بكامــل األســهم الجديــدة خــالل فتـــرة االكتتــاب، ت

 أن املســتثمر قــد ال يحصــل علــى أي مقابــل إذا تــم البيــع فــي فتـــرة الطــرح املتبقــي بســعر الطــرح.
ً
وجــد( ملالــك الحقــوق بعــد خصــم ســعر االكتتــاب. علمــا

من له األحقية في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

قيــد فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بعــد نهايــة يــوم تــداول يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة حضــور الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة والتصويــت 
ُ
يحــق للمســاهم امل

علــى زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة.

متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

لو قام مستثمر بشراء األوراق املالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية املترتبة على زيادة رأس مال املصدر؟

نعــم، حيــث انــه ســيتم قيــد املســتثمر فــي ســجل مســاهمي الشــركة بعــد يومــي عمــل مــن تاريــخ شــراء األســهم )أي بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة(، مــع العلــم بــأن حقــوق األولويــة ســتمنح لجميــع حملــة األســهم املقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة 

غيــر العاديــة. ولكــن لــن يحــق لــه الحضــور أو التصويــت فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس املــال.

إذا كان لدى املستثمر أكثـر من محفظة مع أكثـر من شركة وساطة، كيف سيتم احتساب الحقوق له؟

ســيتم توزيــع نصيــب املســتثمر علــى املحافــظ التــي يملكهــا املســتثمر، بحســب نســبة امللكيــة املوجــودة فــي كل محفظــة، وفــي حــال وجــود كســور ســيتم تجميــع تلــك الكســور، وإذا 
 أو أكثـــر يتــم إضافــة الرقــم الصحيــح إلــى املحفظــة التــي يملــك فيهــا املســتثمر أكبــر كميــة مــن الحقــوق.

ً
 صحيحــا

ً
أكملــت رقمــا

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

يبــدأ تــداول واكتتــاب الحقــوق فــي الوقــت ذاتــه حتــى انتهــاء التــداول فــي اليــوم الســادس، بينمــا يســتمر االكتتــاب حتــى اليــوم التاســع وذلــك حســب مــا هــو مذكــور فــي هــذه النشــرة 
وإعالنــات الشــركة.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟

ال، ال يمكن ذلك.

هل يستطيع عامة املستثمرين من غير املساهمين املقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟

نعم، وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية خالل فتـرة التداول.



س

مساعدة إضافية:

فــي حــال وجــود أي استفســارات، الرجــاء التواصــل مــع الشــركة علــى البريــد اإللكترونــي )info@alasmak.com.sa( وألســباب قانونيــة، ســوف يكــون بمقــدور الشــركة فقــط 
تقديــم املعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة ولــن يكــون بمقدورهــا تقديــم املشــورة بشــأن األســس املوضوعيــة إلصــدار الحقــوق أو حتــى تقديــم املشــورة املاليــة أو الضريبيــة أو 

القانونيــة أو االســتثمارية.

 راجــع القســم ) 13( "املعلومــات املتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه" وبقيــة املعلومــات الــواردة 
ً
وملزيــد مــن املعلومــات عــن شــروط وأحــكام وتعليمــات االكتتــاب، فضــال

فــي هــذه النشــرة.

ملخص املعلومات األساسية

 ألنــه ملخــص، فإنــه ال يشــتمل علــى كل املعلومــات التــي قــد تهــم املســاهمين وغيرهــم مــن 
ً
يقــدم هــذا امللخــص نبــذة موجــزة عــن املعلومــات األساســية الــواردة فــي هــذه النشــرة. ونظــرا

عامــة املســتثمرين مــن املؤسســات واألفــراد. ويتعيــن علــى مســتلمي هــذه النشــرة قراءتهــا بالكامــل التأكــد والحــرص علــى قــراءة هــذه النشــرة بالكامــل بدقــة وعنايــة والرجــوع لقســم 
عوامــل املخاطــرة قبــل اتخــاذ أّي قــرار اســتثماري يتعلــق بالحقــوق أو األســهم الجديــدة.

نبذة عن الشركة

تأسست الشركة السعودية لألسماك )ويشار إليها فيما بعد بـ"الشركة" أو "األسماك"( كشركة مساهمة سعودية بموجب املرسوم امللكي رقم )م/7( وتاريخ 1400/05/08هـ 
)املوافــق 1980/03/24م( وتــم قيدهــا لــدى وزارة التجــارة واالســتثمار بالســجل التجــاري رقــم )2050010531( الصــادر بمدينــة الدمــام بتاريــخ 1401/05/09هـــ )املوافــق 
1981/03/16م(، وقــد تــم نقــل املقــر الرئي�ســي مــن مدينــة الدمــام إلــى مدينــة الريــاض بموجــب الســجل التجــاري املعــدل رقــم )1010042732( بتاريــخ 1402/03/22هـــ )املوافق 

1982/01/18م(. ويقــع مقــر املركــز الرئيــس للشــركة فــي الرياض-حــي امللــز- بالقــرب مــن وزارة املاليــة، ص.ب 4210 الريــاض11491 اململكــة العربيــة الســعودية.

هيكل رأس مال الشركة 

تأسســت الشــركة الســعودية لألســماك كشــركة مســاهمة ســعودية بموجــب املرســوم امللكــي رقــم )م/7( وتاريــخ 1400/05/08هـــ )املوافــق 1980/03/24م( وتــم 	 
قيدهــا لــدى وزارة التجــارة واالســتثمار بالســجل التجــاري رقــم )2050010531( الصــادر بمدينــة الدمــام بتاريــخ 1401/05/09هـــ )املوافــق 1981/03/16م(، 
بــرأس مــال قــدره مائــة مليــون)100,000,000( ريــال ســعودي بعــدد مليــون)1,000,000( ســهم عــادي، وبقيمــة اســمية قدرهــا مائــة )100( ريــال ســعودي للســهم 

الواحــد، وقــد بلغــت مســاهمة حكومــة اململكــة نســبة )%40( مــن رأس مــال الشــركة بينمــا ســاهم املســتثمرون مــن القطــاع الخــاص بنســبة )60%(. 
تم إدراج أسهم الشركة بعدد مليون )1,000,000( سهم عادي، وبقيمة اسمية قدرها )100( مئة ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك بتاريخ 1422/01/26هـ 	 

)املوافق2001/04/20م(.
بتاريــخ 1426/11/12هـــ )املوافــق 2005/12/14م( وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة علــى زيــادة رأس مالهــا مــن مائــة مليــون 	 

)100,000,000( ريــال ســعودي إلــى مائتــان مليــون )200,000,000( ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار حقــوق أولويــة بعــدد عشــرة مالييــن)10,000,000( ســهم 
ت ســعودي للســهم الواحــد. 

ً
وقيمــة اســمية عشــرة )10( ريــاالت وعــالوة إصــدار خمســة )5( ريــاال

مائتــان 	  مــن  مالهــا  رأس  بزيــادة  اإلدارة  مجلــس  توصيــة  علــى  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  وافقــت  2011/09/14م(  )املوافــق  1432/10/16هـــ  بتاريــخ 
 وثالثمائــة وخمســة وســبعون ألــف )535,375,000( ريــال ســعودي عــن طريــق 

ً
مليــون)200,000,000( ريــال ســعودي إلــى خمســمائة وخمســة وثالثــون مليونــا

ريــاالت.  )10( عشــرة  وقيمــة  ســهم   )33,537,500( وخمســمائة  ألــف  وثالثيــن  وســبعة  وخمســمائة   
ً
مليونــا وثالثيــن  ثالثــة  بعــدد  أولويــة  حقــوق  أســهم  إصــدار 

 وثالثمائــة وخمســة وســبعون 	 
ً
 بتاريــخ 1438/07/23هـــ )املوافــق 2017/04/19م( قامــت الشــركة بتخفيــض رأس مالهــا مــن خمســمائة وخمســة وثالثــون مليونــا

ألــف )535,375,000( ريــال ســعودي إلــى مائتــان مليــون )200,000,000( ريــال ســعودي بنســبة تخفيــض )62.64%( مــن رأس مــال الشــركة. 
بتاريــخ 1440/02/15هـــ )املوافــق 2018/10/24م( قامــت الشــركة بتخفيــض رأس مالهــا مــن مائتــان مليــون)200,000,000( ريــال ســعودي إلــى مائــة وواحــد 	 

مليــون ومائــة ألــف )101,100,000( ريــال ســعودي بنســبة تخفيــض )49.45%( مــن رأس مــال الشــركة.

ملخص األنشطة الرئيسية للشركة 
تتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األسا�شي والسجل التجاري بما يلي:

صيــد األســماك واســتثمار الثــروة املائيــة الحيــة فــي ميــاه اململكــة العربيــة الســعودية وغيرهــا مــن امليــاه اإلقليميــة والدوليــة فــي حــدود األنظمــة والقوانيــن املتبعــة فــي هــذا الشــأن 
 ملــا تســمح بــه أنظمــة اململكــة، وتقديــم 

ً
والصــادرة عــن وكالــة الثــروة الســمكية التابعــة لــوزارة البيئــة وامليــاه والزراعــة، وكذلــك تصنيعهــا وتســويقها فــي الداخــل والخــارج وفقــا

املأكــوالت البحريــة واملطهيــة واســتزراع الروبيــان وتعبئــة وحفــظ وتعليــب األســماك والروبيــان وصيــد وتســويق أســماك الزينــة، وتجــارة الجملــة والتجزئــة فــي األســماك والروبيــان 
واملنتجــات البحريــة األخــرى وأعــالف الروبيــان ومــواد التنظيــف والتعبئــة واســتيراد القــوارب. وكمــا فــي الســجل التجــاري فــي صيــد األحيــاء البحريــة فــي امليــاه الدوليــة، اســتزراع 

األحيــاء املائيــة فــي امليــاه البحريــة، اســتزراع الروبيــان فــي البحــار، ومحــالت شــوي األســماك واملأكــوالت البحريــة.

وتقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ أغراضها من خالل قطاعات األعمال التالية:

قطاع الصيد البحري:

شــغل الشــركة أســطول مراكــب صيــد مرخــص ومجهــز بتقنيــات املالحــة وتقنيــات وأدوات الصيــد، ويتكــون أســطول الشــركة مــن عــدد 17 مركــب صيــد متوســط 
ُ
تمتلــك وت

الحجــم حمولــة 20 طــن وطــول 19 متــر، باإلضافــة إلــى عــدد 15 مركــب صيــد صغيــر الحجــم حمولــة 1.5 طــن وطــول 9 متــر. يتمركــز أســطول الشــركة فــي مينــاء جــازان بشــكل 
رئي�ســي ألعمــال الصيــد فــي البحــر األحمــر ومينــاء الجبيــل ومينــاء القطيــف. تعمــل الشــركة مــن خــالل قطــاع الصيــد البحــري الســتغالل املــوارد الطبيعيــة البحريــة وتطويرهــا 
وتعزيــز مســاهمتها فــي حجــم ومســتوى اإلنتــاج علــى مســتوى الشــركة مــع االلتــزام باملعاييــر والضوابــط الخاصــة باملحافظــة علــى الحيــاة البحريــة وإنمائهــا الصــادرة عــن وكالــة 

الثــروة الســمكية التابعــة لــوزارة البيئــة وامليــاه والزراعــة.



ع

قطاع استزراع األحياء املائية:

تعتبــر الشــركة الســعودية لألســماك مــن أوائــل الشــركات العاملــة فــي هــذا املجــال فــي اململكــة العربيــة الســعودية، حيــث قامــت الشــركة بإنشــاء مزرعــة الروبيــان فــي محافظــة 
 والــذي توقــف تشــغيله فــي بدايــة العــام 

ً
 بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 1743 طــن ســنويا

ً
 ترابيــا

ً
الحريضــة علــى ســواحل البحــر األحمــر فــي العــام 1993م والتــي تتضمــن عــدد 108 حوضــا

2016م لعــدم توفــر املــوارد املاليــة حيــث وجهــت الــوزارة بإيقــاف التشــغيل إلجــراء عمليــات التطهيــر وفــي العــام 2007م قامــت الشــركة بتنفيــذ توســعة ملزرعــة الروبيــان بإضافــة 
. كمــا 

ً
 قابلــة للتطويــر لتبلــغ 6000 طــن ســنويا

ً
 ليبلــغ إجمالــي الطاقــة اإلنتاجيــة ملــزارع الروبيــان 3000 طــن ســنويا

ً
 بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 1257 طــن ســنويا

ً
 ترابيــا

ً
عــدد 70 حوضــا

قامــت الشــركة بالبــدء بتنفيــذ مشــروع األقفــاص العائمــة الســتزراع األســماك فــي العــام 2013م فــي البحــر األحمــر علــى ســواحل منطقــة عســير 7كــم عــن شــاطئ مزرعــة الشــركة 
 بعــدد 16 قفــص محيــط كل منهــا 60م.ولــم يتــم التشــغيل بســبب عــدم توفــر البارجــة التــي تقــوم بتغذيــة األســماك املتواجــدة 

ً
فــي الحريضــة بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 611 طــن ســنويا

 لتغيــر إدارة الشــركة فــي ذلــك 
ً
فــي األقفــاص العائمــة والقــوارب التــي تقــوم بخدمتهــا للبــدء بالتشــغيل وتــم اســتالم البارجــة والقــوارب مــن املــورد نهايــة العــام 2018م، ونظــرا

التوقيــت وعــدم وجــود الكــوادر البشــرية الالزمــة لتشــغيل املشــروع تــم تعليــق التشــغيل لحيــن إتخــاذ القــرار بالتشــغيل مــع العلــم أن كافــه اإلجــراءات التشــغيلية تمــت مــن قبــل 
اإلدارة الجديــدة وتــم إتخــاذ قــرار التشــغيل وجــاري البــدء بتوفيــر األيــدي العاملــة الالزمــة لتشــغيل املشــروع. كمــا أنشــأت الشــركة فــي العــام 1990م مزرعــة أســماك فــي محافظــة 
. تــم تزويــد مــزارع الشــركة بمفــارخ وحاضنــات ومرافــق مســاندة لعمليــات االســتزراع، ونظــام 

ً
القطيــف متخصصــة بإنتــاج أســماك البلطــي وبطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 300 طــن ســنويا

متكامــل لتغذيــة األســماك والروبيــان باألعــالف الالزمــة لــكل صنــف، وتتــم إدارة ميــاه األحــواض عــن طريــق مضخــات كبيــرة تضــخ 1200 لتــر فــي الثانيــة مــن ميــاه البحــر األحمــر 

النقيــة، ويقــوم فريــق مــن املختصيــن باإلشــراف عليهــا وفــق دوريــات منتظمــة لتتبــع ورصــد أي تغيــرات فــي العوامــل املحيطــة والتعامــل معهــا.

القطاع اللوجيستي:

يتولــى هــذا القطــاع مســؤولية عمليــات الشــراء والتوريــد والتخزيــن والنقــل واإلمــداد وكافــة األعمــال التــي تعمــل علــى إيصــال منتجــات الشــركة إلــى املســتهلك النهائــي. ويضــم 
اللوجســتي: القطــاع 

املشــتريات: وتتمثــل مهمــة هــذا القســم فــي أعمــال مشــتريات املنتجــات البحريــة املحليــة واملســتوردة ومــن مــزادات الدمــام والقطيــف والجبيــل وجــدة وجــازان باإلضافــة إلــى أعمــال 
االســتيراد مــن مورديــن مــن خــارج اململكــة مــن كل مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة، الهنــد، الصيــن، ســيريالنكا، عــدة دول أوروبيــة وأفريقيــا.

النقل: يبلغ عدد الشاحنات الخاصة بالشركة 50 شاحنة، تتولى نقل ما يقارب 5000 كلجم من املنتجات كل يوم لتغطي املنطقة الوسطى والشرقية والغربية والجنوبية.

املســتودعات: تمتلك الشــركة وتدير مجموعة من املســتودعات الضخمة املهيئة وفق الئحة االشــتراطات الصحية للمســتودعات الغذائية، وتصل الســعة االســتيعابية لهذه 
املســتودعات إلــى حوالــي 2650 طــن موزعــة علــى مناطــق اململكــة علــى النحــو التالــي:

املنطقةاسم املستودعالرقم #

الدمامالدمام )1(1

الدمامالدمام )2( الالحق2

جدهجده3

الرياضالرياض4

جازانجازان5

املصدر: الشركة 

 علــى خبــرات الشــركة وجــودة أصولهــا 
ً
يعمــل القطــاع اللوجســتي علــى دعــم القطاعــات األخــرى فــي الشــركة باإلضافــة إلــى تقديــم الخدمــة للشــركات العاملــة فــي القطــاع ارتــكازا

وتواجدهــا الجغرافــي املــدروس.

القطاع التجاري:

أحد القطاعات الرئيسية املسؤول عن الظهور في السوق املحلية، يعمل القطاع التجاري على عدد من املحاور وهي:

 علــى عــدد مــن املناطــق فــي اململكــة وتعمــل األســماك علــى زيــادة 	 
ً
مبيعــات التجزئــة: مــن خــالل عــدد مــن املحــالت اململوكــة بالكامــل لألســماك واملتوزعــة جغرافيــا

الحضــور والتغطيــة الجغرافيــة لتنميــة املبيعــات وزيــادة الحصــة الســوقية باإلضافــة إلــى تدشــين عــدد مــن قنــوات البيــع الحديثــة مــن خــالل تطبيقــات الهواتــف 
الذكيــة التــي تعــود ألطــراف أخــرى والتــي تقــوم بتقديــم هــذه الخدمــة. تقــدم الشــركة فــي محالتهــا مجموعــة مــن املنتجــات الطازجــة مــن مــزادات األســماك ومــن 

حصيلــة الصيــد ملراكبهــا.
 بيــن منتجــات طازجــة ومجمــدة ومنتجــات 	 

ً
 متنوعــا

ً
مبيعــات الجملــة: تعمــل الشــركة فــي عــدد مــن املنتجــات الغذائيــة البحريــة والــذي يزيــد عــن ســبعون صنفــا

ُمصنعــة مــن مصــادر مختلفــة محليــة ومســتوردة.
االمتيــاز التجــاري: قامــت الشــركة بمنــح عــدد 12 امتيــاز تجــاري لرياديــي األعمــال للعالمــة التجاريــة )األســماك( داخــل اململكــة فــي كل مــن تبــوك، وحفــر الباطــن، 	 

وحائــل، والبكيريــة، وبريــدة، وعنيــزة، والــرس، والخــرج وفــق ضوابــط وشــروط تضمــن الحفــاظ علــى مســتوى الجــودة املســتهدف.

قطاع التصنيع:

 
ً
تمتلــك الشــركة الســعودية لألســماك عــدد 3 مصانــع موزعــة مــا بيــن جــدة والدمــام وجيــزان، وهــي حاصلــة علــى شــهادات اآليــزو )ISO( فــي الجــودة، وتصنــف هــذه املصانــع وفقــا

للصناعــات التاليــة: 

مصانــع منتجــات القيمــة املضافــة: وهــي متخصصــة فــي املنتجــات الغذائيــة البحريــة حيــث تتــم عمليــات فــرز وتنظيــف وتقطيــع األســماك باإلضافــة إلــى الحفــظ 	 
.
ً
 مختلفــا

ً
 غذائيــا

ً
والطبــخ والتعبئــة، ويتــم إنتــاج مــا يقــارب اثنــا عشــر منتجــا

مصانع املنتجات املســاندة: تقوم بإنتاج وتصنيع لوازم الحفظ والتغليف، وإنتاج الثلج وإدارة آليات التجميد، كما تمتلك الشــركة مصنع البولســترين لتصنيع 	 
صناديــق حفــظ املنتجــات وتســهيل نقلها.

 لتصنيــع األعــالف الخاصــة باملنتجــات الســمكية بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 96 ألــف 	 
ً
 بإنشــاء مصنعــا

ً
مصنــع منتجــات األعــالف واألغذيــة الســمكية: تقــوم الشــركة حاليــا

طن/ســنوي، وقــد بلغــت نســبة اإلنجــاز70%، ويتوقــع البــدء فــي تشــغيله فــي عــام 2021م وتــم تأســيس املصنــع ضمــن أرا�ســي مزرعــة الشــركة فــي الحريضــة لتوفيــر 

اإلمــداد الــالزم مــن األعــالف ملــزارع الشــركة واملزارعيــن اآلخريــن فــي اململكــة العربيــة الســعودية.



ف

رؤية الشركة

ســاهم فــي 
ُ
 ناجحــة فــي تحقيــق أهــداف املســتثمرين وتعظيــم ثرواتهــم، ُمبــادرة وفاعلــة تحافــظ علــى مركزهــا الريــادي فــي قطــاٍع املأكــوالت البحريــة ت

ً
 اقتصاديــة

ً
أن نكــون منشــأة

حســن مــن مســتوى ونمــط اســتهالك األغذيــة الصحيــة.
ُ
تحقيــق أهــداف ومرتكــزات األمــن الغذائــي وت

رسالة الشركة

ســاهم وبشــكٍل فاعــل وملمــوس فــي تعزيــز ودعــم ُمبــادرات تحســين مســتوى األمــن الغذائــي فــي اململكــة العربيــة الســعودية بشــكٍل رئيــس ورفــع مســتوى اســتهالك األغذيــة 
ُ
أن ن

 مــن املنتجــات البحريــة املتنوعــة، ذات القيمــة الغذائيــة العاليــة ومســتوى الجــودة وفــق أعلــى املعاييــر العامليــة لضمــان الرضــا التــام لعمالئنــا 
ً
الصحيــة مــن خــالل توفيــر باقــة

ولتحقيــق رؤيتنــا علــى املــدى الطويــل.

أهداف الشركة

 في القطاعات التي يعمل بها ويتعامل معها.	 
ً
بناء كيان اقتصادي ناجح ومؤثر ايجابيا

 بنمو متزن في حقوق امللكية.	 
ً
تحقيق مستوى نمو مالئم في العائد االستثماري ملساهمينا مقرونا

تحسين وتطوير نموذج العمل بما يوائم واملتغيرات الخارجية والقدرات الداخلية للشركة.	 
 	.

ً
 وإقليميا

ً
تعزيز خبراتنا وتوظيفها في تحقيق النمو اإليجابي في قطاع استثمارات الثروة البحرية محليا

 لنقــل التجربــة الناجحــة وتبــادل 	 
ً
 ودوليــا

ً
 وإقليميــا

ً
إبــرام التحالفــات الداخليــة والخارجيــة علــى مســتوى القطاعــات التــي نعمــل بهــا مــع منشــآت ناجحــة محليــا

فــي كافــة املجــاالت. الخبــرات الفنيــة 
التكامل مع رؤية اململكة 2030 وبرامج تحقيق الرؤية، وبشكل رئيس فيما يتعلق بتطوير استثمارات املوارد البحرية واألمن الغذائي وتحسين جودة الحياة.	 

نموذج العمل

تبنــت الشــركة خــالل الفتـــرة الطويلــة املاضيــة نمــوذج عمــل فــي عــدد مــن القطاعــات )الصيــد، االســتزراع، املعالجــة، التصنيــع، التجــارة، الخدمــات اللوجســتية( 	 
مقرونــا بضعــف املــوارد والقــدارت والكفــاءات الداخليــة علــى الجانبيــن اإلشــرافي والتنفيــذي الالزمــة لتحقيــق النجــاح فــي كافــة أركان نمــوذج العمــل باإلضافــة إلــى 
وجــود العديــد مــن التحديــات خارجيــة وخاصــة فــي قطــاع الصيــد البحــري واالســتزراع الســمكي مثــل تحديــد مناِطــق الصيــد فــي امليــاه اإلقليميــة للمملكــة، وكذلــك 

مخاطــر انتقــال املســببات املرضيــة للمــزارع مثــل الفيروســات والفطريــات والبكتيريــا. األمــر الــذي أدخــل الشــركة فــي خســائر متراكمــة مســتمرة.
فيمــا يعمــل مجلــس اإلدارة علــى بلــورة نمــوذج عمــل جديــد مبنــي علــى فهــم أعمــق لقــدرات وإمكانــات الشــركة الحاليــة واملتمركــزة فــي القطــاع التجــاري والخدمــات 	 

اللوجســتية بشــكل رئي�ســي. والعمــل علــى التركيــز علــى أهــم مصــادر الدخــل / اإليــراد.

التوجهات االستراتيجية

دربة.	 
ُ
صيانة وتشغيل أسطول الصيد البحري بشكل تدريجي بعد استكمال تجهيز القوارب وتوفير البحارة امل

 وتشــغيل معامــل الفــرز والتنظيــف والتعليــب املســاندة للقطــاع التجــاري 	 
ً
 و دوليــا

ً
تشــغيل مصانــع منتجــات القيمــة املضافــة باإلســناد أو املشــاركة مــع الغيــر محليــا

.
ً
ذاتيا

بردة وتحديث أسطول النقل والتوسع في التغطية الجغرافية للقطاع اللوجستي.	 
ُ
استكمال أعمال صيانة وتحديث املستودعات امل

 بالتــوازي مــع التوســع األفقــي فــي التغطيــة الجغرافيــة فــي قطــاع الجملــة بشــكل رئي�ســي والتجزئــة بشــكل 	 
ً
 فــي املناطــق املغطــاة حاليــا

ً
التوســع فــي قطــاع الجملــة رأســيا

رئي�ســي والتجزئــة بشــكل ثانــوي لخدمــة مناطــق ال تتوافــر بهــا العالمــة التجاريــة )األســماك(.
العمــل علــى تطويــر املنتجــات والخدمــات الحاليــة للحصــول علــى حصــة ســوقية أعلــى، بالتزامــن مــع تطويــر أنظمــة الرقابــة والضبــط علــى املبيعــات والفــروع 	 

والعمــل علــى تحســين الهوامــش مــن خــالل تنويــع مصــادر الشــراء.
صيانة وتشغيل مزرعة األحياء املائية في القطيف )الستزراع أسماك البلطي( بما يشمل تطوير مفرخه اليرقات.	 
 في التشغيل.	 

ً
الصيانة األساسية ملزرعة األحياء املائية في الحريضة )قطاع استزراع الروبيان( والبدء في التشغيل التجريبي والتوسع تدريجيا

استكمال مصنع األعالف وتشغيله باإلسناد أو املشاركة مع الغير.	 
صيانة واستكمال تركيب األقفاص العائمة في مزرعة األحياء املائية في الحريضة وتشغيلها في استزراع أسماك البلطي البحري.	 
إعادة تطوير نظام االمتياز التجاري للعالمة التجارية )األسماك( ملزيد من االنتشار والتغطية الجغرافية وتنويع مصادر الدخل.	 

نواحي القوة وامليزات التنافسية للشركة

تمتلك الشركة تاريخ طويل بأكثـر من 40 سنة في مجاالت صيد واستزراع األحياء املائية واملتاجرة باملنتجات البحرية.	 
وجود شبكة من املحالت املتخصصة في بيع املنتجات البحرية على مستوى مناطق اململكة، مما سهل إمكانية الوصول للعمالء.	 
تمتلك الشركة أسطول نقل بري مما يسهل عملية نقل املنتجات عبر انحاء اململكة.	 
تمتلك الشركة مصانع ومعامل لألغذية البحرية ومستودعات تبريد.	 
امتالك الشركة قوارب صيد خاصة بها يسهم في الحصول على األحياء املائية بسعر تناف�سي.	 
تمتلك الشركة مزارع لألحياء البحرية إلنتاج الروبيان.	 



ص

نظرة عامة على السوق

 بالزيــادة فــي حجــم الســكان فــي العالــم و زيــادة نصيــب البروتيــن فــي الوجبــات 
ً
شــهد الطلــب العالمــي للمأكــوالت البحريــة زيــادة ثابتــة خــالل فتـــرة الخمــس ســنوات األخيــرة مدفوعــا

اليوميــة.

الجدول: استهالك املأكوالت البحرية )مليون طن(

معدل النمو السنوي املركب 2018 2017 2016 2015 2014 السنوات

%1.0 27 27 27 26 26 الرخويات ورأسيات األرجل

%1.7 132 130 128 126 124 أسماك

%1.8 16 16 16 15 15 القشريات

%1.6 176 174 171 168 166 املجموع

املصدر: التوقعات الزراعية ملنظمة )OECD-FAO( 2014-2023م، 2018-2027، يورومونيتور لسوق األسماك واملأكوالت البحرية، إدارة الشركة.

 ومــن منظــور العــرض، فإنــه قــد ازداد النصيــب العالمــي مــن إنتــاج املأكــوالت البحريــة العامليــة مــن خــالل اســتزراع األحيــاء املائيــة خــالل الفتـــرة املاضيــة وتخطــى معــدالت نمــو إنتــاج املأكــوالت 

مــن خــالل الصيــد.

الجدول : إنتاج املأكوالت البحرية العاملية )مليون طن(

معدل النمو السنوي املركب 2018 2017 2016 2015 2014 السنوات

)%0.5( 91 93 94 93 93 الصيد

%4.1 85 81 77 75 72 االستزراع املائي

%1.6 176 174 171 168 166 املجموع

املصدر: التوقعات الزراعية ملنظمة )OECD-FAO( 2014-2023م، 2018-2027، يورومونيتور لسوق األسماك واملأكوالت البحرية، إدارة الشركة.

يظهــر أن التوجــه متشــابه فــي الســعودية حيــث أن إنتــاج املأكــوالت البحريــة مــن خــالل اســتزراع األحيــاء املائيــة قــد تخطــت اإلنتــاج مــن خــالل الصيــد البحــري فــي 2018م وهــي فــي طريقهــا لتنمــو 
بشــكل أكبــر فــي املســتقبل حيــث أن رؤيــة 2030 اعتبــر االســتزراع املائــي كجــزء هــام لألمــن الغذائــي وللتصديــر خــارج الســعودية. أطلقــت وزارة البيئــة وامليــاه والزراعــة مبــادرة تطويــر البنيــة 
التحتيــة لدعــم االســتزراع املائــي ضمــن برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية )إحــدى برامــج رؤيــة 2030(، والــذي يســتهدف الوصــول إلــى إنتــاج 600,000 طــن مــن املأكــوالت 

البحريــة فــي 2030م. 

الجدول: إنتاج املأكوالت البحرية السنوية )ألف طن(

200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018السنوات

الصيد 
البحري: 

الخليج العربي
283333352742404141393745444442434344

الصيد 
البحري: البحر 

األحمر*
272422202323272827262626242423232324

االستزراع 
املائي: مياه 

عذبة
422233345555667897

االستزراع 
املائي: مياه 

البحر
2599111215182121121241832334766

6164676765818591949279897192104107121140املجموع

املصدر: التوقعات الزراعية ملنظمة )OECD-FAO( 2014-2023م، 2018-2027، يورومونيتور لسوق األسماك واملأكوالت البحرية، إدارة الشركة.

 *يتضمن الصيد في البحر األحمر الصيد من املياه الدولية.



ق

ملخص عوامل املخاطرة

يوجد عدد من املخاطر التي تتعلق بإصدار أسهم حقوق األولوية، واملوضحة بشكل مفصل في القسم )2( "عوامل املخاطرة" من هذه النشرة، وهي تتلخص فيما يلي:

املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها.	 
املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع.	 
املخاطر املتعلقة باألوراق املالية املطروحة.	 

ملخص املعلومات املالية

إن ملخــص املعلومــات املاليــة الــوارد أدنــاه مبنــي علــى القوائــم املاليــة املراجعــة للشــركة للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م و2017م و2018م واإليضاحــات 
املرفقــة بهــا. باإلضافــة إلــى املعلومــات املاليــة األوليــة املوجــزة للشــركة لفتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م واإليضاحــات املرفقــة بهــا.

فتـرة الستة أشهر املنتهية 
في 30 يونيو 2019م )غير 

مراجعة(

السنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2018م 

)مراجعة(

السنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2017م 

)مراجعة(

السنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2016م 

)مراجعة(
قائمة املركز املالي

 57,423,081  76,833,272  16,392,989  124,746,534 إجمالي املوجودات املتداولة

 146,052,559  138,922,826  185,420,921  196,818,064 إجمالي املوجودات غير املتداولة

 203,475,640  215,756,098  201,813,910  321,564,598 إجمالي املوجودات

 38,092,425  35,597,727  69,144,034  136,450,746 إجمالي املطلوبات املتداولة

 99,795,059  94,416,187  10,177,455  22,037,902 إجمالي املطلوبات غير املتداولة

 137,887,484  130,013,914  79,321,489  158,488,648 إجمالي املطلوبات

 65,588,156  85,742,184  122,492,421  163,075,950 إجمالي حقوق املساهمين

 203,475,640  215,756,098  201,813,910  321,564,598 إجمالي املطلوبات وحقوق املساهمين

املصدر: القوائم املالية للشركة

فتـرة الستة أشهر املنتهية 
في 30 يونيو 2019م )غير 

مراجعة(

السنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2018م 

)مراجعة(

السنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2017م 

)مراجعة(

السنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2016م 

)مراجعة(
قائمة الدخل

 9,783,072  21,420,399  35,544,451  60,259,495 إجمالي اإليرادات

)7,162,467( )20,456,049( )28,595,145( )48,625,714( تكلفة اإليرادات

- )8,124,560( )9,327,758( )13,761,029( تكاليف املزارع 

 2,620,605 )7,160,210( )2,378,452( )2,127,248( مجمل )الخسارة( / الربح

)18,960,309( )34,950,805( )39,895,521( )35,285,409( صافي )الخسارة( / الربح قبل الزكاة

)19,439,058( )37,250,805( )40,845,521( )39,585,409( صافي )الخسارة( / الربح

املصدر: القوائم املالية للشركة



ر

فتـرة الستة أشهر 
املنتهية في 30 يونيو 

2019م )غير مراجعة(

السنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2018م 

)مراجعة(

السنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2017م 

)مراجعة(

السنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2016م 

)مراجعة(
قائمة التدفقات النقدية

)2,620,612( )80,238,359( )22,629,446(  4,521,158
صافي النقد الناتج من / )املستخدم في( األنشطة 

التشغيلية

)2,541,995(  39,050,334 100,088,924 )6,006,222( صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

)815,173(  77,667,692 )75,423,831( )6,579,050(
صافي النقد )املستخدم في( / الناتج من األنشطة 

التمويلية

املصدر: القوائم املالية للشركة

فتـرة الستة أشهر املنتهية 
في 30 يونيو 2019م )غير 

مراجعة(

السنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2018م 

)مراجعة(

السنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2017م 

)مراجعة(

السنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2016م 

)مراجعة(
مؤشرات األداء الرئيسية

)%19.1( )%39.74( )%41.01( %57.04 معدل النمو في اإليرادات

%52.36 )%8.80( )%3.18 ( )%22.75( معدل نمو صافي )الخسارة( / الربح

%26.79 )%33.43( ) %6.69( )%3.53( هامش مجمل الربح

)%198.70( )%173.90( )%114.91( )%65.69( هامش صافي )الخسارة( / الربح 

1.51 2.16 0.24 0.91 املوجودات املتداولة / املطلوبات املتداولة

1.48 1.66 2.54 2.03 إجمالي املوجودات / إجمالي املطلوبات

)%9.55( )%17.27( )% 20.24( )%12.31( العائد على األصول 

)%29.64( )%43.45( )%33.35( )%24.27( العائد على حقوق امللكية 

املصدر: الشركة
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التعريفات واملصطلحات 1
 يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات واملصطلحات للعبارات املستخدمة في نشرة اإلصدار هذه:

التعريفاملصطلح أو االختصار املعرف

صدر
ُ
الشركة السعودية لألسماك، شركة مساهمة سعوديةشركة األسماك أو الشركة أو امل

إدارة الشركة.اإلدارة

اململكة العربية السعودية.اململكة

النظام األسا�سي للشركة.النظام األسا�شي

وزارة التجارة واالستثمار باململكة العربية السعودية.وزارة التجارة واالستثمار

قواعد طرح األوراق املالية 
وااللتزامات املستمرة

قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق املاليــة بموجــب القــرار رقــم 123-3-
2017 وتاريــخ 1439/4/09هـــ )املوافــق 2017/12/27م(. بنــاًء علــى نظــام الســوق املاليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/30 
وتاريــخ 1424/06/02ه. واملعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق املاليــة رقــم 3-45-2018 وتاريــخ 1439/08/07هـــ )املوافــق 
2018/04/23م(، واملعدلــة بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم )2019-104-1( وتاريــخ 1441/02/01هـــ )املوافــق 2019/09/30م(.

املجلس أو مجلس اإلدارة أو أعضاء 
مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الشركة، والذين تظهر أسماؤهم على الصفحة ) ج(.

مستشارو الشركة املوضحة أسماؤهم على الصفحة ) د( و ) ه(.املستشارون

هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية.هيئة السوق املالية أو الهيئة

نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ )املوافق 2003/07/31م(.نظام السوق املالية

السوق املالية السعودية أو السوق 
املالية أو سوق األسهم أو السوق 

السوق املالية السعودية لتداول األسهم.

شركة السوق املالية السعودية.تداول

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.نظام تداول

نظام الشركات
نظــام الشــركات فــي اململكــة العربيــة الســعودية، الصــادر بموجــب املرســوم امللكــي رقــم )م/3( بتاريــخ 1437/01/28هـــ )املوافــق 
2015/11/10م( والــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي تاريــخ 1437/07/25ه)املوافــق 2016/05/02م( واملعــدل باملرســوم امللكــي 

رقــم )م/79( وتاريــخ 1439/07/25هـــ )املوافــق 2018/04/11م(.

الجمعية العامة للمساهمين في الشركة.الجمعية العامة

الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة.الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركة.الجمعية العامة غير العادية

حكومة اململكة العربية السعودية.الحكومة 

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات في اململكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم 16-8-
2017 وتاريخ 1438/05/16ه. )املوافق 2017/02/13م(. بناًء على نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م/3 

وتاريخ 1437/01/28ه. واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 3-57-2019 وتاريخ 1440/09/15هـ )املوافق 
2019/05/20م(. 

األطراف ذوي العالقة

يقصــد بــه فــي قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة، وبموجــب قائمــة املصطلحــات املســتخدمة فــي لوائــح هيئــة 
الســوق املاليــة وقواعدهــا الصــادرة عــن مجلــس الهيئــة بموجــب القــرار رقــم 4-11-2004 وتاريــخ 1425/08/20هـــ )املوافــق 
2004/10/04م( واملعدلــة بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم )2019-104-1( وتاريــخ 1441/02/01هـــ )املوافــق 2019/09/30م(، 

علــى مــا يلــي: 
صدر.( 1

ُ
تابعي امل

صدر.( 2
ُ
املساهمين الكبار في امل

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للُمصدر.( 3
صدر.( 4

ُ
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي امل

صدر.( 5
ُ
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى املساهمين الكبار في امل

أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم في )1، 2، 3، 4 أو 5( أعاله.( 6
أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في )1، 2، 3، 4، 5 أو 6( أعاله.( 7

قواعد اإلدراج
قواعــد اإلدراج الصــادرة عــن شــركة الســوق املاليــة الســعودية )تــداول( واملوافــق عليهــا بقــرار مجلــس هيئــة الســوق املاليــة 
رقــم 3-123-2017 وتاريــخ 1439/04/09هـــ )املوافــق 2017/12/27م( واملعدلــة بموجــب قــراره رقــم )1-104-2019( بتاريــخ 

)املوافــق 2019/09/30م(. 1441/02/01هـــ 
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التعريفاملصطلح أو االختصار املعرف

املعايير املحاسبية الدولية إلعداد 
)IFRS( التقارير املالية

مجموعة املعايير املحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية.

.)International Financial Reporting Standards(

السنة املالية / السنوات املالية
هــي الفتـــرة الزمنيــة لعــرض نتيجــة نشــاط املنشــأة واملحــددة بدايتهــا ونهايتهــا فــي عقــد التأســيس أو النظــام األسا�ســي للشــركة 

 أن الســنة املاليــة للشــركة تنتهــي فــي 31 ديســمبر.
ً
املعنيــة. علمــا

إحالل املواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص.التوطين / السعودة

العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.ريال أو الريال السعودي أو الريال

الهيئة السعودية للمحاسبين 
)SOCPA( القانونيين

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في اململكة العربية السعودية.

الهيئة العامة للغذاء والدواء في اململكة العربية السعودية.الهيئة العامة للغذاء والدواء

املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في اململكة العربية السعودية.

وزارة العمل والتنمية االجتماعية في اململكة العربية السعودية.وزارة العمل

وزارة التجارة واالستثمار في اململكة العربية السعودية.وزارة التجارة 

وزارة البيئة واملياه والزراعة في اململكة العربية السعودية.وزارة البيئة واملياة والزراعة 

وزارة الطاقة في اململكة العربية السعودية.وزارة الطاقة 

وزارة الصناعة والثروة املعدنية في اململكة العربية السعودية.وزارة الصناعة والثروة واملعدنية 

وزارة الشؤون البلدية والقروية في اململكة العربية السعودية.وزارة البلديات

الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة
جهة حكومية تم تأسيســها في عام 1370هـ )املوافق 1950م(، وهي الجهة املســؤولة عن البيئة في اململكة العربية الســعودية 

إلــى جانــب دورهــا فــي مجــال األرصــاد الجوية.

الهيئة العامة للزكاة والدخل
 بوزيــر 

ً
(، وهــي إحــدى الجهــات الحكوميــة التــي ترتبــط تنظيميــا

ًً
الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل )مصلحــة الــزكاة والدخــل ســابقا

املاليــة، وهــي الجهــة املوكلــة بأعمــال جبايــة الــزكاة وتحصيــل الضرائــب.

يوم عمل
أي يــوم عمــل فيمــا عــدا يومــي الجمعــة والســبت وأي يــوم يكــون عطلــة رســمية فــي اململكــة العربيــة الســعودية أو أي يــوم تغلــق 

فيــه املؤسســات املصرفيــة أبوابهــا عــن العمــل بموجــب األنظمــة الســارية واإلجــراءات الحكوميــة األخــرى.

نظام العمل
نظــام العمــل الســعودي الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/51 وتاريــخ 1426/08/23ه. املوافــق 2005/09/27م والتعديــالت 

التــي طــرأت عليــه.

التقويم الهجري.ه 

التقويم امليالدي.م

شركة مركز إيداع األوراق املالية
هــي شــركة مســاهمة مقفلــة مملوكــة بالكامــل لشــركة الســوق املاليــة الســعودية )تــداول(، تأسســت فــي عــام 2016م بموجــب 

نظــام الشــركات الســعودي الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/ 3 بتاريــخ 1437/01/28هـــ )املوافــق 2015/11/11م(.

رؤية 2030
إلــى تقليــل االعتمــاد علــى النفــط وصناعــة البتروكيماويــات وتنويــع  البرنامــج االقتصــادي االســتراتيجي الوطنــي الــذي يهــدف 

العامــة. الخدمــات  الســعودي وتطويــر  االقتصــاد 

)VAT( ضريبة القيمة املضافة

قــرر مجلــس الــوزراء بتاريــخ 1438/05/02هـــ )املوافــق 2017/01/30م( املوافقــة علــى االتفاقيــة املوحــدة لضريبــة القيمــة 
املضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والتــي بــدأ العمــل بهــا ابتــداء مــن 1 ينايــر 2018م، كضريبــة جديــدة 
تضــاف ملنظومــة الضرائــب والرســوم األخــرى الواجــب العمــل بهــا مــن قبــل قطاعــات محــددة فــي اململكــة، وفــي دول مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربــي. مقــدار هــذه الضريبــة )5%(، وقــد تــم اســتثناء عــدد مــن املنتجــات منهــا )كاألغذيــة األساســية 

بالرعايــة الصحيــة والتعليــم(. والخدمــات املتعلقــة 

الحقوق أو الحقوق األولوية

هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تمنــح حاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة عنــد املوافقــة علــى الزيــادة فــي رأس املــال. 
وهو حق مكتســب لجميع املســاهمين املقيدين، ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في ســهم واحد من األســهم الجديدة 
بســعر الطــرح. ويتــم إيــداع الحقــوق بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس مــال. وســتظهر هــذه 
املقيديــن  إبــالغ املســاهمين  املقيديــن تحــت رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة. وســيتم  فــي حســابات املســاهمين  الحقــوق 

بإيــداع الحقــوق فــي محافظهــم.

الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فتـرة التداول وسعر الطرح.قيمة الحق اإلرشادية 

سعر تداول الحق 
هــو الســعر الــذي يتــم تــداول الحــق بــه علمــا بأنــه يحــدد مــن خــالل آليــة العــرض والطلــب، وبالتالــي فإنــه قــد يختلــف عــن قيمــة 

الحــق اإلرشــادية.

شركة فالكم للخدمات املالية.متعهد التغطية 
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شركة فالكم للخدمات املالية.مدير االكتتاب

الفتـرة التي تبدأ من يوم •• ••/••/1441هـ )املوافق ••/••/2020م( إلى يوم •• ••/••/1441هـ )املوافق ••/••/2020م(.فتـرة الطر ح 

)10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.سعر الطرح / االكتتاب

األسهم املتبقية التي لم يتم االكتتاب بها خالل فتـرة االكتتاب.األسهم املتبقية

الطرح املتبقي 
طــرح أيــة أســهم متبقيــة غيــر مكتتــب فيهــا مــن قبــل األشــخاص املســتحقين علــى املؤسســات االســتثمارية مــن خــالل طرحهــا فــي فتـــرة 

الطــرح املتبقــي.

فتـرة الطرح املتبقي
 يــوم •• ••/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م( وحتــى الســاعة الخامســة مســاًء مــن 

ً
الفتـــرة التــي تبــدأ مــن الســاعة العاشــرة صباحــا

يــوم •• ••/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م(.

 وثمانمائة وتسعون ألف )29,890,000( سهم عادي، والتي سيتم إصدارها لزيادة رأس مال الشركة.األسهم الجديدة
ً
تسعة وعشرون مليونا

ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة.معامل األحقية

جميع حملة حقوق األولوية سواًء كانوا من املساهمين املقيدين أو ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فتـرة التداول.االشخاص املستحقين 

املساهمون الكبار
املســاهمون الذيــن يمتلكــون نســبة 5% أو أكثـــر مــن أســهم الشــركة بشــكل مباشــر، وال يوجــد ضمــن مســاهمي الشــركة مســاهمون 

كبــار كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة.

الجمهور 

عنى في قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة األشخاص غير املذكورين أدناه:
ُ
ت

صدر.( 1
ُ
تابعي امل

صدر.( 2
ُ
املساهمين الكبار في امل

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للُمصدر.( 3
صدر.( 4

ُ
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي امل

صدر.( 5
ُ
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى املساهمين الكبار في امل

أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم في )1، 2، 3، 4 أو 5( أعاله.( 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص املشار إليهم في )1، 2، 3، 4، 5، أو 6( أعاله.( 7
 ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثـر من فئة األسهم املراد إدراجها.( 8

َ
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معا

صافي متحصالت الطرح بعد حسم مصاريف الطرح.صافي متحصالت الطرح

الشخص الطبيعي.الشخص

هذه الوثيقة املعدة من قبل الشركة فيما يتعلق باكتتاب أسهم حقوق األولوية.نشرة اإلصدار 

اإلدراج
إدراج األوراق املاليــة فــي الســوق الرئيســية أو - حيــث يســمح ســياق النــص بذلــك - تقديــم طلــب إدراج إلــى شــركة الســوق املاليــة 

)تــداول(. الســعودية 

املساهمون املقيدون
املســاهمون املالكــون لألســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس املــال واملقيــدون فــي ســجل 
مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ ••/••/1441هـــ 

)املوافــق ••/••/2020م(.

املستثمرون الجدد
عامــة املســتثمرون مــن األفــراد واملؤسســات – باســتثناء املســاهمون املقيــدون – ممــن قامــوا بشــراء حقــوق األولويــة خــالل فتـــرة 

التــداول.

األسهم
األســهم العاديــة للشــركة والبالغــة عددهــا عشــرة مالييــن ومائــة وعشــرة آالف )10,110,000( ســهم عــادي، بقيمــة اســمية )10( 

عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد.

هم مؤسسات السوق املرخص لهم عن طريق هيئة السوق املالية بمزاولة نشاط التعامل باألوراق املالية بصفة وكيل.الوسطاء

املؤسسات االستثمارية

تشمل مجموعة من املؤسسات وهي كالتالي:

الجهــات الحكوميــة والشــركات اململوكــة مــن الحكومــة، مباشــرة أو عــن طريــق مديــر محفظــة خاصــة، أو أي هيئــة دوليــة . 1
تعتــرف بهــا الهيئــة، أو الســوق، وأي ســوق ماليــة أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة، أو مركــز اإليــداع.

 إضافــة إلــى الصناديــق الخاصــة والتــي تســتثمر . 2
ً
 عامــا

ً
صناديــق االســتثمار العامــة املؤسســة فــي اململكــة املطروحــة طرحــا

فــي األوراق املاليــة املدرجــة فــي الســوق املاليــة الســعودية إذا كانــت شــروط وأحــكام الصنــدوق تتيــح لــه ذلــك، مــع االلتــزام 
باألحــكام والقيــود املنصــوص عليهــا فــي الئحــة صناديــق االســتثمار.

األشخاص املرخص لهم في التعامل في األوراق املالية بصفة أصيل، مع التزام متطلبات الكفاية املالية.. 3
عمــالء شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن يكــون ذلــك الشــخص املرخــص لــه قــد تــم تعيينــه بشــروط . 4

تمكنــه مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول املشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق املاليــة الســعودية نيابــة عــن العميــل 
دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.

 باالعتبــار . 5
ً
أي أشــخاص اعتبارييــن آخريــن يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي اململكــة وحســاب لــدى مركــز اإليــداع، أخــذا

ضوابــط اســتثمار الشــركات املدرجــة فــي األوراق املاليــة، علــى أن ال تــؤدي مشــاركة الشــركة إلــى أي تعــارض فــي املصالــح.
مجلــس . 6 دول  فــي  املؤسســة  والصناديــق  الشــركات  تشــمل  والتــي  االعتباريــة  الشــخصية  ذوي  مــن  الخليجيــن  املســتثمرين 

العربيــة. الخليــج  لــدول  التعــاون 
املستثمرون األجانب املؤهلون.. 7
لــه وفــق شــروط وضوابــط . 8 فــي اتفاقيــة مبادلــة مبرمــة مــع شــخص مرخــص  مســتفيد نهائــي مــن ذوي الصفــة االعتباريــة 

املبادلــة. اتفاقيــات 
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أي شخص يكتتب في أسهم مطروحة لالكتتاب.املكتتب

أحد الطرق املستخدمة لحساب معدل النمو في بند معين خالل فتـرة زمنية محددة.معدل النمو السنوي املركب

الناتج املحلي
الناتــج املحلــي اإلجمالــي للمملكــة العربيــة الســعودية. وهــو عبــارة عــن القيمــة الســوقية لــكل الســلع النهائيــة والخدمــات املعتــرف 

بهــا بشــكل محلــي.

اتفاقية التعهد بالتغطية بين الشركة واملتعهد بالتغطية.اتفاقية التعهد بالتغطية

القواعد املنظمة الستثمار 
املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة في 

األوراق املالية املدرجة.

هــي قواعــد خاصــة بتنظيــم االســتثمار بــاألوراق املاليــة مــن قبــل أشــخاص غيــر ســعوديين مقيميــن خــارج اململكــة. الصــادرة عــن 
مجلــس هيئــة الســوق املاليــة بموجــب القــرار 1-42-2015 وتاريــخ 1436/07/15هـــ )املوافــق 2015/05/04م( واملعدلــة بقــرار 

مجلــس هيئــة الســوق املاليــة رقــم 3-65-2019 وتاريــخ 1440/10/14هـــ )املوافــق 2019/06/17م(.

اإلجراءات والتعليمات الخاصة 
بالشركات املدرجة أسهمها في السوق 
التي بلغت خسائرها املتراكمة )٪20( 

فأكثـر من رأس مالها

وتاريــخ   2013-48-4 رقــم  القــرار  بموجــب  الهيئــة  مجلــس  عــن  صــادرة  املتراكمــة  الخســائر  ذات  بالشــركات  خاصــة  قواعــد 
1439/11/05هـــ  وتاريــخ   2018-77-1 رقــم  الهيئــة  مجلــس  بقــرار  واملعدلــة  2013/11/18م(  )املوافــق  1435/01/15هـــ 

2018/07/18م(. )املوافــق 

هي الشركات التي تمتلك شركة األسماك فيها حصة سيطرة ويتم توحيد قوائمها املالية مع شركة األسماك.الشركات التابعة

هي مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجاالت النشاط الزراعي في جميع مناطق اململكة.صندوق التنمية الزراعي

صندوق التنمية الصناعي
القطــاع  وتنميــة  وتمويــل  املختلفــة،  الصناعيــة  املجــاالت  فــي  الخــاص  القطــاع  لدعــم  هــة  موجَّ حكوميــة  ماليــة  مؤسســة  هــي 

الحكوميــة. الجهــات  مــع  بالتكامــل  الـــصناعي 

استزراع
تربيــة األســماك بأنواعهــا املختلفــة ســواء أســماك امليــاه املالحــة أو العذبــة والتــي تســتخدم كغــذاء لإلنســان تحــت ظــروف 
محكمــة وتحــت ســيطرة اإلنســان، وفــي مســاحات معينــة ســواء أحــواض ترابيــة أو خرســانية أو أقفــاص، بقصــد تطويــر اإلنتــاج 

الســمكي.

مفارخ
مشــروع ســمكي مقــام علــى مــكان محــدد مــن األرض، يتوفــر لــه مصــدر دائــم للميــاه الصالحــة لحيــاة وتكاثــر أنــواع محــددة مــن 
 االحتياجــات البيئيــة، واملكونــات الالزمــة إلتمــام عمليــة التفريــخ وحضانــة البيــض املخصــب، 

ً
األســماك، كمــا يتوفــر لــه ايضــا

ورعايــة االمهــات، تحــت ســيطرة إدارة منظمــة لإلنســان، بهــدف تحقيــق منافــع اقتصاديــة واجتماعيــة.

أحواض خاصة بتربية اليرقات وأمهات األسماك والروبيان.حاضنات

 من حصادها من بيئتها الطبيعية.مزرعة مائية
ً
هي تنمية األحياء املائية )نباتات و/أو حيوانات( في مزارع بدال

امتياز تجاري
تمنــح الشــركة لرياديــي األعمــال فرصــة الحصــول علــى االمتيــاز التجــاري للعالمــة التجاريــة )األســماك( وفــق ضوابــط وشــروط 

تضمــن الحفــاظ علــى مســتوى الجــودة املســتهدف.

هي الدليل على تطبيق نظام توكيد الجودة في املنظمة، أو املؤسسة، أو الجمعية الحاصلة عليها.شهادة اآليزو

املستثمر املسجل في سجل ملكية األوراق املالية الخاصة باملصدر.مساهم مقيد

التوسع بالخدمات املتكاملة التي تخدم قطاع صيد األسماك والروبيان واملتاجرة به. التوسع الرأ�شي

االنتشار بكافة مناطق اململكة عن طريق البيع بالجملة.التوسع األفقي

هم املساهمون املسجلون في سجل مساهمي الشركة عند إقفال التداول في تاريخ األحقية.املساهمون املستحقون

هي هيئة حكومية تتولى املهمات التنظيمة والتنفيذية املتعلقة باملواصفات واملقاييس والجودة.الهيئة العامة للمواصفات واملقاييس
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عوامل املخاطرة 2
باإلضافــة إلــى املعلومــات األخــرى الــواردة فــي هــذه النشــرة، يتوجــب علــى كل مــن يرغــب باالســتثمار فــي األســهم املطروحــة لالكتتــاب دراســة كافــة املعلومــات التــي تحتويهــا نشــرة 
 بــأن املخاطــر املوضحــة أدنــاه قــد ال تشــمل كافــة 

ً
اإلصــدار هــذه بعنايــة، بمــا فيهــا عوامــل املخاطــرة املبينــة أدنــاه فــي هــذا القســم قبــل اتخــاذ قــرار شــراء أســهم الطــرح، علمــا

املخاطــر التــي يمكــن أن تواجههــا الشــركة، بــل مــن املمكــن وجــود مخاطــر إضافيــة ليســت معلومــة للشــركة فــي الوقــت الحالــي، أو قــد تعتبرهــا الشــركة غيــر جوهريــة، أو أنهــا قــد 
ال تعيــق عملياتهــا. وقــد يتأثــر نشــاط الشــركة ومركزهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتدفقاتهــا النقديــة وتوقعاتهــا املســتقبلية بشــكل ســلبي وجوهــري فــي حــال حــدوث أو تحقــق أحــد 

عوامــل املخاطــر املشــار إليهــا أدنــاه.
كمــا يقــر أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة، بحســب علمهــم واعتقادهــم، بعــدم وجــود أي مخاطــر جوهريــة مــن املمكــن أن يؤثــر عــدم ذكرهــا علــى قــرار املســاهمين واملســتثمرين 
 ســوى للمســتثمرين 

ً
املحتمليــن، وتكــون معلومــة لديهــم حتــى تاريــخ هــذه النشــرة غيــر مــا تــم اإلفصــاح عنــه ضمــن هــذا القســم. ال يكــون االســتثمار فــي األســهم املطروحــة مناســبا

القادريــن علــى تقييــم مخاطــر ومزايــا ذلــك االســتثمار والذيــن يملكــون مــوارد كافيــة لتحمــل أيــة خســارة قــد تنجــم عــن ذلــك االســتثمار، وينبغــي علــى املســتثمر املحتمــل الــذي 
لديــه أي شــكوك بشــأن قــرار االســتثمار فــي الشــركة أن يســتعين بمستشــار مالــي مرخــص لــه مــن قبــل هيئــة الســوق املاليــة للحصــول علــى املشــورة املناســبة بشــأن االســتثمار فــي 

األســهم املطروحــة.
وفــي حــال حــدوث أو تحقــق أي مــن عوامــل املخاطــرة التــي تعتقــد الشــركة فــي الوقــت الحاضــر بأنهــا مهمــة، أو حــدوث أيــة مخاطــر أخــرى لــم يتســن للشــركة أن تحددهــا، أو التــي 
تعتبرهــا فــي الوقــت الحاضــر غيــر جوهريــة، فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى انخفــاض ســعر األســهم فــي الســوق وقــد يخســر املســتثمر املحتمــل كامــل اســتثماره بهــذه األســهم أو جــزء منهــا.

 قــد يكــون لهــا التأثيــرات املبينــة 
ً
إن املخاطــر املبينــة أدنــاه مذكــورة بترتيــب ال يعبــر عــن مــدى أهميتهــا، كمــا أن املخاطــر اإلضافيــة غيــر املعلومــة أو التــي تعتبــر غيــر جوهريــة حاليــا

فــي هــذه النشــرة.

املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها 2-1

املخاطر املتعلقة بعدم مقدرة الشركة في إعادة تأهيل وتشغيل مشروع الحريضة لالستزراع السمكي والروبيان 2-1-1

يعتمــد أداء الشــركة فــي املســتقبل علــى التنفيــذ الفعــال لخطــط أعمالهــا واســتراتيجيات نموهــا التــي تشــمل إعــادة تأهيــل وتشــغيل مشــروع الحريضــة لالســتزراع الســمكي 
والروبيــان. إن قــدرة الشــركة علــى إعــادة تأهيــل مشــروع الحريضــة لالســتزراع الســمكي والروبيــان تعتمــد علــى تطويــر املشــروع، مــن حيــث تطهيــر أحــواض املشــروع وتربيــة 

األســماك والروبيــان وتغذيتهــا بكفــاءة، وإدارة الجوانــب التشــغيلية واملاليــة واإلداريــة وتوفيــر القــوى العاملــة الالزمــة إلدارة املشــروع بكفــاءة.
 للجــدول الزمنــي املحــدد لــه والتكاليــف املقــدرة، 

ً
وليــس هنــاك أي ضمانــات علــى قــدرة الشــركة علــى إعــادة تأهيــل وتشــغيل مشــروع الحريضــة لالســتزراع الســمكي والروبيــان وفقــا

أو عــدم حــدوث أي خلــل فــي املشــروع أو اإلصابــة باألمــراض امليكروبيــة أثنــاء عمليــة إعــادة التأهيــل أو بــأن املوظفيــن الذيــن تعينهــم الشــركة أو النظــم واإلجــراءات والضوابــط 
التــي تعتمدهــا ســتكون كافيــة لدعــم تشــغيل املشــروع بكفــاءة، كمــا ال توجــد ضمانــات بعــدم حــدوث أي خلــل أو توقــف أو انقطــاع مفاجــئ فــي العمــل أثنــاء فتـــرة تأهيــل وتشــغيل 
 للتكاليــف املقــدرة للمشــروع أو فــي حــال عــدم تحقيــق الربحيــة املرجــوة مــن إعــادة تأهيــل املشــروع، فــإن 

ً
املشــروع. وإذا لــم تتمكــن الشــركة مــن تنفيــذ خطــط إعــادة التأهيــل وفقــا
ذلــك ســيؤثر علــى نتائــج أعمــال الشــركة وربحيتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

املخاطر املتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية 2-1-2

تعتمــد قــدرة الشــركة فــي زيــادة إيراداتهــا وتحســين ربحيتهــا علــى مــدى التنفيــذ الفّعــال لخطــط أعمالهــا وتحقيقهــا الســتراتيجيتها بنجــاح علــى ســبيل املثــال ال الحصــر، تنفيــذ 
مشــاريعها املســتقبلية. إن قــدرة الشــركة علــى التوســع فــي أعمالهــا فــي املســتقبل تعتمــد علــى قدرتهــا علــى مواصلــة تنفيــذ وتحســين نظــم املعلومــات التشــغيلية واملاليــة واإلداريــة 
بكفــاءة وفــي الوقــت املناســب ورفــع كفــاءة تشــغيل املطاعــم واملحــالت التــي تقــوم ببيــع منتجــات الشــركة وتســويق منتجاتهــا مــن خــالل التطبيقــات الذكيــة، وقدرتهــا علــى صيانــة 
وتشــغيل أســطولها البحــري بكفــاءة، وتشــغيل مصانعهــا بكفــاءة، وصيانــة وتشــغيل مــزارع األحيــاء املائيــة الخاصــة بهــا واألقفــاص العائمــة بكفــاءة، وكذلــك علــى قدرتهــا علــى زيــادة 
 علــى ذلــك، فــإن أي خطــط توســع فــي األعمــال تعتــزم الشــركة القيــام بهــا فــي املســتقبل ســوف تخضــع للتكاليــف املقــدرة وجــدول 

ً
قواهــا العاملــة وتدريبهــا وتحفيزهــا وإدارتهــا. عــالوة

 للجــدول الزمنــي املحــدد لهــا ووفــق 
ً
التنفيــذ الزمنــي املحــدد لهــا، وقــد تحتــاج الشــركة إلــى تمويــل إضافــي إلنجــاز أي خطــط توســع، وإذا لــم تتمكــن مــن تنفيــذ خطــط التوســع وفقــا

التكاليــف املقــدرة للمشــروع أو فــي حــال عــدم تحقيــق الربحيــة املرجــوة مــن هــذه املشــاريع والــذي قــد يعــود ألســباب مختلفــة بمــا فيهــا تغيــر حالــة الســوق وقــت تنفيــذ هــذه املشــاريع 
 علــى الوضــع التناف�ســي للشــركة، وبالتالــي علــى نتائــج أعمالهــا وربحيتهــا.

ً
أو خلــل فــي دراســة الجــدوى، فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبا

وتخضــع قــدرة الشــركة علــى تنفيــذ اســتراتيجيتها الحاليــة لعوامــل مختلفــة منهــا مــا هــو خــارج عــن ســيطرتها، وليــس هنــاك أي ضمانــات بعــدم حــدوث أي خلــل فــي املــزارع أو انتشــار 
األمــراض امليكروبيــة أثنــاء عمليــة التوســع، أو بــأن املوظفيــن الذيــن تعينهــم الشــركة أو النظــم واإلجــراءات والضوابــط التــي تعتمدهــا ســتكون كافيــة لدعــم النمــو والتوســع 
املســتقبلي وتحقيقهــا الســتراتيجيتها بنجــاح، وفــي حــال إخفــاق الشــركة فــي تنفيــذ أي جــزء مــن اســتراتيجيتها ألي ســبب مــن األســباب، فــإن ذلــك ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري 

علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

مخاطر السيولة 2-1-3

تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة الشــركة علــى مقابلــة التزاماتهــا املتعلقــة باملطلوبــات املاليــة حــال اســتحقاقها، وتتكــون املطلوبــات املاليــة للشــركة مــن قــروض وذمــم دائنــة 
ومصاريــف مســتحقة، وقــد بلــغ معــدل الســيولة للشــركة 0.91 مــرة كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م، و 0.24 مــرة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م، و2.16 مــرة كمــا فــي 31 ديســمبر 
 
ً
2018م، و1.51 مــرة كمــا فــي 30 يونيــو 2019م، وال يوجــد ضمــان علــى قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا فــي مواعيــد االســتحقاق. ويمكــن أن تنتــج مخاطــر الســيولة أيضــا

عــن عــدم املقــدرة علــى بيــع موجــودات ماليــة بســرعة وبمبلــغ يقــارب القيمــة العادلــة لهــا، وال تضمــن الشــركة عــدم وقــوع أيــة أحــداث طارئــة أو مفاجئــة قــد تتطلــب ســيولة فوريــة، 
 علــى أعمــال الشــركة وبالتالــي علــى نتائــج العمليــات التشــغيلية واملاليــة.

ً
ممــا يؤثــر ســلبا

مخاطر اإلئتمان 2-1-4

تنشــأ مخاطــر اإلئتمــان عندمــا يعجــز أحــد األطــراف عــن الوفــاء بالتــزام مالــي معيــن للطــرف اآلخــر وقــد بلــغ رصيــد الذمــم املدينــة ورصيــد مدينــون وأرصــدة مدينــة أخــرى كمــا فــي 
2019/09/30م حوالــي )1.6( مليــون ريــال، و)13.7( مليــون ريــال علــى التوالــي. وقــد تواجــه الشــركة مخاطــر اإلئتمــان فــي عــدة حــاالت مؤقتــة أو دائمــة منهــا وجــود أرصــدة مدينــة 



6

مــن العمــالء، وفشــل أطــراف أخــرى دائنــة بالوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الشــركة، وغيرهــا.
 توقــع قدرتهــم املســتقبلية بااللتــزام بشــكل دقيــق. وفــي حالــة 

ً
ال تســتطيع الشــركة ضمــان عــدم فشــل األطــراف التــي تتعامــل معهــم فــي الوفــاء بالتزاماتهــم، وهــي ال تســتطيع أيضــا

 وبشــكل جوهــري علــى الشــركة وعلــى وضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا.
ً
عــدم التــزام الدائنيــن بســداد مســتحقات الشــركة، فســوف يؤثــر ذلــك ســلبا

املخاطر املرتبطة بااللتزامات املحتملة 2-1-5

قــد تنشــأ بعــض االلتزامــات املحتملــة علــى الشــركة، مثــل تكاليــف وأعبــاء القضايــا القانونيــة القائمــة أو املحتملــة، والتكاليــف املتعلقــة بالــزكاة والضرائــب، باإلضافــة إلــى أي 
 علــى الوضــع املالــي للشــركة ومركزهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا 

ً
التزامــات أو تكاليــف أخــرى متعلقــة بنشــاط الشــركة، وفــي حــال تحقــق هــذه االلتزامــات فإنهــا قــد تؤثــر ســلبا

قــة بالدعــاوى القضائيــة" و القســم )2-1-18( "املخاطــر املرتبطــة باســتحقاقات الــزكاة الشــرعية املحتملــة"، فــي هــذه 
ّ
 راجــع القســم ) 10( "املخاطــر املتعل

ً
املســتقبلية. )فضــال

النشــرة(.

مخاطر عدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات 2-1-6

يتعيــن علــى الشــركة الحصــول علــى أو تحديــث التصاريــح والتراخيــص واملوافقــات النظاميــة املختلفــة فيمــا يتعلــق بأنشــطتها واملحافظــة عليهــا، حيــث أنــه لــدى الشــركة تراخيــص 
منتهيــة ولــم تجــدد. وتشــمل هــذه التراخيــص علــى ســبيل املثــال ال الحصــر: التراخيــص الصناعيــة، شــهادات تســجيل الشــركة الصــادرة مــن وزارة التجــارة واالســتثمار وشــهادات 
عضويــة الغرفــة التجاريــة وشــهادات تســجيل العالمــات التجاريــة وشــهادات الســعودة وشــهادات الــزكاة وشــهادة التســجيل فــي ضريبــة القيمــة املضافــة وشــهادات التأمينــات 
 راجــع القســم الفرعــي ) 10-6( "املوافقــات والتراخيــص الحكوميــة" مــن القســم 

ً
االجتماعيــة وشــهادات التســجيل لــدى الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء وملزيــد مــن املعلومــات، فضــال

) 10( "املعلومــات القانونيــة " فــي هــذه النشــرة(.
إن عــدم تمكــن الشــركة مــن تجديــد رخصهــا وتصاريحهــا وشــهاداتها املنتهيــة أو الحصــول علــى أي مــن التراخيــص الالزمــة ألعمالهــا أو إذا تــم تعليــق أو انتهــاء أي مــن تراخيصهــا 
أو إذا تــم تجديــد أي مــن تلــك التراخيــص بشــروط غيــر مناســبة للشــركة، أو فــي حالــة عــدم قــدرة الشــركة الحصــول علــى الرخــص والتصاريــح والشــهادات اإلضافيــة التــي قــد 
طلــب منهــا فــي املســتقبل، فــإن ذلــك قــد يعــرض الشــركة للتوقــف واالمتنــاع عــن القيــام بأعمالهــا كإغــالق للشــركة أو تجميــد جميــع الخدمــات التــي تقدمهــا الجهــات الرقابيــة 

ُ
ت

للشــركة )كتجديــد التراخيــص والشــهادات واســتخراج التأشــيرات ورخــص اإلقامــة ونقــل الكفاالت...الــخ( ممــا ســينتج عنــه تعطــل عمليــات الشــركة وتكبدهــا تكاليــف إضافيــة 
 علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

ً
ممــا ســيؤثر ســلبا

مخاطر االعتماد على املوظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية 2-1-7

تعتمــد الشــركة وخططهــا املســتقبلية للنجــاح علــى خبــرات وكفــاءات إدارتهــا العليــا واملوظفيــن الرئيســيين، وتهــدف الشــركة إلــى اســتقطاب وتوظيــف األشــخاص املؤهليــن لضمــان 
كفــاءة وجــودة األعمــال مــن خــالل اإلدارة الفعالــة والتشــغيل الســليم. وليــس هنــاك مــا يؤكــد بــأن الشــركة ســتتمكن مــن ضمــان اســتمرارية خدمــات موظفيهــا، كذلــك ســتحتاج 
 مــن كبــار التنفيذييــن 

ً
الشــركة إلــى زيــادة رواتــب موظفيهــا لكــي تضمــن بقاءهــم أو الســتقطاب كــوادر جديــدة ذات مؤهــالت وخبــرات مناســبة. وعليــه إذا خســرت الشــركة أيــا

 علــى أعمــال الشــركة 
ً
 جوهريــا

ً
 ســلبيا

ً
أو املوظفيــن املؤهليــن ولــم تتمكــن مــن توظيــف بدائــل بنفــس مســتوى الخبــرة واملؤهــالت وبتكلفــة مناســبة للشــركة فســيكون لذلــك تأثيــرا

وربحيتهــا ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

مخاطر أخطاء املوظفين أو سوء سلوكهم 2-1-8

لــدى الشــركة الئحــة تنظيــم عمــل معتمــدة مــن قبــل مكتــب العمــل برقــم)1000004578( وتاريــخ 2018/02/27م. ال تســتطيع الشــركة أن تضمــن تالفــي ســوء ســلوك املوظفيــن 
أو أخطائهــم كالغــش واألخطــاء املتعمــدة واالختــالس واالحتيــال والســرقة والتزويــر وإســاءة اســتخدام ممتلكاتهــا والتصــرف نيابــة عنهــا دون الحصــول علــى التفويضــات اإلداريــة 
 علــى ســمعة الشــركة. 

ً
املطلوبــة. وبالتالــي قــد يترتــب عــن تلــك التصرفــات تبعــات ومســؤوليات تتحملهــا الشــركة، أو عقوبــات نظاميــة، أو مســؤولية ماليــة ممــا ســوف يؤثــر ســلبا

لــذا فــإن الشــركة ال تســتطيع ضمــان أن ســوء ســلوك موظفيهــا أو أخطائهــم لــن يــؤدي إلــى اإلضــرار بشــكل جوهــري علــى وضعهــا املالــي أو نتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

املخاطر املرتبطة بزيادة مطلوبات الشركة 2-1-9

 علــى الوضــع املالــي العــام للشــركة ومالءتهــا املاليــة، حيــث بلغــت نســبة املطلوبــات 49.29% مــن املوجــودات كمــا فــي تاريــخ 31 
ً
مــن املمكــن أن تشــكل زيــادة مطلوبــات الشــركة خطــرا

ديســمبر 2016م، و39.30% كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م، و60.26% كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م، و67.77% كمــا فــي 30 يونيــو 2019م، وعليــه فــإن زيــادة مطلوبــات الشــركة 
ســتؤدي إلــى التأثيــر علــى مركزهــا املالــي وزيــادة تكاليــف التمويــل، وفــي حــال حــدوث ذلــك، ســيصعب علــى الشــركة الوفــاء بالتزاماتهــا، وســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي علــى أعمــال 

الشــركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

2-1-10 
ً
  املخاطر املرتبطة بتوفر التمويل مستقبال

قــد تحتــاج الشــركة إلــى الحصــول علــى قــروض وتســهيالت بنكيــة لتمويــل خطــط التوســع فــي املســتقبل، ومــن الجديــر بالذكــر، أن الحصــول علــى التمويــل يعتمــد علــى رأس مــال 
الشــركة ومركزهــا املالــي وتدفقاتهــا النقديــة والضمانــات املقدمــة. وال تعطــي الشــركة أي تأكيــد أو ضمــان بشــأن حصولهــا علــى التمويــل املناســب إذا اســتدعت الحاجــة، لذلــك 
فــإن عــدم قــدرة الشــركة علــى الحصــول علــى التمويــل الــذي تحتاجــه مــن جهــات ممولــة، أو تمويــل بشــروط تفضيليــة مقبولــة تتناســب مــع الشــركة، ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى 

أداء الشــركة وعملياتهــا التشــغيلية وخططهــا املســتقبلية.

  املخاطر املتعلقة بالخسائر املتراكمة 2-1-11

 مــع نظــام الشــركات 
ً
بلغــت الخســائر املتراكمــة للشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م مبلــغ 372,299,050 ريــال ســعودي والتــي تمثــل نســبة 70% مــن رأس مــال الشــركة وتمشــيا

 علــى هــذا تــم تعييــن 
ً
اجتمــع مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2016/10/19م وأو�ســى املجلــس بتخفيــض رأس مــال الشــركة إلــى مبلــغ 200 مليــون ريــال ســعودي وإطفــاء الخســائر، بنــاءا

مستشــار مالــي وقانونــي ومراجــع حســابات للقيــام بمهــام إجــراءات تخفيــض رأس املــال.
 للموافقــة علــى تخفيــض رأس املــال وتــم الحصــول عليهــا، ووافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى قــرار التخفيــض وفــق االجتمــاع 

ً
قدمــت الشــركة إلــى هيئــة ســوق املــال طلبــا

الــذي عقــد بتاريــخ 2017/04/19م. 
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وافــق مجلــس اإلدارة فــي إجتماعــه املنعقــد بتاريــخ 24 مايــو 2018م علــى التقــدم إلــى هيئــة الســوق املاليــة بطلــب تخفيــض رأس مــال الشــركة مــن 200,000,000 ريــال ســعودي 
 وبتاريــخ 24 أكتوبــر 2018م تــم تعديــل توصيــة مجلــس إدارة بطلــب تخفيــض رأس مــال الشــركة مــن 200,000,000 ريــال ســعودي 

ً
إلــى98,993,467 ريــال ســعودي. الحقــا

إلــى101,100,000 ريــال ســعودي عــن طريــق إلغــاء 9,890,000 ســهم، حيــث بلغــت الخســائر املتراكمــة كمــا فــي 30 ســبتمر 2018م مبلــغ وقــدره 98,900,000 ريــال ســعودي، 
 
ً
وتمثــل حوالــي 49.49% مــن رأس مــال الشــركة، وبالتالــي فــإن تخفيــض رأس مــال بمقــدار 98,900,000 ريــال ســعودي ســيؤدي إلــى إطفــاء الخســائر املتراكمــة بنفــس القيمــة بنــاءا

علــى هــذا تــم تعييــن مستشــار مالــي وقانونــي ومراجــع حســابات للقيــام بمهــام إجــراءات تخفيــض رأس املــال.
 للموافقــة علــى تخفيــض رأس املــال وتــم الحصــول عليهــا، ووافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى قــرار التخفيــض وفــق االجتمــاع 

ً
قدمــت الشــركة إلــى هيئــة ســوق املــال طلبــا

الــذي عقــد بتاريــخ 2018/12/26م. 
وتجــدر اإلشــارة أنــه فــي تاريــخ 1438/01/23هـــ )املوافــق 2016/10/24م( صــدر قــرار مجلــس الهيئــة رقــم )1-130- 2016( بتعديــل اإلجــراءات والتعليمــات الخاصــة بالشــركات 
املدرجــة أســهمها فــي الســوق التــي بلغــت خســائرها املتراكمــة )50%( فأكثـــر مــن رأس مالهــا فــي ضــوء نظــام الشــركات، وتــم تعديــل مســماها لتصبــح "اإلجــراءات والتعليمــات 
الخاصــة بالشــركات املدرجــة أســهمها فــي الســوق التــي بلغــت خســائرها املتراكمــة )20%( فأكثـــر مــن رأس مالهــا"، وتــم العمــل بهــا ابتــداًء مــن تاريــخ 1438/07/25هـــ )املوافــق 

 ودون تأخيــر بإعــالن مســتقل عنــد بلــوغ خســائرها املتراكمــة )20%( فأكثـــر.
ً
2017/04/22م(، والتــي تنــص علــى أنــه يجــب علــى الشــركة أن تفصــح للجمهــور فــورا

 ودون تأخيــر بإعــالن مســتقل عنــد بلــوغ خســائرها املتراكمــة )50%( أو أكثـــر مــن رأس مالهــا، 
ً
كذلــك تنــص تلــك اإلجــراءات علــى أنــه يجــب علــى الشــركة أن تفصــح للجمهــور فــورا

 ملتطلبــات املــادة 150 مــن نظــام الشــركات، إمــا بزيــادة رأس مــال الشــركة أو خفضــه، أو حــل 
ً
مــع تقديــم توصيــة مــن مجلــس إدارتهــا إلــى الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، تبعــا

الشــركة قبــل األجــل املحــدد فــي نظامهــا األســاس، وفــي حــال انقضــاء الشــركة بموجــب املــادة 150 مــن نظــام الشــركات أو بقــرار  مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، فــإن ذلــك 
ســيؤدي إلــى إلغــاء إدراج أســهم الشــركة فــي الســوق.

ال توجــد أي ضمانــات بعــدم تســجيل الشــركة خســائر إضافيــة. وفــي حــال بلغــت نســبة الخســائر املتراكمــة )20%( أو أكثـــر مــن رأس مــال الشــركة فــإن الشــركة ســتخضع لالئحــة 
الهيئــة الخاصــة "بـــاإلجراءات والتعليمــات الخاصــة بالشــركات املدرجــة أســهمها فــي الســوق التــي بلغــت خســائرها املتراكمــة )20%( فأكثـــر مــن رأس مالهــا". وفــي حــال بلغــت نســبة 
الخســائر املتراكمــة )50%( أو أكثـــر فــإن الشــركة ســتخضع لعــدد مــن املتطلبــات األكثـــر صرامــة، وعلــى وجــه الخصــوص املــادة 150 مــن نظــام الشــركات التــي تلــزم أي مســؤول 
فــي الشــركة أو مراجــع الحســابات فــور علمــه ببلــوغ الخســائر املتراكمــة للشــركة )50%( أو أكثـــر مــن رأس مالهــا بإبــالغ رئيــس مجلــس اإلدارة، وعلــى رئيــس مجلــس اإلدارة إبــالغ 
 مــن تاريــخ علــم املجلــس 

ً
 مــن علمــه بذلــك دعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لالجتمــاع خــالل )45( يومــا

ً
 بذلــك، وعلــى مجلــس اإلدارة خــالل )15( يومــا

ً
أعضــاء املجلــس فــورا

بالخســائر؛ لتقــرر إمــا زيــادة رأس مــال الشــركة أو تخفيضــه إلــى الحــد الــذي تنخفــض معــه نســبة الخســائر إلــى مــا دون نصــف رأس املــال املدفــوع، أو حــل الشــركة قبــل األجــل 
املحــدد فــي النظــام األسا�ســي للشــركة، وســتعد الشــركة منقضيــة بقــوة النظــام إذا لــم تجتمــع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة خــالل املــدة املحــددة أعــاله، أو إذا اجتمعــت وتعــذر 
عليهــا إصــدار قــرار فــي املوضــوع، أو إذا قــررت زيــادة رأس املــال وفــق األوضــاع املقــررة فــي املــادة 150 مــن نظــام الشــركات ولــم يتــم االكتتــاب فــي كل زيــادة رأس املــال خــالل )90( 
 مــن صــدور قــرار الجمعيــة بالزيــادة. وفــي حــال انقضــاء الشــركة بموجــب املــادة 150 مــن نظــام الشــركات أو بقــرار مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى 

ً
يومــا

إيقــاف الشــركة عــن التــداول ومــن ثــم تصفيــة الشــركة.

  املخاطر املتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية املعلومات 2-1-12

تعتمــد الشــركة علــى أنظمــة تقنيــة املعلومــات إلدارة أعمالهــم ومرافقهــم، ممــا يعــرض الشــركة ملخاطــر تعطــل هــذه األنظمــة، كانهيــار النظــام وفشــل أنظمــة الحمايــة أو اختــراق 
أنظمــة الشــركة أوالفيروســات اإللكترونيــة أو األخطــاء البشــرية والكــوارث الطبيعيــة أوالحرائــق أو ألخطــاء االتصــال أو لعــدم توفــر العمالــة املاهــرة الالزمــة لتشــغيل هــذه 
األنظمــة وإدارتهــا، فــإن فشــلت الشــركة فــي الحفــاظ علــى أنظمــة تقنيــة املعلومــات وتطويرهــا أو فــي حــال وجــود أي أعطــال فــي وظائفهــا أو حــدوث عطــل كبيــر أو إخفــاق متكــرر، 

ســيؤثر ذلــك بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا املاليــة والتشــغيلية.

  مخاطر التغيرات في املعايير املحاسبية الهامة واملعايير الجديدة 2-1-13

 )IFRS( للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة 
ً
تــم إعــداد القوائــم املاليــة للشــركة عــن الســنوات املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م و2018م واإليضاحــات املرفقــة بهــا وفقــا

املعتمــدة فــي اململكــة العربيــة الســعودية واملعاييــر واإلصــدارات األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن )SOCPA(، والشــركة ملزمــة فــي هــذه الحالــة 
بتطبيــق التعديــالت أو التغييــرات التــي تطــرأ علــى هــذه املعاييــر مــن وقــت آلخــر. وبالتالــي فــإن أي تغييــرات فــي هــذه املعاييــر أو إلزاميــة تطبيــق بعــض املعاييــر الجديــدة مــن املمكــن 

 علــى القوائــم املاليــة وبالتالــي علــى النتائــج املاليــة للشــركة ومركزهــا املالــي.
ً
أن يؤثــر ســلبا

  املخاطر املرتبطة بمتطلبات التوطين 2-1-14

 باململكــة بحيــث تلتــزم بموجبــه جميــع الشــركات العاملــة فــي اململكــة، بتوظيــف نســبة معينــة مــن املوظفيــن الســعوديين بيــن 
ً
 نظاميــا

ً
يعتبــر االلتــزام بمتطلبــات التوطيــن متطلبــا

 لبرنامــج نطاقــات الصــادر مــن وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، بلغــت نســبة التوطيــن كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة 
ً
مجمــوع موظفيهــا واملحافظــة علــى تلــك النســبة. ووفقــا

 بنســب التوطيــن املطلوبــة، إال أنــه فــي حــال 
ً
)13.08%( وُمصنفــة ضمــن النطــاق األخضــر املرتفــع – متوســطة فئــة)ج( لبرنامــج نطاقــات، وعلــى الرغــم مــن أن الشــركة ملتزمــة حاليــا

عــدم اســتمرارها فــي الحفــاظ علــى هــذه النســب أو فــي حــال قــررت وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة فــرض سياســات توطيــن أكثـــر شــدة فــي املســتقبل ولــم تتمكــن الشــركة مــن 
االلتــزام بمتطلبــات وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى فــرض عقوبــات علــى الشــركة تفرضهــا الجهــات الحكوميــة، كتعليــق طلبــات تأشــيرات العمــل ونقــل 
 راجــع 

ً
الكفالــة للعامليــن غيــر الســعوديين، والتــي ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا. )وملزيــد مــن املعلومــات، فضــال

القســم الفرعــي ) 3-10( "املوظفــون والســعودة" مــن القســم ) 3( "خلفيــة عــن الشــركة وطبيعــة أعمالهــا" فــي هــذه النشــرة(.

  املخاطر املتعلقة باالعتماد على املوظفين غير السعوديين 2-1-15

تشــكل نســبة املوظفيــن غيــر الســعوديين حوالــي )86.92%( مــن إجمالــي املوظفيــن فــي الشــركة، ممــا قــد يؤثــر علــى نتائــج أعمــال الشــركة ووضعهــا املالــي ونتائجهــا التشــغيلية بشــكل 
ســلبي إذا لــم تتمكــن مــن املحافظــة علــى كوادرهــا مــن غيــر الســعوديين أو إيجــاد بــدالء عنهــم بنفــس املهــارات والخبــرات املطلوبــة أو حــدث تغيــر فــي سياســات ولوائــح وزارة العمــل 
نتــج عنهــا زيــادة فــي نســبة ســعودة القطــاع. باإلضافــة إلــى أن اعتمــاد الشــركة علــى نســبة مرتفعــة مــن املوظفيــن غيــر الســعوديين يــؤدي إلــى ارتفــاع الرســوم الحكوميــة التــي تتحملهــا 
 علــى أعمالهــا وأدائهــا املالــي 

ً
الشــركة مقابــل كل موظــف غيــر ســعودي مــن رخــص عمــل وإقامــات، األمــر الــذي يــؤدي إلــى زيــادة فــي تكاليــف الشــركة بشــكل عــام، وبالتالــي يؤثــر ســلبا

ونتائــج عملياتهــا.
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  املخاطر املتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية 2-1-16

قــد يــؤدي أي ضــرر مــن الكــوارث الطبيعيــة يصيــب مرافــق الشــركة مثــل الفيضانــات والــزالزل واألحــداث الطبيعيــة األخــرى، إلــى تكبــد الشــركة تكاليــف كبيــرة وطائلــة. كمــا يؤثــر 
بشــدة علــى قــدرة الشــركة علــى أداء ممارســة عملياتهــم وبالتالــي التقليــل مــن نتائجهــم التشــغيلية. وفــي حالــة حــدوث كــوارث طبيعيــة وإضرارهــا بمرافــق الشــركة، فســيكون لذلــك 

أثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

قة بالدعاوى القضائية 2-1-17
ّ
  املخاطر املتعل

إن الشــركة طــرف فــي دعــاوى قضائيــة مرفوعــة مــن قبلهــا تقــدر بمبلــغ )171,436( ريــال ســعودي، كمــا أن الشــركة طــرف فــي دعــاوى أخــرى مقامــة مــن الغيــر ضــد الشــركة بصفتهــا 
مدعــى عليهــا وقــد بلــغ اجمالــي قيمتهــا )2,717,449( ريــال )يرجــى مراجعــة القســم الفرعــي ) 10-9( "التقا�ســي" مــن القســم رقــم ) 10( "املعلومــات القانونيــة" مــن هــذه النشــرة(. كمــا 
 أو مدعــى عليــه، ومــن شــأن أي نتيجــة ســلبية فيمــا يتعلــق بإجــراءات التقا�ســي واإلجــراءات التنظيميــة 

ً
 فــي دعــاوى قضائيــة أخــرى ســواًء مدعيــا

ً
أن الشــركة قــد تجــد نفســها طرفــا

 علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية. وال تســتطيع الشــركة أن تتوقــع بشــكل دقيــق حجــم تكلفــة الدعــاوى أو اإلجــراءات 
ً
التأثيــر ســلبا

القضائيــة التــي يمكــن أن تقيمهــا أو تقــام ضدهــا فــي املســتقبل أو النتائــج النهائيــة لتلــك الدعــاوى أو األحــكام التــي تصــدر فيهــا ومــا تتضمنــه مــن تعويضــات وجــزاءات. وقــد تشــمل 
هــذه الدعــاوى – علــى ســبيل املثــال ال الحصــر – املســائل الزكويــة والضريبيــة ونظــام العمــل واألخطــاء والشــكاوى واألضــرار األخــرى التــي تنجــم عــن اإلهمــال أو االحتيــال مــن 
 علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا 

ً
قبــل أشــخاص أو مؤسســات بشــكل يكــون خــارج عــن نطــاق ســيطرة الشــركة. وبالتالــي فــإن أي نتائــج ســلبية ملثــل هــذه القضايــا ســتؤثر ســلبا

ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

  املخاطر املرتبطة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة 2-1-18

قامــت الشــركة بتقديــم اإلقــرارات الزكويــة حتــى عــام 2018م، وســددت الــزكاة املســتحقة مــن واقــع اإلقــرارات املقدمــة، وقــد حصلــت علــى شــهادة زكاة حتــى عــام 2017م بالرقــم 
)1040301635( وتاريــخ 1440/06/03هـــ )املوافــق 2019/02/08م( التــي انتهــت مــدة صالحيتهــا فــي 1440/08/25 هـــ )املوافــق 2019/04/30م(،كمــا حصلــت الشــركة علــى 

شــهادة مقيــدة عــن العــام 2018م تنتهــي بتاريــخ 2020/04/30م، وحصلــت الشــركة علــى آخــر ربــط زكــوي نهائــي عــام 2010م. 
بتاريــخ 2019/05/29م وجهــت الشــركة خطــاب لألمانــة العامــة للجــان الضريبيــة يتضمــن اعتراضهــا علــى الربــوط الزكويــة املعدلــة لألعــوام مــن 2011م حتــى 2016م وحتــى 
تاريــخ نشــر هــذه النشــرة لــم يصــدر أي قــرار عــن األمانــة العامــة للجــان الضريبيــة، وقــد بلغــت قيمــة الفروقــات 1.8 مليــون ريــال وقــد قامــت الشــركة بتكويــن مخصــص احتــرازي 
ملواجهــة هــذه الفروقــات. )يرجــى مراجعــة القســم الفرعــي ) 10-7-2( "االلتزامــات املســتمرة حســب متطلبــات الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل" مــن القســم رقــم ) 10( "املعلومــات 

القانونيــة" مــن هــذه النشــرة(.

هــذا وال تســتطيع الشــركة التنبــؤ مــا إذا كانــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ســتقبل اعتراضهــا علــى الربــوط الزكويــة عــن الســنوات املاليــة املذكــورة أعــاله، أو ســتطالبها بدفــع 
 بمطالبــة الشــركة بدفــع مثــل هــذه الفروقــات، و/أو لــم يتــم قبــول االعتراضــات 

ً
 عــن هــذه األعــوام، وإذا مــا قامــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل فعــال

ً
أي فروقــات زكويــة مســتقبال

املقدمــة مــن قبــل الشــركة علــى املطالبــات الزكويــة اإلضافيــة املذكــورة أعــاله، فــإن الشــركة ســتكون ملزمــة بدفــع مبالــغ أكبــر ممــا تــم تخصيصــه للربــوط املذكــورة أعــاله، األمــر 
الــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أربــاح الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

  املخاطر املرتبطة باملعامالت مع األطراف ذات عالقة 2-1-19

تتعامــل الشــركة فــي ســياق أعمالهــا االعتياديــة مــع أطــراف ذوي عالقــة كأعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار املســاهمين، وتمــت املوافقــة علــى شــروط املعامــالت مــع األطــراف ذات 
العالقــة مــن قبــل إدارة الشــركة وبلــغ حجمهــا حوالــي )2,380,164( ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م، فــي حــال لــم تتــم التعامــالت واالتفاقيــات مــع األطــراف ذات 

 علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية. 
ً
العالقــة فــي املســتقبل علــى أســس تجاريــة بحتــة فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبا

  املخاطر املرتبطة باتفاقيات التمويل 2-1-20

 راجــع القســم الفرعــي " 10-8-3" القــروض والتســهيالت االئتمانيــة: مــن القســم 
ً
أبرمــت الشــركة العديــد مــن اتفاقيــات التمويــل والتســهيالت االئتمانيــة مــع البنــوك املعنيــة )فضــال

 باالتفاقيــات املبرمــة، 
ً
) 10( "املعلومــات القانونيــة" مــن هــذه النشــرة (، وال يوجــد ضمــان علــى قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا فــي مواعيــد االســتحقاق ممــا يعــد إخــالال

 علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا 
ً
؛ ممــا يؤثــر ســلبا

ً
وبالتالــي يحــق للبنــوك إلغــاء أو إنهــاء التســهيالت االئتمانيــة ومطالبــة الشــركة بســداد كامــل املديونيــة فــورا

وقدرتهــا علــى االقتــراض والتمويــل وتنفيــذ خططهــا املســتقبلية.

إن التســهيالت والقــروض القائمــة مضمونــة بســند ألمــر مقــدم مــن الشــركة باإلضافــة إلــى رهــن بعــض األرا�ســي اململوكــة للشــركة لهــا، وقــد يطلــب البنــك ضمانــات أخــرى مقابــل 
التســهيالت االئتمانيــة وال تتمكــن الشــركة مــن تقديمهــا، األمــر الــذي ســيجعل الشــركة فــي حالــة إخــالل لبنــود االتفاقيــات؛ وإذا لــم تتمكــن الشــركة مــن الوفــاء بالتزامــات الســداد 
املترتبــة عليهــا بموجــب اتفاقيــات القــروض والتســهيالت االئتمانيــة، أو لــم تتمكــن مــن تقديــم أي ضمانــات أخــرى قــد تطلبهــا البنــوك، أو أخلــت فــي املســتقبل بــأي مــن االلتزامــات 
أو التعهــدات الخاصــة بالديــون املترتبــة عليهــا، فقــد تطلــب الجهــات املقرضــة ســداد الديــن علــى الفــور وتحصيــل الضمانــات املقدمــة مــن الشــركة. وفــي هــذه الحالــة، ال يوجــد 
ضمــان بــأن الشــركة ســتتمكن مــن الحصــول علــى مصــادر تمويــل بديلــة كافيــة للوفــاء بســداد تلــك الديــون. وســيكون ألي مــن هــذه العوامــل تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال 

الشــركة ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

  املخاطر املرتبطة بحماية االسم التجاري وحقوق امللكية الفكرية للشركة 2-1-21

بيــن  فــي الســوق   
ً
 واضحــا

ً
فــي شــعارها، والــذي يدعــم أعمالهــا ومركزهــا التناف�ســي، ويمنحهــا تميــزا الــذي ينعكــس  فــي تســويق خدماتهــا ومنتجاتهــا علــى اســمها  تعتمــد الشــركة 

العمــالء. وقــد تــم تســجيلها لــدى وزارة التجــارة واالســتثمار مــع تصميــم فنــي كشــعار يعكــس اســمها التجــاري بتاريــخ 1436/05/18هـــ ) املوافــق 2015/03/09م( تحــت رقــم 
، راجــع القســم "العالمــات التجاريــة" بهــذه النشــرة( و لــدى الشــركة أنشــطة أخــرى غيــر مشــمولة 

ً
1436002433 )ملزيــد مــن املعلومــات حــول العالمــة التجاريــة للشــركة، فضــال

باملنتجــات التــي تغطيهــا العالمــة التجاريــة املســجلة كأنشــطة اســتزراع الســمك والروبيــان والتــي تســتدعي تســجيل نفــس العالمــة لــدى وزارة التجــارة واالســتثمار بالفئــة رقــم )31( 
التــي لهــا عالقــة بالحيوانــات الحيــة. إن أي إخــالل بحقــوق امللكيــة الفكريــة أو اســتخدام غيــر مشــروع للعالمــات التجاريــة للشــركة ســيؤدي إلــى التأثيــر علــى ســمعة الشــركة ورفــع 
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دعــاوى قضائيــة ومطالبــات أمــام املحاكــم املختصــة لحمايــة هــذه الحقــوق. وهــي عمليــة مكلفــة وتحتــاج إلــى وقــت وجهــد كبيــر مــن قبــل اإلدارة. وفــي حــال مــا إذا فشــلت الشــركة 
 علــى أعمــال الشــركة 

ً
 علــى قيمتهــا، ممــا ينعكــس ســلبا

ً
فــي حمايــة عالمتهــا التجاريــة بشــكل فعــال عنــد تجديــد شــهادة التســجيل أو تتبــع العالمــات املشــابهة، فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبا

ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

  املخاطر املرتبطة بالتغطية التأمينية 2-1-22

تحتفــظ الشــركة بأنــواع مختلفــة مــن وثائــق التأميــن لتغطيــة أعمالهــا وأصولهــا، غيــر أنــه قــد ال يكــون لــدى الشــركة جميــع الوثائــق التأمينيــة االختياريــة املهمــة ألعمالهــا وأصولهــا، 
أو ال يكــون لديهــا الغطــاء التأمينــي الكافــي فــي كل الحــاالت، أو أنــه ال يغطــي جميــع املخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة. كمــا أنــه مــن املمكــن أن تقــع أحــداث فــي املســتقبل ال 
تكــون الشــركة مؤمنــة ضدهــا بشــكل يغطــي الخســائر املحتملــة، أو قــد ال تكــون مؤمنــة ضدهــا علــى اإلطــالق. وال يوجــد أي ضمــان أن وثائــق التأميــن الخاصــة بالشــركة ســتظل 
 مــن هــذه األحــداث أو الظــروف أو وقــوع حــدث غيــر مؤمــن عليــه للشــركة ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري 

ً
، أو ســتظل متاحــة علــى اإلطــالق. فــإن أيــا

ً
متاحــة بشــروط مقبولــة تجاريــا

علــى أعمــال وأصــول الشــركة وأوضاعهــا املاليــة ونتائــج أعمالهــا وأصولهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية )وملزيــد مــن التفاصيــل حــول وثائــق التأميــن، يرجــى مراجعــة القســم ) 11-10( 
)"التأميــن"(.

ال يوجــد لــدى الشــركة وثيقــة تأميــن ضــد املخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا مكاتــب الشــركة ومنشــاتها الصناعيــة ومســتودعاتها ومزارعهــا ومحالتهــا التجاريــة ولــم تؤمــن حمايــة أفضــل 
لهــا وملحتوياتهــا مــن األخطــار أو األضــرار التــي قــد تنتــج عــن أخطــار الحريــق أو الســطو أو الكــوارث الطبيعيــة، أو تلــك الناتجــة عــن طفــح أو انفجــار خزانــات أو أجهــزة أو أنابيــب 
امليــاه إلــخ. وفــي حــال لــم تتوفــر التغطيــة التأمينيــة الكافيــة لحــادث مــا، فقــد تفقــد الشــركة رأس املــال املســتثمر فــي أي ممتلــكات تضــررت أو دمــرت وقــد تخســر كذلــك اإليــرادات 
املســتقبلية املتوقعــة مــن تلــك املمتلــكات، وقــد تتعــرض فــي بعــض الحــاالت اللتزامــات ماليــة تتعلــق بامللكيــة املتضــررة، وســيكون ألي مــن هــذه الحــوادث تأثيــر ســلبي علــى األعمــال 

املســتقبلية للشــركة ومنشــآتها التابعــة وطاقتهــا اإلنتاجيــة.

  املخاطر املتعلقة بالتشغيل والتوقف غير املتوقع لألعمال 2-1-23

تعتمــد الشــركة فــي اســتمرار عملياتهــا علــى ســير وفعاليــة تســويق وبيــع منتجــات الجملــة والتجزئــه وقدرتهــا علــى صيانــة وتشــغيل أســطولها البحــري بكفــاءة، وتشــغيل مصانعهــا 
بكفــاءة، وصيانــة وتشــغيل مــزارع األحيــاء املائيــة الخاصــة بهــا واألقفــاص العائمــة بكفــاءة، وتعتبــر عرضــة ملخاطــر تشــغيلية كبيــرة نتيجــة لعــدة عوامــل بمــا فــي ذلــك الكــوارث 
الطبيعيــة واألعطــال املفاجئــة باملعــدات الرئيســة وقصــور أداء أو توقــف املعــدات وأجهــزة الحاســب اآللــي أو توقــف إمــداد الطاقــة والكهربــاء، وقــد تتســبب تلــك املخاطــر فــي 
إلحــاق ضــرر كبيــر بمرافــق املنشــآت الصناعيــة أو القــوة العاملــة بهــا، أو تتســبب فــي تعطــل عمليــة اإلنتــاج وقــدرة الشــركة علــى تســليم منتجاتهــا، أو قــد يترتــب عليهــا تكبــد الشــركة 

لخســائر، وبالتالــي التأثيــر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

مخاطر املتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة واملواصفات املطلوبة من قبل العمالء 2-1-24

تســعى الشــركة إلــى املحافظــة علــى رضــا عمالئهــا مــن خــالل االســتمرار فــي تقديــم نفــس مســتوى جــودة منتجاتهــا، ولكــن عــدم القــدرة علــى االســتمرار بتقديــم املنتجــات بنفــس 
 علــى ســمعة الشــركة لــدى عمالئهــا وبالتالــي العــزوف عــن التعامــل معهــا، ممــا يؤثــر بشــكل ســلبي علــى مبيعــات الشــركة وبالتالــي علــى نتائــج 

ً
مســتوى الجــودة ســوف يؤثــر ســلبا

العمليــات التشــغيلية واملاليــة.

  املخاطر املتعلقة بعدم قدرة الشركة على مواكبة التطورات التقنية 2-1-25

تســتخدم الشــركة تقنيــات ونظــم متطــورة ومكلفــة لحفــظ ونقــل وتســويق منتجاتهــا، وملواكبــة التطــور فــي بيــع وتســويق األســماك والروبيــان واملنتجــات البحريــة األخــرى يجــب 
إجــراء تحســينات متكــررة علــى املنتجــات واســتخدام التقنيــات املتطــورة. وال تضمــن الشــركة قدرتهــا علــى ســرعة توفيــر التقنيــات الجديــدة وتطبيــق األنظمــة الخاصــة بهــا علــى 
منتجاتهــا فــي الوقــت والشــكل املناســب كمــا أنهــا ســتتكبد تكاليــف عاليــة فــي هــذا املجــال ممــا ســيؤثر علــى إنتــاج املنتجــات املطلوبــة مــن عمالئهــا فــي املواعيــد املحــددة، وســيكون 

لذلــك أثــر ســلبي علــى نتائــج عملياتهــا وأدائهمــا املالــي والتشــغيلي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

  املخاطر البيئية 2-1-26

تتحكــم الظــروف البيئيــة بشــكل أسا�ســي فــي أعمــال الشــركة بســبب تأثيرهــا املباشــر علــى األحيــاء املائيــة. وفيمــا يلــي بعــض العوامــل البيئيــة التــي مــن املمكــن –فــي حــال حدوثهــا- أن 
 علــى عمليــات الشــركة ومبيعاتهــا وربيحيتهــا ومركزهــا املالــي:

ً
تؤثــر ســلبا

التلوث

يــؤدي التلــوث إلــى اإلضــرار باملخــزون البحــري مــن األســماك والقشــريات واألحيــاء املائيــة بشــكل عــام. وينتــج التلــوث نتيجــة رمــي املصانــع نفاياتهــا الســامة فــي ميــاه البحــر بــدون 
معالجــة أو التســرب النفطــي أو الكيميائــي مــن البواخــر التــي تقــل هــذه املــواد، أو نتيجــة تراكــم مكبــات النفايــات علــى مقربــة مــن الشــواطئ أو توجيــه ميــاه الصــرف الصحــي 
إلــى البحــار، أو نتيجــة ألســباب أخــرى تــؤدي فــي محصلتهــا إلــى شــح املســاحات التــي مــن املمكــن لألحيــاء البحريــة العيــش فيهــا. إن انخفــاض كميــة األحيــاء البحريــة نتيجــة التلــوث 
ســيؤدي إلــى انخفــاض الكميــات التــي يتــم صيدهــا ومــن ثــم انخفــاض الكميــات املتاحــة للبيــع وارتفــاع تكلفــة الكميــات بســبب شــحها وبســبب توزيــع كلفــة الصيــد وتشــغيل 
القــوارب علــى كميــات أقــل مــن الصيــد. وســيؤدي هــذا إلــى صعوبــة رفــع أســعار البيــع وربمــا البيــع بأســعار قريبــة مــن التكلفــة وبالتالــي انخفــاض الربحيــة أو تحقيــق خســائر 
وتدفقــات نقديــة ضئيلــة أو ســالبة، كمــا أن امتــالك مخــزون أطعمــة بحريــة عالــي التكلفــة يحمــل مخاطــر عــدم القــدرة علــى بيعــه وبالتالــي بقــاء املخــزون عنــد مســتويات تكلفــة 

.
ً
عاليــة وتجميــد جــزء مــن رأس املــال العامــل للشــركة والحــد مــن قدرتهــا علــى النمــو التشــغيلي مســتقبال

وقــد قــد قامــت بإنشــاء مزرعــة الروبيــان الحاليــة بمدينــة الحريضــة بمنطقــة عســير )مزرعــة البحــر األحمــر( حيــث ســيتم اســتخدام متحصــالت الطــرح فــي تمويــل إعــادة تأهيــل 
وتشــغيل هــذه املزرعــة، وكذلــك قــد قامــت الشــركة بإنشــاء مزرعــة عمــق، فــي مناطــق بعيــدة عــن أي تلــوث نفطــي أو كيميائــي أو بيولوجــي أو ناتــج عــن تســرب مــن البواخــر أو ميــاه 
 بســبب حساســية الروبيــان املســتزرع 

ً
الصــرف الصحــي حيــث تقــع تلــك املنشــآت بعيــدة عــن أي مصانــع أو منشــآت بتروليــة أو تجمعــات ســكنية كبيــرة. ويعتبــر هــذا اإلجــراء وقائيــا

الشــديدة للملوثــات، واليوجــد ضمــان بقــدرة الشــركة علــى توفيــر البيئــة املالئمــة لهــذه املزرعــة، كمــا صــدر املرســوم امللكــي رقــم م/34 بتاريــخ 1422/07/28ه والــذي يق�ســي 
باملوافقــة علــى النظــام العــام للبيئــة الــذي تنــص املــادة الرابعــة منــه علــى أن كل جهــة عامــة اتخــاذ اإلجــراءات التــي تكفــل تطبيــق القواعــد الــواردة فــي النظــام علــى مشــروعاتها أو 

املشــروعات التــي تخضــع إلشــرافها، أو تقــوم بترخيصهــا والتأكــد مــن االلتــزام باألنظمــة واملقاييــس واملعاييــر البيئيــة املبنيــة فــي اللوائــح التنفيذيــة للنظــام.
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ردم الشواطئ

 
ًً
تقــوم عــدد مــن مشــاريع التطويــر العقــاري واملشــاريع البلديــة علــى ردم الشــواطئ بهــدف زيــادة طــول األرا�ســي الســاحلية أو إنشــاء عــدد مــن املشــاريع العمرانيــة علــى مــا كان ســابقا

شــواطئ بحريــة. وقــد درجــت فــي اآلونــة األخيــرة ظاهــرة ردم مســاحات كبيــرة مــن ميــاه الخليــج العربــي والبحــر األحمــر بهــدف إنشــاء مشــاريع ســياحية وســكنية. إن عمليــة الــردم 
تلــك تــؤدي إلــى تدميــر الشــعب املرجانيــة والنباتــات البحريــة التــي تكــون مصــدر غــذاء أسا�ســي لعــدد كبيــر مــن األحيــاء البحريــة. كمــا تــؤدي عمليــة الــردم إلــى تقليــص مســاحة امليــاه 
الضحلــة التــي تعتبــر املــكان األمثــل لتكاثــر األســماك واألحيــاء البحريــة؛ فبعــض األســماك والروبيــان تقــوم بوضــع بيضهــا فــي امليــاه الضحلــة بيــن الصخــور والشــعب املرجانيــة 
وأشــجار املانجــروف، ومــع تقلــص امليــاه الصالحــة للتكاثــر، تضطــر إلــى الهجــرة أو وضــع بيضهــا فــي امليــاه العميقــة، وبســبب عــدم قــدرة بعــض األحيــاء البحريــة علــى الغــوص إلــى 
 فــي الثــروة الســمكية واحتماليــة انقــراض أنــواع 

ً
تلــك األعمــاق وتحمــل درجــات الحــرارة املنخفضــة، يفشــل بعضهــا فــي وضــع بيضــة بالشــكل األمثــل. وتكــون املحصلــة انخفاضــا

منهــا. ويــؤدي ذلــك إلــى انخفــاض الكميــات املتاحــة للبيــع مــن قبــل الشــركة وارتفــاع تكلفــة تلــك الكميــات بســبب شــحها وبســبب توزيــع كلفــة الصيــد وتشــغيل القــوارب علــى كميــات 
أقــل مــن الصيــد. وســيؤدي هــذا إلــى صعوبــة رفــع أســعار البيــع وربمــا البيــع بأســعار قريبــة مــن التكلفــة وبالتالــي انخفــاض الربحيــة أو تحقيــق خســائر وتدفقــات نقديــة ضئيلــة 
أو ســالبة. كمــا أن امتــالك مخــزون أطعمــة بحريــة عالــي التكلفــة يحمــل مخاطــر عــدم القــدرة علــى بيعــه وبالتالــي بقــاء املخــزون عنــد مســتويات تكلفــة عاليــة وتجميــد جــزء مــن 
 بســبب عــدم مناســبته للبيــع وبالتالــي 

ً
، وربمــا شــطب ذلــك املخــزون مــن ســجالت الشــركة مســتقبال

ً
رأس املــال العامــل للشــركة والحــد مــن قدراتهــا علــى النمــو التشــغيلي مســتقبال

تحقيــق خســائر مــن هــذا اإلجــراء.

الصيد الجائر

إن زيــادة التعــداد الســكاني علــى مــر الســنين، وتحــول الــذوق العــام للمســتهلكين إلــى التركيــز علــى تنــاول األحيــاء البحريــة للتخفيــف مــن أكل اللحــوم الحمــراء لدواعــي صحيــة، أدى 
إلــى زيــادة الطلــب علــى األطعمــة البحريــة، وفــي حــال زيــادة الطلــب بشــكل أكثـــر مــن املعــروض، فــإن ذلــك يزيــد مــن احتماليــة الصيــد الجائــر، ممــا قــد يــؤدي إلــى نضــوب املخــزون 
البحــري مــن األحيــاء البحريــة بشــكل عــام، وقــد انتشــر اســتخدام أســلوب الصيــد بالجــرف )شــباك الجــر لصيــد األســماك القاعيــة( حيــث يقــوم قــارب الصيــد بإنــزال الشــباك 
إلــى قــاع البحــر وجــره لجــرف املناطــق التــي يعتقــد أنهــا تحتــوي علــى األســماك أو الروبيــان أو األحيــاء البحريــة األخــرى املســتهلكة. وبالرغــم مــن قــدرة هــذا األســلوب املتبــع علــى 
 فــي الحيــاة 

ً
الصيــد بكميــات تجاريــة، إال أنــه يقــوم بجــرف الشــعب املرجانيــة والكائنــات البحريــة التــي تعيــش فــي القــاع، وتكــون املحصلــة أن عمليــة الصيــد قــد خلفــت أضــرارا

 فــي حــال قــام الصيــادون باســتخدام شــباك صغيــرة ومتعــددة 
ً
 علــى التكاثــر مــن جديــد. كمــا يمكــن أن يكــون الصيــد جائــرا

ً
البحريــة وأثــرت علــى قــدر ة األحيــاء البحريــة عمومــا

، وبشــح األســماك الصغيــرة يقــل 
ً
الطبقــات، ففــي حيــن تســاعد هــذه األنــواع مــن الشــباك علــى وزيــادة كميــة الســمك املصطــاد، إال أنهــا تقــوم باصطيــاد األســماك الصغيــرة أيضــا

عــدد األســماك التــي تصــل إلــى مرحلــة القــدرة علــى التكاثــر وبالتالــي انخفــاض نســبة التكاثــر وباملحصلــة ينخفــض مخــزون األحيــاء البحريــة فــي امليــاه. وســيؤدي ذلــك إلــى انخفــاض 
الكميــات املتاحــة للبيــع مــن قبــل الشــركة وارتفــاع تكلفــة الكميــات بســبب شــحها وبســبب توزيــع كلفــة الصيــد وتشــغيل القــوارب علــى كميــات أقــل مــن الصيــد. وســيؤدي هــذا إلــى 
صعوبــة رفــع أســعار البيــع وربمــا البيــع بأســعار قريبــة مــن التكلفــة وبالتالــي انخفــاض الربحيــة أو تحقيــق خســائر وتدفقــات نقديــة ضئيلــة أو ســالبة. كمــا أن امتــالك مخــزون 
أطعمــة بحريــة عالــي التكلفــة يحمــل مخاطــر عــدم القــدرة علــى بيعــه وبالتالــي بقــاء املخــزون عنــد مســتويات تكلفــة عاليــة وتجميــد جــزء مــن رأس املــال العامــل للشــركة والحــد 
 بســبب عــدم مناســبته للبيــع وبالتالــي تحقيــق خســائر مــن هــذا اإلجــراء.

ً
، وربمــا شــطب ذلــك املخــزون مــن ســجالت الشــركة مســتقبال

ً
مــن قدرتهــا علــى النمــو التشــغيلي مســتقبال

املناخ

تؤثــر درجــات الحــرارة بشــكل أسا�ســي علــى األســماك والقشــريات التــي تعيــش فــي ميــاه الخليــج العربــي والبحــر األحمــر. وتحتــاج تلــك الكائنــات إلــى درجــة حــرارة ال تقــل عــن 18 
درجــة مئويــة وال تزيــد علــى 35 درجــة مئويــة لتتمكــن مــن النمــو والحيــاة. وتؤثــر موجــات البــرد القــارص أو الحــرارة املرتفعــة علــى قــدرة هــذه الكائنــات علــى الحيــاة والتكاثــر. لــذا 
 علــى قــدرة األحيــاء علــى التكاثــر والنمــو وبالتالــي انخفــاض كميــة األحيــاء البحريــة املتوفــرة للصيــد. وســيؤدي ذلــك إلــى 

ً
فــإن أي تغيــر مفاجــئ فــي الظــروف املناخيــة قــد تؤثــر ســلبا

انخفــاض الكميــات املتاحــة للبيــع مــن قبــل الشــركة وارتفــاع تكلفــة تلــك الكميــات بســبب شــحها وبســبب توزيــع كلفــة الصيــد وتشــغيل القــوارب علــى كميــات أقــل مــن الصيــد.
وســيؤدي هذا إلى صعوبة رفع األســعار وربما البيع بأســعار قريبة من التكلفة وبالتالي انخفاض الربحية أو تحقيق خســائر وتدفقات نقدية ضئيلة أو ســالبة. كما أن امتالك 
مخــزون أطعمــة بحريــة عالــي التكلفــة يحمــل مخاطــر عــدم القــدرة علــى بيعــه وبالتالــي بقــاء واملخــزون عنــد مســتويات تكلفــة عاليــة وتجميــد جــزء مــن رأس املــال العامــل للشــركة 
 بســبب عــدم مناســبته للبيــع وبالتالــي تحقيــق خســائر مــن هــذا 

ً
، وربمــا شــطب ذلــك املخــزون مــن ســجالت الشــركة مســتقبال

ً
والحــد مــن قدرتهــا علــى النمــو التشــغيلي مســتقبال

اإلجراء.

  املخاطر املتعلقة باألمراض 2-1-27

هنــاك الكثيــر مــن األمــراض التــي مــن املمكــن أن تتعــرض لهــا مــزارع األســماك أو الروبيــان، وقــد ســبق وأن تعرضــت مزرعــة الحريضــة إلصابــة فيروســية بفيــروس البقعــة 
البيضــاء، وقــد يــؤدي إصابــة تلــك املــزارع باألمــراض إلــى تأثيــر ســلبي فــي األداء املالــي والوضــع التناف�ســي ملشــغليها، وتعتبــر مزرعــة الروبيــان واألســماك فــي الحريضــة – منطقــة عســير 

عرضــة ملخاطــر األمــراض الــواردة أدنــاه ومــن أهــم تلــك األمــراض:

األمراض الطفيلية

وهنــاك نوعــان أساســيان مــن األمــراض الطفيليــة: األوليــات )مثــل الهديبــات والســوطيات والبوغيــات( والديــدان )مثــل الديــدان املفلطحــة واالســطزتنية والشــريطية وشــوكية 
الــرأس( الــذي يــؤدي اإلصابــة بهــا إلــى النفــوق إذا لــم تعالــج وقتهــا.

األمراض البكتيرية 

تتعــرف األســماك والقشــريات إلــى عــدد مــن األمــراض البكتيريــة، وتكــون اإلصابــة إمــا داخليــة أو خارجيــة. كمــا تكــون البكتيريــا إمــا ســالبة الجــرام أو موجبــة الجــرام. وتعتبــر 
اإلصابــة ببكتيريــا ســالبة أكثـــر شــيوعا بيــن األســماك الــذي يــؤدي اإلصابــة بهــا إلــى النفــوق إذا لــم تعالــج وقتهــا.

األمراض الفطرية 

 على الجلد أو تلف البيض ثم النفوق إذا لم تعالج في وقتها.
ً
هناك بعض الفطريات التي تصيب األجزاء الخارجية من الكائن املائي مما يسبب أضرارا
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األمراض الفيروسية

. ويعتبــر اإلشــراف واملراقبــة الجيــدة همــا الســبيلين املتوافريــن للتأكــد مــن عــدم 
ً
ويعتبــر اإلصابــة بأمــراض فيروســية هــو األخطــر بيــن جميــع األمــراض إذ أن عالجهــا صعــب جــدا

دخــول أي مســبب ناقــل للفيــروس إلــى مــزارع الروبيــان واألســماك.

أمراض أخرى

يتســبب عــدم حصــول األســماك والقشــريات علــى الغــذاء الكامــل إلــى ضعفهــا أو نفوقهــا أو عــدم قدرتهــا علــى مقاومــة األمــراض. كمــا أن التغيــر فــي الخــواص الكيميائيــة للميــاه أو 
ارتفــاع درجــات الحــرارة قــد تــؤدي إلــى إصابــة األســماك والقشــريات بأمــراض تقلــل مــن فــرص قدرتهــا علــى النمــو والحيــاة.

  املخاطر املتعلقة بتغير أسعار املواد األولية الرئيسية 2-1-28

 ،
ً
تقــوم الشــركة بتصنيــع جــزء مــن حاجتهــا مــن املــواد األوليــة كصناديــق البولســترين والثلــج لنقــل املنتجــات حيــث أن التراخيــص الصناعيــة منتهيــة كمــا أن املصانــع متوقفــة حاليــا

 راجــع القســم الفرعــي ) 10-6( " املوافقــات والتراخيــص الحكوميــة" مــن القســم ) 10( "املعلومــات القانونيــة " فــي هــذه النشــرة(. إال أن الشــركة تقــوم بشــراء الكثيــر مــن 
ً
فضــال

املــواد األوليــة األخــرى مثــل األســماك الطازجــة والروبيــان )شــراء محلــي أو مســتورد( وأعــالف الروبيــان ومــواد التجهيــز واملعالجــة ملنتجــات القيمــة املضافــة وغيرهــا. إن أســعار 
 عنــد ازديــاد أســعار املــواد الخــام خاصــة فــي حالــة عــدم قــدرة الشــركة علــى تغطيــة تلــك 

ً
الكثيــر مــن املــواد األوليــة متقلبــة لحــد كبيــر. إن نتائــج عمليــات الشــركة ســتتأثر ســلبا

الزيــادة عــن طريــق خفــض التكاليــف التشــغيليه األخــرى أو رفــع أســعار بيــع منتجاتهــا، ممــا قــد ينتــج عنــه تحقيــق أربــاح أقــل أو حتــى خســائر وتدفقــات نقديــة تشــغيلية أو ســالبة 
تــؤدي فــي النهايــة إلــى ضعــف قــدرة الشــركة علــى التوســع وزيــادة املبيعــات.

  مخاطر اعتماد الشركة على استئجار األصول في عملياتها 2-1-29

 راجــع القســم الفرعــي ) 10-8-2( " عقــود وتعامــالت 
ً
 مــن تملكهــا وملزيــد مــن املعلومــات، فضــال

ً
تعتمــد الشــركة فــي بعــض عملياتهــا التشــغيلية علــى اســتئجار األصــول واملمتلــكات بــدال

ذات صلــة باألصــول العقاريــة" مــن القســم ) 10( " املعلومــات القانونيــة" فــي هــذه النشــرة(. فهــي تقــوم علــى ســبيل املثــال ال الحصــر باســتئجار محــالت الفــروع واألرا�ســي إلقامــة 
مشــاريع الســتزراع األحيــاء املائيــة. وفــي حــال لــم تتمكــن الشــركة مــن تجديــد عقــود االســتئجار ألي ســبب مــن األســباب، أو تغيــرت شــروط عقــود االســتئجار الحاليــة بشــكل يتعــارض 
مــع مصلحــة الشــركة بحيــث ال تســتطيع الشــركة مزاولــة عملهــا بالشــكل الطبيعــي أو األمثــل، أو فــي حالــة عــدم رغبــة مــالك تلــك األصــول تجديــد العقــود مــن طرفهــم، فــإن ذلــك قــد 
يؤدي إلى عدم قدرة الشركة على مزاولة أعمالها بالشكل الطبيعي وقد يؤدي إلى توقف بعض عمليات الشركة التشغيلية وانخفاض مبيعاتها وقدرتها على توليد تدفقات نقدية 

 راجــع القســم الفرعــي ) 10-8-2( "عقــود وتعامــالت ذات صلــة باألصــول العقاريــة" مــن القســم ) 10( "املعلومــات القانونيــة" مــن هــذه النشــرة.
ً
تشــغيلية موجبــة )فضــال

  توقف أونقص استغالل الطاقة التصنيعية للشركة 2-1-30

تمتلــك الشــركة وتشــغل عــدد ثــالث مــن املصانــع فــي كل مــن مدينــة الدمــام والريــاض وجــدة وجــازان ملعالجــة وتصنيــع األطعمــة البحريــة وعلــب البولســترين والثلــج. وقــد أظهــرت 
البيانــات التاريخيــة توقــف هــذه املصانــع بســبب حاجتهــا للتطويــر. وفــي حالــة قيــام الشــركة بتطويــر هــذه املصانــع عــن طريــق اإلنفــاق الرأســمالي مــع اســتمرار توقــف هــذه املصانــع 
 فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى ارتفــاع تكلفــة اإلنتــاج بســبب ارتفــاع تكاليــف االســتهالك املحملــة علــى حجــم إنتــاج أقــل، 

ً
أو ضعــف اســتغالل الطاقــة التصنيعيــة لهــذه املصانــع مســتقبال

وانخفــاض فــي مســتوى فعاليــة اإلنتــاج، وســيكون لذلــك أثــر ســلبي علــى نتائــج عملياتهــا وأدائهمــا املالــي والتشــغيلي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع 2-2

املخاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة  2-2-1

يعتمــد األداء املســتقبلي املتوقــع للشــركة علــى عــدد مــن العوامــل التــي تتعلــق باألوضــاع االقتصاديــة فــي اململكــة بشــكل عــام وتشــمل علــى ســبيل املثــال ال الحصــر، عوامــل 
التضخــم ونمــو الناتــج املحلــي ومتوســط دخــل الفــرد ونحــو ذلــك. حيــث أن ايــرادات الشــركة تعتمــد علــى الســوق املحلــي فــي الوقــت الحالــي. ويعتمــد اقتصــاد اململكــة الكلــي 
والجزئــي بشــكل أسا�ســي علــى النفــط والصناعــات النفطيــة والتــي ال تــزال تســيطر علــى حصــة كبيــرة مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي، وعليــه فــإن أي تقلبــات غيــر مواتيــة تحــدث فــي 
 علــى أداء 

ً
أســعار النفــط ســيكون لهــا أثرهــا املباشــر والجوهــري علــى خطــط ونمــو اقتصــاد اململكــة بشــكل عــام وعلــى معــدالت اإلنفــاق الحكومــي، والــذي مــن شــأنه التأثيــر ســلبا

الشــركة املالــي.
كمــا يعتمــد اســتمرار نمــو اقتصــاد اململكــة علــى عــدة عوامــل أخــرى بمــا فيهــا اســتمرار النمــو الســكاني واســتثمارات القطاعيــن الحكومــي والخــاص فــي البنيــة التحتيــة، لــذا فــإن أي 

تغييــر ســلبي فــي أي مــن هــذه العوامــل ســيكون لــه تأثيــر كبيــر علــى االقتصــاد وبالتالــي ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائجهــا املاليــة وتوقعاتهــا املســتقبلية.

املخاطر املتعلقة بعدم االستقرار السيا�شي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط 2-2-2

تعانــي العديــد مــن دول منطقــة الشــرق األوســط مــن عــدم االســتقرار السيا�ســي أو األمنــي فــي الوقــت الحاضــر. وال يوجــد ضمانــات بــأن الظــروف االقتصاديــة والسياســية فــي تلــك 
البلــدان أو أي بلــدان أخــرى لــن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

البيئة التنافسية 2-2-3

تعمــل الشــركة فــي بيئــة تنافســية قويــة، وال يوجــد ضمــان باســتمرار قــدرة الشــركة علــى املنافســة بشــكل فّعــال مــع الشــركات األخــرى فــي الســوق، كمــا تؤثــر سياســات تســعير 
مناف�ســي الشــركة، وزيــادة املعــروض مــن املنافســين وتقديــم خدمــات تنافســية بشــكل كبيــر علــى أدائهــا املالــي، وال يوجــد ضمــان بــأن الشــركة ســتكون قــادرة باســتمرار علــى 

 علــى أربــاح الشــركة ونتائجهــا املاليــة.
ً
منافســة تلــك الشــركات، ممــا يــؤدي إلــى خفــض حصــة الشــركة فــي الســوق وبالتالــي التأثيــر ســلبا

مخاطر عدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة 2-2-4

تخضــع الشــركة إلشــراف عــدد مــن الجهــات الحكوميــة فــي اململكــة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل املثــال ال الحصــر هيئــة الســوق املاليــة ووزارة التجــارة واالســتثمار، وزارة البيئــة وامليــاه 
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والزراعــة، والهيئــة العامــة لالرصــاد وحمايــة البيئــة وغيرهــا. بالتالــي تخضــع الشــركة ملخاطــر التغييــرات فــي األنظمــة واللوائــح والتعاميــم والسياســات فــي اململكــة، وترتبــط هــذه 
اإلجــراءات النظاميــة بمتطلبــات التراخيــص )بمــا فــي ذلــك التراخيــص الخاصــة بوزارتــي التجــارة والصناعــة ووزارة البيئــة وامليــاه والزراعــة للمملكــة( ونظــام الشــركات الصــادر عــن 
وزارة التجــارة والئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن الهيئــة، والرســوم الجمركيــة علــى املــواد األوليــة الرئيســية واملنتجــات الجاهــزة املســتوردة، وقيــود املبيعــات، وااللتزامــات 
املتعلقــة بالجوانــب الصحيــة، واألنظمــة الدوليــة ملواســم الصيــد. وتشــهد البيئــة التشــريعية والتنظيميــة فــي اململكــة إصــدار العديــد مــن األنظمــة واللوائــح، حيــث يتــم تطويرهــا 
وتحســينها بشــكل مســتمر. وتعتبــر تكاليــف االلتــزام لهــذه األنظمــة مرتفعــة. وفــي حالــة إدخــال تغييــرات علــى األنظمــة أو اللوائــح الحاليــة أو إصــدار قوانيــن أو لوائــح جديــدة فــإن 
ذلــك ســيؤدي إلــى تكبــد الشــركة ملصروفــات ماليــة إضافيــة غيــر متوقعــة ألغــراض تتعلــق بااللتــزام بتلــك اللوائــح وتلبيــة اشــتراطات هــذه القوانيــن، أو قــد تخضــع للعقوبــات 
 علــى أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا 

ً
والغرامــات التــي تفرضهــا الســلطات اإلشــرافية املختصــة فــي حــال عــدم التزامهــا لهــذه اللوائــح واألنظمــة بشــكل مســتمر، ممــا ســيؤثر ســلبا

املالــي وتوقعاتهــا املســتقبلية.

املخاطر املرتبطة بضريبة القيمة املضافة 2-2-5

قامــت اململكــة بإصــدار نظــام ضريبــة القيمــة املضافــة والــذي دخــل حيــز النفــاذ بتاريــخ 1 ينايــر 2018م. ويفــرض هــذا النظــام قيمــة مضافــة بنســبة 5% علــى عــدد مــن املنتجــات 
والخدمــات وذلــك حســب مــا هــو وارد فــي النظــام، وبالتالــي، يجــب أن تلتــزم الشــركة بتقديــم تقاريرهــا الخاصــة إلــى الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة، وتحصيــل الضريبــة مــن 
عمالئهــا وتوريــد الضريبــة للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل. إن أي انتهــاك أو تطبيــق خاطــئ لنظــام الضريبــة مــن قبــل إدارة الشــركة، ســوف ُيعرضهــم لغرامــات أو عقوبــات أو يــؤدي 
 مــن التكاليــف واملصاريــف التشــغيلية، وهــو مــا يمكــن أن يقلــل مــن الوضــع التناف�ســي للشــركة ومســتوى الطلــب علــى خدماتهــم، ممــا 

ً
إلــى اإلضــرار بســمعتهم ممــا ســيزيد أيضــا

ســيكون لــه تأثيــر ســلبي علــى الشــركة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

املخاطر املرتبطة بالرسوم الحكومية املطبقة على توظيف املوظفين غير السعوديين 2-2-6

 مــن القــرارات التــي تهــدف إلجــراء إصالحــات شــاملة لســوق العمــل فــي اململكــة العربيــة الســعودية، والتــي اشــتملت علــى إقــرار رســوم إضافيــة مقابــل كل 
ً
أقــرت الحكومــة عــددا

 عــن كل موظــف غيــر ســعودي عــام 2018م، تزيــد 
ً
 مــن 2018/01/01م، وبواقــع أربعمائــة )400( ريــال ســعودي شــهريا

ً
موظــف غيــر ســعودي يعمــل لــدى جهــة ســعودية اعتبــارا

 عــام 2020م. وســيؤدي ذلــك إلــى زيــادة فــي تكاليــف الشــركة بشــكل عــام، األمــر 
ً
 عــام 2019م ثــم ثمانمائــة )800( ريــال ســعودي شــهريا

ً
إلــى ســتمائة )600( ريــال ســعودي شــهريا

الــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمالهــا وأدائهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا.
 مــن 

ً
 رســوم إصــدار وتجديــد اإلقامــة لتابعــي ومرافقــي املوظفيــن غيــر الســعوديين )رســوم املرافقيــن( والتــي أصبحــت نافــذة اعتبــارا

ً
باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد أقــرت الحكومــة أيضــا

 لــكل تابــع فــي عــام 
ً
 لــكل تابــع فــي عــام 2017م، لتصــل إلــى أربعمائــة )400( ريــال ســعودي شــهريا

ً
 مــن مائــة )100( ريــال ســعودي شــهريا

ً
 أنهــا ســترتفع تدريجيــا

ً
2017/07/01م، علمــا

2020م، وعليــه فــإن الزيــادة فــي رســوم إصــدار وتجديــد اإلقامــة التــي ســيتحملها املوظــف غيــر الســعودي عــن عائلتــه مــن املمكــن أن تــؤدي إلــى زيــادة تكلفــة املعيشــة عليــه، األمــر 
الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى توجهــه للعمــل فــي دول أخــرى تكــون تكلفــة املعيشــة فيهــا أقــل، وإذا مــا حــدث مثــل هــذا األمــر فســتواجه الشــركة صعوبــة فــي املحافظــة علــى موظفيهــا 
غيــر الســعوديين، األمــر الــذي قــد يضطرهــا إلــى تحمــل تلــك التكاليــف عــن املوظفيــن غيــر الســعوديين أو جــزء منهــا بشــكل مباشــر، أو بطريقــة غيــر مباشــرة عــن طريــق رفــع األجــور 
الخاصــة بموظفيهــا غيــر الســعوديين، األمــر الــذي ســيؤدي إلــى زيــادة فــي تكاليــف الشــركة األمــر الــذي يــؤدي إلــى زيــادة أســعار املنتجــات والخدمــات املقدمــة مــن الشــركة، وبالتالــي 

ســيكون لــه تأثيــر ســلبي علــى أعمالهــا وأدائهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا.

2-2-7 
ً
املخاطر املتعلقة بانهيار أسعار الروبيان عامليا

تواجــه الشــركة الســعودية لألســماك مخاطــر انخفاضــات أخــرى فــي أســعار الروبيــان بســبب توســع االســتزراع فــي دول تتمتــع بتكاليــف أقــل فــي اليــد العاملــة واإلنشــاءات، مثــل 
الصيــن وتايالنــد واالكــوادور وفيتنــام، وفــي حالــة انخفــاض أســعار الروبيــان فــي األســواق التــي تســتهدف الشــركة التصديــر إليهــا، فــإن الشــركة ســتتعرض لخســائر عاليــة بســبب 
 مــن الروبيــان واســتثمارها الرأســمالي فــي املــزارع، بمــا فيهــا مزرعــة الحريضــة املزمــع إعــادة تأهيلهــا عــن طريــق صافــي متحصــالت 

ً
طاقتهــا اإلنتاجيــة التــي ســتصبح عاليــة نســبيا

 راجــع القســم "اســتخدام متحصــالت الطــرح واملشــاريع املســتقبلية"(.
ً
االكتتــاب )فضــال

مخاطر نضوب املصائد 2-2-8

إن نضــوب املصائــد الســعودية فــي البحــر األحمــر أو فــي الخليــج العربــي، أو حتــى تلــك التــي فــي الــدول التــي تقــوم بتوريــد األســماك الطازجــة للمملكــة مثــل اليمــن وعمــان نتيجــة 
الصيــد الجائــر أو نتيجــة ردم الشــواطئ أو التلــوث أو غيرهــا ســيؤدي إلــى تقليــص كميــات األســماك الطازجــة التــي تكــون متاحــة للشــركة لصيدهــا أو لشــرائها بالجملــة ومعالجتهــا 

وبيعهــا. وربمــا أدى ذلــك إلــى انخفــاض مبيعــات الشــركة وربحيتهــا وقدرتهــا علــى توليــد تدفقــات نقديــة تشــغيلية إيجابيــة.

املخاطر املتعلقة باالستقرار السيا�شي في دول املصائد 2-2-9

( قــد يعــرض الشــركة إلــى نقــص فــي الكميــات املتاحــة لهــا مــن األســماك الطازجــة وذلــك ألن 
ً
إن عــدم االســتقرار السيا�ســي فــي دول املصائــد الرئيســية للشــركة )اليمــن تحديــدا

. وربمــا أدى ذلــك إلــى انخفــاض مبيعــات الشــركة 
ً
الشــركة تقــوم بشــراء كميــات مــن األســماك الطازجــة مــن الصياديــن فــي اليمــن الذيــن يقومــون بتوريــد صيدهــم إلــى اململكــة بــرا

وربحيتهــا وقدرتهــا علــى توليــد تدفقــات نقديــة تشــغيلية إيجابيــة.

 زيادة األطعمة املصنعة من قبل الغير 2-2-10

، فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى وجــود منافســة عاليــة مــع شــركة األســماك كمنتــج 
ً
فــي حالــة زيــادة اســتيراد الغيــر لألطعمــة البحريــة املصنعــة مــن دول أخــرى تتمتــع بتكاليــف أقــل نســبيا

محلــي، وقــد ال تقــوم حكومــة اململكــة بفــرض أي إجــراءات لحمايــة املنتجيــن املحلييــن. وربمــا أدى ذلــك إلــى انخفــاض مبيعــات الشــركة وربحيتهــا وأثــر علــى قدرتهــا علــى تحقيــق 
تدفقــات نقديــة تشــغيلية موجبــة وبالتالــي التأثيــر بشــكل ســلبي علــى عمليــات الشــركة وربحيتهــا وتدفقاتهــا النقديــة. كمــا أن ذلــك قــد يــؤدي إلــى ارتفــاع مســتويات مخــزون الشــركة 

مــن األطعمــة البحريــة املصنعــة ووجــود احتمــاالت شــطب تلــك الكميــات ممــا يعنــي خســائر إضافيــة تتحملهــا الشــركة نتيجــة لهــذا اإلجــراء.
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فــي حالــة توســع شــركات األطعمــة البحريــة وشــركات األطعمــة الســريعة واملطاعــم الكبيــرة وقيامهــا بعــرض األطعمــة املطهيــة، فــإن ذلــك يعنــي اســتحواذ هــذه الجهــات علــى حصــة 
 بتقديمهــا مــن خــالل شــبكة محالتهــا حــول اململكــة. وربمــا أدى ذلــك إلــى انخفــاض مبيعــات الشــركة 

ً
مــن حصــة الشــركة فــي ســوق األطعمــة املطهيــة والتــي تقــوم الشــركة حاليــا

وربحيتهــا وأثــر علــى قدرتهــا علــى تحقيــق تدفقــات نقديــة تشــغيلية موجبــة. إضافــة إلــى إغــالق محــالت البيــع، وبالتالــي تحمــل خســائر رأســمالية نتيجــة إغــالق املحــالت تعــادل 
االســتثمارات الرأســمالية غيــر املســتهلكة وااللتزامــات األخــرى، بمــا فــي ذلــك تلــك االســتثمارات التــي تزمــع الشــركة القيــام بهــا الفتتــاح محــالت جديــدة وتحديــث محــالت قائمــة 

)يرجــى مراجعــة قســم "اســتخدام متحصــالت االكتتــاب"(

  مخاطر منافسة األسواق التجارية الكبرى )السوبر ماركت والهايبر ماركت( 2-2-12

يقــوم عــدد مــن األســواق التجاريــة الكبــرى )الســوبر ماركــت والهايبــر ماركــت( بإنتــاج منتجــات تحمــل اســمها وبأســعار منافســة، وذلــك فــي محاولــة منافســة الشــركات التــي تمتلــك 
عالمــات تجاريــة. وفــي حــال قامــت األســواق التجاريــة الكبــرى بإنتــاج منتجــات أطعمــة بحريــة، فإنهــا علــى األرجــح ســتكون بأســعار مغريــة، ممــا يقلــل قــدرة شــركة األســماك علــى 
 بالنســبة ملنتجــات الشــركة التــي تبــاع فــي األســواق التجاريــة الكبــرى، ومــن املمكــن أن يتدنــى أداء الشــركة املالــي فــي حــال 

ً
املنافســة وتحقيــق هوامــش ربحيــة مرتفعــة خصوصــا

دخولهــا بعمليــة حــرب أســعار مــع تلــك األســواق التجاريــة. وفــي النهايــة، ربمــا أدى ذلــك إلــى خفــض مبيعــات الشــركة وربحيتهــا وقدرتهــا علــى تحقيــق تدفقــات نقديــة تشــغيلة 
موجبــة.

  مخاطر زيادة حدة املنافسة مع الشركات الخارجية 2-2-13

تعمل شــركة األســماك في مجال اســتزراع الروبيان، وتعتمد في تصميم مزارعها على اليد العاملة بدرجة كبيرة، إال أن توفر اليد العاملة باألعداد املطلوبة وباألجور املناســبة 
 بســهولة فــي اململكــة. ومــع انفتــاح الســوق الســعودي علــى الشــركات الخارجيــة، تــزداد حــدة املنافســة مــع الشــركات التــي تســتطيع توفيــر اليــد العاملــة املطلوبــة 

ً
قــد ال يكــون متوفــرا

بالشــروط املناســبة. ومــع دخــول منتجــات تلــك الشــركات إلــى الســوق الســعودي بأســعار منافســة، تقــل قــدرة الشــركة علــى املنافســة وتحقيــق هوامــش ربحيــة، ومــن املمكــن 
أن تحقــق الشــركة خســائر فــي حــال دخولهــا بعمليــة حــرب أســعار مــع تلــك الشــركات. وتظهــر هــذه املنافســة مــع املنتجيــن األجانــب للروبيــان فــي كل مــن الصيــن وفيتنــام وتايالنــد 

واإلكــوادور.

مخاطر عدم القدرة على مواكبة متطلبات السوق 2-2-14

يعتبــر الســوق الســعودي مــن األســواق الشــابة فــي العالــم. حيــث أن نســبة كبيــرة مــن ســكان اململكــة هــي مــن فئــة الشــباب. وقــد تغيــر نمــط التســوق الغذائــي لألجيــال الشــابة 
 مــن شــراء األســماك الطازجــة مــن األســواق التقليديــة إلــى شــراء األطعمــة املطهيــة مــن املجمعــات 

ً
خــالل الســنوات األخيــرة مــع نمــط معيشــته، وقــد تحــول املســتهلك تدريجيــا

 مــن شــراء األســماك الكاملــة إلــى شــراء األســماك مقطعــة ومجهــزة للتناســب مــع نمــط املعيشــة الجديــد الــذي يفتقــر إلــى الوقــت 
ً
التجاريــة واملطاعــم الســريعة. كمــا أن هنــاك تحــوال

الكافــي إلعــداد وجبــات املطاعــم. ومــع اســتمرار تغيــر نمــط حيــاة املســتهلك الســعودي، تتغيــر معــه متطلباتــه الغذائيــة واالســتهالكية. وبذلــك، يبــرز خطــر عــدم قــدرة الشــركة 
لالســتجابة ملتطلبــات الســوق الســريعة واســتمرارها فــي إنتــاج منتجــات غذائيــة يكــون املســتهلك قــد تجاوزهــا أو غيــر راغــب بهــا. وربمــا أدى ذلــك إلــى فقــد العمــالء إلــى مناف�ســي 
الشــركة وانخفــاض مبيعــات الشــركة وربحيتهــا ويؤثــر علــى قدرتهــا علــى تحقيــق تدفقــات نقديــة تشــغيلية موجبــة. وقــد يــؤدي هــذا األمــر إلــى تحــول الشــركة لالســتثمار الرأســمالي 

فــي مشــاريع تتواكــب مــع متطلبــات الفئــة العمريــة الشــابة مثــل املطاعــم الســريعة.

  املخاطر املتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والخدمات ذات الصلة 2-2-15

أصــدر مجلــس الــوزراء قــراره رقــم )95( وتاريــخ 1437/3/17هـــ )املوافــق 2015/12/28م( برفــع أســعار منتجــات الطاقــة وتعرفــة اســتهالك الكهربــاء وتســعيرة بيــع امليــاه وخدمــات 
الصــرف الصحــي للقطــاع الســكني والتجــاري والصناعــي، كجــزء مــن السياســات املتعلقــة برفــع كفــاءة الطاقــة وتقليــل الدعــم الحكومــي فــي اململكــة. كمــا أصــدرت وزارة الطاقــة 
 فــي تاريــخ 1439/3/24هـــ )املوافــق 2017/12/12م( حــول خطــة برنامــج التــوازن املالــي لتصحيــح أســعار منتجــات الطاقــة 

ً
( بيانــا

ًً
)الطاقــة والصناعــة والثــروة املعدنيــة ســابقا

وذلــك ابتــداًء مــن يــوم 1439/4/14هـــ )املوافــق 2018/01/01م(. وتعتمــد عمليــات الشــركة التشــغيلية علــى توفــر منتجــات الطاقــة والكهربــاء، لــذا فــإن أي انقطــاع أو تقليــص 
فــي اإلمــدادات مــن هــذه املنتجــات أو أي ارتفــاع فــي أســعارها مــن شــأنه أن يؤثــر بشــكل كبيــر علــى حجــم اإلنتــاج ودرجــة الربحيــة مــن عمليــات تشــغيل الشــركة، ممــا ســيؤدي إلــى 

 علــى أعمالهــا ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.
ً
تقليــص هوامــش أرباحهــا وبالتالــي التأثيــر ســلبا

املخاطر املتعلقة باألوراق املالية املطروحة 2-3

املخاطر املتعلقة بالتذبذب املحتمل في سعر حقوق األولوية 2-3-1

 بســبب الفــرق بيــن نســبة 
ً
قــد يخضــع الســعر الســوقي لحقــوق األولويــة لتذبذبــات كبيــرة بســبب التغيــر فــي العوامــل املؤثــرة علــى ســهم الشــركة. وقــد يكــون هــذا التذبــذب كبيــرا

 بنســبة التذبــذب اليومــي املســموح بهــا بالنســبة ألســهم الشــركة. ويعتمــد ســعر تــداول الحقــوق علــى ســعر تــداول أســهم 
ً
التذبــذب اليومــي املســموح بهــا بالنســبة للحقــوق، مقارنــة

 علــى ســعر تــداول الحقــوق.
ً
الشــركة ورؤيــة الســوق للســعر العــادل للحقــوق. وقــد تؤثــر هــذه العوامــل ســلبا

املخاطر املتعلقة بالتذبذبات املحتملة في سعر السهم 2-3-2

 وقــد يتأثــر 
ً
قــد ال يكــون الســعر الســوقي للحقــوق أثنــاء فتـــرة التــداول مؤشــرا علــى الســعر الســوقي ألســهم الشــركة بعــد الطــرح. وكذلــك قــد ال يكــون ســعر ســهم الشــركة مســتقرا

بشــكل كبيــر بســبب التقلبــات الناتجــة عــن ظــروف الســوق املتعلقــة بالحقــوق أو األســهم الحاليــة للشــركة. وقــد تنتــج هــذه التقلبــات أيضــا عــن العديــد مــن العوامــل منهــا دون 
الحصر: ظروف ســوق األســهم، ضعف أداء الشــركة، عدم القدرة على تنفيذ خطط الشــركة املســتقبلية، دخول منافســين جدد للســوق، التغير في رؤية أو تقديرات الخبراء 

واملحلليــن لســوق األوراق املاليــة، وأي إعــالن للشــركة أو أي مــن منافســيها يتعلــق بعمليــات اندمــاج واســتحواذ أو تحالفــات اســتراتيجية.
 علــى ســعر أســهم الشــركة فــي الســوق. باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد ال 

ً
وســيؤثر بيــع كميــات كبيــرة مــن األســهم مــن قبــل املســاهمين أو اإلعتقــاد باحتماليــة حــدوث مثــل هــذا البيــع ســلبا

 علــى ســعر األســهم. ليــس هنــاك مــا يضمــن أن الســعر الســوقي ألســهم الشــركة لــن يكــون أقــل مــن ســعر 
ً
يتمكــن املســاهمون مــن بيــع أســهمهم فــي الســوق دون أن يؤثــر ذلــك ســلبا
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 لذلــك. 
ً
الطــرح، وإذا حــدث هــذا األمــر بعــد اكتتــاب املســتثمرين فــي األســهم الجديــدة، فإنــه ال يمكــن إلغــاء االكتتــاب أو تعديلــه. وعليــه قــد يتكبــد املســتثمرون خســائر نتيجــة

 علــى مــا تقــدم، ليــس هنــاك مــا يضمــن أن املســاهم ســوف يتمكــن مــن بيــع أســهمه بســعر يســاوي ســعر الطــرح أو يزيــد عنــه بعــد االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة.
ً
عــالوة

املخاطر املتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق األولوية 2-3-3

 ليــس هنالــك مــا يضمــن ربحيــة الســهم مــن خــالل التــداول بــه بســعر أعلــى. ويضــاف إلــى ذلــك، عــدم ضمــان التمكــن مــن بيعــه مــن األســاس ممــا ينــوه إلــى عــدم وجــود مــا يضمــن 
الطلــب الكافــي فــي الســوق ملمارســة حقــوق األولويــة أو اســتالم تعويــض مــن قبــل الشــركة.

املخاطر املتعلقة بالبيانات املستقبلية 2-3-4

 وقــد تختلــف عــن املوجــودة فــي هــذه النشــرة. إذ أن انجــازات وقــدرة الشــركة علــى التطــور هــي مــن تحــدد 
ً
إن النتائــج املســتقبلية وبيانــات األداء للشــركة ال يمكــن توقعهــا فعليــا

النتائــج الفعليــة والتــي ال يمكــن توقعهــا أو تحديدهــا. إن عــدم دقــة البيانــات والنتائــج تعتبــر إحــدى املخاطــر التــي يجــب علــى املســاهم التعــرف عليهــا حتــى ال تؤثــر علــى قــراره 
االســتثماري.

املخاطر املتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة 2-3-5

فــي حــال قــررت الشــركة إصــدار أســهم جديــدة أو إصــدار أســهم جديــدة وتخصيصهــا للعامليــن فــي الشــركة، فــإن ملكيــة األســهم ســوف تنخفــض بشــكل تناســبي إضافــة إلــى 
ملحقاتــه مــن حــق التصويــت والحصــول علــى األربــاح ممــا قــد يؤثــر علــى الســعر الســوقي للســهم.

املخاطر املتعلقة بانخفاض الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة  2-3-6

ليــس هنــاك مــا يضمــن أنــه ســيكون هنــاك طلــب كاٍف علــى حقــوق األولويــة خــالل فتـــرة التــداول، وذلــك لتمكيــن حامــل حقــوق األولويــة )ســواًء كان مســاهم مقيــد أو مســتثمر جديــد( 
مــن بيــع حقــوق األولويــة وتحقيــق ربــح منهــا، أو تمكينــه مــن بيــع الحقــوق علــى اإلطــالق. كمــا أنــه ليــس هنــاك أي ضمــان بأنــه ســيكون هنــاك طلــب كاٍف علــى أســهم الشــركة مــن قبــل 
املؤسســات االســتثمارية خــالل فتـــرة الطــرح املتبقــي. وفــي حــال لــم تقــم املؤسســات االســتثمارية بتقديــم عــروض لألســهم املتبقيــة بســعر أعلــى مــن ســعر الطــرح، قــد ال يكــون هنــاك 
 علــى ذلــك ليــس هنــاك ضمــان مــن وجــود طلــب كاٍف فــي 

ً
تعويــض كافــي لتوزيعــه علــى أصحــاب حقــوق األولويــة الذيــن لــم يمارســوا حقهــم باالكتتــاب وأصحــاب كســور االســهم. وعــالوة

الســوق علــى األســهم التــي حصــل عليهــا مكتتــب إمــا مــن خــالل ممارســة حقــوق األولويــة لهــذه األســهم، أو مــن خــالل الطــرح املتبقــي أو مــن خــالل الســوق املفتوحــة.

املخاطر املتعلقة بانخفاض نسبة امللكية  2-3-7

إذا لــم يكتتــب أصحــاب حقــوق األولويــة بكامــل حقهــم فــي األســهم الجديــدة، ســوف تنخفــض ملكيتهــم وحقــوق التصويــت التابعــة لهــم. كمــا أنــه ليــس هنــاك أي ضمــان فــي حــال 
 لتعويضــه بالكامــل عــن انخفــاض نســبة ملكيتــه 

ً
رغــب حامــل حقــوق األولويــة املقيــد ببيــع حقــوق األولويــة الخاصــة بــه خــالل فتـــرة التــداول، بــأن يكــون العائــد الــذي يتلقــاه كافيــا

 لزيــادة رأس مالهــا.
ً
فــي رأس مــال الشــركة نتيجــة

املخاطر املتعلقة بعدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت املناسب 2-3-8

تبــدأ فتـــرة االكتتــاب فــي ••/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م( وســتنتهي فــي ••/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م(. ويجــب علــى مالكــي الحقــوق والوســطاء املالييــن الذيــن 
يمثلونهــم اتخــاذ التدابيــر املناســبة التبــاع جميــع التعليمــات الالزمــة قبــل انقضــاء فتـــرة االكتتــاب. إذا لــم يتمكــن املســاهمون املســتحقون مــن ممارســة حقــوق االكتتــاب بشــكل 
صحيــح بحلــول نهايــة فتـــرة االكتتــاب، بنــاًء علــى مــا يملكونــه مــن حقــوق األولويــة، فــال يوجــد ضمــان أن يكــون هنــاك مبلــغ تعويــض يــوزع علــى املســاهمين املســتحقين غيــر 

املشــاركين أو ممــن لــم يقومــوا بإجــراءات ممارســة االكتتــاب بشــكل صحيــح.

املخاطر املتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم 2-3-9

 تعتمــد أربــاح الســهم فــي املســتقبل علــى عــدد مــن العوامــل مــن بينهــا ربحيــة الشــركة واملحافظــة علــى مركزهــا املالــي الجيــد واالحتياجــات الرأســمالية واحتياطاتهــا القابلــة للتوزيــع 
والقــوة االئتمانيــة املتوفــرة للشــركة واألوضــاع االقتصاديــة العامــة. قــد تــؤدي زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى انخفــاض ربحيــة الســهم فــي املســتقبل علــى خلفيــة أن أربــاح الشــركة 
، كمــا ال تضمــن املبلــغ الــذي ســيوزع فــي أي 

ً
 لزيــادة رأس مالهــا. ال تضمــن الشــركة بــأن أي أربــاح علــى األســهم ســوف تــوزع فعليــا

ً
ســوف تــوزع علــى عــدد أكبــر مــن األســهم نتيجــة

ســنة معينــة. يخضــع توزيــع األربــاح لقيــود وشــروط معينــة ينــص عليهــا النظــام األسا�ســي للشــركة.

  املخاطر املتعلقة باملضاربة في حقوق األولوية 2-3-10

تخضــع املضاربــة فــي حقــوق األولويــة ملخاطــر قــد تتســبب فــي خســائر جوهريــة. ويفــوق نطــاق التذبــذب اليومــي املســموح بــه لســعر تــداول حقــوق األولويــة نطــاق التذبــذب 
 مــن ســعر اإلغــالق لليــوم الســابق(. كمــا توجــد عالقــة طرديــة بيــن ســعر ســهم الشــركة وقيمــة الحــق 

ً
 وهبوطــا

ً
اليومــي املســموح بــه للســعر الســوقي )والــذي يتمثــل فــي 10% ارتفاعــا

اإلرشــادية. وعليــه ســتتأثر الحــدود الســعرية اليوميــة )أي نطــاق التذبــذب اليومــي( لتــداول الحقــوق بالحــدود الســعرية اليوميــة لتــداول األســهم. وفــي حــال عــدم بيــع املســاهم 
املســتحق للحقــوق قبــل نهايــة فتـــرة التــداول، فســيضطر ملمارســة هــذه الحقــوق لالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة، وقــد يتكبــد بعــض الخســائر. وبالتالــي يجــب علــى املســتثمرين 
مراجعــة التفاصيــل الكاملــة عــن آليــة إدراج وتــداول الحقــوق واألســهم الجديــدة وطريقــة عملهــا، واإلملــام بجميــع العوامــل املؤثــرة فيهــا، وذلــك للتأكــد مــن اســتناد أي قــرار 

اســتثماري علــى وعــي وإدراك كامليــن.
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خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها 3

نبذة عن الشركة 3-1

تأسست الشركة السعودية لألسماك )ويشار إليها فيما بعد بـ"الشركة" أو "األسماك"( كشركة مساهمة سعودية بموجب املرسوم امللكي رقم )م/7( وتاريخ 1400/05/08هـ 
)املوافــق 1980/03/24م( وتــم قيدهــا لــدى وزارة التجــارة واالســتثمار بالســجل التجــاري رقــم )2050010531( الصــادر بمدينــة الدمــام بتاريــخ 1401/05/09هـــ )املوافــق 
1981/03/16م(، وقــد تــم نقــل املقــر الرئي�ســي مــن مدينــة الدمــام إلــى مدينــة الريــاض بموجــب الســجل التجــاري املعــدل رقــم )1010042732( بتاريــخ 1402/03/22هـــ )املوافــق 

1982/01/18م(. ويقــع مقــر املركــز الرئيــس للشــركة فــي الرياض-حــي امللــز- بالقــرب مــن وزارة املاليــة، ص.ب 4210 الريــاض11491 اململكــة العربيــة الســعودية.

تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها 3-2

تأسســت الشــركة كشــركة مســاهمة ســعودية وتــم قيدهــا لــدى وزارة التجــارة واالســتثمار بالســجل التجــاري رقــم )2050010531( و وتاريــخ 1400/05/08هـــ 	 
)املوافــق 1980/03/24م(، وقــد بلــغ رأس املــال عنــد التأســيس مائــة مليــون )100,000,000( ريــال مقســم إلــى مليــون )1,000,000( ســهم عــادي متســاوية القيمــة 
بقيمــة اســمية قدرهــا مائــة )100( ريــال للســهم الواحد.حيــث ســاهمت حكومــة اململكــة بنســبة 40% مــن رأس مــال الشــركة بينمــا ســاهم املســتثمرون مــن القطــاع 

الخــاص بنســبة 60% املتبقيــة.
بتاريــخ 1426/11/14هـــ )املوافــق 2005/12/14م( وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بزيــادة رأس مــال الشــركة مــن مائــة مليــون 	 

مليــون  بمقــدار عشــرة  أولويــة  أســهم حقــوق  إصــدار  عــن طريــق  وذلــك  ريــال ســعودي،  مليــون )200,000,000(  مائتيــن  إلــى  ريــال ســعودي   )100,000,000(
)10,000,000( ســهم بقيمــة اســمية عشــرة )10( ريــاالت للســهم الواحــد وقــد تــم اســتخدام إجمالــي املتحصــالت مــن إصــدار أســهم حقــوق األولويــة.

بتاريــخ 1432/10/16هـــ )املوافــق 2011/09/14م( وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بزيــادة رأس مــال الشــركة مــن مائتــان مليــون 	 
)200,000,000( ريــال ســعودي إلــى خمســمائة وخمســة وثالثيــن مليــون وثالثمائــة وخمســة وســبعين ألــف )535,375,000( ريــال ســعودي، وذلــك عــن طريــق 
إصــدار أســهم حقــوق أولويــة بمقــدار ثالثــة وثالثيــن مليــون وخمســمائة وســبعة وثالثيــن ألــف وخمســمائة )33,537,500( ســهم بقيمــة اســمية عشــرة )10( ريــاالت 

للســهم الواحــد. وقــد تــم اســتخدام إجمالــي املتحصــالت مــن إصــدار أســهم حقــوق األولويــة.
بتاريخ 1438/07/22هـ )املوافق 2017/04/19م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مال الشــركة من خمســمائة 	 

وخمســة وثالثــون مليــون وثالثمائــة وخمســة وســبعون ألــف )535,375,000( ريــال ســعودي إلــى مائتيــن مليــون )200,000,000( ريــال ســعودي بنســبة انخفــاض 
قدرها 62.64%، وبالتالي تخفيض عدد أســهم الشــركة من ثالثة وخمســين مليون وخســمائة وســبعة وثالثين ألف وخمســمائة )53,537,500( ســهم إلى عشــرين 

مليــون )20,000,000( ســهم عــن طريــق إلغــاء ثالثــة وثالثيــن مليــون وخمســمائة وســبعة وثالثيــن ألــف وخمســمائة )33,537,500( ســهم.
بتاريــخ 1440/04/19هـــ )املوافــق 2018/10/26م( وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتخفيــض رأس مــال الشــركة مــن مائتــان 	 

مليــون)200,000,000( ريــال ســعودي إلــى مائــة وواحــد مليــون ومائــة ألــف )101,100,000( ريــال ســعودي بنســبة انخفــاض قدرهــا 49.45%، وبالتالــي تخفيــض 
إلــى عشــرة مليــون ومائــة وعشــرة آالف )10,110,000( ســهم عــن طريــق إلغــاء تســعة مليــون  عــدد أســهم الشــركة مــن عشــرين مليــون )20,000,000( ســهم 

وثمانمائــة وتســعين ألــف )9,890,000( ســهم.

األنشطة الرئيسية للشركة 3-3

تتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األسا�سي والسجل التجاري بما يلي:

صيــد األســماك واســتثمار الثــروة املائيــة الحيــة فــي ميــاه اململكــة العربيــة الســعودية وغيرهــا مــن امليــاه اإلقليميــة والدوليــة فــي حــدود األنظمــة والقوانيــن املتبعــة فــي هــذا الشــأن 
 ملــا تســمح بــه أنظمــة اململكــة، وتقديــم 

ً
والصــادرة عــن وكالــة الثــروة الســمكية التابعــة لــوزارة البيئــة وامليــاه والزراعــة، وكذلــك تصنيعهــا وتســويقها فــي الداخــل والخــارج وفقــا

املأكــوالت البحريــة واملطهيــة واســتزراع الروبيــان وتعبئــة وحفــظ وتعليــب األســماك والروبيــان وصيــد وتســويق أســماك الزينــة، وتجــارة الجملــة والتجزئــة فــي األســماك والروبيــان 
واملنتجــات البحريــة األخــرى وأعــالف الروبيــان ومــواد التنظيــف والتعبئــة واســتيراد القــوارب. وكمــا فــي الســجل التجــاري فــي صيــد األحيــاء البحريــة فــي امليــاه الدوليــة، اســتزراع 

األحيــاء املائيــة فــي امليــاه البحريــة، اســتزراع الروبيــان فــي البحــار، ومحــالت شــوي األســماك واملأكــوالت البحريــة.

وتقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ أغراضها من خالل قطاعات األعمال التالية:

قطاع الصيد البحري:

شــغل الشــركة أســطول مراكب صيد مرخص ومجهز بتقنيات املالحة وتقنيات وأدوات الصيد، ويتكون أســطول الشــركة من عدد 17 مركب صيد متوســط الحجم 
ُ
تمتلك وت

حمولــة 20 طــن وطــول 19 متــر، باإلضافــة إلــى عــدد 15 مركــب صيــد صغيــر الحجــم حمولــة 1.5 طــن وطــول 9 متــر. يتمركــز أســطول الشــركة فــي مينــاء جــازان بشــكل رئي�ســي 
ألعمــال الصيــد فــي البحــر األحمــر  ومينــاء الجبيــل ومينــاء القطيــف. تعمــل الشــركة مــن خــالل قطــاع الصيــد البحــري إلســتغالل املــوارد الطبيعيــة البحريــة وتطويرهــا وتعزيــز 
مســاهمتها فــي حجــم ومســتوى اإلنتــاج علــى مســتوى الشــركة مــع االلتــزام باملعاييــر والضوابــط الخاصــة باملحافظــة علــى الحيــاة البحريــة وإنمائهــا الصــادرة عــن وكالــة الثــروة 

الســمكية التابعــة لــوزارة البيئــة وامليــاه والزراعــة.
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قطاع استزراع األحياء املائية:

تعتبــر الشــركة الســعودية لألســماك مــن أوائــل الشــركات العاملــة فــي هــذا املجــال فــي اململكــة العربيــة الســعودية، حيــث قامــت الشــركة بإنشــاء مزرعــة الروبيــان فــي محافظــة 
 والــذي توقــف تشــغيله فــي بدايــة العــام 

ً
 بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 1743 طــن ســنويا

ً
 ترابيــا

ً
الحريضــة علــى ســواحل البحــر األحمــر فــي العــام 1993م والتــي تتضمــن عــدد 108 حوضــا

2016م لعــدم توفــر املــوارد املاليــة حيــث وجهــت الــوزارة بإيقــاف التشــغيل إلجــراء عمليــات التطهيــر وفــي العــام 2007م قامــت الشــركة بتنفيــذ توســعة ملزرعــة الروبيــان بإضافــة 
. كمــا 

ً
 قابلــة للتطويــر لتبلــغ 6000 طــن ســنويا

ً
 ليبلــغ إجمالــي الطاقــة اإلنتاجيــة ملــزارع الروبيــان 3000 طــن ســنويا

ً
 بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 1257 طــن ســنويا

ً
 ترابيــا

ً
عــدد 70 حوضــا

قامــت الشــركة بالبــدء بتنفيــذ مشــروع األقفــاص العائمــة الســتزراع األســماك فــي العــام 2013م فــي البحــر األحمــر علــى ســواحل منطقــة عســير 7كــم عــن شــاطئ مزرعــة الشــركة 
 بعــدد 16 قفــص محيــط كل منهــا 60م. ولــم يتــم التشــغيل بســبب عــدم توفــر البارجــة التــي تقــوم بتغذيــة األســماك املتواجــدة 

ً
فــي الحريضــة بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 611 طــن ســنويا

 لتغيــر إدارة الشــركة فــي ذلــك 
ً
فــي األقفــاص العائمــة والقــوارب التــي تقــوم بخدمتهــا للبــدء بالتشــغيل وتــم اســتالم البارجــة والقــوارب مــن املــورد نهايــة العــام 2018م، ونظــرا

التوقيــت وعــدم وجــود الكــوادر البشــرية الالزمــة لتشــغيل املشــروع تــم تعليــق التشــغيل لحيــن إتخــاذ القــرار بالتشــغيل مــع العلــم أن كافــه اإلجــراءات التشــغيلية تمــت مــن قبــل 
اإلدارة الجديــدة وتــم إتخــاذ قــرار التشــغيل وجــاري البــدء بتوفيــر األيــدي العاملــة الالزمــة لتشــغيل املشــروع. كمــا أنشــأت الشــركة فــي العــام 1990م مزرعــة أســماك فــي محافظــة 
. تــم تزويــد مــزارع الشــركة بمفــارخ وحاضنــات ومرافــق مســاندة لعمليــات االســتزراع، ونظــام 

ً
القطيــف متخصصــة بإنتــاج أســماك البلطــي وبطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 300 طــن ســنويا

متكامــل لتغذيــة األســماك والروبيــان باألعــالف الالزمــة لــكل صنــف، وتتــم إدارة ميــاه األحــواض عــن طريــق مضخــات كبيــرة تضــخ 1200 لتــر فــي الثانيــة مــن ميــاه البحــر األحمــر 

النقيــة، ويقــوم فريــق مــن املختصيــن باإلشــراف عليهــا وفــق دوريــات منتظمــة لتتبــع ورصــد أي تغيــرات فــي العوامــل املحيطــة والتعامــل معهــا.

القطاع اللوجيستي:

يتولــى هــذا القطــاع مســؤولية عمليــات الشــراء والتوريــد والتخزيــن والنقــل واإلمــداد وكافــة األعمــال التــي تعمــل علــى إيصــال منتجــات الشــركة إلــى املســتهلك النهائــي. ويضــم 
اللوجســتي: القطــاع 

املشــتريات: وتتمثــل مهمــة هــذا القســم فــي أعمــال مشــتريات املنتجــات البحريــة املحليــة واملســتوردة مــن مــزادات الدمــام والقطيــف والجبيــل وجــدة وجــازان باإلضافــة إلــى أعمــال 
االســتيراد مــن مورديــن مــن خــارج اململكــة مــن كل مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة، الهنــد، الصيــن، ســيريالنكا، عــدة دول أوروبيــة وأفريقيــا.

النقل: يبلغ عدد الشاحنات الخاصة بالشركة 50 شاحنة، تتولى نقل ما يقارب 5000 كلجم من املنتجات كل يوم لتغطي املنطقة الوسطى والشرقية والغربية والجنوبية.

املســتودعات: تمتلك الشــركة وتدير مجموعة من املســتودعات الضخمة املهيئة وفق الئحة االشــتراطات الصحية للمســتودعات الغذائية، وتصل الســعة االســتيعابية لهذه 
املســتودعات إلــى حوالــي 2650 طــن موزعــة علــى مناطــق اململكــة علــى النحــو التالــي:

الجدول رقم)1(: مستودعات الشركة

الرقم 
#

املنطقةاسم املستودع

الدمامالدمام )1(1

الدمامالدمام )2( الالحق2

جدهجده3

الرياضالرياض4

جازانجازان5

املصدر: الشركة 

 علــى خبــرات الشــركة وجــودة أصولهــا 
ً
يعمــل القطــاع اللوجســتي علــى دعــم القطاعــات األخــرى فــي الشــركة باإلضافــة إلــى تقديــم الخدمــة للشــركات العاملــة فــي القطــاع ارتــكازا

وتواجدهــا الجغرافــي املــدروس.

القطاع التجاري:

أحد القطاعات الرئيسية املسؤول عن الظهور في السوق املحلية، يعمل القطاع التجاري على عدد من املحاور وهي:

 علــى عــدد مــن املناطــق فــي اململكــة وتعمــل األســماك علــى زيــادة 	 
ً
مبيعــات التجزئــة: مــن خــالل عــدد مــن املحــالت اململوكــة بالكامــل لألســماك واملتوزعــة جغرافيــا

الحضــور والتغطيــة الجغرافيــة لتنميــة املبيعــات وزيــادة الحصــة الســوقية باإلضافــة إلــى تدشــين عــدد مــن قنــوات البيــع الحديثــة مــن خــالل تطبيقــات الهواتــف 
الذكيــة التــي تعــود ألطــراف أخــرى والتــي تقــوم بتقديــم هــذه الخدمــة. تقــدم الشــركة فــي محالتهــا مجموعــة مــن املنتجــات الطازجــة مــن مــزادات األســماك ومــن 

حصيلــة الصيــد ملراكبهــا.
 بيــن منتجــات طازجــة ومجمــدة ومنتجــات 	 

ً
 متنوعــا

ً
مبيعــات الجملــة: تعمــل الشــركة فــي عــدد مــن املنتجــات الغذائيــة البحريــة والــذي يزيــد عــن ســبعون صنفــا

ُمصنعــة مــن مصــادر مختلفــة محليــة ومســتوردة.
االمتيــاز التجــاري: قامــت الشــركة بمنــح عــدد 12 امتيــاز تجــاري لرياديــي األعمــال للعالمــة التجاريــة )األســماك( داخــل اململكــة فــي كل مــن تبــوك، وحفــر الباطــن، 	 

وحائــل، والبكيريــة، وبريــدة، وعنيــزة، والــرس، والخــرج وفــق ضوابــط وشــروط تضمــن الحفــاظ علــى مســتوى الجــودة املســتهدف.
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قطاع التصنيع:

 
ً
تمتلــك الشــركة الســعودية لألســماك عــدد 3 مصانــع موزعــة مــا بيــن جــدة والدمــام وجيــزان، وهــي حاصلــة علــى شــهادات اآليــزو )ISO( فــي الجــودة، وتصنــف هــذه املصانــع وفقــا

للصناعــات التاليــة: 

مصانــع منتجــات القيمــة املضافــة: وهــي متخصصــة فــي املنتجــات الغذائيــة البحريــة حيــث تتــم عمليــات فــرز وتنظيــف وتقطيــع األســماك باإلضافــة إلــى الحفــظ 	 
.
ً
 مختلفــا

ً
 غذائيــا

ً
والطبــخ والتعبئــة، ويتــم إنتــاج مــا يقــارب اثنــا عشــر منتجــا

مصانع املنتجات املســاندة: تقوم بإنتاج وتصنيع لوازم الحفظ والتغليف، وإنتاج الثلج وإدارة آليات التجميد، كما تمتلك الشــركة مصنع البولســترين لتصنيع 	 
صناديــق حفــظ املنتجــات وتســهيل نقلها.

 لتصنيــع األعــالف الخاصــة باملنتجــات الســمكية بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 96 ألــف 	 
ً
 بإنشــاء مصنعــا

ً
مصنــع منتجــات األعــالف واألغذيــة الســمكية: تقــوم الشــركة حاليــا

طن/ســنوي، وقــد بلغــت نســبة اإلنجــاز70%، ويتوقــع البــدء فــي تشــغيله فــي عــام 2021م وتــم تأســيس املصنــع ضمــن أرا�ســي مزرعــة الشــركة فــي الحريضــة لتوفيــر 
اإلمــداد الــالزم مــن األعــالف ملــزارع الشــركة واملزارعيــن اآلخريــن فــي اململكــة العربيــة الســعودية. 

رؤية الشركة 3-4

ســاهم فــي 
ُ
 ناجحــة فــي تحقيــق أهــداف املســتثمرين وتعظيــم ثرواتهــم، ُمبــادرة وفاعلــة تحافــظ علــى مركزهــا الريــادي فــي قطــاع املأكــوالت البحريــة ت

ً
 اقتصاديــة

ً
أن نكــون منشــأة

حســن مــن مســتوى ونمــط اســتهالك األغذيــة الصحيــة.
ُ
تحقيــق أهــداف ومرتكــزات األمــن الغذائــي وت

رسالة ومهمة الشركة 3-5

ســاهم وبشــكٍل فاعــل وملمــوس فــي تعزيــز  ودعــم ُمبــادرات تحســين مســتوى األمــن الغذائــي فــي اململكــة العربيــة الســعودية بشــكٍل رئيــس ورفــع مســتوى اســتهالك األغذيــة 
ُ
أن ن

الصحيــة مــن خــالل توفيــر باقــة مــن املنتجــات البحريــة املتنوعــة، ذات القيمــة الغذائيــة العاليــة ومســتوى الجــودة وفــق أعلــى املعاييــر العامليــة لضمــان الرضــا التــام لعمالئنــا 
ولتحقيــق رؤيتنــا علــى املــدى الطويــل.

استراتيجية الشركة 3-6

 في القطاعات التي يعمل بها ويتعامل معها.	 
ً
بناء كيان اقتصادي ناجح ومؤثر ايجابيا

 بنمو متزن في حقوق امللكية.	 
ً
تحقيق مستوى نمو مالئم في العائد االستثماري ملساهمينا مقرونا

تحسين وتطوير نموذج العمل بما يوائم املتغيرات الخارجية والقدرات الداخلية للشركة.	 
 	.

ً
 وإقليميا

ً
تعزيز خبراتنا وتوظيفها في تحقيق النمو اإليجابي في قطاع استثمارات الثروة البحرية محليا

 لنقــل التجربــة الناجحــة وتبــادل 	 
ً
 ودوليــا

ً
 وإقليميــا

ً
إبــرام التحالفــات الداخليــة والخارجيــة علــى مســتوى القطاعــات التــي نعمــل بهــا مــع منشــآت ناجحــة محليــا

فــي كافــة املجــاالت. الخبــرات الفنيــة 
التكامل مع رؤية اململكة 2030 وبرامج تحقيق الرؤية، وبشكل رئيس فيما يتعلق بتطوير استثمارات املوارد البحرية واألمن الغذائي وتحسين جودة الحياة.	 

نواحي القوة وامليزات التنافسية للشركة 3-7

تمتلك الشركة تاريخ طويل بأكثـر من40 سنة في مجاالت صيد واستزراع األحياء املائية واملتاجرة باملنتجات البحرية.	 
وجود شبكة من املحالت املتخصصة في بيع املنتجات البحرية على مستوى مناطق اململكة، مما سهل إمكانية الوصول للعمالء.	 
تمتلك الشركة أسطول نقل بري مما يسهل عملية نقل املنتجات عبر انحاء اململكة.	 
تمتلك الشركة مصانع ومعامل لألغذية البحرية ومستودعات تبريد.	 
امتالك الشركة قوارب صيد خاصة بها يسهم في الحصول على األحياء املائية بسعر تناف�سي.	 
تمتلك الشركة مزارع لألحياء البحرية إلنتاج الروبيان.	 

الشركات التابعة 3-8

اليوجد شركات تابعة للشركة.

انقطاع األعمال 3-9

 األخيرة.
ً
 في الوضع املالي خالل الـ)12( شهرا

ً
 ملحوظا

ً
لم يكن هناك أّي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا

املوظفون والسعودة 3-10

 لبرنامــج نطاقــات الصــادر مــن وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، بلغــت نســبة التوطيــن كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة )13.08%( وُمصنفــة ضمــن النطــاق األخضــر املرتفــع 
ً
وفقــا

– متوســطة فئــة)ج( لبرنامــج نطاقــات.
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الهيكل التنظيمي للشركة 4

الهيكل التنظيمي 4-1

يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للشركة

الشكل رقم ) 1 (: الهيكل التنظيمي للشركة كما في 2018/06/06م.
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مجلس اإلدارة 4-2

يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس إدارة الشركة:

الجدول رقم)2(: أعضاء مجلس إدارة الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة

عّين بتاريخ 2017/10/25م*
ُ
مجلس إدارة الشركة امل

املنصباالسم
صفة 

العضوية
العمرالجنسيةالتمثيل

األسهم اململوكة
تاريخ 

العضوية
غير مباشرمباشر

النسبةالعددالنسبةالعدد

طارق عبدهللا 
الرميم 

رئيس 
مجلس 
اإلدارة

غير تنفيذي
ممثل صندوق 
االستثمارات 

العامة 
2017/10/25م----41سعودي

ناصر شرف 
الشريف

نائب رئيس 
مجلس 
اإلدارة

غير تنفيذي
ممثل شركة 
أوج لالستثمار

2017/10/25م----40سعودي

مازن عبدالستار 
العلمي

عضو 
مجلس 
اإلدارة

غير تنفيذي
ممثل شركة 
أوج لالستثمار

2017/10/25م----67سعودي

عبداللهبن حمد 
آل مهذل

عضو 
مجلس 
اإلدارة

غير تنفيذي
ممثل صندوق 
االستثمارات 

العامة 
2017/10/25م----38سعودي

سلطان عبدامللك 
آل الشيخ 

عضو 
مجلس 
اإلدارة

غير تنفيذي

ممثل صندوق 
االستثمارات 

2017/10/25م----39سعوديالعامة 

عبدالعزيز حمد 
العويد

عضو 
مجلس 
اإلدارة

2017/10/25م--0.0000494%665سعوديالجمهورمستقل

هيثم محمد 
القصيبي 

عضو 
مجلس 
اإلدارة

2017/10/25م--0.0327695%493313سعوديالجمهورمستقل

أحمد سليمان 
املزيني 

عضو 
مجلس 
اإلدارة

2017/10/25م--0.0024925%42252سعوديالجمهورغير تنفيذي

ثامر محمد املهيد 
عضو 

مجلس 
اإلدارة

2017/10/25م--0.0000494%515سعوديالجمهورمستقل

املصدر: الشركة

تاريــخ  مــن  تبــدأ  والتــي  القادمــة  للــدورة  أعــاله  املذكوريــن  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  انتخــاب  علــى  2017/10/18م(  )املوافــق  1439/01/28هـــ  تاريــخ  فــي  املنعقــد  اجتماعهــا  فــي  العاديــة  العامــة  الجمعيــة  انتخبــت 
2020/10/25م(. )املوافــق  1442/03/09هـــ  تاريــخ  فــي  وتنتهــي  2017/10/25م(  )املوافــق  1439/02/05هـــ 

 لــه، وتعييــن األســتاذ/ ناصــر شــرف 
ً
 بمجلــس اإلدارة ورئيســا

ً
** قــرر مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتماعــه املنعقــد بتاريــخ 1439/02/11هـــ )املوافــق 2017/10/31م( تعييــن األســتاذ/ طــارق عبــدهللا الرميــم عضــوا

 لرئيــس مجلــس اإلدارة، وقــد تــم اإلعــالن عــن قــرار مجلــس اإلدارة بتاريــخ 1439/02/12هـــ )املوافــق 2017/11/01م(. 
ً
الشــريف نائبــا
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لجان الشركة 4-3

فيما يلي وصف للجان الشركة ومسؤولياتها واألعضاء الحاليين لكل لجنة:

لجنة املراجعة 4-3-1

تم تحديث تشكيل لجنة املراجعة في الشركة السعودية لألسماك بقرار من الجمعية العامة للمساهمين برقم )34( بتاريخ 1439/6/12ه املوافق 2018/2/28م.

الجدول رقم)3(: أعضاء لجنة املراجعة.

الوظيفةاالسم

رئيس عبدهللا حمد آل مهذل 

عضو هيثم محمد القصيبي 

عضو مشعل ابراهيم عميرة 
املصدر: الشركة

مهام ومسؤوليات لجنة املراجعة

تختــص لجنــة املراجعــة باملراقبــة علــى أعمــال الشــركة والتحقــق مــن ســاملة ونزاهــة التقاريــر والقوائــم املاليــة وأنظمــة الرقابــة الداخليــة، وتشــمل مهــام اللجنــة بصفــة خاصــة مــا 
يلــي:

: التقارير املالية 
ً
أوال

دراسة القوائم املالية األولية والسنوية للشركة واإلعالنات املتعلقة بها وعرضها على مجلس اإلدارة.	 
إبــداء الــرأي الفنــي – بنــاء علــى طلــب مجلــس اإلدارة– بشــأن عدالــة ووضــوح القوائــم املاليــة للشــركة وتضمينهــا املعلومــات التــي تتيــح للمســاهمين تقييــم املركــز 	 

املالــي للشــركة وأدائهــا. 
دراسة أي مسائل مهمة أو مستجدة تتضمنها التقارير املالية.	 
البحث في أي مسائل يثيرها املدير املالي للشركة أو من يتولى مهام أو مسؤوليات االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.	 
التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية.	 
دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها.	 
 للمبادئ املحاسبية املتعارف عليها باململكة.	 

ً
التأكد من إعداد القوائم املالية وفقا

ثانيا: نظم الرقابة الداخلية 

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة.	 
النظر في مدى كفاءة تقدير الشركة للمخاطر الجوهرية التي قد تتعرض لها والخطوات التي اتخذتها الشركة ملراقبة ومواجهة هذه املخاطر	 
دراسة خطة املراجعة السنوية إلدارة املراجعة الداخلية واعتمادها.	 
 للخطة السنوية املعتمدة.	 

ً
متابعة تنفيذ إدارة املراجعة الداخلية للمهام املنوطة بها ومدى قيام إدارة املراجعة الداخلية ألعمالها وفقا

دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.	 
الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة املراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توفر املوارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال واملهام املنوطة بها.	 
التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين رئيس املراجعة الداخلية واقتراح مكافآته.	 
إعــداد تقريــر عــن رأي لجنــة املراجعــة فــي شــأن مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة، وعمــا قامــت بــه مــن أعمــال أخــرى تدخــل فــي نطــاق اختصاصهــا. 	 

 كافيــة مــن هــذا التقريــر فــي مركــز الشــركة الرئيــس قبــل موعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة بعشــرة أيــام علــى األقــل؛ لتزويــد كل 
ً
وعلــى مجلــس اإلدارة أن يــودع نســخا

مــن يرغــب مــن املســاهمين بنســخة منــه. ويتــم اســتعراض التقريــر أثنــاء انعقــاد الجمعيــة.

: مراجع الحسابات
ً
ثالثا

التوصيــة ملجلــس اإلدارة بترشــيح مراجــع الحســابات وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه، بعــد التحقــق مــن اســتقالليته ومراجعــة نطــاق أعمالــه وشــروط التعاقــد 	 
معه.

التحقق من استقاللية مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع األخذ في االعتبار القواعد واملعايير ذات الصلة	 
مراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال املراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك	 
دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها. 	 
مناقشة مالحظات مراجع الحسابات بشكل دوري والعمل على التأكد من معالجتها مع إدارة الشركة، والرفع ملجلس اإلدارة إذا لزم األمر.	 

: ضمان االلتزام
ً
رابعا

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.	 
التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.	 
مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع األطرف ذات العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.	 
رفع املسائل التي ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها ورفع تقاريرها ملجلس اإلدارة.	 
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لجنة الترشيحات واملكافآت 4-3-2

املوافــق  1439/6/12ه  بتاريــخ   )34( برقــم  للمســاهمين  العامــة  الجمعيــة  مــن  بقــرار  لألســماك  الســعودية  الشــركة  فــي  واملكافــآت  الترشــيحات  لجنــة  تشــكيل  تحديــث  تــم 
واملكافــآت: الترشــيحات  لجنــة  أعضــاء  التالــي  الجــدول  ويوضــح  2018/2/28م، 

الجدول رقم)4(: أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت.

الوظيفةاالسم

رئيس عبدالعزيز حمد العويد 

عضو مازن عبدالستار العلمي 

عضو سلطان عبد امللك آل الشيخ 

عضو ثامر محمد املهيد
املصدر: الشركة

مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات واملكافآت

تطويــر سياســات وضوابــط الترشــح لعضويــة املجلــس واللجــان بمــا يتما�ســى مــع النظــم والقوانيــن ذات العالقــة والصــادرة مــن الجهــات اإلشــرافية علــى أعمــال 	 
الشــركة.

تطويــر ومراجعــة وتحديــث السياســات املتعلقــة بتعويضــات ومكافــآت أعضــاء املجلــس واللجــان واإلدارة التنفيذيــة والرفــع بأيــة توصيــات حيالهــا إلــى مجلــس 	 
 لعرضهــا علــى الجمعيــة العامــة العتمادهــا.

ً
اإلدارة تمهيــدا

توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة والسياسة املعمول بها وبيان أية انحرافات جوهريه عن السياسة وأسبابها.	 
املراجعة الدورية لسياسات املكافآت وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق األهداف املرجوة منها.	 
 للسياسات املعتمدة.	 

ً
التوصية ملجلس اإلدارة بخصوص مكافآت أعضاء املجلس واللجان وكبار التنفيذيين وفقا

مراجعة طلبات الترشيح لعضوية املجلس واللجان والتأكد من توائمها مع السياسات والضوابط ذات العالقة والرفع بالتوصيات إلى مجلس اإلدارة.	 
اإلشراف على عملية الترشح لعضوية مجلس اإلدارة واللجان بالتنسيق مع سكرتارية املجلس والجمعية العمومية والجهات التنظيمية ذات العالقة.	 
التقييــم الــدوري لفعاليــة هيــكل املجلــس واإلدارة التنفيذيــة وفــق أســس ومعاييــر تضعهــا اللجنــة والرفــع بالتوصيــات فــي شــأن التغييــرات املمكــن إجراؤهــا إلــى 	 

اإلدارة. مجلــس 
املراجعــة الدوريــة لالحتياجــات املطلوبــة مــن املهــارات والكفــاءات لعضويــة املجلــس واللجــان وإعــداد وصــف للقــدرات واملؤهــالت املطلوبــة للعضويــة بمــا يشــمل 	 

الوقــت الــذي يلــزم للعضــو تخصيصــه ألعمــال املجلــس واللجــان.
إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.	 
تحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس اإلدارة واللجــان وتقديــم التوصيــات واملقترحــات بخصــوص آليــة معالجــة نقــاط الضعــف واالســتفادة مــن جوانــب 	 

القــوة.
تتولــى اللجنــة تحديــد فيمــا إذا كان للعضــو صفــة العضــو املســتقل، آخــذة بعيــن االعتبــار الحــد األدنــى للمتطلبــات الواجــب توافرهــا لصفــة االســتقاللية. وتقــوم 	 

 بتأكيــد اســتقاللية األعضــاء املســتقلين. والتأكــد مــن عــدم وجــود تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى.
ً
اللجنــة ســنويا

وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين واألعضاء املستقلين وكبار التنفيذيين في الشركة.	 
تتولى اللجنة مسؤولية توفير املعلومات والتقارير حول املواضيع الهامة ذات العالقة بنطاق عملها ألعضاء املجلس عند الطلب.	 
وضع اإلجراءات الخاصة ملعالجة شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة واللجان أو كبار التنفيذيين في الشركة.	 
التأكد من وجود سياســة مكافآت وتعويضات لدى الشــركة مالئمة وواضحة الســتقطاب واالحتفاظ باملوارد البشــرية املؤهلة وأن تكون تلك السياســة مرتبطة 	 

بــاألداء واألهداف.
التأكد من وجود خطة للتعاقب الوظيفي لكبار التنفيذيين في الشركة.	 
طــرح أســمائهم أمــام الجمعيــة العامــة للمســاهمين عــدد املقاعــد املتوفــرة بحيــث يكــون لــدى 	 

ُ
رشــحين لعضويــة املجلــس الذيــن ت

ُ
التأكــد مــن أن يفــوق عــدد امل

بيــن املرشــحين. الجمعيــة فرصــة االختيــار 
 للنظم والقوانين ذات العالقة.	 

ً
التأكد من اإلفصاح املالئم عن املكافآت والتعويضات في التقرير السنوي للشركة وفقا

دراسة املواضيع املحولة للجنة من املجلس وتقديم التوصيات حيالها.	 
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اإلدارة التنفيذية 4-4

يوضح الجدول التالي تفاصيل اإلدارة التنفيذية للشركة:

الجدول رقم)5(: اإلدارة التنفيذية للشركة.

تاريخ التعيينالعمرالجنسيةاملنصباالسم

األسهم اململوكة

غير مباشرةمباشرة

النسبةالعددالنسبةالعدد

2019/07/010000م50سعودي الرئيس التنفيذيوليد حمد سليمان البطحي 

2019/11/010000م  57 تشيليمدير اإلستزراع املائي كونتن اليكس مديناباز

2016/09/190000م49أردني مدير اإلمداداتواصف مصطفى صوالحه

0000 2019/06/16م42 أردني املدير املالي  أحمد محمد العوايشة 

2017/11/010000م32سعودي مدير املبيعات سلطان عبدهللا السديس

2018/01/250000م 34 سعوديمدير الخدمات املساندةسطام ضيف هللا العتيبي 

2018/12/160000م  45 سعوديمدير املوارد البشرية فوزية عبدهللا القاسم 

1993/08/170000م48مصري  مدير الجودةحلمي عبداملعز السيد

املصدر: الشركة

تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 4-5

تقــع مســؤولية اقتــراح التعويضــات واملكافــآت التــي يتقاضاهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن علــى لجنــة الترشــيحات واملكافــآت. ويوضــح الجــدول التالــي قيمــة الرواتــب 
واملكافــآت والبــدالت التــي تقاضاهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعلــى خمســة مــدراء تنفيذييــن خــالل الثالثــة أعــوام املاضيــة:

الجدول رقم)6(: تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.

رياالت سعودية
السنة املالية املنتهية في 

31 ديسمبر 2016م
السنة املالية املنتهية في 

31 ديسمبر 2017م
السنة املالية املنتهية في 

31 ديسمبر 2018م

216,000183,000252,000أعضاء مجلس اإلدارة

2,997,5282,889,5282,716,000أعلى خمسة مدراء تنفيذيين

3,213,5283,072,5282,968,000اإلجمالي

املصدر: الشركة
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املوظفون 5

برامج األسهم للموظفين القائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية الخاضعة لهذه النشرة 5-1

كما بتاريخ هذه النشرة، ال يوجد لدى الشركة أي برامج تخصيص أسهم ملوظفيها. 

ترتيبات تشرك املوظفين في رأس املال 5-2

كما بتاريخ هذه النشرة، ال يوجد أي ترتيبات تشرك املوظفين في رأس مال الشركة.
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املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة 6

مقدمة 6-1

تــم إعــداد مناقشــة وتحليــل اإلدارة للمركــز املالــي للشــركة الســعودية لألســماك )"الشــركة"( ونتائــج عملياتهــا كمــا هــو مبيــن فيمــا يلــي بنــاًء علــى القوائــم املاليــة املراجعــة واملعدلــة 
للســنة املالية املنتهية في 31 ديســمبر 2016م واإليضاحات املرفقة بها والقوائم املالية املراجعة للســنوات املالية املنتهية في 31 ديســمبر 2017م و 2018م، والتي تم إعدادها 
مــن قبــل شــركة الــدار لتدقيــق الحســابات عبــدهللا البصــري و شــركاه عضــو جرانــت ثورنتــون الدوليــة باإلضافــة إلــى املعلومــات املاليــة األوليــة املوجــزة لفتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة 

فــي 31 يونيــو 2018م و2019م واإليضاحــات املرفقــة بهــم والتــي تــم إعدادهــا مــن قبــل مكتــب الخرا�ســي وشــركاه محاســبون ومراجعــون قانونيــون.

 للمعاييــر الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن )SOCPA(، حيــث تــم 
ً
أعــدت الشــركة قوائهمــا املاليــة للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م وفقــا

تعديلهــا وفًقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة )IFRS( املعتمــدة فــي اململكــة العربيــة الســعودية واملعاييــر واإلصــدارات األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين 
القانونييــن )SOCPA(. باإلضافــة إلــى قوائهمــا املاليــة للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م و2018م واملعلومــات املاليــة األوليــة املوجــزة لفتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة 
 للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة )IFRS( املعتمــدة فــي اململكــة العربيــة الســعودية واملعاييــر واإلصــدارات األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة 

ً
فــي 31 يونيــو 2018م و2019م وفقــا

.)SOCPA( الســعودية للمحاســبين القانونيــي
تختلــف املعلومــات املاليــة لعــام 2016م املذكــورة فــي القوائــم املاليــة املراجعــة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م عــن تلــك املذكــورة ألغــراض املقارنــة فــي القوائــم 
املاليــة املراجعــة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م، حيــث تــم تعديلهــا لتتوافــق مــع املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة )IFRS(، وأنــه لغــرض املقارنــة والتحليــل تــم 

تضمينهــا فــي هــذا القســم.
ولذلــك، وأنــه لضمــان تحليــل ومقارنــة املثــل باملثــل، تــم االعتمــاد فــي هــذه النشــرة علــى املعلومــات املاليــة لعــام 2016م التــي تــم تعديلهــا لتتوافــق مــع املعاييــر الدوليــة للتقاريــر 
املاليــة )IFRS( وأدرجــت ألغــراض املقارنــة فــي القوائــم املاليــة املوحــدة املراجعــة للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م. ال تملــك شــركة الــدار لتدقيــق الحســابات عبــدهللا 
 منهــم موافقتهــا الكتابيــة ولــم تتراجــع عنهــا فيمــا يتعلــق بنشــر 

ً
البصــري و شــركاه عضــو جرانــت ثورنتــون الدوليــة أي حصــة أو مصلحــة مــن أي نــوع فــي الشــركة، كمــا وأعطــى كال

أســمائهم وشــعاراتهم وإفاداتهــم فــي نشــرة اإلصــدار هــذه كمراجعــي حســابات للشــركة لألعــوام املذكــورة أعــاله. كمــا ال يملــك مكتــب الخرا�ســي وشــركاه محاســبون ومراجعــون 
 منهــم موافقتهــا الكتابيــة ولــم تتراجــع عنهــا فيمــا يتعلــق بنشــر أســمائهم وشــعاراتهم وإفاداتهــم فــي نشــرة 

ً
قانونيــون أي حصــة أو مصلحــة مــن أي نــوع فــي الشــركة، كمــا وأعطــى كال

اإلصــدار هــذه كمراجعــي حســابات للشــركة لألعــوام املذكــورة أعــاله.
تضمنــت القوائــم املاليــة املراجعــة للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي ديســمبر 2016م و2017م و 2018م لفــت انتبــاه مــن املراجعيــن القانونييــن والتــي تــم االفصــاح عنهــا فــي هــذا 

القســم.
 إلــى خطــط اإلدارة وتوقعاتهــا الحاليــة فيمــا يتعلــق بنمــو الشــركة 

ً
قــد يشــتمل هــذا الجــزء علــى بيانــات ذات طبيعــة مســتقبلية مرتبطــة بإمكانيــات الشــركة املســتقبلية اســتنادا

 عــن تلــك التوقعــات وذلــك نتيجــة لعوامــل 
ً
ونتائــج عملياتهــا وأوضاعهــا املاليــة وقــد تنطــوي علــى مخاطــر وتوقعــات غيــر مؤكــدة. كمــا قــد تختلــف نتائــج الشــركة الفعليــة جوهريــا

وأحــداث مســتقبلية متعــددة بمــا فــي ذلــك العوامــل التــي تمــت مناقشــتها فــي هــذا القســم مــن نشــرة اإلصــدار أو فــي أماكــن أخــرى منهــا وخاصــة تلــك الــواردة فــي القســم رقــم )2( 
"عوامــل املخاطــرة".

إن جميــع املعلومــات املاليــة التــي يحتويهــا هــذا القســم تــم عرضهــا بالريــال الســعودي مــا لــم ينــص علــى خــالف ذلــك. وتــم تقريــب املبالــغ إلــى أقــرب عــدد صحيــح، وعليــه فإنــه فــي 
حــال تــم جمــع األرقــام الــواردة فــي الجــداول، قــد ال يتوافــق مجموعهــا مــع املجاميــع املذكــورة فــي تلــك الجــداول. كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم احتســاب جميــع نســب النمــو الســنوية 

وهوامــش الربحيــة والتكاليــف ومعــدالت النمــو الســنوية املركبــة بنــاًء علــى األرقــام التــي تــم تقريبهــا فــي الجــداول أدنــاه.

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم املالية 6-2
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

أن املعلومــات املاليــة الــواردة فــي هــذه النشــرة قــد تــم اســتخراجها مــن القوائــم املاليــة املراجعــة للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م و2017م و2018م . 1
باإلضافــة إلــى املعلومــات املاليــة األوليــة املوجــزة املوحــدة لفتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 31 يونيــو 2018م و2019م واإليضاحــات املرفقــة بهــم دون إجــراء أي 
 بحســب املعاييــر الدوليــة للتقاريــر 

ً
تعديــل جوهــري عليهــا. وأنهــا تشــمل علــى معلومــات ماليــة مقدمــة بشــكل يتفــق مــع القوائــم املاليــة التــي تقرهــا الشــركة ســنويا

.)IFRS(  املاليــة

أن الشــركة تكبــدت خســائر خــالل الســنوات الثــالث املاضيــة، وباســتثناء مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي هــذه النشــرة فيمــا يتعلــق بالخســائر املتراكمــة، لــم يكــن هنــاك أي . 2
تغييــر ســلبي جوهــري فــي الوضــع املالــي والتجــاري للشــركة خــالل الســنوات املاليــة الثــالث الســابقة مباشــرة لتاريــخ تقديــم طلــب اصــدار أســهم حقــوق أولويــة إضافــة 

إلــى نهايــة الفتـــرة التــي يشــملها تقريــر املحاســب القانونــي حتــى اعتمــاد نشــرة اإلصــدار. 

أن كل الحقائــق الجوهريــة املتعلقــة بالشــركة وأدائهــا املالــي تــم اإلفصــاح عنهــا فــي هــذه النشــرة، وأنــه ال توجــد أي معلومــات أو مســتندات أو حقائــق أخــرى لــو تــم إغفــال . 3
ذكرهــا ســتصبح البيانــات الــواردة فــي هــذه النشــرة بيانــات مضللــة.

أن ليــس لــدى الشــركة أي ممتلــكات بمــا فــي ذلــك أوراق ماليــة تعاقديــة أو غيرهــا مــن األصــول التــي تكــون قيمتهــا عرضــة للتقلبــات أو يصعــب التأكــد مــن قيمتهــا ممــا يؤثــر . 4
بشــكل كبيــر فــي تقييــم املوقــف املالــي باســتثناء مــا جــرى اإلفصــاح عنــه فــي هــذا القســم.

لــم يتــم منــح أي عمــوالت أو خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو عــوض غيــر نقــدي مــن قبــل الشــركة ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، أو أعضــاء مجلــس اإلدارة املقترحيــن، . 5
أو كبــار التنفيذييــن، أو القائميــن بعــرض أو طــرح األوراق املاليــة او الخبــراء خــالل الســنوات الثــالث الســابقة مباشــرة لتاريــخ تقديــم طلــب اصــدار أســهم حقــوق 

أولويــة. 

أنــه ال يوجــد لــدى الشــركة أي قــروض أو مديونيــات أخــرى بمــا فــي ذلــك الســحب علــى املكشــوف مــن الحســابات املصرفيــة، كمــا يقــر بعــدم وجــود أي التزامــات ضمــان . 6
)بمــا فــي ذلــك الضمــان الشــخ�سي أو غيــر املشــمولة بضمــان شــخ�سي أو املضمونــة برهــن أو غيــر املضمونــة برهــن( أو التزامــات تحــت القبــول أو ائتمــان القبــول أو 

التزامــات الشــراء التأجيــري باســتثناء مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي هــذا القســم مــن هــذه النشــرة.
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 أنه التوجد لدى الشركة أي أدوات دين صادرة أو قائمة، أو موافق عليها ولم يتم إصدارها، باستثناء القروض ألجل الواردة في الجدول أدناه:. 7

الجدول رقم)7(: القروض ألجل

التمويل

الرصيد في

30سبتمبر 
2019

الضماناتالجهة املمولة
تاريخ 

االستحقاق 
بالكامل

مالحظات

تسهيالت 
بنكية - قرض 

طويل األجل
البنك السعودي الفرن�سي80,000,000

سند ألمر بمبلغ 130 مليون 
ريال سعودي باإلضافة إلى 

خطاب ضمان بنفس القيمة
يوليو 2025م

لم يتم إستخدام كامل قيمة 
التسهيالت حيث تم إستالم 80 

مليون ريال فقط كقرض.

قرض بدون 
فائدة

صندوق التنمية الزراعية9,010,880
رهن عقاري ألراض تملكها 

الشركة
نوفمبر 2025م

تم سداد مليون ريال من أصل 
القرض

املصدر: الشركة

أنــه -وعلــى حــد علمــه- ال توجــد أي رهونــات أو حقــوق أو أي أعبــاء أو تكاليــف علــى ممتلــكات الشــركة كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة، باســتثناء مــا جــرى اإلفصــاح عنــه فــي . 8
هــذا القســم وفــي أقســام أخــرى مــن هــذه النشــرة.

أنه ال يوجد لدى الشركة أي التزامات محتملة أو ضمانات أو أي أصول ثابتة مهمة مزمع على شرائها أو استئجارها بخالف ما تم اإلفصاح عنه في هذا القسم.. 9

رأس مال الشركة ال يخضع لحق الخيار.. 10

لــدى الشــركة معلومــات عــن أي سياســات حكوميــة أو . 11 فــي هــذا القســم، والقســم )2( "عوامــل املخاطــرة" مــن هــذه النشــرة، ليــس  تــم اإلفصــاح عنــه  باســتثناء مــا 
فــي عمليــات الشــركة. اقتصاديــة أو ماليــة أو نقديــة أو سياســية أو أي عوامــل أخــرى أثــرت أو يمكــن أن تؤثــر بشــكل جوهــري )مباشــر أو غيــر مباشــر( 

باســتثناء مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي هــذا القســم، والقســم )2( "عوامــل املخاطــرة" مــن هــذه النشــرة، بــأن الشــركة ليســت علــى درايــة بــأي عوامــل موســمية أو دورات . 12
اقتصاديــة متعلقــة بالنشــاط قــد يكــون لهــا تأثيــر علــى أعمــال الشــركة أو وضعهــا املالــي.

أسس االعداد 6-3

أسس القياسأ( 
 ملبــدأ التكلفــة التاريخيــة باســتخدام أســاس االســتحقاق املحاســبي فيمــا عــدا مخّصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة والــذي تــم تقييمــه حســب القيمــة 

ً
تــم إعــداد البيانــات املاليــة وفقــا

الحاليــة االكتواريــة وقيــاس املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر والــذي تــم تقييمــه بالقيمــة العادلــة كمــا هــو موضــح فــي السياســات املحاســبية 
ذات الصلــة.

العملة الرئيسية وعملة العرضب( 
تم عرض هذه القوائم املالية بالريال السعودي، وهي العملة الوظيفية للشركة وكذلك عملة العرض.

السياسات املحاسبية الهامة 6-4
املمتلكات واآلالت واملعداتأ( 

حمــل مباشــرة لجلــب 
ُ
 االهــالك املتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة املتراكمــة إن وجــدت. وتشــمل التكلفــة أي مصاريــف ت

ً
تــدرج املمتلــكات وآالت واملعــدات بالتكلفــة ناقصــا

املوجــودات للموقــع والظــروف التــي تمكنهــا مــن التشــغيل بالطريقــة املتوقعــة مــن إدارة الشــركة.
يتــم احتســاب االســتهالك بطــرح القيمــة املتبقيــة لألصــل مــن الكلفــة األصليــة علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي املقــدر وذلــك باســتعمال طريقــة القســط الثابــت، ويتــم مراجعــة العمــر 

اإلنتاجــي، والقيمــة املتبقيــة وطريقــة االســتهالك فــي نهايــة فتـــرة التقريــر الســنوية مــع مراعــاة تأثيــر أي تغييــرات فــي التقديــرات املحتســبة علــى أســاس مســتقبلي.
يتم احتساب استهالك التحسينات على املأجور على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للتحسينات أو مدة عقد اإليجار، أيهما أقصر.

 ضمــن قائمــة األربــاح أو الخســائر عنــد تكبدهــا، أمــا مصاريــف التحســينات التــي تزيــد مــن العمــر اإلنتاجــي لألصــل يتــم 
ً
 إيراديــا

ً
تعتبــر مصاريــف اإلصــالح والصيانــة مصروفــا

رســملتها.
يتــم رســملة تكلفــة اســتبدال جــزء مــن املمتلــكات واآلالت واملعــدات ضمــن القيمــة الدفتريــة إذا كان مــن املحتمــل أن املنافــع االقتصاديــة املســتقبلية فــي هــذا البنــد ســوف تتدفــق 
للشــركة، ويمكــن قيــاس تكلفتــه بشــكل موثــوق بــه. يتــم التوقــف عــن إثبــات بنــد مــن املمتلــكات وآالت واملعــدات عنــد االســتبعاد أو عندمــا ال تكــون هنالــك منافــع اقتصاديــة 
مســتقبلية يتوقــع أن تنشــأ مــن االســتخدام املســتمر لألصــل، األربــاح أو الخســائر التــي قــد تنشــأ عــن بيــع أو اســتبعاد بنــد املمتلــكات واآلالت واملعــدات، يتــم قياســها بالفــرق بيــن 

صافــي املتحصــالت املســتبعدة والقيمــة الدفتريــة لألصــل ويتــم إثباتهــا فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر.
تطبق الشركة معدالت االهالك السنوية التالية على املمتلكات واآلالت واملعدات:

الجدول رقم)8(: األعمار اإلفتراضية اإلهالك

عدد السنوات

4-22 سنةمباني وطرق ممهدة

7-20 سنةمصنع ومعدات ومنشآت

4-25 سنةقوارب ومعدات صيد

3-4 سنواتسيارات

5-10 سنواتأثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

ال توجد أي تعديالت متوقعة للسياسات املبينة أعاله من قبل الشركة.
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املشاريع تحت التنفيذب( 

 خســائر االنخفــاض فــي القيمــة. يتــم تســجيل جميــع النفقــات املتكبــدة أثنــاء فتـــرة التركيــب واإلنشــاء، ويتــم تحميلهــا إلــى بنــد 
ً
يتــم عــرض املشــاريع تحــت التنفيــذ بالتكلفــة ناقصــا

املشــاريع تحــت التنفيــذ، ثــم تحــول تكلفــة املشــاريع تحــت التنفيــذ إلــى الفئــة املناســبة مــن بنــد املمتلــكات واملعــدات عندمــا تكــون جاهــزة لالســتخدام. وتشــمل تكلفــة املشــاريع 
تحــت التنفيــذ تكاليــف الشــراء والتكاليــف التــي تعــزى بشــكل مباشــر إلــى جلــب املشــاريع تحــت التنفيــذ للغــرض أو االســتخدام املقصــود منــه.

العقارات االستثماريةت( 

يتــم قيــاس العقــارات االســتثمارية بمــا فــي ذلــك األرا�ســي أو املبانــي التــي تحتفــظ بهــا الشــركة للحصــول علــى إيجــارات أو لزيــادة رأس املــال أو كالهمــا قيــد اإلنشــاء والتــي يتــم 
 بالتكلفــة بمــا فــي ذلــك تكاليــف املعاملــة. إلحاقــا لالعتــراف املبدئــي، تــدرج العقــارات االســتثمارية بالتكلفــة بعــد 

ً
تطويرهــا الســتخدامها فــي املســتقبل كاســتثمارات عقاريــة مبدئيــا

خصــم االســتهالك املتراكــم و/أو خســائر االنخفــاض فــي القيمــة املتراكمــة، إن وجــدت. تــدرج األرا�ســي بالتكلفــة وال يتــم اســتهالكها. ألغــراض اإلفصــاح فقــط، يتــم تحديــد القيمــة 
العادلــة للعقــارات االســتثمارية علــى أســاس التقييــم الســنوي الــذي يتــم إجــراؤه مــن قبــل اعتمــاده مقيــم خارجــي ومســتقل.

يتم احتساب اإلهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات.

يتــم إلغــاء االعتــراف بالعقــارات االســتثمارية إمــا عندمــا يتــم اســتبعادها أو عندمــا يتــم ســحب العقــار االســتثماري بشــكل دائــم مــن االســتخدام وال يتوقــع أي منافــع اقتصاديــة 
مســتقبلية مــن اســتبعاده. يتــم االعتــراف بالفــرق بيــن صافــي متحصــالت البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصــل فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر فــي فتـــرة إلغــاء االعتــراف. يتــم التحويــل 

إلــى)أو( مــن العقــارات االســتثمارية فقــط عندمــا يكــون هنــاك تغيــر فــي االســتخدام والقيمــة الدفتريــة للعقــارات تســتخدم فــي املحاســبة الالحقــة.

.
ً
، إذا كان ذلك مناسبا

ً
يتم مراجعة القيم املتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق استهالك العقارات االستثمارية في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها مستقبال

انخفاض قيمة املوجودات غير املاليةث( 

يتــم فــي تاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي مراجعــة املوجــودات غيــر املاليــة )مــا عــدا املخــزون واملوجــودات البيولوجيــة( لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى أن تلــك األصــول قــد 
تعرضــت لخســائر انخفــاض القيمــة. فــي حالــة وجــود مثــل هــذه املؤشــرات، يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد لألصــل مــن أجــل تحديــد مــدى خســارة انخفــاض القيمــة )إن 
وجــدت(. عندمــا ال يكــون مــن املمكــن تقديــر املبلــغ القابــل لالســترداد ألصــل منفــرد، تقــوم الشــركة بتقديــر املبلــغ القابــل لالســترداد لوحــدة توليــد النقــد التــي ينتمــي إليهــا األصــل. 
ــوزع كذلــك أصــول الشــركات إلــى وحــدات توليــد النقــد الفرديــة، أو يتــم توزيعهــا بخــالف ذلــك علــى أصغــر شــركة مــن 

ُ
وعندمــا يمكــن تحديــد أســاس معقــول وثابــت للتوزيــع، ت

وحــدات إنتــاج النقــد التــي يمكــن تحديــد أســاس توزيــع معقــول وثابــت لهــا.

 تكلفــة البيــع والقيمــة الناتجــة مــن االســتخدام. عنــد تقديــر قيمــة االســتخدام، يتــم خصــم التدفقــات 
ً
ويكــون املبلــغ القابــل لالســترداد هــو مــا يتعــدى القيمــة العادلــة ناقصــا

النقديــة املســتقبلية املقــدرة مــن قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدل خصــم مــا قبــل الضريبــة الــذي يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود واملخاطــر املحــددة 
لألصــل الــذي لــم يتــم تعديــل التدفقــات النقديــة املســتقبلية لــه. 

ر بأقــل مــن قيمتــه الدفتريــة، يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة )وحــدة توليــد النقــد( لألصــل إلــى مبلغــه القابــل  ــّدِ
ُ
إذا كان املبلــغ القابــل لالســترداد لألصــل )وحــدة توليــد النقــد( قــد ق

لالســترداد. يتــم إدراج خســارة انخفــاض القيمــة مباشــرة فــي األربــاح أو الخســائر.

وفــي حــال عكــس خســارة القيمــة الحًقــا، يجــب زيــادة القيمــة الدفتريــة لألصــل )أو وحــدة توليــد النقــد( إلــى أن تصــل للتقديــرات املعدلــة للمبلــغ القابــل لالســترداد، ولكــن بحيــث ال 
تزيــد القيمــة الدفتريــة التــي تمــت زيادتهــا عــن القيمــة الدفتريــة التــي كان مــن املمكــن تحديدهــا إذا لــم يتــم االعتــراف بخســارة االنخفــاض فــي القيمــة لألصــل )أو وحــدة توليــد للنقــد( 

فــي الســنوات الســابقة. يتــم االعتــراف بعكــس خســارة انخفــاض القيمــة مباشــرة فــي األربــاح أو الخســائر.

املخزون ج( 

يظهــر املخــزون بســعر التكلفــة أو صافــي القيمــة املحققــة أيهمــا أقــل. يتــم تحديــد التكلفــة علــى أســاس طريقــة املتوســط املرجــح. يتــم رســملة التكاليــف الجوهريــة املرتبطــة بشــراء 
املخــزون. تشــتمل تكلفــة البضاعــة تامــة الصنــع والبضاعــة تحــت التصنيــع علــى تكلفــة املــواد األوليــة والعمالــة املباشــرة ومصروفــات التصنيــع غيــر املباشــرة.

 منه تكلفة املصاريف البيعية املقدرة.
ً
صافي القيمة املحققة هي سعر البيع املقدر خالل األعمال االعتيادية مطروحا

النقــد وما في حكمهح( 

يتشــكل النقــد ومــا فــي حكمــه مــن البنــود التــي يمكــن تحويلهــا بســهولة إلــى مبالــغ نقديــة والتــي تخضــع ملخاطــر غيــر جوهريــة للتغيــر فــي القيمــة. يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه فــي قائمــة 
 بالقيمــة العادلــة.

ً
 والحقــا

ً
املركــز املالــي مــن النقــد بالصنــدوق واألرصــدة لــدى البنــوك ويتــم تســجيلها مبدئيــا

 
ً
وألغــراض قائمــة التدفقــات النقديــة: يتشــكل النقــد ومــا فــي حكمــه مــن النقــد بالصنــدوق ومــن األرصــدة النقديــة املحتفــظ بهــا لــدى البنــوك ولهــا تاريــخ اســتحقاق يبلــغ 90 يومــا

أو أقــل، وهــي متاحــة لالســتخدام مــن قبــل الشــركة مــا لــم ينــص علــى خــالف ذلــك.

األصول املاليةخ( 

االعتراف املبدئي والقياس

لة بالقيمــة العادلــة  ســجَّ
ُ
 إليهــا تكاليــف املعامــالت املتعلقــة مباشــرة بشــراء األصــل املالــي، فــي حالــة األصــول املاليــة غيــر امل

ً
 باألصــول املاليــة بالقيمــة العادلــة مضافــا

ً
ُيعتــرف مبدئيــا

مــن خــالل الربــح أو الخســارة.
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القياس الالحق

 بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة بالتكلفــة املطَفــأة أو القيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر. ويعتمــد التصنيــف علــى 
ً
ــاس األصــول املاليــة الحقــا

َ
ق

ُ
ت

معياريــن: نمــوذج أعمــال املجموعــة إلدارة األصــول ومــا اذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة لــألدوات تمثــل "مدفوعــات حصريــة ألصــل املبلــغ والفائــدة" علــى املبلــغ األصلــي 
د )معيــار املدفوعــات الحصريــة ألصــل املبلــغ والفائــدة(. ســدَّ

ُ
غيــر امل

دَرجة بالتكلفة املطفأة
ُ
األصول املالية امل

هــذه الفئــة هــي األكثـــر أهميــة للشــركة. تقيــس الشــركة األصــل املالــي بالتكلفــة املطفــأة الــذي ُيحتفــظ بــه ضمــن نمــوذج أعمــال بغــرض امتــالك األصــول املاليــة مــن أجــل تحصيــل 
التدفقــات النقديــة التعاقديــة التــي تســتوفي معيــار املدفوعــات الحصريــة ألصــل املبلــغ والفائــدة. وتتضمــن هــذه الفئــة الحســابات التجاريــة املدينــة والحســابات املدينــة األخــرى 

درَجــة ضمــن األصــول املاليــة غيــر املتداولــة األخــرى.
ُ
للشــركة والقــروض امل

التوقف عن االعتراف

ف مــن قائمــة املركــز املالــي 
َ

حــذ
ُ
، جــزء مــن األصــول املاليــة أو جــزء مــن مجموعــة مــن األصــول املاليــة املشــابهة( )أي ت

ً
يتوقــف االعتــراف باألصــول املاليــة )أو متــى يكــون منطبقــا

للشــركة( بصفــة أساســية عنــد:

انتهاء صالحية حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو	 
لهــا التــزام لســداد التدفقــات النقديــة املســتلمة بالكامــل بــدون أي تأخيــر جوهــري إلــى طــرف آخــر 	  تحويــل الشــركة حقوقهــا فــي قبــض التدفقــات النقديــة مــن األصــل أو تحمُّ

بموجــب "ترتيبــات فوريــة"، عنــد:

تحويل الشركة بصورة جوهرية كافة املخاطر واملنافع املتعلقة باألصل.أ. 
لت السيطرة على األصل.ب.  أو عدم قيام الشركة بتحويل أو االحتفاظ بكافة املنافع واملخاطر املتعلقة باألصل، ولكنها حوَّ

ــم فيمــا مــا إن كانــت الشــركة احتفظــت باملخاطــر  قِيّ
ُ
وعنــد تحويــل الشــركة حقوقهــا فــي الحصــول علــى التدفقــات النقديــة مــن األصــل أو إبرامهــا اتفاقيــة ترتيبــات فوريــة، فإنهــا ت

ُل ســيطرتها على األصل، فتســتمر  حّوِ
ُ
ُل الشــركة مخاطر ومنافع األصل بشــكل جوهري وال تحتفظ بهما أو ت واملنافع املرتبطة بامللكية وإلى مدى احتفظت بهما. وعندما ال تحّوِ

ل وااللتــزام  حــوَّ
ُ
ل فــي حــدود اســتمراريتها فــي التعامــل بــه. وفــي تلــك الحالــة، تعتــرف الشــركة أيًضــا بااللتــزام املرتبــط بذلــك. وُيقــاُس األصــل امل حــوَّ

ُ
الشــركة فــي االعتــراف باألصــل امل

ل بالقيمــة الدفتريــة  حــوَّ
ُ
ــاس اســتمرارية التعامــل التــي تأخــذ صــورة ضمــان علــى األصــل امل

َ
ق

ُ
املرتبــط بــه علــى أســاس يعكــس الحقــوق وااللتزامــات التــي احتفظــت بهــا الشــركة. وت

األصليــة لألصــل أو بالحــد األق�ســى للمبالــغ التــي قــد تطالــب الشــركة بســدادها، أيهمــا أقــل.

االنخفاض في قيمة املوجودات املالية

لة بالقيمــة  ســجَّ
ُ
ل مخصــص الخســائر االئتمانيــة املتوقعــة لكافــة القــروض واألصــول املاليــة املدينــة األخــرى غيــر امل ســّجِ

ُ
يلــزم املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي رقــم )9( الشــركة أن ت

العادلــة مــن خــالل الربــح والخســارة.

 للعقــد وجميــع التدفقــات النقديــة التــي تتوقــع الشــركة قبضهــا، 
ً
ســب الخســائر االئتمانيــة املتوقعــة علــى أســاس الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة املســتَحقة وفقــا

َ
حت

ُ
وت

ل الفائــدة الفعلــي األصلــي لألصــل. وعندئــٍذ ُيخصــم العجــز بمــا يقــارب ُمعــدَّ

ــطة، واحتســبت الخســائر االئتمانيــة املســتقبلية بنــاًء علــى  قــت الشــركة طريقــة املعيــار املبسَّ وفيمــا يتعلــق بالحســابات التجاريــة املدينــة والحســابات املدينــة األخــرى، فقــد طبَّ
ل حســب العناصــر  بــت الشــركة جــدول مخصــص يعتمــد علــى الخبــرة الســابقة للشــركة بشــأن الخســارة االئتمانيــة، وُيعــدَّ الخســائر االئتمانيــة املتوقعــة علــى مــدى العمــر. وجنَّ

دة للمدينييــن والبيئــة االقتصاديــة. حــدَّ
ُ
املتوقعــة امل

. وتمثــل الخســارة االئتمانيــة 
ً
ســب الخســارة االئتمانيــة املتوقعــة بنــاًء علــى الخســارة االئتمانيــة املتوقعــة علــى مــدى 12 شــهرا

َ
حت

ُ
وفيمــا يتصــل باألصــول املاليــة املدينــة األخــرى، ت

 
ً
 الجــزء مــن الخســارة االئتمانيــة املتوقعــة علــى مــدى العمــر التــي تنشــأ مــن حــاالت التخلــف عــن الســداد مــن أداة ماليــة محتملــة خــالل 12 شــهرا

ً
املتوقعــة علــى مــدى 12 شــهرا

بعــد تاريــخ القوائــم املاليــة. ومــع ذلــك، فإنــه عنــد وجــود زيــادة جوهريــة فــي املخاطــر االئتمانيــة منــذ بدايتهــا، سُيحتســب املخصــص علــى أســاس الخســارة االئتمانيــة املتوقعــة علــى 
مــدى الحيــاة.

وتــدرس الشــركة حــاالت التخلــف عــن ســداد أصــل مالــي عندمــا ينق�ســي علــى موعــد ســداده التعاقــدي 90 يوًمــا. ومــع ذلــك، فــإنَّ الشــركة، فــي حــاالت بعينهــا، قــد تــدرس أيًضــا 
دة قبــل أن  ســدَّ

ُ
ــح للشــركة أن تقبــض بالكامــل املبالــغ التعاقديــة غيــر امل حــاالت التخلــف عــن ســداد أصــل مالــي عندمــا تشــير املعلومــات الداخليــة أو الخارجيــة بأنــه مــن غيــر املرجَّ

تأخــذ بعيــن االعتبــار أي تعزيــزات فــي األهليــة االئتمانيــة التــي تحتفــظ بهــا الشــركة.

املطلوبات املاليةد( 

االعتراف املبدئي والقياس

 .
ً
 املطلوبــات املاليــة، عنــد االعتــراف املبدئــي بهــا، كمطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة والقــروض والحســابات الدائنــة، حســبما يكــون مالئمــا

ُ
ــف َصنَّ

ُ
ت

.
ً
 مباشــرا

ً
 بالقيمــة العادلــة، وفــي حــال القــروض والحســابات الدائنــة، بالصافــي بعــد حســم تكاليــف املعامــالت املرتبطــة بهــا ارتباطــا

ً
وُيعتــَرف بكافــة املطلوبــات املاليــة مبدئيــا

ُن املطلوبات املالية للشركة الحسابات التجارية الدائنة والحسابات الدائنة األخرى والقروض. َتَضمَّ
َ
وت

القياس الالحق

طَفأة.
ُ
 بالتكلفة امل

ً
اس املطلوبات املالية الحقا

َ
ق

ُ
ت
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التوقف عن االعتراف

ســتَحق ضمــن املطلوبــات أو إلغائــه أو انتهــاء مدتــه. وعنــد اســتبدال التــزام مالــي آخــر بالتــزام مالــي حالــي مــن نفــس الجهــة 
ُ
يتوقــف االعتــراف باملطلوبــات املاليــة عنــد ســداد االلتــزام امل

، ُيعتبــر هــذا التغييــر أو التعديــل علــى أنــه توقــف االعتــراف بااللتــزام 
ً
 جوهريــا

ً
 أو إجــراء تعديــل شــروط االلتزامــات الحاليــة تعديــال

ً
 جوهريــا

ً
املقرضــة بشــروط مختلفــة اختالفــا

األصلــي واالعتــراف بالتــزام جديــد. وُيعتــَرف بالفــرق فــي القيــم الدفتريــة فــي قائمــة االربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر.

مقاصة األدوات املالية

عتــَرف بهــا، 
ُ
 حالــي فــي إجــراء مقاصــة املبالــغ امل

ً
جــَرى مقاصــة األصــول املاليــة واملطلوبــات املاليــة، وُيفَصــح عــن صافــي املبالــغ فــي قائمــة املركــز املالــي عنــد وجــود حــق نافــذ نظاميــا

ُ
ت

ــا تســويتها علــى أســاس الصافــي لبيــع األصــول وســداد املطلوبــات فــي آن واحــد. وهنــاك نيــة إمَّ

املخصصاتذ( 

يتــم االعتــراف باملخصصــات عندمــا يكــون لــدى الشــركة التزامــات )قانونيــة أو ضمنيــة( ناتجــة عــن حــدث ســابق، وتكــون تكاليــف تســوية االلتــزام محتملــة ويمكــن قياســها بشــكل 
موثــوق بــه. تتــم مراجعــة املخصصــات بتاريــخ كل تقريــر ويتــم تعديلهــا لتعكــس أفضــل التقديــرات الحاليــة.

االلتزامات املحتملةر( 

يتــم اإلفصــاح عــن االلتزامــات املحتملــة عندمــا يكــون لــدى الشــركة التــزام محتمــل نتيجــة لحــدث ســابق لــن يتــم تأكيــد وجــوده إال بوقــوع أو عــدم وقــوع حــدث أو أكثـــر ألحــداث 
مســتقبلية غيــر مؤكــدة ال تكــون بالكامــل ضمــن ســيطرة الشــركة، أو أن يكــون لــدى الشــركة التزامــات قانونيــة أو ضمنيــة حاليــة تنشــأ عــن أحــداث ســابقة، ولكــن ليــس مــن 

املحتمــل أن يتطلــب ذلــك تدفــق للمــوارد التــي تنطــوي علــى منافــع اقتصاديــة لتســوية االلتــزام أو أن مبلــغ االلتــزام ال يمكــن قياســه بشــكل موثــوق بــه بصــورة كافيــة.

انخفاض قيمة املوجودات غير املاليةز( 

تقــوم الشــركة فــي تاريــخ كل تقريــر بتقييــم مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى احتمــال تعــّرض املوجــودات غيــر املاليــة النخفــاض فــي قيمتهــا. وفــي حالــة وجــود مثــل هــذا املؤشــر، أو 
قــدر الشــركة القيمــة القابلــة لالســترداد لألصــل. وتتمثــل قيمــة األصــل القابلــة لالســترداد فــي القيمــة العادلــة 

ُ
، ت

ً
عندمــا يســتدعي األمــر فحــص انخفــاض القيمــة لألصــل ســنويا

 تكاليــف البيــع أو القيمــة مــن االســتخدام، أيهمــا أعلــى، ويتــم تحديدهــا لــكل أصــل علــى حــدة، إال إذا كان األصــل ال يحقــق تدفقــات 
ً
لألصــل أو لوحــدة توليــد النقــد ناقصــا

نقديــة واردة ومســتقلة إلــى حــد كبيــر عــن التدفقــات النقديــة للموجــودات األخــرى أو مجموعــة مــن املوجــودات. عندمــا تتجــاوز القيمــة الدفتريــة لألصــل أو وحــدة توليــد النقــد 
القيمــة القابلــة لالســترداد، يعتبــر األصــل منخفــض القيمــة ويتــم تخفيضــه إلــى قيمتــه القابلــة لالســترداد. ولتقديــر القيمــة مــن االســتخدام، فإنــه يتــم خصــم التدفقــات النقديــة 
املســتقبلية املقــدرة إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدل خصــم قبــل الضريبــة يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للمــال واملخاطــر املصاحبــة لألصــل. وعنــد 
 تكاليــف البيــع، تســتخدم طريــق تقييــم مناســبة. ويتــم التحقــق مــن هــذه الحســابات باســتخدام مضاعفــات التقييــم أو أســعار األســهم املدرجــة 

ً
تحديــد القيمــة العادلــة ناقصــا

 أو أي مؤشــرات أخــرى متاحــة للقيمــة العادلــة.
ً
للمنشــآت املتداولــة علنــا

يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة من العمليات املستمرة في الربح أو الخسارة ضمن فئات املصاريف بما يتوافق مع وظيفة املوجودات التي انخفضت قيمتها.

 لــم تعــد موجــودة أو 
ًً
بالنســبة للموجــودات بخــالف الشــهرة، يتــم فــي تاريــخ كل تقريــر مالــي تقييــم مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى أن خســائر انخفــاض القيمــة املســجلة ســابقا

قلــت قيمتهــا. فــإذا وجــد مثــل هــذا املؤشــر، تقــوم الشــركة بتقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد لألصــل أو لوحــدة توليــد النقــد. وال يتــم عكــس خســارة انخفــاض القيمــة املســجلة 
 
ً
 إال إذا كان هنــاك تغييــر فــي التقديــرات املســتخدمة لتحديــد قيمــة األصــل القابلــة لالســترداد منــذ تســجيل آخــر خســارة انخفــاض فــي القيمــة. يكــون هــذا العكــس محــدودا

ًً
ســابقا

بحيــث ال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة لألصــل قيمتــه القابلــة لالســترداد أو قيمتــه الدفتريــة التــي كان مــن املمكــن تحديدهــا، بعــد خصــم االســتهالك، لــو لــم تحتســب أي خســارة عــن 
االنخفــاض فــي قيمــة األصــل خــالل الســنوات الســابقة. ويــدَرج هــذا العكــس فــي الربــح أو الخســارة. وتتــم مراجعــة املوجــودات غيــر املاليــة بخــالف الشــهرة التــي تعرضــت النخفــاض 

فــي قيمتهــا لتحــري احتمــال عكــس اإلنخفــاض فــي القيمــة عنــد نهايــة كل فتـــرة تقريــر.

منافع املوظفينس( 

مكافأة نهاية الخدمة

يتــم تحديــد مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة، وهــو عبــارة عــن خطــة مزايــا محــددة، باســتخدام طريقــة وحــدة االئتمــان املخططــة، مــع إجــراء تقييــم إكتــواري فــي نهايــة كل فتـــرة 
ــدرج عمليــات إعــادة القيــاس، التــي تشــمل املكاســب والخســائر الناتجــة عــن التقييــم اإلكتــواري، مباشــرة فــي قائمــة املركــز املالــي مــع قيــد أي خصــم أو ائتمــان 

ُ
للتقريــر الســنوي. وت

فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فــي الفتـــرة التــي تحــدث فيهــا. وتــدرج عمليــات إعــادة القيــاس املعتــرف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر علــى الفــور فــي األربــاح املبقــاة، ولــن يتــم إعــادة تصنيفهــا 
ضمــن األربــاح أو الخســائر. ويتــم إثبــات تكلفــة الخدمــة الســابقة فــي الربــح أو الخســارة فــي فتـــرة تعديــل الخطــة. كمــا يتــم احتســاب الفائــدة مــن خــالل تطبيــق معــدل الخصــم فــي 

صنــف تكاليــف املنافــع املحــددة علــى النحــو التالــي:
ُ
بدايــة الفتـــرة إلــى صافــي االلتزامــات أو األصــول املحــددة. وت

تکالیف الخدمة )بما في ذلك تكلفة الخدمة الحالية، تكلفة الخدمة السابقة، وكذلك املكاسب والخسائر الناتجة عن التخفيضات والتسوية(؛	 
مصروفات الفوائد.	 
إعادة القياس.	 

تقدم الشركة العنصرين األولين لتكاليف املنافع املحددة في الربح أو الخسارة في بند "املصاريف العامة واإلدارية".

قامــت الشــركة بالبــدء باســتخدام التقويــم اإلكتــواري اللتزامــات مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن مــن بدايــة التحــول للمعاييــر الدوليــة للتقريــر املالــي، علــى أســاس املنهجيــة 
اإلكتواريــة لوحــدة االئتمــان املتوقعــة. 
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استحقاقات التقاعد

تدفــع الشــركة مســاهمات التقاعــد مــن موظفيهــا الســعوديين إلــى املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة. ويمثــل ذلــك خطــة مســاهمة محــددة. وتســجل املدفوعــات كمصاريــف 
عنــد تكبدهــا.

منافع املوظفين قصيرة األجل

يتــم االعتــراف بااللتــزام باملنافــع املســتحقة للموظفيــن فيمــا يتعلــق باألجــور والرواتــب واإلجــازات الســنوية واإلجــازات املرضيــة فــي الفتـــرة التــي يتــم فيهــا تقديــم الخدمــة ذات 
العالقــة باملبلــغ غيــر املخصــوم مــن املنافــع املتوقــع دفعهــا مقابــل تلــك الخدمــة. 

وتقاس االلتزامات املعترف بها فيما يتعلق بمنافع املوظفين القصيرة األجل باملبلغ غير املخصوم للمنافع املتوقع دفعها مقابل الخدمة ذات العالقة.

استحقاقات ما بعد الخدمة

 ملتطلبات أنظمة اململكة العربية السعودية.
ً
تتضمن مزايا الشركة بعد انتهاء الخدمة اشتراكات شهرية للهيئة العامة للتأمينات االجتماعية ونظام املكافآت وفقا

التأمينات االجتماعية )أ( 

التأمينــات  إلــى  الثابتــة  مــن املســاهمة  تعتــرف الشــركة بحصتهــا  التأمينــات االجتماعيــة )كيــان منفصــل( هــي فئــات كخطــة مســاهمات محــددة.  فــي  إن املســاهمات الشــهرية 
االجتماعية كل شهر كمصروف. ليس لدى الشركة أي التزام قانوني أو استداللي بدفع أي مساهمة إضافية، والتزامها الوحيد بدفع املساهمة عند حلول موعد استحقاقها.

مكافأة نهاية الخدمة للعاملين)ب( 

تقــدم الشــركة مكافــآت نهايــة الخدمــة ملوظفيهــا وفقــا لنظــام العمــل والعمــال فــي اململكــة العربيــة الســعودية. ويســتند اســتحقاق هــذه املكافــآت إلــى الراتــب النهائــي للموظــف 
 بنــاء 

ً
ومــدة الخدمــة، مــع إتمــام الحــد األدنــى مــن فتـــرة الخدمــة للموظــف. يتــم تســجيل التكاليــف املتوقعــة لهــذه املكافــآت علــى مــدى فتـــرة الخدمــة، ويتــم عمــل مخصــص ســنويا

 ملتطلبــات معيــار املحاســبة الدولــي رقــم 19 "منافــع املوظفيــن" علــى أســاس املنهجيــة اإلكتواريــة لوحــدة االئتمــان املتوقعــة. وقــد أجــري 
ً
علــى تقييــم خبيــر إكتــواري مســتقل وفقــا

. ويتــم إثبــات جميــع األربــاح والخســائر اإلكتواريــة املتعلقــة بالتزامــات 
ً
التقييــم األخيــر بتاريــخ 31 ديســمبر 2018م. يتــم إثبــات جميــع تكاليــف الخدمــة الســابقة كمصــروف فــورا

املنافــع واملزايــا املحــددة فــي قائمــة الدخــل الشــامل األوليــة 

اإلجازات وتذاكر السفر)ج( 

يتم إثبات مستحقات العاملين من إجازات وتذاكر سفر حسب عقود العمل.

الزكاة )د( 

يتم احتساب مخصص الزكاة في نهاية كل سنة مالية وفقا ألحكام وقواعد فريضة الزكاة في اململكة العربية السعودية.	 
يتــم إثبــات الــزكاة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة ضمــن قائمــة الدخــل، كمــا يتــم إثبــات الفروقــات الناتجــة عــن الربــط النهائــي ضمــن نفــس القائمــة فــي الســنة التــي يتــم 	 

فيهــا اعتمــاد الربــط الزكــوي.

       توزيعات األرباح)ه( 

يتــم إثبــات توزيعــات األربــاح النهائيــة كمطلوبــات عنــد املوافقــة عليهــا مــن قبــل الجمعيــة العموميــة، ويتــم تســجيل توزيعــات األربــاح األوليــة عنــد اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس 
اإلدارة. 

      االعتراف باإليرادات)و( 

تمثــل مبيعــات األســماك ومنتجاتهــا املصــدر الوحيــد لإليــرادات. وُيعتــَرف بمبيعــات املنتجــات فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر عندمــا يكــون علــى الشــركة 
 واحتماليــة التحصيــل. وتمثــل املبالــغ املعتــَرف بهــا كمبيعــات منتجــات الِقيــم العادلــة 

ً
 نســبيا

ً
التــزام ببيــع البضائــع ولديهــا القــدرة علــى تحديــد وجــود عقــد، وقيــاس الِعــوض قياســا

للمبالــغ املقبوضــة أو املســتَحقة القبــض مــن الجهــات ذات العالقــة والغيــر مــن مبيعــات هــذه املنتجــات. وعــادة مــا تتضمــن عقــود الشــركة املبَرمــة مــع العمــالء، بغــرض بيــع 
ل فيهــا الســيطرة علــى تلــك املنتجــات إلــى العميــل، وذلــك عــادة عنــد  حــوَّ

ُ
منتجاتهــا، التــزام تنفيــذ واحــد. وتعتــرف الشــركة باإليــرادات مــن مبيعــات املنتجــات عنــد املرحلــة التــي ت

تســليم املنتجــات.

املبيعات

تقــوم الشــركة ببيــع األســماك والروبيــان واملنتجــات ذات القيمــة املضافــة وتقديــم خدمــات الطعــام للزبائــن مــن خــالل مطاعمهــا املوجــودة فــي مناطــق مختلفــة. ويتعيــن االعتــراف 
.
ًً
بمبيعــات هــذه املنتجــات عنــد تحويــل الســيطرة علــى املنتجــات إلــى العميــل، علــى أن يراعــى ذلــك فــي إطــار إتبــاع الطريقــة املكونــة مــن الخمــس خطــوات املذكــورة ســابقا

عناصر التمويل	( 

ــد  ــع فــي الوقــت الراهــن أي عقــود مــع عمــالء علــى مبيعــات أو منتجــات روتينيــة حيــث تزيــد فيهــا الفتـــرة بيــن تحويــل املنتجــات أو الخدمــات املتعهَّ
َّ
 أو تتوق

ً
ليــس لــدى الشــركة حاليــا

 علــى أي أســعار معامــالت بشــأن القيمــة الزمنيــة لألمــوال. ومــع 
ً
بهــا إلــى العميــل وســداد العميــل عــن ســنة واحــدة. ونتيجــة لذلــك، فــال تجــري الشــركة فــي الوقــت الحالــي تعديــال

د وجــود أي حالــة مــن هــذا القبيــل، ُيَعــاد قيــاس املبالــغ ذات الصلــة مــن أجــل تعديــل القيمــة الزمنيــة لألمــوال. ذلــك، فلــو تحــدَّ
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املنح الحكوميةص( 

يتــم االعتــراف باملنــح الحكوميــة بمــا فــي ذلــك املنــح غيــر النقديــة بالقيمــة العادلــة عندمــا يكــون هنــاك تأكيــد معقــول بــأن املنحــة ســوف يتــم اســتالمها وســيتم االلتــزام بجميــع 
الشــروط املرفقــة. عندمــا ترتبــط املنحــة ببنــد مصــروف، يتــم االعتــراف بهــا كإيــرادات علــى أســاس منتظــم علــى مــدى الفتــرات التــي يتــم فيهــا احتســاب التكاليــف، والتــي تعتــزم 
تعويضهــا كمصروفــات. عندمــا تتعلــق املنحــة باألصــل، يتــم االعتــراف بهــا كإيــرادات بمبالــغ متســاوية علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي املتوقــع لألصــل ذي الصلــة. وعندمــا تقــدم 
الحكومــات أو املؤسســات ذات الصلــة القــروض أو املســاعدة املماثلــة ذات ســعر فائــدة أدنــى مــن ســعر الســوق املعمــول بــه حاليــا، يعتبــر أثــر هــذه الفائــدة املواتيــة منحــة 

حكوميــة.

تكاليف االقتراضض( 

يتــم رســملة تكاليــف االقتــراض املتعلقــة مباشــرة بشــراء أو إنشــاء أو إنتــاج األصــل الــذي يســتغرق بالضــرورة فتـــرة طويلــة مــن الوقــت ليصبــح جاهــزا لالســتخدام أو البيــع املزمــع 
كجــزء مــن تكلفــة األصــل املعنــي. يتــم تســجيل جميــع تكاليــف االقتــراض األخــرى كمصروفــات فــي الفتـــرة التــي تحــدث فيهــا. تتكــون تكاليــف االقتــراض مــن الفوائــد والتكاليــف 

األخــرى التــي تكبدتهــا املنشــأة فيمــا يتعلــق باقتــراض األمــوال.

اإليجارط( 

الشركة كمستأجر

يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار التــي ال تنقــل بشــكل جوهــري كافــة املخاطــر واملكافــآت العرضيــة للبنــد املســتأجر كإيجــارات تشــغيلية. إن مدفوعــات اإليجــار بموجــب عقــود اإليجــار 
التشــغيلية هــي مصروفــات كمصاريــف فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر األوليــة علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتـــرة اإليجــار.

الشركة كمؤجر

إن عقــود اإليجــار التــي ال تقــوم فيهــا الشــركة بتحويــل كافــة مخاطــر ومنافــع ملكيــة األصــل بشــكل جوهــري يتــم تصنيفهــا كإيجــارات تشــغيلية. تعتــرف الشــركة بإيــرادات اإليجــار 
مــن عقــود اإليجــار التشــغيلية علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتـــرة اإليجــار ذات الصلــة. تتــم إضافــة التكاليــف املباشــرة املبدئيــة املتكبــدة فــي التفــاوض. وترتيــب عقــد 
التأجيــر التشــغيلي إلــى القيمــة الدفتريــة لألصــل املؤجــر ويتــم االعتــراف بهــا علــى مــدى فتـــرة اإليجــار علــى نفــس األســس كإيــرادات اإليجــار. وتقيــد اإليجــارات املحتملــة كإيــرادات 

فــي الفتـــرة التــي تكتســب فيهــا.

العمالت األجنبيةظ( 

 ألســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ 
ً
يتــم االعتــراف باملعامــالت التــي تتــم بعمــالت أخــرى غيــر العملــة الرســمية للشــركة )العمــالت األجنبيــة(، والتــي هــي بالريــال الســعودي وفقــا

املعامــالت. وفــي نهايــة كل فتـــرة تقاريــر، يتــم إعــادة تحويــل البنــود النقديــة املقومــة بالعمــالت األجنبيــة بأســعار الصــرف الســائدة فــي ذلــك التاريــخ. ال يتــم إعــادة تحويــل البنــود غيــر 
النقديــة التــي يتــم قياســها مــن حيــث التكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة. يتــم االعتــراف بفروقــات الصــرف علــى البنــود النقديــة فــي األربــاح أو الخســائر فــي الفتـــرة التــي تنشــأ فيهــا.

املصاريفع( 

إن مصاريــف البيــع والتســويق هــي تلــك التــي تتعلــق علــى وجــه التحديــد باألنشــطة التســويقية والترويجيــة. يتــم تصنيــف كافــة املصاريــف األخــرى كمصروفــات عموميــة وإداريــة 
وتكلفــة الخدمــات.

ربحية السهم األساسية واملخففةغ( 

تعــرض الشــركة الربحيــة األساســية واملخفضــة للســهم الواحــد ملســاهميها. يتــم احتســاب ربحيــة الســهم الواحــد األساســية بقســمة صافــي الدخــل أو الخســارة املنســوبة إلــى 
امللكيــة العادييــن فــي الشــركة علــى املتوســط   املرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــالل الســنة. يتــم تحديــد ربحيــة الســهم الواحــد املخففــة مــن خــالل تســوية صافــي الدخــل أو 

الخســارة املنســوبة إلــى امللكيــة العادييــن واملتوســط   املرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة لتأثيــر األســهم العاديــة املحتملــة املخففــة، إن وجــدت.

التقارير القطاعيةف( 

قطــاع التشــغيل هــو عنصــر فــي الشــركة يرتبــط بأنشــطتها التــي مــن خاللهــا تحقــق إيــرادات وتتكبــد مصاريــف بمــا فــي ذلــك اإليــرادات واملصاريــف املتعلقــة باملعامــالت مــع أي 
عناصــر أخــرى فــي الشــركة. وتــم مراجعــة كافــة النتائــج التشــغيلية لقطاعــات التشــغيل بطريقــة تتما�ســى مــع التقاريــر الداخليــة املقدمــة إلــى صانــع القــرار التشــغيلي الرئي�ســي. وقــد 
تــم تحديــد الرئيــس التنفيــذي لقــرارات التشــغيل، وهــو املســؤول عــن تخصيــص املــوارد وتقييــم أداء القطاعــات التشــغيلية، بصفتــه الرئيــس التنفيــذي الــذي يتخــذ القــرارات 

االســتراتيجية.

األطراف ذات العالقةق( 

الشــركة مملوكــة بنســبة 40% مــن قبــل صنــدوق االســتثمارات العامــة وهــي جهــة حكوميــة، وعليــه تتمثــل األطــراف ذات العالقــة فــي الهيئــات الحكوميــة والشــركات التــي تمتلكهــا 
 مؤثــرة فــي رأس مالهــا، وكذلــك أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي ســياق النشــاط االعتيــادي، تتمثــل معامــالت الشــركة مــع أطــراف ذات العالقــة فــي 

ً
حكومــة اململكــة أو تمتلــك حصصــا

بــدالت حضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة ومنافــع الخدمــات مــع الهيئــات الحكوميــة.

قامــت وزارة الزراعــة فــي 10 رمضــان 1433هـــ مــن خــالل مكاتبــات رســمية مــع الشــركة بتخصيــص قطعتــي أرض واملكونتيــن مــن قطعــة أرض مســاحتها 8400 متــر مربــع وتقــع علــى 
بعــد 10 كــم علــى طريــق مكــة املكرمــة بمدينــة جــدة وقطعــة أرض مســاحتها 6264 متــر مربــع وتقــع شــمال شــرق مبنــى وزارة املاليــة بمدينــة الريــاض وذلــك بغــرض إقامــة مكاتــب 
للشــركة ومبانــي ومرافــق ونقــاط للبيــع وقــد قامــت وزارة الزراعــة باملوافقــة علــى إفــراغ ملكيــة قطعتــي األرض للشــركة وذلــك علــى أن تــدرج قيمــة تلــك األرا�ســي ضمــن حصــة 

 نســبة 40% مــن أســهم الشــركة.
ً
الدولــة فــي رأس مــال الشــركة والتــي تمثــل حاليــا
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وقــد قامــت إدارة الشــركة بتكليــف أحــد املكاتــب العقاريــة املتخصصــة بتقييــم األرا�ســي وجــاري العمــل علــى ذلــك فــي الوقــت الحالــي، مــع العلــم أنــه ولغايــة تاريــخ إعــداد هــذا 
التقريــر لــم يتــم إدراجهــا بالقوائــم املاليــة لحيــن اســتيفاء إجــراءات نقــل امللكيــة للشــركة وموافقــة الجمعيــة العامــة للمســاهمين علــى ذلــك.

مؤشرات األداء الرئيسية 6-5
الجدول رقم)9(: مؤشرات األداء الرئيسية للشركة

فتـرة الستة أشهر 
املنتهية في 30 يونيو 

2019م )غير مراجعة(

السنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2018م 

)مراجعة(

السنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2017م 

)مراجعة(

السنة املالية املنتهية 
في 31 ديسمبر 2016م 

)مراجعة(
مؤشرات األداء الرئيسية

)%19.1( )%39.74( )%41.01( %57.04 معدل النمو في اإليرادات

%52.36 )%8.80( )%3.18 ( )%22.75( معدل نمو صافي )الخسارة( / الربح

%26.79 )%33.43( )%6.69( )%3.53( هامش مجمل الربح

)%198.70( )%173.90( )%114.91( )%65.69( هامش صافي )الخسارة( / الربح 

1.51 2.16 0.24 0.91 املوجودات املتداولة / املطلوبات املتداولة

1.48 1.66 2.54 2.03 إجمالي املوجودات / إجمالي املطلوبات

)%9.55( )%17.27( )%20.24( )%12.31( العائد على األصول 

)%29.64( )%43.45( )%33.35( )%24.27( العائد على حقوق امللكية 

املصدر: الشركة
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نتائج العمليات 6-6

قوائم الدخل املدققة  6-6-1

الجدول رقم)10(: قوائم الدخل للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت 
السعودية(

2016م

معدلة

2017م

مدققة

2018م

مدققة

التغيير السنوي 
2016م-2017م

التغيير السنوي 
2017م-2018م

معدل النمو 
السنوي 

لـ2016م – 
2018م

)40.4%()39.7%()41.0%(21,420 35,544 60,259 مبيعات

)35.1%()28.5%()41.2%()20,456()28,595()48,625(تكلفة املبيعات

)23.2%()12.9%()32.2%()8,125()9,327()13,761(تكاليف املزارع

83.5 ٪201.0 ٪11.8 ٪)7,160()2,378()2,127(إجمالي الخسارة

)14.5%()16.5%()12.4%()17,010()20,369()23,253(مصاريف بيع و توزيع

)3.1%()18.3%(14.9%)8,699()10,649()9,269(مصاريف إدارية و عمومية

)2.6٪()1.6٪()3.6٪()32,869()33,397()34,650(خسارة من العمليات

)51.3%()16.2%()71.8%(788 940 3,328 إيرادات أخرى

خسائر هبوط قيمة 
ممتلكات و آالت ومعدات

0.0 %)100.0%(ال ينطبق0 )4,906(0 

أرباح بيع موجودات مالية 
بالقيمة العادلة من خالل 

قائمة االرباح أو الخسائر
ال ينطبق)%94.3(21%324.4 361 )161(

)12.8%()0.1%()23.9()2,890()2,893()3,803(مصاريف التمويل

)0.5٪()12.4٪(13.1 ٪)34,951()39,896()35,285(صافي الخسارة قبل الزكاة

)26.9%(142.1%)77.9%()2,300()950()4,300(زكـاة

)3.0٪()8.8٪(3.2 ٪)37,251()40,846()39,585(خسارة السنة

الدخل الشامل اآلخر

البنود التي لن يعاد تصنيفها في وقت الحق للربح أو الخسارة

)خسارة( ربح إعادة قياس 
التزام مكافأة نهاية الخدمة

ال ينطبق%90.8)%122.4(500 262 )1,171(

إجمالي الخسارة الشاملة 
للسنة

)40,756()40,584()36,750()٪0.4()٪9.4(٪5.0

الخسارة للسهم )بالريال السعودي(

20,00010,00010,000عدد األسهم )ألف سهم(

الخسارة األساسية )ريال 
سعودي للسهم(

)1.98()4.04()3.69(

الخسارة املخفضة )ريال 
سعودي للسهم(

)1.98()4.04()3.69(

كنسبة من املبيعات
2016م

معدلة

2017م

مدققة

2018م

مدققة
نقطة مئويةنقطة مئويةنقطة مئوية

)29.9()26.7()3.2()33.4%()6.7%()3.5%(هامش الربح اإلجمالي

)40.8()22.1()18.7()79.4%()57.3%()38.6%(مصاريف بيع و توزيع

)25.2()10.6()14.6()40.6%()30.0%()15.4%(مصاريف إدارية و عمومية

)1.8(1.0)2.9(3.7%2.6%5.5%إيرادات أخرى

)108.2()59.0()49.2()173.9٪()114.9٪()65.7٪(خسارة السنة

املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م
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املبيعات

يعتبــر الصيــد واإلنتــاج عــن طريــق االســتزراع باإلضافــة إلــى شــراء األســماك والروبيــان الطازجــة مــن منافــذ محليــة أو عــن طريــق االســتيراد املصــادر الرئيســية للمنتجــات الطازجــة 
 عــن الصيــد، كمــا 

ً
مــن األســماك والروبيــان. الجديــر بالذكــر أن الشــركة توقفــت عــن عمليــات الصيــد فــي منتصــف عــام 2015م نتيجــة لقــرار الشــركة بتأجيــر قــوارب الصيــد بــدال

توقفــت الشــركة عــن اإلنتــاج فــي املــزارع نتيجــة إلصابــة املــزارع بمــرض البقعــة البيضــاء الفيرو�ســي فــي نهايــة عــام 2015م.
انخفضــت املبيعــات بنســبة 41% مــن 60.3 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى35.5 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2017م لعــدم تمكــن الشــركة مــن مــن شــراء كميــات 
كافيــة مــن املنتجــات الطازجــة )ســمك وروبيــان( أو املســتوردة )تونــة( للبيــع وذلــك بعــد أن توقفــت الشــركة عــن تشــغيل مــزارع األســماك والروبيــان فــي بدايــة عــام 2016م. 

باإلضافــة إلــى إقفــال11 محــل مــن أصــل 33 محــل للشــركة فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2016م ومطعميــن مــن أصــل 22 محــل خــالل عــام 2017م.
وانخفضــت بعــد ذلــك بنســبة 39.7% إلــى21.4 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م ويعــود ذلــك إلــى نفــس الســبب املذكــور أعــاله، باإلضافــة إلــى إقفــال 3 محــالت للشــركة فــي 

نفــس الفتـــرة مــن أصــل 21 محــل، حيــث أن املحــالت املقفلــة كانــت تحقــق خســائر تشــغيلية.

تكلفة املبيعات

تمثــل تكلفــة املبيعــات بشــكل أسا�ســي فــي تكلفــة شــراء املنتجــات. انخفضــت تكلفــة املبيعــات بنســبة 41.2% مــن 48.6 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى28.6 مليــون ريــال 
ســعودي فــي عــام 2017م نتيجــة االنخفــاض فــي شــراء املنتجــات )-21.9 مليــون ريــال ســعودي( لعــدم توفــر ســيولة كافيــة لــدى الشــركة بســبب الخســائر املتراكمــة.

وانخفضت بعد ذلك بنســبة 28.5% حتى بلغت 20.5 مليون ريال ســعودي في عام 2018م ويعود ذلك إلى نفس الســبب املذكور أعاله)-8.9 مليون ريال ســعودي(.االنخفاض 
في الشــراء لعدم توفر ســيولة كافية

تكلفة املزارع 

انخفضــت تكلفــة املــزارع بنســبة 32.2% مــن 13.8 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى9.3 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2017م نتيجــة االنخفــاض التدريجــي ملوظفــي املــزارع 
 مــع االنخفــاض 

ً
بعــد إصابــة املــزارع بمــرض البقعــة البيضــاء الفيرو�ســي فــي نهايــة عــام 2015م، ممــا أدى إلــى االنخفــاض فــي تكلفــة املوظفيــن )-3.7 مليــون ريــال ســعودي( تماشــيا

فــي عــدد املوظفيــن مــن 198 إلــى97 خــالل الفتـــرة.
كمــا اســتمرت تكلفــة املــزارع باالنخفــاض بنســبة 12.9% لتصــل إلــى8.1 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م نتيجــة االنخفــاض فــي رواتــب املوظفيــن )-1.4 مليــون ريــال ســعودي( 
 مــع قــرار الشــركة بإيقــاف االســتزراع فــي مزارعهــا فــي عــام 2016م وبالتالــي إنهــاء خدمــات املوظفيــن 

ً
حيــث اســتمر االنخفــاض فــي عــدد املوظفيــن إلــى 58 خــالل الفتـــرة وذلــك تماشــيا

العامليــن فيها.

مجمل الخسارة

 بنســبة 11.8% مــن 2.1مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى 2.4 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2017م ثــم ارتفــع مجمــل الخســارة 
َ
 طفيفــا

َ
ارتفــع مجمــل الخســارة ارتفاعــا

بنســبة 201% لتصــل إلــى7.2 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م نتيجةاالنخفــاض املســتمر فــي املبيعــات علــى مــدى الثــالث ســنوات نتيجــة لعــدم تمكــن الشــركة مــن شــراء 
كميــات كافيــة مــن املنتجــات الطازجــة أو املســتوردة للبيــع نتيجــة ضعــف ســيولة الشــركة.

مصروفات بيع وتوزيع

تتكــون مصروفــات البيــع والتوزيــع بشــكل أسا�ســي مــن تكلفــة املوظفيــن )تمثــل مــا يعــادل 58%، 60%، 57% مــن إجمالــي مصروفــات البيــع والتوزيــع خــالل األعــوام 2016م 
و2017م و2018م علــى التوالــي( واإليجــار )يمثــل مــا يعــادل 16%، 15%، 16% مــن إجمالــي مصروفــات البيــع والتوزيــع خــالل األعــوام 2016م و2017م و2018م علــى التوالــي(.

انخفضــت مصروفــات البيــع والتوزيــع بنســبة 12.4% مــن 23.3 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى20.4 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2017م، نتيجــة االنخفــاض بشــكل 
أسا�ســي فــي تكلفــة املوظفيــن )-1.2 مليــون ريــال ســعودي( تماشــيا مــع االنخفــاض فــي املبيعــات ممــا أدى إلــى انهــاء خدمــة بعــض موظفيــن البيــع والتوزيــع.

انخفضــت مصروفــات البيــع والتوزيــع بنســبة 16.5% لتصــل إلــى17 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م نتيجــة االنخفــاض بشــكل أسا�ســي فــي تكلفــة املوظفيــن )-2.5 مليــون 
ريــال ســعودي( حيــث انخفــض عــدد املوظفيــن مــن 360 إلــى 297 خــالل الفتـــرة تماشــيا مــع االنخفــاض املســتمر فــي املبيعــات وإقفــال 3 محــالت للشــركة.

املصروفات اإلدارية والعمومية

تتكــون املصروفــات اإلداريــة والعموميــة بشــكل أسا�ســي مــن تكلفــة املوظفيــن )تمثــل مــا يعــادل 59%، 72%، 62% مــن إجمالــي املصروفــات اإلداريــة والعموميــة خــالل األعــوام 
2016م و2017م و2018م علــى التوالــي(.

ارتفعــت املصروفــات اإلداريــة والعموميــة بنســبة 14.9% مــن 9.3 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى10.7 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2017م نتيجــة االرتفــاع بشــكل 
 للمعايير الدولية للتقرير 

ً
أسا�ســي في تكلفة املوظفين )+2.2 مليون ريال ســعودي( يعود ذلك لبدء اســتخدام الشــركة التقويم اإلكتواري ملخصص مكافأة نهاية الخدمة وفقا

املالــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م، ممــا أدى إلــى انخفــاض قيمــة تكلفــة املوظفيــن املســجلة فــي عــام 2016 مــن 8.2 مليــون ريــال ســعودي )قبــل التعديــل وقبــل تطبيــق املعاييــر 
الدوليــة للتقريــر املالــي( إلــى5.4 مليــون ريــال ســعودي )بعــد التعديــل طبقــا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر املالــي(. باإلضافــة إلــى الزيــادة فــي عــدد املوظفيــن مــن 54 إلــى67 موظــف نتيجــة 

تشــكيل إدارتيــن جديدتيــن فــي الشــركة.
انخفضــت املصروفــات اإلداريــة والعموميــة بنســبة 18.3% إلــى8.7 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م وذلــك نتيجــة االنخفــاض بشــكل أسا�ســي فــي تكلفــة املوظفيــن )-2.3 

 مــن موظفيهــا بســبب الخســائر املتراكمــة.
ً
مليــون ريــال ســعودي( نتيجــة االنخفــاض فــي عــدد املوظفيــن إلــى 52 موظــف نتيجــة إلنهــاء خدمــة عــددا

اإليرادات األخرى

 بنســبة 71.8% مــن 3.3 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى940 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2017م حيــث أن الشــركة قــررت 
ً
 كبيــرا

َ
انخفضــت اإليــرادات األخــرى انخفاضــا

تســييل الودائــع املاليــة فــي البنــك األهلــي لتســديد القــروض، وبالتالــي انخفضــت الفوائــد املحصلــة مــن الوديعــة )-2.4 مليــون ريــال ســعودي(.
كمــا انخفضــت بنســبة 16.2% إلــى788 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2018م ويعــود ذلــك لالنخفــاض فــي بنــد أخــرى وهــي عبــارة عــن مبيعــات أســماك الزينــة )-177 ألــف ريــال 
ســعودي(، باإلضافــة إلــى الخســارة املحققــة مــن مشــروع القــوارب )-139 ألــف ريــال ســعودي(، الــذي يمثــل مشــروع صغيــر عبــارة عــن اتفــاق بيــن بعــض الصياديــن األفــراد 
والشــركة لصيــد األســماك بقــوارب الشــركة ومشــاركة الشــركة اإليــراد واملصاريــف وحيــث أن معظــم التكاليــف تعتبــر تكاليــف ثابتــة كمصــروف اســتهالك القــوارب، لــذا أي تغييــر 

فــي حجــم اإليــراد يؤثــر بنســبة كبيــرة علــى صافــي أربــاح املشــروع.
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خسائر هبوط قيمة املمتلكات واآلالت واملعدات

فــي عــام 2017م هبطــت قيمــة املمتلــكات واآلالت واملعــدات بمبلــغ 4.9مليــون ريــال ســعودي نتيجــة قيــام الشــركة بتقييــم بعــض بنــود املمتلــكات واآلالت واملعــدات مــن خــالل 
مقيــم معتمــد، ونتيجــة لذلــك التقييــم، تبيــن وجــود انخفــاض فــي قيمــة مزرعــة الحريضــة وأصــول جيــزان بقيمــة 4.9 مليــون ريــال ســعودي.

أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة االرباح أو الخسائر

تمثــل املوجــودات املاليــة اســتثمارات الشــركة فــي صنــدوق األهلــي للمتاجــرة بالريــال الســعودي، املــدارة مــن قبــل البنــك األهلــي - األهلــي كابيتــال وتــم بيعــه بالكامــل خــالل عــام 
2018م.

ارتفعــت أربــاح بيــع املوجــودات املاليــة مــن خســارة بقيمــة 161 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى ربــح بقيمــة 361 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2017م ويعــود ذلــك لالرتفــاع 
فــي قيمــة اســتثمارات الشــركة.

قابل االرتفاع انخفاض في الربح ليصل إلى20 ألف ريال ســعودي في عام 2018م ويعود ذلك لبيع الشــركة االســتثمار بالكامل الســتخدام املتحصل منه في تســديد التســهيالت 
والقروض والفوائد املستحقة.

مصاريف التمويل

تتكــون مصاريــف التمويــل بشــكل أسا�ســي مــن فائــدة قــرض البنــك األهلــي فــي عــام 2016م و2017م، وفائــدة قــرض البنــك الســعودي الفرن�ســي فــي عــام  2018م حيــث قامــت 
الشــركة بتســديد التســهيالت االئتمانيــة والقــروض للبنــك األهلــي بالكامــل خــالل عــام 2017م.

انخفضــت مصاريــف التمويــل بنســبة 23.9% مــن 3.8 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى2.9 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2017م نتيجــة تســديد الشــركة للتســهيالت 
االئتمانيــة والقــروض لبنــك األهلــي بالكامــل خــالل عــام 2017م.

بقيــت مصاريــف التمويــل ثابتــة علــى 2.9 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م وكانــت تخــص فائــدة قــرض البنــك الســعودي الفرن�ســي حيــث قامــت الشــركة بتوقيــع اتفاقيــة 
تمويــل وتســهيالت مــع البنــك الســعودي الفرن�ســي خــالل عــام 2018م، بحــد تســهيالت قــدره 120 مليــون ريــال ســعودي والتــي تمثــل قــرض طويــل األجــل بمعــدل فائــدة %2.5 

 يتــم دفعهــا علــى أســاس ربــع ســنوي.
ً
 اليــه الســايبور تدفــع علــى أســاس ســنوي خــالل أول ســنة مــن تاريــخ القــرض والحقــا

ً
مضافــا

الزكاة

تحتسب الزكاة الشرعية بواقع 2.5% من الوعاء الزكوي التقريبي أو صافي الدخل املعدل، أيهما أكثـر. بلغت الزكاة 2.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر  2018م.
قامــت الشــركة بتقديــم القوائــم املاليــة واإلقــرارات الزكويــة حتــى عــام 2017م وســددت جــزء مــن الــزكاة املســتحقة عليهــا للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل مــن قبــل املؤسســة العامــة 
للخطــوط الحديديــة، حيــث دفعــت املؤسســة مبلــغ 11.3 مليــون ريــال ســعودي للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل لصالــح الشــركة لعــدم قــدرة الشــركة علــى دفــع املبالــغ املســتحقة 

عليها.
يمثــل املبلــغ املدفــوع مــن قبــل املؤسســة العامــة للخطــوط الحديديــة جــزء مــن املســتحق عليهــا للشــركة الســعودية لألســماك، حيــث قامــت الشــركة الســعودية لألســماك بدفــع 
مبلغ 39.2 مليون ريال سعودي إلى املؤسسة العامة للخطوط الحديدية مقابل شراء أرض الدمام بتاريخ 25 يناير 2012م، اال أنه تم رفض عملية الشراء من قبل مصلحة 
أمــالك الدولــة، وبنــاء عليــه فقــد قامــت املؤسســة العامــة للخطــوط الحديديــة بإرجــاع املبلــغ املدفــوع مــن قبــل الشــركة فــور تقديــم الشــركة املســتندات القانونيــة املطلوبــة وقــد 
تــم تقديــم جميــع املســتندات املطلوبــة إلــى املؤسســة العامــة للخطــوط الحديديــة وتــم اســتالم شــيك بمبلــغ وقــدره 24,381,455.60 ريــال ســعودي يمثــل مســتحقات الشــركة 

بعــد خصــم مســتحقات الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل املتراكمــة وقيمتهــا 11.3 مليــون ريــال وكذلــك خصــم مبالــغ أخــرى جــاري تســويتها مــع املؤسســة.
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 للمنتج 6-6-2
ً
تحليل املبيعات وفقا

 للمنتج للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م
ً
الجدول رقم)11(: تحليل املبيعات وفقا

)آالف الرياالت السعودية(
2016م

معدلة

2017م

مدققة

2018م

مدققة

التغيير السنوي 
2016م-2017م

التغيير السنوي 
2017م-2018م

معدل النمو 
السنوي لـ2016م 

– 2018م

)35.3%()37.0%()33.5%(38,90825,86216,299األسماك

)58.6%()55.3%()61.7%(16,1786,1972,770روبيان

)32.6%()32.%()32.6%(5,1733,4862,351أخرى

)40.4٪()39.7٪()41.0٪(60,25935,54421,420املجموع

حجم املبيعات
2016م

معدلة

2017م

مدققة

2018م

مدققة
التغييرالتغييرالتغيير

)52.7%()58.8%()45.7%(1,727,202937,739385,943األسماك )كيلوغرام(

)70.6%()74.1%()66.8%(555,300184,47247,855روبيان )كيلوغرام(

)30.9%()28.7%()33.0%(470,859315,590224,979أخرى )متنوع(

كنسبة من املبيعات
2016م

معدلة

2017م

مدققة

2018م

مدققة
نقطة مئويةنقطة مئويةنقطة مئوية

76.18.23.311.5%72.8%64.6%األسماك

)13.9()4.5()9.4(12.9%17.4 %26.8%روبيان

11.01.21.22.4%9.8%8.6%أخرى

املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م ومعلومات اإلدارة.

األسماك
تعتبــر مبيعــات األســماك أكبــر املنتجــات التــي تســاهم فــي مبيعــات الشــركة وذلــك بنســبة 64.6%، 72.8%، 76.1% مــن إجمالــي املبيعــات التــي حققتهــا الشــركة خــالل الســنوات 

2016م و2017م و2018م علــى التوالــي.
 مــع االنخفــاض فــي حجــم 

ً
انخفضــت مبيعــات األســماك بنســبة 33.5% مــن 38.9 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى25.9 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2017م تماشــيا

املبيعــات بنســبة 45.7% مــن 1.7 مليــون كيلــو جــرام إلــى938 ألــف كيلــو جــرام نتيجــة االنخفــاض فــي مشــتريات األســماك خــالل الفتـــرة بســبب ضعــف الســيولة، باإلضافــة إلــى 
إقفــال 6 محــالت للشــركة فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2016م ومطعميــن خــالل عــام 2017م.

اســتمرت مبيعــات األســماك فــي االنخفــاض بنســبة 37% حتــى وصلــت إلــى16.3 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م نتيجــة اســتمرار االنخفــاض فــي حجــم املبيعــات بنســبة 
58.8% إلى386 ألف كيلو جرام، ويرجع ســبب االنخفاض املســتمر إلى ضعف الســيولة لدى الشــركة حيث لم تتمكن الشــركة من شــراء كميات كافية من األســماك الطازجة 

واملجمــدة، باإلضافــة إلــى إقفــال 3 مــن محــالت الشــركة.

الروبيان

تعتبــر مبيعــات الروبيــان ثانــي أكبــر املنتجــات مــن حيــث مســاهمتها فــي مبيعــات الشــركة حيــث بلغــت نســبة مســاهمة مبيعــات الروبيــان مــا يعــادل 26.8%، 17.4%، 12.9% مــن 
إجمالــي املبيعــات التــي حققتهــا الشــركة خــالل األعــوام 2016م، 2017م، 2018م علــى التوالــي.

 مــع االنخفــاض فــي حجــم 
ً
انخفضــت مبيعــات الروبيــان بنســبة 61.7% مــن 16.2 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى6.2 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2017م تماشــيا

املبيعــات بنســبة 66.8% مــن 555 ألــف كيلــو إلــى184 ألــف كيلــو نتيجــة االنخفــاض فــي مشــتريات الروبيــان خــالل الفتـــرة بســبب ضعــف الســيولة، باإلضافــة إلــى إقفــال 6 محــالت 
للشــركة فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2016م ومطعميــن خــالل عــام 2017م.

اســتمرت مبيعــات الروبيــان فــي اإلنخفــاض بنســبة 55.3% حتــى وصلــت إلــى2.8 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م نتيجــة اســتمرار اإلنخفــاض فــي حجــم املبيعــات بنســبة 
74.1% إلــى48 ألــف كيلــو، ويرجــع ســبب اإلنخفــاض املســتمر فــي مبيعــات الروبيــان هــو انخفــاض الكميــات املتوفــرة خــالل العــام بســبب ضعــف الســيولة لــدى الشــركة حيــث لــم 

تتمكــن الشــركة مــن شــراء كميــات كافيــة مــن الروبيــان الطازجــة، باإلضافــة إلــى إقفــال 3 مــن محــالت الشــركة.

املنتجات األخرى

تتضمــن املنتجــات األخــرى؛ املنتجــات املشــوية )تمثــل األطعمــة مــن الســمك والروبيــان التــي تقدمهــا الشــركة فــي املحــالت واملطاعــم(، منتجــات القيمــة املضافــة )تمثــل األطعمــة 
التــي تنتجهــا الشــركة مــن برجــر الســمك وفيليــه الســمك وأصابــع الســمك ولقيمــات الروبيــان(، املنتجــات املعلبــة )تمثــل بشــكل رئي�ســي مــن ســمك التونــة، حيــث تقــوم الشــركة 
باســتيراد ســمك التونــة وبيعهــا مباشــرة فــي اململكــة باســتخدام االســم التجــاري "األســماك". ويعتبــر املــورد الرئي�ســي ملنتــج ســمك التونــة املعلــب شــركة اليانــس اآلســيوية ومركزهــا 
األرز  مثــل  والروبيــان  الســمك  غيــر  املطاعــم  فــي  تقــدم  التــي  األطعمــة  )تمثــل  املطاعــم  مبيعــات  بانكــوك(،  ومركزهــا  املحــدودة  املتحــدة  اآلســيوية  التصديــر  وشــركة  تايالنــد، 

والســلطات( وأخــرى )تمثــل املشــروبات التــي تقــدم فــي املطاعــم(.
انخفضــت املنتجــات االخــرى بنســبة 32.6% مــن 5.2 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2016م إلــى3.5 مليــون ريــال ســعودي فــي 2017م نتيجــة انخفــاض الشــراء بســبب ضعــف 

الســيولة، باإلضافــة إلــى إقفــال عــدد مــن محــالت الشــركة.
كمــا وانخفضــت بنســبة 32.5% إلــى2.4 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018 نتيجــة لألســباب املذكــورة أعــاله، باإلضافــة إلــى توقــف إنتــاج منتجــات القيمــة املضافــة فــي املصانــع 

لضعــف ســيولة الشــركة.
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يمثل الجدول التالي تحليل ملبيعات الشركة من املنتجات االخرى للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م.
الجدول رقم)12(: تحليل املنتجات األخرى للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(
2016م

معدلة

2017م

مدققة

2018م

مدققة

التغيير السنوي 
2016م-2017م

التغيير السنوي 
2017م-2018م

معدل النمو السنوي 
لـ2016م – 2018م

املنتجات املشوية ومنتجات 
القيمة املضافة واملعلبة

4,2222,8191,928)%33.2()%31.6()%32.4(

)33.0%()36.7%()29.1%(919651412مبيعات املطاعم

)40.1%()24.0%()52.8%(321512مبيعات أخرى

)32.6٪()32.5٪()32.6٪(5,1733,4862,351املجموع

حجم املبيعات
2016م

معدلة

2017م

مدققة

2018م

مدققة
التغييرالتغييرالتغيير

املنتجات املشوية ومنتجات 
القيمة املضافة واملعلبة 

)كيلوغرام(
303,864203,248146,679)%33.1()%27.8()%.30(

)31.2%()30.8%()31.6%(153,660105,07372,682مبيعات املطاعم )بالطلب(

)35.1%()22.7%()45.5%(13,3347,2685,619مبيعات أخرى )بالقطعة(

كنسبة من املبيعات
2016م

معدلة

2017م

مدققة

2018م

مدققة
نقطة مئويةنقطة مئويةنقطة مئوية

املنتجات املشوية ومنتجات 
القيمة املضافة واملعلبة

%7.0%7.9%9.00.91.12.0

1.90.30.10.4%1.8%1.5%مبيعات املطاعم

0.10.0)0.1(0.1%0.0%0.1%مبيعات أخرى

املصدر: معلومات اإلدارة

املنتجات املشوية ومنتجات القيمة املضافة واملعلبة

تقــوم الشــركة ببيــع املأكــوالت البحريــة املشــوية مــن خــالل شــبكة محالتهــا ومطاعمهــا حــول اململكــة، وتقــوم ببيــع منتجــات القيمــة املضافــة واملعلبــة مــن خــالل بيــع التجزئــة. 
تمثــل مبيعــات املنتجــات املشــوية ومنتجــات القيمــة املضافــة واملعلبــة مــا يعــادل 7%، 7.9%، 9% مــن إجمالــي مبيعــات الشــركة خــالل األعــوام مــن 2016م و2017م و2018م.

انخفضــت مبيعــات املنتجــات املشــوية ومنتجــات القيمــة املضافــة واملعلبــة بنســبة 33.2% مــن 4.2 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلى2.8مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 
2017م نتيجــة االنخفــاض فــي شــراء املنتجــات املشــوية وإنتــاج منتجــات القيمــة املضافــة واســتيراد ســمك التونــة بنســبة 33.1% مــن 304 ألــف كيلــو إلــى203 كيلــو، باإلضافــة 

إلــى إقفــال 6 محــالت للشــركة فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2016م ومطعميــن خــالل عــام 2017م.
كمــا اســتمرت مبيعــات املنتجــات املشــوية ومنتجــات القيمــة املضافــة واملعلبــة فــي االنخفــاض بنســبة 31.6% إلــى1.9 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م نتيجــة االنخفــاض 

املســتمر فــي الشــراء وتوقــف إنتــاج منتجــات القيمــة املضافــة، باإلضافــة إلــى إقفــال 3 محــالت للشــركة فــي عــام 2018م.

مبيعات املطاعم

تمثل مبيعات املطاعم ما يعادل 1.5%، 1.8%، 1.9% من اجمالي مبيعات الشركة خالل األعوام من 2016م و2017م و2018م.
انخفضــت مبيعــات املطاعــم بنســبة 29.1% مــن 919 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى651 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2017م واســتمرت باالنخفــاض بنســبة %36.7 

إلــى412 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2018م وذلــك نتيجــة إلــى إقفــال مطعميــن فــي عــام 2017م و3 محــالت فــي عــام 2018م.

مبيعات أخرى

تمثل املبيعات األخرى أكياس البولسترين، مشروبات غازية وماء وغيره من املنتجات املستخدمة في املحالت واملطاعم.
انخفضــت مبيعــات املنتجــات األخــرى بنســبة 52.8% مــن 32 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى15 ألــف ســعودي ريــال فــي عــام 2017م نتيجــة إقفــال 6 محــالت للشــركة فــي 

النصــف الثانــي مــن عــام 2016م ومطعميــن خــالل عــام 2017م
كما واصلت في االنخفاض بنسبة 24.0% إلى12 ألف ريال سعودي وذلك نتيجة إقفال 3 محالت للشركة في عام 2018م.
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 لألنشطة 6-6-3
ً
تحليل املبيعات وفقا

 لألنشطة للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م
ً
الجدول رقم)13(: تحليل املبيعات وفقا

)آالف الرياالت السعودية(
2016م

معدلة

2017م

مدققة

2018م

مدققة

التغيير السنوي 
2016م-2017م

التغيير السنوي 
2017م-2018م

معدل النمو السنوي 
لـ2016م – 2018م

)28.0%()25.1%()30.7%(36,29825,16518,837التجزئة

)66.6%()75.3%()54.9%(19,6928,8772,197الجملة

)69.9%()74.2%()64.8%(4,2691,502387سيارات الفان

)40.4٪()39.7٪()41.0٪(60,25935,54421,420املجموع

حجم املبيعات
2016م

معدلة

2017م

مدققة

2018م

مدققة
التغييرالتغييرالتغيير

)29.2%()26.0%()32.3%(1,044,476707,352523,732التجزئة)متنوع(

)71.7%()81.4%()57.2%(1,455,416623,160116,172الجملة)كيلوغرام(

)72.7%()82.4%()57.7%(253,469107,28918,874سيارات الفان)كيلوغرام(

كنسبة من املبيعات
2016م

معدلة

2017م

مدققة

2018م

مدققة
نقطة مئويةنقطة مئويةنقطة مئوية

87.910.617.127.7%70.8%60.2%التجزئة 

)22.4()14.7()7.7(10.3%25.0%32.7%الجملة

)5.3()2.4()2.9(1.8%4.2%7.1%سيارات الفان

املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

مبيعات التجزئة

تتمثــل مبيعــات التجزئــة فــي مبيعــات الشــركة خــالل محــالت التجزئــة التــي تقــوم الشــركة بتشــغيلها بنفســها أو مــن خــالل محــالت االمتيــاز املمنــوح للغيــر. وقــد حقــق هــذا القطــاع 
مبيعــات تمثــل نســبتها 60.2%، 70.8%،87.9% مــن إجمالــي مبيعــات الشــركة خــالل األعــوام 2016م و2017م و2018م علــى التوالــي.

انخفضــت مبيعــات التجزئــة بنســبة 30.7% مــن 36.3 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى 25.2 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2017م نتيجــة إلــى إقفــال 6 محــالت للشــركة 
فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2016م ومطعميــن خــالل عــام 2017م، باإلضافــة إلــى االنخفــاض فــي إنتــاج منتجــات القيمــة املضافــة املعروضــة فــي محــالت التجزئــة.

كمــا اســتمرت مبيعــات التجزئــة باالنخفــاض بنســبة 25.1% إلــى 18.8 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م ويرجــع ذلــك نتيجــة إلقفــال 3 محــالت للشــركة فــي عــام 2018م، 
باإلضافــة إلــى االنخفــاض املســتمر فــي الشــراء وتوقــف إنتــاج منتجــات القيمــة املضافــة خــالل الفتـــرة ذاتهــا لضعــف الســيولة.

مبيعات الجملة

تتمثــل مبيعــات الجملــة مــن خــالل شــبكة توزيــع الجملــة فــي اململكــة. وقــد حقــق هــذا القطــاع مبيعــات تمثــل نســبتها 32.7%، 25.0%، 10.3% مــن إجمالــي مبيعــات الشــركة خــالل 
األعــوام 2016م و2017م و2018م علــى التوالــي.

انخفضــت مبيعــات الجملــة بنســبة 54.9% مــن 19.7 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى8.9 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2017م نتيجــة انخفــاض مبيعــات الجملــة 
بنســبة 57.2% مــن 1.5 مليــون كيلــو جــرام إلــى623 ألــف كيلــو جــرام وذلــك بســبب النقــص فــي املعــروض مــن األســماك والروبيــان نتيجــة نقــص الســيولة لشــراء األســماك 

والروبيــان.
اســتمرت مبيعــات الجملــة باالنخفــاض بنســبة 75.3% إلــى 2.2 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م، ويرجــع ذلــك بشــكل رئي�ســي إلــى االنخفــاض فــي مبيعــات الجملــة بنســبة 

81.4% إلــى116 ألــف كيلــو وذلــك لنفــس الســبب مذكــور اعــاله.

مبيعات سيارات الفان

تمثــل مبيعــات ســيارات الفــان اإليــرادات التــي حققتهــا الشــركة مــن خــالل أســطول الشــاحنات املؤجــرة. وتعتبــر مبيعــات ســيارات الفــان ليســت مــن األنشــطة الرئيســية للشــركة 
حيــث حقــق هــذا القطــاع مبيعــات بنســبة 7.1%، 4.2%، 1.8% مــن إجمالــي مبيعــات الشــركة خــالل األعــوام 2016م و2017م و2018م علــى التوالــي.

شــهدت مبيعــات ســيارات الفــان انخفاضــا بنســبة 64.8% مــن 4.3 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى1.5 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2017م نتيجــة االنخفــاض فــي 
الســيولة. كمــا اســتمرت مبيعــات ســيارات الفــان فــي االنخفــاض بنســبة 74.2% إلــى 387 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2018م نتيجــة قــرار الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء ملنــع هــذا 

النــوع مــن البيــع علــى جميــع املنشــآت العاملــة فــي القطــاع.
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تكلفة املبيعات 6-6-4

الجدول رقم)14(: تكلفة املبيعات للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(
2016م

معدلة

2017م

مدققة

2018م

مدققة

التغيير السنوي 
2016م-2017م

التغيير السنوي 
2017م-2018م

معدل النمو السنوي 
لـ2016م – 2018م

التكلفة املباشرة

)40.2%()35.5%()44.5%(30,20416,76710,813األسماك

)60.8%()58.4%()63.1%(11,5974,2741,779روبيان

4.2%)37.4%(73.5%2,4574,2622,668أخرى )تتضمن التالف(

)41.3%()39.7%()42.8%(44,25725,30315,260إجمالي التكلفة املباشرة

)1.5%()3.8%(0.9%6,0116,0665,835االستهالك

)34.1%()21.6%()44.6%(7,5844,2033,294تكلفة املوظفين

ال ينطبقال ينطبق0.0%1,778--مخصص قطع الغيار

ال ينطبقال ينطبق0.0%900--مواد منتهية الصالحية

511.9%8554.2%)56.7%(188667اإليجار

)40.1%()48.1%()30.8%(1,129781405الخدمات

)47.1%(40.8%)80.1%(1,043208292تأمين

)71.8%()88.6%()30.5%(1,4931,037119املواد االستهالكية

)88.2%()96.2%()63.3%(4511656الشحن

)75.6%()84.4%()62.0%(40115224مصروفات تشغيلية أخرى

)32.3٪()24.6٪()39.2٪(62,38737,92328,581املجموع

مؤشرات األداء الرئيسية

)158()66()92(301209143عدد املوظفين

)180(243)424(2,1001,6761,919متوسط تكلفة املوظف

كنسبة من املبيعات
2016م

معدلة

2017م

مدققة

2018م

مدققة
نقطة مئويةنقطة مئويةنقطة مئوية

)2.2(0.1)2.3(71.2%71.2%73.4%التكلفة املباشرة

27.27.110.217.3%17.1%10.0%االستهالك

3.62.8)0.8(15.4%11.8%12.6%تكلفة املوظفين

8.30.08.38.3%0.0%0.0%مخصص قطع الغيار

4.20.04.24.2%0.0%0.0%مواد منتهية الصالحية

3.10.03.13.1%0.0%0.0%اإليجار

0.0)0.3(1.90.3%2.2%1.9%الخدمات

)0.4(0.8)1.1(1.4%0.6%1.7%تأمين

)1.9()2.4(0.60.4%2.9%2.5%املواد االستهالكية

)0.7()0.4()0.3(0.0%0.5%0.7%الشحن

)0.6()0.3()0.2(0.1%0.4%0.7%مصروفات تشغيلية أخرى

133.43.226.729.9٪106.7٪103.5٪املجموع

املصدر: معلومات اإلدارة

التكلفة املباشرة

تمثــل التكلفــة املباشــرة بشــكل رئي�ســي تكلفــة شــراء األســماك والروبيــان الطــازج بعــد أن توقفــت الشــركة عــن إنتــاج منتجاتهــا مــن خــالل مزارعهــا نتيجــة إغــالق جميــع املــزارع فــي 
عــام 2016م.

انخفــاض التكلفــة املباشــرة بنســبة 42.8% مــن 44.3 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى25.3 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2017م كان بشــكل رئي�ســي نتيجــة إلنخفــاض 
شــراء األســماك )-13.4 مليــون ريــال ســعودي( وشــراء الروبيــان )-7.3 مليــون ريــال ســعودي(، بســبب ضعــف ســيولة الشــركة لشــراء املنتجــات. باإلضافــة إلــى إقفــال عــدد مــن 

محــالت الشــركة.
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اســتمرار االنخفــاض فــي التكلفــة املباشــرة بنســبة 39.7% إلــى 15.3 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م كان نتيجــة لالنخفــاض املســتمر فــي شــراء األســماك )-6.0 مليــون ريــال 
ســعودي( وشــراء الروبيــان )-2.5 مليــون ريــال ســعودي( لنفــس األســباب املذكــورة اعــاله.

االستهالك

 على 6 مليون ريال سعودي في عام 2016م و2017م نتيجة انخفاض إضافات األصول خالل الفتـرة ذاتها.
ً
بقيت تكلفة االستهالك ثابتة نسبيا

 بنســبة 3.8% إلــى 5.8 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م ويعــود ذلــك إلــى االســتبعادات خــالل العــام، باإلضافــة إلــى انخفــاض 
ً
 طفيفــا

ً
انخفضــت تكلفــة االســتهالك انخفاضــا

اإلضافــات خــالل الفتـــرة ذاتهــا.

تكلفة املوظفين

تشمل تكلفة املوظفين؛ تكلفة موظفي املزارع وتكلفة موظفي التصنيع.
 مــع االنخفــاض فــي عــدد املوظفيــن 

ً
انخفضــت تكلفــة املوظفيــن بنســبة 44.6% مــن 7.6 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى4.2 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2017م تماشــيا

ب 92 موظــف )مــن 301 موظــف إلــى209 موظــف( خــالل الفتـــرة ذاتهــا، وكان االنخفــاض نتيجــة بشــكل رئي�ســي إلــى االنهــاء التدريجــي لخدمــات موظفــي املــزارع )-3.4 مليــون ريــال 
ســعودي( حيــث لــم تعــد الشــركة فــي حاجــة للمختصيــن الزراعييــن بعــد توقــف الشــركة عــن تشــغيل مــزارع األســماك والروبيــان الخاصــة بهــا خــالل عــام 2016م.

 مــع االنخفــاض املســتمر فــي عــدد املوظفيــن ب 66 موظــف )مــن 
ً
اســتمرت تكلفــة املوظفيــن فــي االنخفــاض بنســبة 21.6% إلــى 3.3 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م تماشــيا

209 موظــف إلــى143 موظــف( خــالل الفتـــرة ذاتهــا، وذلــك الســتمرار الشــركة فــي انهــاء خدمــات موظفــي املــزارع )-1.4 مليــون ريــال ســعودي( لعــدم حاجتهــا للمختصيــن الزراعييــن 
بعــد توقــف تشــغيل املــزارع خــالل عــام 2016م.

مخصص قطع الغيار

بــدأت الشــركة بتســجيل مخصــص لقطــع الغيــار فــي عــام 2018م، حيــث تــم تعييــن مهندســين فنييــن لتقييــم أداء قطــع الغيــار وبالتالــي تمــت عمليــة التقييــم بتخصيــص مبلــغ 
1.8 مليــون ريــال ســعودي كمخصــص قطــع الغيــار.

مواد منتهية الصالحية

تمثل تكلفة التالف من املواد الغذائية لألسماك والروبيان الذي تم تخزينه حتى انتهاء الصالحية في عام 2018م والتي بلغت 900 ألف.

اإليجار

يمثــل اإليجــار إيجــار مزرعــة الروبيــان فــي الحريضــة. انخفــض تكلفــة اإليجــار بنســبة 56.7% مــن 18 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى 8 آالف ريــال ســعودي فــي عــام 2017م 
نتيجة خطأ محاســبي حيث أن الشــركة لم تســجل تكلفة اإليجار في عام 2015م فتم تســجيله في عام 2016م.

ارتفعــت تكلفــة اإليجــار بنســبة 8554.2% إلــى667 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2018م نتيجــة االرتفــاع فــي القيمــة اإليجاريــة للمزرعــة مــن 7,500 ريــال ســعودي )معــدل ريــال 
ســعودي للدونــم، مســاحة املزرعــة 7,500 دونــم( إلــى750,000 ريــال ســعودي )معــدل 100 ريــال ســعودي للدونــم، مســاحة املزرعــة 7,500 دونــم( وذلــك ألن املؤجــر؛ وزارة 

البيئــة وامليــاه والزراعــة كانــت تدعــم الشــركة بســبب أهميــة النشــاط للدولــة ملــدة 20 ســنة وحيــث أن فتـــرة الدعــم انتهــت أصبــح اإليجــار مقــوم بالقيمــة العادلــة.

الخدمات

انخفضــت تكلفــة الخدمــات بنســبة 30.8% مــن 1.1 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى781 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2017م نتيجــة توقــف الشــركة عــن الزراعــة 
وانخفــاض حجــم إنتــاج منتجــات القيمــة املضافــة ممــا أدى إلــى انخفــاض اســتخدام الخدمــات العامــة مــن املــاء والكهربــاء.

انخفضت تكلفة الخدمات بنسبة 48.1% إلى 405 ألف ريال سعودي في عام 2018م نتيجة استمرار االنخفاض في تشغيل املزارع واإلنتاج.

التأمين

يمثل التأمين تأمين املمتلكات الخاصة بمزرعة الروبيان ومزرعة األسماك بالقطيف ومصانع اإلنتاج كما في 2016م.
انخفضــت تكلفــة التأميــن بنســبة 80.1% مــن 1.0 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى 208 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2017م ويعــود ذلــك إلــى عــدم تجديــد وثيقــة التأميــن 

لنســبة كبيــرة مــن ممتلــكات املــزارع واملصانــع بســبب ضعــف ســيولة الشــركة.
ارتفعــت تكلفــة التأميــن بنســبة 40.8% إلــى 292 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام  2018م حيــث كانــت تكلفــة التأميــن منخفضــة فــي ســنة املقارنــة ويرجــع ذلــك إلــى زيــادة تكلفــة وثائــق 

التأميــن الطبــي خــالل الفتـــرة املاضيــة لصالــح موظفــي الشــركة. 

املواد االستهالكية

انخفضــت تكلفــة املــواد االســتهالكية بنســبة 30.5% مــن 1.5 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى 1 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2017، واســتمرت فــي االنخفــاض بنســبة 
 مــع االنخفــاض فــي املبيعــات خــالل الفتـــرة ذاتهــا.

ً
88.6% إلــى 119 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2018م تماشــيا

الشحن

انخفضــت تكلفــة الشــحن بنســبة 63.3% مــن 451 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى 165 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2017م، واســتمرت فــي االنخفــاض بنســبة %96.2 
 مــع االنخفــاض فــي املبيعــات خــالل الفتـــرة ذاتهــا.

ً
إلــى 6 أالف ريــال ســعودي فــي عــام 2018م تماشــيا
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مصروفات تشغيلية أخرى

تمثل املصروفات التشغيلية األخرى مصاريف النظافة، الصيانة، الضيافة وغيرها من املصاريف النثرية.
انخفضــت املصروفــات التشــغيلية األخــرى بنســبة 62.1% مــن 401 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى 152 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2017م، واســتمرت فــي االنخفــاض 

بنســبة 84.4% إلــى 24 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2018م ويعــود ذلــك إلــى التوقــف التدريجــي فــي تشــغيل املــزارع.

مصاريف البيع والتوزيع 6-6-5

الجدول رقم)15(: مصاريف البيع والتوزيع للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(
2016م

معدلة

2017م

مدققة

2018م

مدققة

التغيير السنوي 
2016م-2017م

التغيير السنوي 
2017م-2018م

معدل النمو السنوي ـ2016م 
– 2018م

)15.0%()20.8%()8.7%(13,37012,2049,663رواتب وأجور وما في حكمها

)14.8%()8.9%()20.2%(3,7633,0022,733إيجارات

)20.7%()6.6%()32.6%(2,8501,9211,794استهالك

)0.4%()30.1%(42.0%8601,221854كهرباء

66.5%ال ينطبق)100.0%(257-93مخصص ذمم القوارب

)14.1%()15.5%()12.8%(2,3172,0211,709مصاريف تشغيلية أخرى

14.5٪)16.5٪()12.4٪(23,25420,36917,010اإلجمالي

مؤشرات األداء الرئيسية

)73()63()10(370360297عدد املوظفين

)300()114()186(3,0112,8252,711التكلفة لكل موظف

كنسبة من املبيعات
2016م

معدلة

2017م

مدققة

2018م

مدققة
نقطة مئويةنقطة مئويةنقطة مئوية

45.112.110.822.9%34.3%22.2%رواتب وأجور وما في حكمها

12.82.24.36.5%8.4%6.2%إيجارات

8.40.73.03.6%5.4%4.7%استهالك

4.02.00.62.6%3.4%1.4%كهرباء

1.21.0)0.2(1.2%0.0%0.2%مخصص ذمم القوارب

8.01.82.34.1%5.7%3.8%مصاريف تشغيلية أخرى

79.418.722.140.8٪57.3٪38.6٪اإلجمالي

املصدر: معلومات اإلدارة

رواتب وأجور وما في حكمها

تمثل رواتب وأجور وما في حكمها رواتب موظفي محالت ومطاعم الشركة حول اململكة العربية السعودية.
انخفضــت الرواتــب واجــور ومــا فــي حكمهــا بنســبة 8.7% مــن 13.4 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى 12.2 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2017م تماشــيا مــع االنخفــاض 

فــي عــدد املوظفيــن 10 موظــف، نتيجــة اقفــال مطعميــن خــالل الفتـــرة ذاتهــا.
 مــع االنخفــاض املســتمر فــي عــدد املوظفيــن ب 63 موظــف، 

ً
انخفضــت الرواتــب واألجــور ومــا فــي حكمهــا بنســبة 20.8% إلــى 9.7 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م تماشــيا

نتيجــة اقفــال 3 محــالت خــالل الفتـــرة ذاتهــا.

إيجارات

انخفضــت اإليجــارات بنســبة 20.2% مــن 3.8 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى 3 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2017م، كمــا اســتمرت فــي االنخفــاض بنســبة %8.9 
إلــى2.7 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م نتيجــة إقفــال الشــركة لعــدد مــن محالتهــا خــالل الفترتيــن.
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استهالك
انخفــض االســتهالك بنســبة 32.6% مــن 2.9 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى1.9 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2017م، كمــا اســتمر فــي االنخفــاض بنســبة 6.6% إلــى 

1.8 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م نتيجــة عــدم وجــود إضافــات إلــى األصــول املتعلقــة بالبيــع والتوزيــع خــالل الفترتيــن.

كهرباء

ارتفعــت تكلفــة الكهربــاء بنســبة 42% مــن 860 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى 1.2 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2017م نتيجــة االرتفــاع فــي أســعار الكهربــاء علــى شــركات 
اإلنتــاج واملحــالت التابعــة لهــا. انخفضــت تكلفــة الكهربــاء بنســبة 30.1% إلــى 854 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2018م نتيجــة اقفــال الشــركة لعــدد مــن محالتهــا خــالل الفتـــرة.

مخصص ذمم القوارب

يمثل مخصص ذمم القوارب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها. كما تمثل الحركة في املخصص تأخر في سداد املديونيات املستحقة على البحارة. 

مصاريف تشغيلية أخرى

تمثل املصاريف التشغيلية األخرى مصاريف النظافة، الصيانة، الشحن، مصاريف حكومية وغيرها من املصاريف النثرية.
فــي  فــي عــام 2017م، كمــا اســتمرت  إلــى 2.0 مليــون ريــال ســعودي  فــي عــام 2016م  انخفضــت املصاريــف التشــغيلية األخــرى بنســبة 12.8% مــن 2.3 مليــون ريــال ســعودي 
 مــع االنخفــاض فــي املبيعــات خــالل الفتـــرة ذاتهــا، وبالتالــي انخفــاض املصاريــف املتعلقــة بهــا، 

ً
االنخفــاض بنســبة 15.5% إلــى 1.7 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م تماشــيا

باإلضافــة إلــى إقفــال عــدد مــن محــالت الشــركة. كمــا أن انخفــاض الســيولة خــالل الســنوات أدى إلــى توجــه اإلدارة بتخفيــض النفقــات.

املصروفات اإلدارية والعمومية 6-6-6

الجدول رقم)16(: مصاريف إدارية وعمومية للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر  2016م و 2017م و 2018م

)آالف الرياالت السعودية(
2016م

معدلة

2017م

مدققة

2018م

مدققة

التغيير السنوي 
2016م-2017م

التغيير السنوي 
2017م-2018م

معدل النمو السنوي 
لـ2016م – 2018م

)0.9%()30.2%(40.8%5,4477,6695,352تكلفة املوظفين

)4.2%(11.7%)17.9%(473388434استهالك

)18.8%(50.7%)56.3%(616270406خدمات مهنية

)20.1%()14.1%()25.8%(445330283اشتراكات موقع تداول

82.1%542.4%)48.4%(7036231إيجار

)22.0%()47.5%(16.0%12914978كهرباء

)4.3%(5.8%)13.5%(2,0911,8081,914مصاريف تشغيل أخرى

)3.1٪()18.3٪(14.9٪9,26910,6508,699اإلجمالي

مؤشرات األداء الرئيسية

)2()15(54675213عدد املوظفين

172)961(8,4059,5388,5771,133التكلفة لكل موظف

كنسبة من املبيعات
2016م

معدلة

2017م

مدققة

2018م

مدققة
نقطة مئويةنقطة مئويةنقطة مئوية

25.012.53.415.9%21.6%9.0%تكلفة املوظف

2.00.30.91.2%1.1%0.8%استهالك

1.10.9)0.3(1.9%0.8%1.0%خدمات مهنية

1.30.20.40.6%0.9%0.7%اشتراكات موقع تداول

1.01.0)0.0(1.1%0.1%0.1%إيجار

0.2)0.1(0.40.2%0.4%0.2%كهرباء

8.91.63.85.5%5.1%3.5%مصاريف تشغيل أخرى

40.614.610.625.2٪30.0٪15.4٪اإلجمالي

املصدر: معلومات اإلدارة

تكلفة املوظفين

تشمل تكلفة املوظفين رواتبهم ورسوم تجديد إقاماتهم وتذاكر السفر ومصاريف نقلهم والسكن.
ارتفعــت تكلفــة املوظفيــن بنســبة 40.8% مــن 5.4 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى 7.7 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2017م يعــود ذلــك لبــدء اســتخدام الشــركة 
 للمعاييــر الدوليــة للتقريــر املالــي كمــا فــي 31 ديســمبر  2016م، ممــا أدى إلــى انخفــاض قيمــة تكلفــة املوظفيــن مــن 8.2 

ً
التقويــم اإلكتــواري ملخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة وفقــا
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مليــون ريــال ســعودي )قبــل تطبيــق املعاييــر الدوليــة للتقريــر املالــي( إلــى5.4 مليــون ريــال ســعودي )بعــد تطبيــق املعاييــر الدوليــة للتقريــر املالــي(. باإلضافــة إلــى الزيــادة فــي عــدد 
املوظفيــن مــن 54 إلــى 67 موظــف نتيجــة اســتحداث ادارتيــن فــي الشــركة. انخفضــت تكلفــة املوظفيــن بنســبة 30.2% إلــى 5.4 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام  2018م نتيجــة 

االنخفــاض فــي عــدد املوظفيــن ب 15 موظــف، نتيجــة انهــاء خدمــات بعــض مــن موظفيهــا لضعــف الســيولة.

استهالك

يمثــل االســتهالك اســتهالكات مبانــي اإلدارة. انخفضــت تكلفــة االســتهالك بنســبة 17.9% مــن 473 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى 388 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 
2017م ويعــود ذلــك إلــى اســتهالك بعــض املبانــي بالكامــل ممــا أدى إلــى توقــف اســتهالكها. ارتفعــت تكلفــة االســتهالك بنســبة 11.7% إلــى 434 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2018م 

بســبب القيــام بتحســينات للمبانــي اإلداريــة للشــركة ممــا أدى لزيــادة تكلفــة االســتهالك.

خدمات مهنية

فــي عــام  ألــف ريــال ســعودي  تمثــل الخدمــات املهنيــة االستشــارات ومصاريــف التدقيــق الداخلــي والخارجــي. انخفضــت تكاليــف الخدمــات املهنيــة بنســبة 56.3% مــن 616 
2016م إلــى270 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2017م، ويعــود ذلــك إلــى عــدم تجديــد عقــد املدقــق الداخلــي، وقــد تــم تعييــن مدقــق داخلــي مباشــرة عملــه فــي بدايــة الســنة الحاليــة؛ 
شــركة ارنســت انــد يونــغ. ارتفعــت تكاليــف الخدمــات املهنيــة بنســبة 50.7% إلــى 406 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2018م، ويعــود االرتفــاع بشــكل رئي�ســي إلــى عقــود االستشــارات 

القانونيــة والتســويقية واإلداريــة التــي أبرمتهــا الشــركة خــالل العــام.

اشتراكات موقع تداول

فــي  انخفضــت تكاليــف اشــتراكات موقــع تــداول بنســبة 25.8% مــن 445 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى 330 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2017م، كمــا اســتمرت 
االنخفــاض بنســبة 14.1% إلــى 283 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2018م حيــث أن مصــروف اشــتراكات موقــع تــداول مربوطــة بــرأس مــال الشــركة )يحســب علــى أســاس رأس 

املــال(.

إيجار

يمثل اإليجار إيجار املبنى اإلداري للشركة في الدمام واملصانع واملستودعات.
انخفضــت تكاليــف اإليجــار بنســبة 48.4% مــن 70 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى 36 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2017م ويعــود ذلــك نتيجــة انخفــاض القيمــة 

اإليجاريــة.
ارتفعــت تكاليــف اإليجــار بنســبة 542.4% إلــى 231 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2018م ويعــود ذلــك لنفــس الســبب الســابق وهــو الخــالف والتفــاوض علــى تحديــد القيمــة 
اإليجاريــة ألرض املبنــى اإلداري للشــركة بالدمــام، وذلــك بســبب أن األرض متنــازع علــى ملكيتهــا بيــن الشــركة والســكة الحديــد نتيجــة إبــرام عقــد بيــع خــاص بــاألرض والرجــوع فــي 

املبايعــة بعــد ذلــك.

كهرباء

تمثــل تكاليــف الكهربــاء مصروفــات كهربــاء مبانــي اإلداريــة الخاصــة بالشــركة. ارتفعــت تكاليــف الكهربــاء بنســبة 16.0% مــن 129 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى149 
ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2017م بســبب ارتفــاع التعريفــة الخاصــة باالســتهالك. ثــم انخفضــت تكاليــف الكهربــاء بنســبة 47.5% إلــى 78 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2018م 

ويعــود ذلــك إلــى عــدم اســتغالل أجــزاء كبيــرة مــن املبانــي اإلداريــة فــي الشــركة نتيجــة االنخفــاض فــي عــدد موظفــي الشــركة.

مصاريف تشغيل أخرى

تمثــل مصاريــف التشــغيل األخــرى مصاريــف حكوميــة، ميــاه، نظافــة، وصيانــة، وتأجيــر الســيارات وغيرهــا مــن املصاريــف النثريــة. انخفضــت مصاريــف التشــغيل األخــرى بنســبة 
13.5% من 2.1 مليون ريال ســعودي في عام 2016م إلى 1.8 مليون ريال ســعودي في عام 2017م ويعود ذلك إلى االنخفاض في مصروف تأجير الســيارات. ارتفعت مصاريف 

التشــغيل األخــرى بنســبة 5.8% م إلــى1.9 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2018م ويعــود ذلــك الرتفــاع تكلفــة صيانــة الحاســب اآللــي واإلنترنــت.



43

إيرادات أخرى 6-6-7

الجدول رقم)17(: اإليرادات األخرى للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر  2016م و 2017م و 2018م

)آالف الرياالت السعودية(
2016م

معدلة

2017م

مدققة

2018م

مدققة

التغيير السنوي 
2016م-2017م

التغيير السنوي 
2017م-2018م

معدل النمو السنوي 
لـ2016م – 2018م

)53.2%()260.0%()113.7%()85(53)390()خسائر( إيرادات تأجير مراكب صيد

0.0%ال ينطبق)100.0%(--2,411إيرادات من استثمار

3.5%27.4%)16.0%(708595758إيرادات تأجير أرا�سي

)56.2٪()60.6٪()51.3٪(599292115أخرى

)51.3٪()16.2٪()71.7٪(3,328940788اإلجمالي

مؤشرات األداء الرئيسية

)5()3()2(752عدد املوظفين

)987(1,257)2,243(3,8791,6362,893التكلفة لكل موظف

كنسبة من املبيعات
2016م

معدلة

2017م

مدققة

2018م

مدققة
نقطة مئويةنقطة مئويةنقطة مئوية

0.2)0.5(0.8)0.4%(0.2%)0.6%()خسائر( إيرادات تأجير مراكب صيد

)4.0(-)4.0(0.0%0.0%4.0%إيرادات من استثمار

3.50.51.92.4%1.7%1.2%إيرادات تأجير أرا�سي

)0.5()0.3()0.2(0.5%0.8%1.0%أخرى

)1.8(1.0)2.9(3.7٪2.6٪5.5٪اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)خسائر( / إيرادات تأجير مراكب صيد

تمثــل إيــرادات تأجيــر مراكــب الصيــد إيــرادات مــن تأجيــر قــوارب الشــركة ألطــرف ثالثــة وإيــرادات ناتجــة عــن اتفاقيــة الشــركة مــع بحــارة وهــي اتفاقيــة شــراكة باألربــاح والخســائر 
الناتجــة مــن الصيــد.

ارتفعــت إيــرادات تأجيــر مراكــب صيــد بنســبة 113.7% مــن خســارة 390 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى ربــح 53 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2017م ويعــود ذلــك إلــى 
تخفيــض تكلفــة البحــارة حيــث غيــرت الشــركة عقــود البحــارة مــن تحمــل كامــل للتكلفــة إلــى عقــود شــراكة باألربــاح والخســائر ممــا أدى إلــى تحــول الخســائر إلــى ربحيــة.

انخفضت إيرادات تأجير مراكب صيد بنسبة 260% إلى خسارة 85 ألف ريال سعودي في عام 2018م وذلك يعود إلى إيقاف عقود تأجير قوارب الشركة.

إيرادات استثمار

تمثــل إيــرادات االســتثمار إيــرادات مــن وديعــة بالبنــك األهلــي. بلغــت اإليــرادات مــن االســتثمار 2.4 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م ومــن ثــم انخفضــت إلــى صفــر فــي العاميــن 
2017م و2018م نتيجــة إلغــاء االتفاقيــة مــع البنــك األهلــي وبالتالــي تســييل الوديعــة.

إيرادات تأجير أرا�شي

تمثــل إيــرادات تأجيــر األرا�ســي إيجــار أرا�ســي وعقــارات غيــر مســتغلة مملوكــة للشــركة فــي الخبــر وجيــزان والريــاض والدمــام. انخفضــت إيــرادات تأجيــر أرا�ســي بنســبة 16% مــن 
708 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى 595 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2017م ويعــود ذلــك للنــزاع علــى القيمــة اإليجاريــة ألحــد عقــارات الشــركة مــع شــركة العجــالن، 

حيــث رفضــت شــركة العجــالن دفــع املســتحق عليهــا لخروجهــا مــن املبنــى.

ارتفعت إيرادات تأجير أرا�سي بنسبة 27.4% إلى 758 ألف ريال سعودي في عام 2018م نتيجة حل النزاع مع شركة العجالن واالتفاق على دفع املستحق عليها.

إيرادات أخرى

تمثــل اإليــرادات األخــرى مبيعــات أســماك الزينــة وفروقــات عمــالت. انخفضــت اإليــرادات األخــرى بنســبة 51.3% مــن 599 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى 292 ألــف 
ريــال ســعودي فــي عــام 2017م، كمــا انخفضــت بنســبة 60.6% إلــى 115 ألــف ريــال ســعودي فــي عــام 2018م و يعــود ذلــك إلــى توقــف مزرعــة األســماك عــن إنتــاج أســماك الزينــة 

بالكامــل.
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قائمة املركز املالي املدققة 6-7
 الجدول رقم)18(: قائمة املركز املالي للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2016م

معدلة

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

مدققة

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

مدققة

املوجودات غير املتداولة

149,926138,529131,277ممتلكات وآالت ومعدات – بالصافي

46,89246,8927,646أرا�سي استثمارية

196,818185,421138,923مجموع املوجودات غير املتداولـة

9853,02139,501النقــــــد وما في حكمه

3,0113,61234,239أرصدة مدينة أخرى

14,0856,7662,640مخزون

3,2791,859430ذمم مدينة تجارية

--117موجودات بيولوجية

103,2691,13624موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة االرباح أو الخسائر

124,74716,39376,833مجموع املوجودات املتداولـة

321,565201,814215,756مجموع املوجودات

حقـوق امللكية

535,375200,000101,100رأس املـــال

)15,358()77,508()372,299(خسائر متراكمة

163,076122,49285,742مجموع حقوق امللكية

املطلوبات غيـر املتداولـة

80,000-تسهيالت بنكية

12,51710,1777,583مخصص مكافأة نهاية خدمة للموظفين

6,833-9,521الجزء غير املتداول من قرض بدون فائدة

22,03810,17794,416مجموع املطلوبات غير املتداولة

35,18329,93613,213ذمــم دائنـة تجارية وأرصدة دائنة اخرى

12,86112,85012,782تعويض دائنو االكتتاب في أسهم حقوق األولوية

15,49716,4477,425مخصص زكاة

2,4251,678-منح حكومية

4907,486500الجزء املتداول من قرض بدون فائدة

--72,419القروض والتسهيالت

136,45169,14435,598مجموع املطلوبات املتداولـة

158,48979,321130,014مجموع املطلوبات

321,565201,814215,756مجموع حقوق امللكية واملطلوبات
املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية 2016م و2017م و2018م

ممتلكات وآالت ومعدات – بالصافي

 
ً
انخفضــت املمتلــكات واآلالت واملعــدات مــن 149.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى138.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م مدفوعــا

بشــكل أسا�ســي باالنخفــاض فــي قيمــة املبانــي والطــرق املمهــدة مــن 91.2 مليــون ريــال ســعودي إلــى80.6 مليــون ريــال ســعودي خــالل الفتـــرة ذاتهــا نتيجــة الهبــوط فــي قيمــة املبانــي 
والطــرق املمهــدة بقيمــة 4.9 مليــون ريــال ســعودي، باإلضافــة إلــى االســتهالك بقيمــة 6.5 مليــون ريــال ســعودي خــالل الفتـــرة ذاتهــا.

انخفضت املمتلكات واآلالت واملعدات إلى131.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م نتيجة االستهالك بقيمة 8.6 مليون ريال سعودي خالل الفتـرة ذاتها.

أرا�شي استثمارية

 علــى46.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م و2017م، وانخفــض إلــى7.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
ً
اســتمر رصيــد األرا�ســي االســتثمارية ثابتــا

2018م ويعود ذلك بشــكل رئي�ســي إلى قضية شــركة األســماك الســعودية مع املؤسســة العامة للخطوط الحديدية، حيث أن شــركة األســماك الســعودية اشــترت أرض الدمام 
الواقعة بالقرب من الســكك الحديدية في عام 2011م، لكن بما أن الشــركة تأخرت في تســجيل األرض تم رفض عملية الشــراء من قبل مصلحة أمالك الدولة، لكون عملية 
البيــع مخالفــة لنظــام حمايــة خطــوط الســكك الحديديــة باإلضافــة إلــى مخالفتهــا لألوامــر الســامية القاضيــة بعــدم املنــح أو البيــع أو التصــرف فــي األرا�ســي الحكوميــة واالكتفــاء 
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بالتأجير. فقد قامت الشــركة باســتبعاد األرض بقيمة 39 مليون ريال ســعودي من ســجالت الشــركة على أن تقوم املؤسســة العامة للخطوط الحديدية بإرجاع املبلغ املدفوع 
مــن قبــل الشــركة فــور تقديــم الشــركة املســتندات القانونيــة املطلوبــة وقــد تــم تقديــم جميــع املســتندات املطلوبــة إلــى املؤسســة العامــة للخطــوط الحديديــة وتــم اســتالم شــيك 
بمبلــغ وقــدره 24,381,455.60 ريــال ســعودي يمثــل مســتحقات الشــركة بعــد خصــم مســتحقات الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل املتراكمــة وقيمتهــا 11.3 مليــون ريــال وكذلــك 

خصــم مبالــغ أخــرى جــاري تســويتها مــع املؤسســة.

النقد وما في حكمه

ارتفــع النقــد ومــا فــي حكمــه مــن 985 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م نتيجــة تأخــر صــرف رواتــب شــهر 
ديســمبر 2017م ممــا أدى لزيــادة رصيــد النقــد فــي نهايــة الســنة. ارتفــع النقــد ومــا فــي حكمــه إلــى39.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة اســتالم الشــركة 

قــرض البنــك الســعودي الفرن�ســي.

أرصدة مدينة أخرى

ارتفعــت األرصــدة املدينــة األخــرى مــن 3.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى3.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م نتيجــة املصاريــف 
 بقيمــة 633 ألــف ريــال ســعودي فيمــا يخــص التأميــن الطبــي الخــاص باملوظفيــن، باإلضافــة إلــى خطــاب ضمــان بقيمــة 300 ألــف ريــال ســعودي وتمثــل خطــاب 

ً
املدفوعــة مقدمــا

ضمــان واحــد مــن البنــك األهلــي التجــاري لصالــح شــركة أرامكــو لتزويــد مصانــع ومــزارع الشــركة بالوقــود. قابــل االرتفــاع انخفــاض فــي الدفعــات املقدمــة للمورديــن بقيمــة 718 
ألــف ريــال ســعودي نتيجــة الســتالم البضائــع فــي ذلــك التاريــخ.

ارتفعــت األرصــدة املدينــة األخــرى إلى34.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م ويعــود ذلــك بشــكل رئي�ســي إلــى قضيــة شــركة األســماك الســعودية مــع املؤسســة 
العامــة للخطــوط الحديديــة، حيــث أن الشــركة اشــترت أرض الدمــام الواقعــة بالقــرب مــن الســكك الحديديــة فــي عــام 2011م، لكــن بمــا أن الشــركة تأخــرت فــي تســجيل األرض 
تــم رفــض عمليــة الشــراء مــن قبــل مصلحــة أمــالك الدولــة، لكــون عمليــة البيــع مخالفــة لنظــام حمايــة خطــوط الســكك الحديديــة باإلضافــة إلــى مخالفتهــا لألوامــر الســامية 
القاضية بعدم املنح أو البيع أو التصرف في األرا�سي الحكومية واالكتفاء بالتأجير. فقد قامت الشــركة باســتبعاد األرض من ســجالت الشــركة على أن تقوم املؤسســة العامة 

.
ً
للخطــوط الحديديــة بإرجــاع املبلــغ املدفــوع مــن قبــل الشــركة فــور تقديــم الشــركة املســتندات القانونيــة املطلوبــة كمــا ذكــر ســابقا

املخزون

انخفــض املخــزون مــن 14.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى6.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م نتيجــة االنخفــاض فــي منتجــات 
األســماك والروبيــان ومنتجــات القيمــة املضافة)مثــل البرجــر وأصابــع الســمك( بقيمــة 3.5 مليــون ريــال ســعودي، باإلضافــة إلــى االنخفــاض فــي البضائــع فــي الطريــق بقيمــة 2.2 
مليــون ريــال ســعودي نتيجــة انخفــاض الشــراء لضعــف الســيولة خــالل الفتـــرة. كمــا اســتمر املخــزون فــي االنخفــاض إلــى2.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م 

ويعــود ذلــك بشــكل رئي�ســي إلــى ضعــف ســيولة الشــركة لشــراء األســماك والروبيــان وإنتــاج منتجــات القيمــة املضافــة.

موجودات بيولوجية

تمثــل املوجــودات البيولوجيــة اليرقــات الغيــر مكتملــة النمــو فــي أحــواض املــزارع. بلغــت املوجــودات البيولوجيــة 117 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م. كمــا 
انخفضــت إلــى صفــر كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م و2018م نتيجــة توقــف اإلنتــاج باملــزارع.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر

تمثــل املوجــودات املاليــة اســتثمارات الشــركة فــي صنــدوق األهلــي للمتاجــرة بالريــال الســعودي، املــدار مــن قبــل البنــك األهلــي - األهلــي كابيتــال وتــم بيعــه بالكامــل خــالل عــام 
2018م.

انخفضــت املوجــودات املاليــة مــن 103.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى1.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م نتيجــة تســييل جــزء مــن 
وحــدات صنــدوق األهلــي للمتاجــرة بالريــال لســداد قــرض البنــك األهلــي التجــاري. انخفضــت املوجــودات املاليــة إلــى24 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة 

تســييل املتبقــي مــن وحــدات صنــدوق األهلــي للمتاجــرة بالريــال، ويمثــل مبلــغ املوجــودات املاليــة 24 ألــف ريــال ســعودي أوراق ماليــة مــن شــركة وفــرة.

رأس املال

انخفــض رأس املــال مــن 535.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى200 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م حيــث بلغــت الخســائر املتراكمــة 
 مــع نظــام الشــركات اجتمــع مجلــس اإلدارة بتاريــخ 

ً
للشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م مبلــغ 372.3 مليــون ريــال ســعودي والتــي تمثــل نســبة 70% مــن رأس مــال الشــركة وتمشــيا

2016/10/19م وأو�ســى املجلــس بتخفيــض رأس مــال الشــركة إلــى مبلــغ 200 مليــون ريــال ســعودي وإطفــاء الخســائر، بنــاًء علــى هــذا تــم تعييــن مستشــار مالــي وقانونــي ومراجــع 
حســابات للقيــام بمهــام إجــراءات تخفيــض رأس املــال.

كمــا انخفــض رأس املــال إلــى101.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م وذلــك عــن طريــق إلغــاء 9.9 مليــون ســهم حيــث بلغــت الخســائر املتراكمــة كمــا فــي 30 
ســبتمبر 2018م مبلــغ 99 مليــون ريــال ســعودي وذلــك يمثــل حوالــي 49.5% مــن رأس مــال الشــركة، وبالتالــي فــإن تخفيــض رأس مــال الشــركة أدى إلطفــاء الخســائر املتراكمــة 

بنفــس القيمــة.

خسائر متراكمة

انخفضــت الخســائر املتراكمــة مــن خســارة 372.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى خســارة 77.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م نتيجــة 
إطفــاء الخســائر بتخفيــض رأس املــال. كمــا انخفضــت الخســائر املتراكمــة إلــى خســارة 15.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة إطفــاء الخســائر بتخفيــض 

رأس املــال.
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التسهيالت البنكية

بلغــت التســهيالت البنكيــة 80.0 مليــون كمــا فــي 31 ديســمبر  2018م، وتمثــل اتفاقيــة تمويــل وتســهيالت مــع البنــك الســعودي الفرن�ســي بحــد تســهيالت قــدره 120 مليــون ريــال 
 يتــم دفعهــا علــى أســاس 

ً
 إليــه الســايبور تدفــع علــى أســاس ســنوي خــالل أول ســنة مــن تاريــخ القــرض والحقــا

ً
ســعودي والتــي تمثــل قــرض طويــل األجــل وبمعــدل فائــدة 2.5% مضافــا

ربــع ســنوي، و10 مليــون ريــال ســعودي وتمثــل إصــدار خطابــات ضمــان خاصــة بالدفــع. ويتــم ســداد القــرض بموجــب 21 دفعــة ربــع ســنوية بمبلــغ 5.7 مليــون ريــال ســعودي لــكل 
دفعــة علــى حــدة باإلضافــة للعمولــة املتفــق عليهــا وتبــدأ مــن تاريــخ 2020/07/01م إلــى تاريــخ 2025/07/01م.

وقــد تــم الحصــول علــى التســهيالت مقابــل ســند ألمــر بمبلــغ 130 مليــون ريــال ســعودي يســتحق الدفــع عنــد الطلــب، باإلضافــة إلــى خطــاب ضمــان لصالــح البنــك الســعودي 
الفرن�ســي يغطــي إجمالــي قيمــة التســهيالت. وقــد قامــت الشــركة بســداد مبلــغ وقــدره 1.3 مليــون ريــال ســعودي تحتســب مقدمــا كرســوم إداريــة.

مخصص مكافأة نهاية خدمة للموظفين

انخفــض مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة مــن 12.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 10.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م نتيجــة 
 مــع االنخفــاض فــي عــدد املوظفيــن بالشــركة خــالل الفتـــرة. كمــا انخفــض مخصــص مكافــأة نهايــة خدمــة املوظفيــن إلــى7.6 

ً
مدفوعــات بقيمــة 3.6 مليــون ريــال ســعودي تماشــيا

 مــع االنخفــاض فــي عــدد املوظفيــن بالشــركة خــالل الفتـــرة.
ً
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر  2018م نتيجــة مدفوعــات بقيمــة 3.3 مليــون ريــال ســعودي تماشــيا

الجزء املتداول والغير املتداول من قرض بدون فائدة

حصلــت الشــركة علــى قــرض مــن صنــدوق التنميــة الزراعيــة الســعودي بــدون أي فوائــد بتاريــخ 1430/11/21هـــ املوافــق 2009/11/09م لتمويــل مشــروع زراعــة وتربيــة 
بتاريــخ  القــرض  يســدد  أن  علــى  التوالــي،  علــى  ســعودي  ريــال  مليــون   2.1 و   1.0 بمبلــغ  والقطيــف  الخبــر  فــي  الشــركة  تملكهــا  ألراض  عقــاري  رهــن  مقابــل  وذلــك  الروبيــان، 
فــي تاريــخ 1437/07/05هـــ املوافــق 2016/04/12م بطلــب إعــادة جدولــة رصيــد  1432/11/21هـــ املوافــق 19 أكتوبــر  2011م. ونتيجــة لعــدم الســداد، تقدمــت الشــركة 
القــرض البالــغ 10.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر  2016م. وقــد تمــت املوافقــة علــى إعــادة جدولــة القــرض علــى تســعة أقســاط ســنوية بقيمــة 500 ألــف ريــال 
ســعودي ألول ثالثــة أقســاط تبــدأ مــن نوفمبــر 2017م و 1.4 مليــون ريــال ســعودي للســتة االقســاط التاليــة التــي تنتهــي فــي نوفمبــر  2025م. بلــغ الجــزء املتــداول والغيــر املتــداول 

مــن قــرض بــدون فائــدة 7.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر  2018م.

ذمــم دائنـة تجارية وأرصدة دائنة اخرى

انخفضــت الذمــم الدائنــة التجاريــة واألرصــدة الدائنــة األخــرى مــن 35.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 29.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2017م نتيجــة االنخفــاض فــي الذمــم الدائنــة التجاريــة بقيمــة 3.7 مليــون ريــال ســعودي وفوائــد بنكيــة مســتحقة بقيمــة 1.5 مليــون ريــال ســعودي خــالل الفتـــرة ذاتهــا. كمــا 
انخفضــت الذمــم الدائنــة التجاريــة واألرصــدة الدائنــة األخــرى إلــى13.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر  2018م نتيجــة االنخفــاض فــي الذمــم الدائنــة التجاريــة بقيمــة 

15.4 مليــون ريــال ســعودي خــالل الفتـــرة ذاتهــا.

تعويض دائنو االكتتاب في أسهم حقوق األولوية

قامــت الشــركة باإلعــالن عــن االكتتــاب فــي أســهم جديــدة للمســاهمين القائميــن بعــد االنتهــاء مــن اإلجــراءات النظاميــة املتعلقــة بزيــادة رأس مــال الشــركة فــي عــام 2011م. غيــر أن 
بعــض امللكيــة القائميــن لــم يرغبــوا باالســتفادة مــن هــذه الحقــوق املمنوحــة لهــم ولــم يقومــوا باالكتتــاب فــي هــذه األســهم الجديــدة.

قامــت الشــركة بتعويــض املســاهمين الذيــن لــم يمارســوا حقهــم باالكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة الخــاص بزيــادة رأس مــال الشــركة وذلــك عــن الفــرق بيــن القيمــة اإلســمية 
والقيمــة الســوقية للســهم بحيــث يحصــل كل مســاهم لــم يقــم بعمليــة االكتتــاب علــى مبلــغ 11.74 ريــال ســعودي لــكل ســهم لــم يقــم باالكتتــاب بــه. وقــد بلــغ إجمالــي قيمــة ذلــك 
التعويــض 31.7 مليــون ريــال ســعودي، وتبقــي منــه مبلــغ 12.8 مليــون ريــال ســعودي لــم يتــم ســداده كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م )31 ديســمبر 2017م : 12.8 مليــون ريــال 
ســعودي و31 ديســمبر 2016م : 12.9 مليــون ريــال ســعودي( وتــم إدراج املبلــغ ضمــن املطلوبــات املتداولــة بقائمــة املركــز املالــي تحــت مســمى تعويــض دائنــو االكتتــاب فــي أســهم 

حقــوق األولويــة.

مخصص زكاة

حصلــت الشــركة علــى شــهادة الــزكاة حتــى عــام 2017م. كمــا أنهــا حصلــت علــى الربــط الزكــوي لألعــوام مــن 2011م حتــى 2016م، وتــم االعتــراض علــى الفروقــات الزكويــة وفقــا 
للربــط النهائــي بمبلــغ 1.8 مليــون ريــال ســعودي، وقــد قامــت الشــركة بتكويــن مخصــص احتــرازي ملواجهــة هــذه الفروقــات.

ارتفــع مخصــص الــزكاة مــن 15.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى16.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م نتيجــة املبلــغ املحمــل علــى الســنة 
بقيمــة 950 ألــف ريــال ســعودي.

انخفــض مخصــص الــزكاة إلــى7.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة املبلــغ املدفــوع مــن قبــل املؤسســة العامــة للخطــوط الحديديــة بقيمــة 11.3 مليــون 
ريــال ســعودي خــالل الفتـــرة ذاتهــا.

منح حكومية

إن املنــح الحكوميــة تمثــل الفــرق بيــن قيمــة القــرض كمــا فــي تاريــخ القوائــم املاليــة والقيمــة العادلــة التــي تــم احتســابها بنــاًء علــى معــدل فائــدة الســوق وســيتم إطفــاء هــذا املبلــغ 
علــى مــدى عمــر القــرض.

لــم تقــم الشــركة بتســجيل أي منــح حكوميــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م. انخفضــت املنــح الحكوميــة مــن 2.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م إلــى1.7 مليــون 
ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة تســديد جــزء مــن القــرض.

القروض والتسهيالت

بلغت القروض والتسهيالت 72.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2016م ويمثل املبلغ الجزء املتداول من قرض البنك األهلي التجاري.
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ممتلكات وآالت ومعدات – بالصافي 6-7-1

الجدول رقم)19(: ممتلكات وآالت ومعدات للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2016م

معدلة

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

مدققة

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

مدققة

91,18980,57681,279مباني وطرق ممهدة

4,9037,9526,869مصنع ومعدات و منشآت

1,29787010,757قوارب ومعدات صيد

1,2521,055646سيارات

589499147أثاث و تجهيزات ومعدات مكتبية

50,69747,57831,579أصول قيد التنفيذ

149,926138,529131,277املجموع

املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

ويبين الجدول التالي األصول املستاجرة للشركة:

الجدول رقم)20(: األصول املستأجرة

تاريخ نهاية العقدمدة العقدنوع العقاراملنطقة
املدة املتبقية من 
العقد)بالسنوات(

قيمة اإليجار 
السنوي

)ريال سعودي(

القيمة الحالية لحق 
استخدام األصل

)ريال سعودي(

191,009 85,400 2.53 سنة2022/03/29م10 سنواتمحلالرياض-حي غرناطة

44,587 25,180 1.95 سنة2021/08/31مسنة واحدةمحلالرياض-حي املروج

44,623 25,200 1.95 سنة2021/08/31مسنة واحدةمحلالرياض-حي الربوة

554,173 110,000 7.17 سنة2026/10/12م15 سنةمحلالرياض- حي الروضة

300,025 176,054 1.87 سنة2021/08/02مسنويمحلالرياض-حي عتيقة

146,754 94,500 1.69 سنة2021/05/29مسنة واحدةمحلالرياض-حي الشفا

الرياض-حي 
العليا)التخص�سي(

321,855 150,000 2.41 سنة2022/02/15مثالث سنواتمحل

164,292 80,000 2.30 سنة2022/01/04م10 سنواتمحلالرياض-حي البديعة

525,957 195,000 3.14 سنة2022/11/05م5 سنواتمحلالرياض-حي العقيق

288,612 78,750 4.58 سنة2024/04/06م5 سنواتمحلالقصيم-بريده

256,665 70,000 4.59 سنة2024/04/07م5 سنواتمحلالقصيم-عنيزة

449,438 115,500 4.96 سنة2024/08/18م5 سنواتمحلالخرج

306,393 150,000 2.28 سنة2021/12/30م5 سنواتمحلجدة- حي السامر

957,150 192,000 7.02 سنة2026/09/01م7 سنواتمحلجدة-حي حراء

598,289 180,000 4.05 سنة2023/09/27م5 سنواتمحلجدة-حي الروضة

492,987 120,000 5.33 سنة2024/12/30م5 سنواتمحلالدمام

83,867 70,000 1.28 سنة2021/01/01مسنة واحدةمحلالدمام-حي الدانة

37,256 13,328 3.28 سنة2022/12/24م20سنةأرضعسير-أرض عمق

3,663,011 750,000 6.81 سنة2026/06/16م8 سنوات ونصفأرضعسير-الحريضة

1,167,283 186,306 10.41 سنة2030/01/04م20 سنةأرضجازان

املصدر: الشركة

مباني وطرق ممهدة

انخفــض رصيــد املبانــي والطــرق املمهــدة مــن 91.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى80.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م نتيجــة هبــوط 
قيمــة املبانــي والطــرق املمهــدة بقيمــة 4.9 مليــون ريــال ســعودي. ارتفــع رصيــد املبانــي والطــرق املمهــدة إلــى81.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة املحــول 

مــن أصــول قيــد التنفيــذ الــذي يمثــل مزرعــة عمــق.
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مصنع ومعدات ومنشآت

ارتفع رصيد املصانع واملعدات واملنشآت من 4.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2016م إلى8.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م نتيجة املحول من 
أصــول قيــد التنفيــذ بقيمــة 4.6 مليــون ريــال ســعودي ويمثــل معــدات ومصنــع التجهيــز بجــازان. كمــا انخفــض رصيــد املصانــع واملعــدات واملنشــآت إلــى6.9 مليــون ريــال ســعودي 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة االســتهالك.

قوارب ومعدات صيد

انخفض رصيد القوارب ومعدات الصيد من 1.3 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2016م إلى870 ألف ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2017م نتيجة االســتهالك. 
ارتفــع رصيــد القــوارب ومعــدات الصيــد إلــى10.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة املحــول مــن أصــول قيــد التنفيــذ بقيمــة 10.7 مليــون ريــال ســعودي 

الــذي يمثــل أحــواض وأقفــاص الســمك والروبيــان فــي جــازان.

سيارات

انخفض رصيد الســيارات من 1.3 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2016م إلى 1.1 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2017م نتيجة االســتهالك واملســتبعدات. 
كما انخفض رصيد الســيارات إلى646 آالف ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2018م نتيجة االســتهالك.

أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

انخفــض رصيــد األثــاث والتجهيــزات واملعــدات املكتبيــة مــن 589 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى499 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م 
وإلــى147 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة االســتهالك واســتبعادات األثــاث واملكيفــات وأجهــزة الحاســب اآللــي املكتبيــة.

أصول قيد التنفيذ

تمثــل األصــول قيــد التنفيــذ مشــاريع قائمــة غيــر مكتملــة وهــي مصنــع األعــالف بالحريضــة ومشــروع األقفــاص العائمــة بالحريضــة ومشــروع تطويــر املحــالت وغيرهــا مــن املشــاريع. 
انخفــض رصيــد أصــول قيــد التنفيــذ مــن50.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى47.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م، كمــا انخفــض 

إلــى31.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة الرســملة وتحويــل أصــول قيــد التنفيــذ ألصــول.

املخزون 6-7-2

الجدول رقم)21(: املخزون للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2016م

معدلة

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

مدققة

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

مدققة

7,8247,0046,781قطع غيار

3,7081,209708منتجات األسماك والروبيان

1,367357360مواد تغليف ومستهلكات

944922315بضاعة تامة

847888888أعالف

2,3441288بضاعة بالطريق

--793البضائع تحت التشغيل

17,82610,5079,059إجمالي املخزون

)6,419()3,741()3,741(مخصص مخزون تالف وبطيئ الحركة

14,0856,7662,640اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

قطع غيار

انخفضت قطع الغيار من 7.8 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2016م إلى7.0 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2017م نتيجةإضافات مختلفة واالســتهالك 
املتراكــم. انخفضــت قطــع الغيــار إلــى6.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م حيــث أن القطــع تتعلــق بقطــع غيــار املصنــع لنفــس الســبب املذكــور أعــاله.

منتجات األسماك والروبيان

انخفضــت منتجــات األســماك والروبيــان مــن 3.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى1.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م نتيجــة عــدم توفــر 
ســيولة لشــراء مخــزون. انخفضــت منتجــات األســماك والروبيــان إلــى 708 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م ويعــود ذلــك النخفــاض نســبة الســيولة.
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مواد تغليف ومستهلكات

انخفضــت مــواد التغليــف واملســتهلكات مــن 1.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى متوســط 359 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م و2018م 
نتيجــة انخفــاض نســبة الســيولة والتــي تــؤدي إلــى االنخفــاض فــي شــراء املســتهلكات كالطحينــة وزيــت الطعــام واألرز ومــواد التعبئــة والتغليــف والصحــون البالســتيكية، باإلضافــة 

إلــى إقفــال عــدد مــن مطاعــم الشــركة.

بضاعة تامة

انخفضــت البضاعــة التامــة مــن 944 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى922 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م نتيجــة بدايــة إيقــاف التصنيــع. 
انخفضــت البضاعــة التامــة إلــى315 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م، حيــث تتعلــق البضاعــة التامــة بمنتجــات مثــل املعلبــات، التــي تــم إيقــاف تصنيعهــا فــي عــام 

2017م ممــا أدى إلــى االنخفــاض الطفيــف واالنخفــاض األكبــر فــي عــام 2018م يعــود إلــى بيــع الشــركة مــا تبقــى مــن املخــزون املتعلــق بالبضاعــة التامــة.

أعالف

 علــى متوســط 874 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م و2017م و2018م حيــث توقفــت الشــركة عــن الزراعــة ولــم تعــد بحاجــة 
ً
بقيــت قيمــة األعــالف ثابتــة نســبيا

لألعــالف بكميــة كبيــرة.

بضاعة بالطريق

انخفضــت البضاعــة بالطريــق مــن 2.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى128 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م، كمــا انخفضــت إلــى8 أالف 
ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة انخفــاض حجــم الشــراء النخفــاض نســبة الســيولة.

البضائع تحت التشغيل

بلغت البضائع تحت التشغيل 793 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2016م حيث توقفت الشركة عن تصنيع املعلبات في عام 2017م.

مخصص مخزون تالف وبطيء الحركة

الجدول رقم)22(: الحركة على مخصص املخزون التالف وبطيء الحركة كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2016م

معدلة

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

مدققة

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

مدققة

3,7413,7413,741الرصيد االفتتاحي

2,678--املحمل خالل السنة

3,7413,7416,419الرصيد الختامي

املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

ارتفــع مخصــص املخــزون التالــف وبطــيء الحركــة مــن 3.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م و2017م إلــى6.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م 
نتيجــة ركــود املخــزون لســنوات طويلــة.

الذمم املدينة التجارية 6-7-3

الجدول رقم)23(: الذمم املدينة التجارية للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2016م

معدلة

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

مدققة

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

مدققة

6,2964,0302,601ذمم مدينة

)2,171()2,171()3,017(مخصص خسائر االئتمان املتوقعة

3,2791,859430اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م
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الذمم املدينة

انخفضــت الذمــم املدينــة مــن 6.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى4.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م، ثــم إلــى2.6 مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة االنخفــاض املســتمر فــي املبيعــات خــالل الفترتيــن.

الجدول رقم)24(: التحليل الزمني للذمم التجارية للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2016م

معدلة

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

مدققة

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

مدققة

لم يفت موعد استحقاقها وال يوجد هبوط في قيمتها

1,8241,543199أقل من ثالثة أشهر

1,13931647ثالثة إلى ستة أشهر

184--أكثـر من ستة أشهر

يوجد هبوط في قيمتها

3,3322,1712,171أكثـر من ستة أشهر

6,2964,0302,601مجموع الذمم املدينة

املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

الجدول رقم)25(: الحركة في مخصص خسائر االئتمان املتوقعة كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(

السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2016م

معدلة

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

مدققة

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

مدققة

4,2623,0172,171الرصيد في 1 يناير

--32املحمل خالل السنة

-)846()1,277(رد مخصص انتفت الحاجة إليه

3,0172,1712,171اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

مخصص خسائر االئتمان املتوقعة

انخفــض رصيــد مخصــص خســائر االئتمــان املتوقعــة مــن 3.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 2.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م 
 علــى 2.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م.

ً
نتيجــة إعــدام الديــون التــي تأكــد عــدم القــدرة علــى تحصيلهــا. وبقــي رصيــد مخصــص خســائر االئتمــان املتوقعــة ثابتــا

األرصدة املدينة األخرى 6-7-4

الجدول رقم)26(: األرصدة املدينة االخرى كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(

السنة املالية املنتهية في 
31 ديسمبر 2016م

معدلة

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

مدققة

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

مدققة

27,924--املستحق من استرداد شراء أرض

1,2205022,415دفعات مقدمة للموردين

8551,0281,244إيرادات إيجارات مستحقة

6275651,100ذمم املوظفيــــن
ً
633929-مصاريف مدفوعة مقدما

300300-خطابات ضمان

-257257ذمم الصيادين

53327327أخرى

3,0113,61234,239اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م
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املستحق من استرداد شراء أرض

بلــغ املســتحق مــن اســترداد شــراء األرض 27.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م والــذي يمثــل املبلــغ املســتحق مــن املؤسســة العامــة للخطــوط الحديديــة فيمــا 
.
ًً
كــر ســابقا

ُ
يخــص األرض االســتثمارية كمــا ذ

دفعات مقدمة من املوردين

ترتبط الدفعات املقدمة من املوردين بشــحن واســتالم البضائع. انخفضت الدفعات املقدمة من املوردين من 1.2 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2016م إلى502 
ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م نتيجــة اســتالم البضائــع. كمــا ارتفعــت الدفعــات املقدمــة مــن املورديــن إلــى2.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م 

نتيجــة عــدم اســتالم البضائــع فــي ذلــك التاريــخ.

إيرادات إيجارات مستحقة

ارتفعــت إيــرادات اإليجــارات املســتحقة مــن 855 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى مبلــغ 1.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م نتيجــة عــدم 
ســداد الشــركات املســتأجرة املســتحق عليهــا. واســتمرت إيــرادات اإليجــارات املســتحقة فــي االرتفــاع إلــى1.2 مليــون كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة اســتمرار عــدم ســداد 

املســتأجرين.

ذمم املوظفين

انخفضــت ذمــم املوظفيــن مــن 627 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 565 ألــف ريــال ســعودي نتيجــة لســداد الذمــم مــن قبــل املوظفيــن. ارتفعــت ذمــم 
املوظفيــن إلــى1.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة زيــادة ســلف املوظفيــن خــالل الفتـــرة.

مصاريف مدفوعة مقدما

ارتفعــت املصاريــف املدفوعــة مقدمــا مــن 633 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م إلــى 929 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة دفعــات 
إليجــارات محــالت، حيــث أن الشــركة لــم تتمكــن مــن ســدادها مقدمــا فــي نهايــة عــام 2017م بســبب نقــص الســيولة.

خطابات ضمان

بلغت خطابات الضمان 300 ألف ريال سعودي كما في 2017م و2018م والتي تمثل خطاب ضمان واحد من البنك األهلي التجاري، ويمثل خطاب ضمان لشركة أرامكو.

ذمم الصيادين

بلغت ذمم الصيادين 257 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م والذي يمثل مستحقات على صيادين/ بحارين سابقين.

رصدة مدينة أخرى

ارتفعــت األرصــدة املدينــة األخــرى مــن 53 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 327 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م نتيجــة للتأميــن املســترد 
املدفــوع للشــركة الســعودية للكهربــاء الخــاص بعــدادت الكهربــاء باملحــالت. وبقيــت األرصــدة املدينــة األخــرى ثابتــة علــى 327 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م.

مكافأة نهاية خدمة للموظفين 6-7-5

الجدول رقم)27(: مخصص مكافأة نهاية خدمة للموظفين في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2016م

معدلة

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

مدققة

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

مدققة

12,61512,51710,177الرصيد االفتتاحي )معدل(

1,2521,172947تكلفة الخدمة الحالية

455383301تكلفة الفائدة

)3,342()3,633()2,976(املدفوعات

)501()262(1,171أكتواري )ربح(

12,51710,1777,583الرصيد الختامي

املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

تنــص سياســة الشــركة علــى اســتحقاق مكافــأة نهايــة الخدمــة لجميــع املوظفيــن الذيــن يكملــون فتـــرة الخدمــة املســتوفية للشــروط بموجــب نظــام العمــل فــي اململكــة العربيــة 
الســعودية. ويســتند املخصــص الســنوي علــى التقييــم اإلكتــواري. وتــم إجــراء أحــدث تقييــم إكتــواري مــن قبــل مجموعــة الخوارزمــي للخدمــات اإلكتواريــة، خبيــر إكتــواري 

مســتقل، باســتخدام املنهجيــة اإلكتواريــة لوحــدة االئتمــان املتوقعــة كمــا فــي 31 ديســمبر2016م و2017م و2018م.
يتم إثبات جميع الحركات في التزامات مكافأة نهاية الخدمة في الربح أو الخسارة باستثناء املكاسب اإلكتوارية التي يتم إدراجها في الدخل الشامل اآلخر.
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الذمــم دائنـة تجارية وأرصدة دائنة أخرى 6-7-6

الجدول رقم)28(: الذمــم دائنـة تجارية وأرصدة دائنة اخرى كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2016م

معدلة

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

مدققة

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

مدققة

5,7365,2803,321رواتب وأجور ومستحقات عاملين

2,8942,8862,870توزيعات أرباح مستحقة

1,9891,9891,989مبالغ مستحقة للميناء

20,69916,9701,614ذمم دائنة تجارية

2,3218471,425فوائد بنكية مستحقة

6469111,110إيجارات مستحقة

396489138مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

7924دفعات مقدمة من العمالء

423562743مستحقات أخرى متنوعة

35,18329,93613,213اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

رواتب وأجور ومستحقات العاملين

تمثــل رواتــب وأجــور ومســتحقات العامليــن أرصــدة اإلجــازات وتذاكــر الســفر وغيرهــا. انخفــض رصيــد الرواتــب وأجــور ومســتحقات العامليــن مــن 5.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى5.3 مليــون كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م، كمــا اســتمر رصيــد الرواتــب وأجــور ومســتحقات العامليــن فــي االنخفــاض إلــى3.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا 

فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة اســتخدام املوظفيــن ألرصــدة إجازاتهــم املتراكمــة وتذاكــر الســفر حيــث اســتمر عــدد كبيــر مــن املوظفيــن بالعمــل بــدون اســتنفاذ رصيــد إجازتهــم.

توزيعات أرباح مستحقة

بقيــت توزيعــات األربــاح املســتحقة ثابتــة علــى 2.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م و2017م و2018م والتــي تمثــل أربــاح مســتحقة ملســاهمين متوفيــن لألعــوام 
التاليــة: 1990م و2000م و2001م. لــم يتــم الدفــع املبالــغ املســتحقة للورثــة لعــدم معرفــة الحســابات البنكيــة للمســتفيدين.

مبالغ مستحقة للميناء

بقيــت املبالــغ املســتحقة للمينــاء ثابتــة علــى 2.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م و2017م و2018م، يمثــل هــذا املبلــغ مخصــص لقضيــة مــع الهيئــة العامــة 
، ولكــن الهيئــة العامــة للموانــئ بــدأت فــي مطالبــة الشــركة بإيجــار.

ً
للموانــئ حيــث تــم منــح مينــاء جــازان لشــركة األســماك الســعودية مجانــا

ذمم دائنة تجارية

انخفضــت الذمــم الدائنــة التجاريــة مــن 20.7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى17.0 مليــون كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م بســبب الســداد الجزئــي للمورديــن. 
انخفضــت الذمــم الدائنــة التجاريــة إلــى1.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة الســداد للمورديــن حيــث توفــرت للشــركة ســيولة أفضــل بعــد القــرض مــن 

البنــك الســعودي الفرن�ســي.

فوائد بنكية مستحقة

انخفضــت الفوائــد البنكيــة املســتحقة مــن 2.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى847 ألــف كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م نتيجــة ســداد القــرض والفوائــد 
املســتحقة للبنــك األهلــي التجــاري. ارتفعــت الفوائــد البنكيــة املســتحقة إلــى1.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م ويعــود ذلــك إلــى فوائــد القــرض الجديــد مــع 

البنــك الســعودي الفرن�ســي.

إيجارات مستحقة

تمثــل اإليجــارات املســتحقة إيجــارات املطاعــم ومحــالت الشــركة. ارتفعــت اإليجــارات املســتحقة مــن 646 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى911 ألــف كمــا فــي 
31 ديســمبر 2017م، كما ارتفعت اإليجارات املســتحقة إلى1.1 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2018م نتيجة عدم ســداد الشــركة املســتحق عليها لضعف الســيولة 

فــي الفتـــرة ذاتهــا.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

ارتفعــت مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن 396 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى489 ألــف كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م نتيجــة تأخــر الســداد خــالل الفتـــرة 
ذاتهــا. انخفضــت مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى138 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م حيــث بــدأت الشــركة بالدفــع املنتظــم، بشــكل ربــع ســنوي أو نصــف 

ســنوي ابتــداًء مــن 2018م.
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دفعات مقدمة من العمالء

فــي النطــاق الطبيعــي لعمــل الشــركة ال يوجــد دفعــات مقدمــة مــن عمــالء، ولكــن يعودالتغيــر فــي رصيــد الدفعــات املقدمــة مــن عمــالء مــن 79 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2016م إلــى ألفيــن ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م، و4 آالف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة عــدم توفــر نظــام مخــزون محــدث. حيــث إنــه 

 لــم يحــدث.
ً
عندمــا يقــوم العميــل بشــراء بضاعــة يتــم تأخيــر إصــدار فاتورتــه فــي بعــض األحيــان لحيــن إثبــات املخــزون فيظهــر أن الســداد مقــدم للعميــل، وهــذا عمليــا

مستحقات أخرى متنوعة

ارتفعــت املســتحقات األخــرى املتنوعــة مــن 423 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى562 ألــف كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م نتيجــة زيــادة مســتحقات البحــارة. 
ارتفعــت املســتحقات األخــرى املتنوعــة إلــى743 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م ويعــود ذلــك إلــى تراكــم اســتحقاقات لــم يتــم ســدادها بعــد.

مخصص زكاة 6-7-7

الجدول رقم)29(: مخصص الزكاة في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2016م

معدلة

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

مدققة

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

مدققة

11,19715,49716,447الرصيد في بداية السنة

4,3009502,300املحمل على السنة

)11,322(--املدفوع

15,49716,4477,425الرصيد في نهاية السنة

املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

قامــت الشــركة بتقديــم القوائــم املاليــة واإلقــرارات الزكويــة حتــى عــام 2017م. كمــا أنــه حصلــت الشــركة علــى الربــط الزكــوي لألعــوام مــن 2011م حتــى 2016م، وتــم االعتــراض 
 للربــط النهائــي بمبلــغ 1.8 مليــون ريــال ســعودي، وقــد قامــت الشــركة بتكويــن مخصــص احتــرازي ملواجهــة هــذه الفروقــات.

ً
علــى الفروقــات الزكويــة وفقــا
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قائمة التدفقات املالية 6-8
الجدول رقم)30(: قائمة التدفقات النقدية للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

)آالف الرياالت السعودية(

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2016م

معدلة

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2017م

مدققة

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

مدققة

األنشطة التشغيلية

)34,951()39,896()35,285(صافي خسارة السنة قبل الزكاة

تعديالت لتسوية الخسارة الصافية قبل الزكاة إلى صافي النقد من األنشطة التغيلية

9,7608,8008,625االستهالك

2,678--مخصص مخزون تالف وبطيء الحركة

-4,906-خسائر انخفاض في قيمة املمتلكات واآلالت واملعدات

الربح من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
األرباح والخسائر

160)361()21(

)44(96-)الربح( الخسارة من بيع املمتلكات واآلالت واملعدات

3,8032,8932,890مصروفات تمويل

1,5551,248)1,269(مخصص مكافأة نهاية الخدمة

)19,575()22,005()22,831(الخسارة من التشغيل قبل التغيرات في رأس املال العامل

التغيرات في رأس املال العامل:

15,9067,3191,448املخزون

-186117موجودات بيولوجية

2,8771,4201,429ذمم مدينة تجارية

)30,627()600(-أرصدة مدينة أخرى

)18,249()5,247(8,383ذمم دائنة تجارية وأرصدة دائنة أخرى

)65,574()18,997(4,521النقد املستخدم في األنشطة التشغيلية

)3,342()3,633(-نهاية الخدمة املدفوعة

)11,322(--الزكاة املدفوعة

)80,238()22,629(4,521صافي النقد الناتج من )املستخدم في( األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

)1,373()2,452()10,134(شراء املمتلكات واآلالت واملعدات

39,246--استبعاد أرا�سي استثمارية

4745-املحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

املحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
قائمة األرباح أو الخسارة

4,128102,4941,133

100,08939,050)6,006(صافي النقد )املستخدم في( الناتج من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

)1,365()2,893()1,481(تكاليف التمويل املدفوعة

)900()100(-قرض بدون فائدة

80,000)72,419()5,083(قروض وتسهيالت

)67()11()15(دائنو االكتتاب في أسهم حقوق األولوية

77,668)75,424()6,579(صافي النقد )املستخدم في( الناتج من األنشطة التمويلية

2,03636,480)8,064(صافي التغيير في النقد وما في حكمه

9,0509853,021النقد وما في حكمه في بداية السنة

9853,02139,501النقد وما في حكمه في نهاية السنة

املصدر: القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م
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صافي التدفقات النقدية الناتجة من )املستخدمة في( األنشطة التشغيلية

انخفــض صافــي النقــد مــن األنشــطة التشــغيلية مــن 4.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى)22.6( مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م ويعــود 
ذلــك بشــكل أسا�ســي إلــى صافــي الخســائر املتكبــدة خــالل الســنة بقيمــة 39.9 مليــون ريــال ســعودي وانخفــاض الذمــم الدائنــة التجاريــة وأرصــدة دائنــة أخــرى بقيمــة )5.2( مليــون 

ريــال ســعودي وســداد مدفوعــات نهايــة الخدمــة بقيمــة 3.6 مليــون ريــال ســعودي.
انخفــض صافــي النقــد مــن األنشــطة التشــغيلية مــن )22.6( مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م إلــى)80.2( مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر 2018م الناتــج 
بشــكل أسا�ســي عــن صافــي الخســائر املتكبــدة خــالل الســنة بقيمــة )35(مليــون ريــال ســعودي وانخفــاض الذمــم املدينــة أخــرى بقيمــة )30.6( مليــون ريــال ســعودي والذمــم 

الدائنــة التجاريــة وأرصــدة دائنــة أخــرى بقيمــة )18.2(مليــون ريــال ســعودي، باإلضافــة إلــى مدفوعــات الــزكاة بقيمــة )11.3( مليــون ريــال ســعودي.

صافي التدفقات النقدية )املستخدمة في( الناتجة من األنشطة االستثمارية

ارتفع صافي النقد من األنشــطة االســتثمارية من )6(مليون ريال ســعودي في 31 ديســمبر 2016م إلى100.1 مليون ريال ســعودي في 31 ديســمبر 2017م الناتج بشــكل أسا�ســي 
عن تســييل الودائع االســتثمارية مع البنك األهلي التجاري بقيمة 102.5 مليون ريال ســعودي.

انخفــض صافــي النقــد مــن األنشــطة االســتثمارية مــن 100.1 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر 2017م إلــى39.1 مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة تســييل 
املتبقــي مــن الودائــع االســتثمارية مــع البنــك األهلــي التجــاري بقيمــة 1.1 مليــون ريــال ســعودي واســتبعاد ارا�ســي اســتثمارية بقيمــة 39.2 مليــون ريــال ســعودي.

صافي التدفقات النقدية )املستخدمة في( الناتجة من األنشطة التمويلية

انخفــض صافــي النقــد مــن األنشــطة التمويليــة مــن )6.6(مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر 2016م إلى)75.4(مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر 2017م نتيجــة ســداد 
قــرض البنــك األهلــي التجــاري بقيمــة 72.4 مليــون ريــال ســعودي.

ارتفــع صافــي النقــد مــن األنشــطة التمويليــة مــن )75.4( مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر 2017م إلــى)77.7( مليــون ريــال ســعودي فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة القــرض 
الجديــد مــع البنــك الســعودي الفرن�ســي بقيمــة 80 مليــون ريــال ســعودي.
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نتائج العمليات 6-9

 قوائم الدخل األولية 6-9-1

الجدول رقم)31(: قائمة الدخل للفترات املالية املنتهية في 30 يونيو 2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(
الستة اشهر املنتهية 30 

يونيو 2018م
الستة اشهر املنتهية 

30 يونيو 2019م

نسية التغيير لنصف 
السنة املالية

2018م-2019م

)19.1%(12,0969,783مبيعات

)18.1%()7,162( )8,744( تكلفة املبيعات

)21.8٪(3,3522,261مجمل الربح

23.9%)9,448()7,624(مصاريف بيع و توزيع

68.4%)6,129()3,640(مصاريف إدارية و عمومية

1.1%)3,288()3,251(تكاليف املزارع

)35.1%()1,191()1,834(تكاليف املصانع

34.2٪)17,436()12,997(خسارة من العمليات

)91.9%(43835إيرادات أخرى

ال ينطبق)2(-التغيير في القيمة العادلة ملوجودات مالية من خالل قائمة االرباح أو الخسائر

ال ينطبق)1,558(-مصاريف التمويل

51.0٪)18,960()12,559(صافي الخسارة قبل الزكاة

139.4%)479()200(زكـاة

52.4٪)19,439()12,759(خسارة السنة

الخسارة للسهم )بالريال السعودي(

20,00010,100عدد األسهم )ألف سهم(

)1.92()0.64(الخسارة األساسية )ريال سعودي للسهم(

)1.92()0.64(الخسارة املخفضة )ريال سعودي للسهم(

كنسبة من املبيعات
الستة اشهر املنتهية 30 

يونيو 2018م
الستة اشهر املنتهية 

30 يونيو 2019م
نقطة مئوية

)0.9(26.8%27.7%هامش الربح اإلجمالي*

)33.5()96.6%()63.0%(مصاريف بيع و توزيع

)32.6()62.7%()30.1%(مصاريف إدارية و عمومية

)3.3(0.4%3.6%إيرادات أخرى

)93.2()198.7٪()105.5٪(خسارة السنة

املصدر: القوائم املالية األولية املوجزة لفتـرة الستة أشهر املنتهية في 30 يونيو 2019م

*حساب هامش الربح اإلجمالي ال يشمل تكاليف املزارع واملصانع كما في حساب السنوات املالية 2016م و2017م و 2018م

املبيعات

انخفضــت املبيعــات بنســبة 19.1% مــن 12.1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى9.8 مليــون ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر 
املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة لآتــي:

املنافســة الحــادة فــي ســوق املنتجــات البحريــة حيــث تشــتري الشــركة املنتجــات الطازجــة ذات التكلفــة املرتفعــة ممــا أدى إلــى ارتفــاع أســعار بيــع املنتجــات مقارنــة بأســعار ( 1
الســوق. 

 فــي بدايــة عــام 2018م لضعــف الســيولة ( 2
ً
االنخفــاض فــي مبيعــات القيمــة املضافــة لضعــف املخــزون حيــث توقفــت الشــركة عــن إنتــاج منتجــات القيمــة املضافــة تمامــا

حينهــا، وتعتــزم الشــركة علــى إعــادة تشــغيل خــط إنتــاج منتجــات القيمــة املضافــة خــالل عــام 2020م.
إقفال 3 محالت للشركة في النصف الثاني من 2018م ومحل واحد خالل النصف األول من 2019م؛ حيث أن املحالت املقفلة كانت تحقق خسائر تشغيلية.( 3

باإلضافة إلى اإلقفال الجزئي للعديد من املحالت بغرض الصيانة والتطوير.

تكلفة املبيعات

انخفضــت تكلفــة املبيعــات بنســبة 18.1% مــن 8.7 مليــون ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى7.2 مليــون ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر 
املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة االنخفــاض فــي املبيعــات لألســباب املذكــورة أعــاله.
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مجمل الربح

انخفــض مجمــل الربــح بنســبة 21.8% مــن 3.4 مليــون ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى2.6 مليــون ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر 
 مــع االنخفــاض فــي املبيعــات. كمــا انخفــض هامــش الربــح مــن 27.7% فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى26.8% فــي فتـــرة 

ً
املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م تماشــيا

الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة تخفيــض أســعار البيــع لبعــض املنتجــات، وعــروض األســعار لتنشــيط مبيعــات التجزئــة.

مصروفات بيع وتوزيع

تتكــون مصروفــات البيــع والتوزيــع بشــكل أسا�ســي مــن تكلفــة املوظفيــن واإليجــار حيــث أنهــا تمثــل نســبة مســاهمة ممــا يعــادل 78.8% و76.2% مــن إجمالــي مصروفــات البيــع 
والتوزيــع فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م و2019م علــى التوالــي.

ارتفعت مصروفات البيع والتوزيع بنســبة 23.9% من 7.6 مليون ريال ســعودي في فتـــرة الســتة أشــهر املنتهية في 30 يونيو 2018م إلى9.4 مليون ريال ســعودي في فتـــرة الســتة 
أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة االرتفــاع بشــكل أسا�ســي فــي تكلفــة املوظفيــن )+838 ألــف ريــال ســعودي(، ويعــود ذلــك الرتفــاع تكاليــف رخــص العمــل الســنوي مــن 
4800 ريــال ســعودي فــي عــام 2018م إلــى8400 ريــال ســعودي فــي عــام 2019م، باإلضافــة إلــى االرتفــاع فــي مصــروف االســتهالك الناتــج عــن عمليــة تطويــر املحــالت، وتحميــل إيجــار 

النصــف الثانــي مــن عــام 2018م فــي النصــف األول مــن عــام 2019م.

املصروفات اإلدارية والعمومية

تتكــون املصروفــات اإلداريــة والعموميــة بشــكل أسا�ســي مــن تكلفــة املوظفيــن حيــث أنهــا تمثــل نســبة مســاهمة ممــا تعــادل 66.2% 67.7% مــن إجمالــي املصروفــات اإلداريــة 
والعموميــة خــالل فتــرات الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م و2019م علــى التوالــي.

ارتفعــت املصروفــات اإلداريــة والعموميــة بنســبة 68.4% مــن 3.6 مليــون ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى6.1 مليــون ريــال ســعودي فــي 
 مــع الزيــادة فــي عــدد املوظفيــن مــن 34 

ً
فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة االرتفــاع بشــكل أسا�ســي فــي تكلفــة املوظفيــن )+1.7 مليــون ريــال ســعودي( تماشــيا

موظــف إلــى64 موظــف خــالل الفتـــرة ذاتهــا، ويعــود ذلــك إلــى تشــكيل إدارات جديــدة، باإلضافــة إلــى االرتفــاع فــي تكاليــف رخــص العمــل خــالل الفتـــرة ذاتهــا. كمــا ارتفــاع املصاريــف 
املهنيــة )+343 ألــف ريــال ســعودي( نتيجــة التعاقــد مــع مكتــب استشــاري لتحديــث لوائــح وسياســات عمــل الشــركة ومكاتــب قانونيــة للحصــول علــى الــرأي القانونــي لكافــة قضايــا 

الشــركة.

تكلفة املزارع

تتكــون تكلفــة املــزارع بشــكل أسا�ســي مــن اإلهــالكات حيــث أنهــا تمثــل نســبة مســاهمة ممــا يعــادل 93.6% و69.1% مــن إجمالــي تكلفــة املــزارع خــالل فتــرات الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 
30 يونيــو 2018م و2019م علــى التوالــي.

ارتفعــت تكلفــة املــزارع بنســبة 1.1% مــن 3.2 مليــون ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى3.3 مليــون ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة 
 مــن 750 ريــال(، قابــل هــذا 

ً
فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة االرتفــاع فــي قيمــة إيجــار مزرعــة الحريضــة )مــن 1 ريــال للدونــم إلــى100 ريــال للدونــم؛ ليصبــح 750 ألــف ريــال بالعــام بــدال

االرتفــاع انخفــاض فــي تكلفــة املوظفيــن )-814 ألــف ريــال ســعودي( نتيجــة تســريح معظــم موظفــي املزرعــة )مــن 44 موظــف إلــى23 موظــف( بعــد قــرار الشــركة بتأجيــل البــدء فــي 
االســتزراع فــي عــام 2018م لعــدم توفــر الســيولة الالزمــة للتشــغيل حينهــا.

تكلفة املصانع

انخفضــت تكلفــة املصانــع بنســبة 35.1% مــن 1.8 مليــون ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى1.2 مليــون ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر 
املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م، وذلــك نتيجــة االنخفــاض فــي عــدد موظفــي املصانــع )مــن 81 موظــف إلــى46 موظــف( خــالل الفتـــرة ذاتهــا بعــد قــرار الشــركة إليقــاف اإلنتــاج فــي 

املصانــع فــي بدايــة عــام 2018م لعــدم توفــر الســيولة الالزمــة للتشــغيل حينهــا. 
مــن الجديــر بالذكــر ان مجلــس إدارة الشــركة ناقــش تشــغيل مزرعــة الروبيــان فــي الحريضــة واســتكمال وتشــغيل مشــروع األقفــاص العائمــة لألســماك فــي اجتماعهــا املنعقــد فــي 

النصــف األول مــن عــام 2019م.

اإليرادات األخرى

انخفضــت اإليــرادات األخــرى بنســبة 91.9% مــن 438 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى35 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر 
املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة الخســارة املحققــة مــن مشــروع القــوارب )-279 ألــف ريــال ســعودي(، بســبب انتهــاء موســم الصيــد وتحمــل الفتـــرة بمصــروف اســتهالك 

القــوارب. باإلضافــة إلــى االنخفــاض فــي إيــرادات تأجيــر أرا�ســي )-74 ألــف ريــال ســعودي(.

مصاريف التمويل

تمثل مصاريف التمويل بشكل أسا�سي فائدة قرض البنك السعودي الفرن�سي، وبلغت 1.6 مليون ريال سعودي في فتـرة الستة أشهر املنتهية في 30 يونيو 2019م.

الزكاة

ارتفــاع الــزكاة بنســبة 139.4% مــن 200 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى479 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 

يونيــو 2019م يعــود ملواجهــة الفروقــات الزكويــة املحتملــة.



58

 للمنتج 6-9-2
ً
تحليل املبيعات وفقا

 للمنتج للفترات املالية املنتهية في 30 يونيو 2018م و30 يونيو 2019م
ً
الجدول رقم)32(: تحليل املبيعات وفقا

الستة اشهر املنتهية 30 يونيو 2019مالستة اشهر املنتهية 30 يونيو 2018م)آالف الرياالت السعودية(

نسية التغيير لنصف 
السنة املالية

2018م-2019م

)15.2%(9,2017,800األسماك

)19.1%(1,5991,293روبيان

)46.8%(1,296690أخرى 

)19.1٪(12,0969,783املجموع

التغييرالستة اشهر املنتهية 30 يونيو 2019مالستة اشهر املنتهية 30 يونيو 2018محجم املبيعات

)1.5%(217,520 220,762األسماك )كيلوغرام(

)21.6%(21,053 26,848روبيان )كيلوغرام(

)41.8%( 73,663 126,663أخرى )متنوع(

نقطة مئويةالستة اشهر املنتهية 30 يونيو 2019مالستة اشهر املنتهية 30 يونيو 2018مكنسبة من املبيعات

79.73.7%76.1%األسماك

)0.0(13.2%13.2%روبيان

)3.7(7.0%10.7%أخرى 

املصدر: القوائم املالية األولية املوجزة لفتـرة الستة أشهر املنتهية في 30 يونيو 2019م 

األسماك

تعتبــر مبيعــات األســماك أكبــر املنتجــات التــي تســاهم فــي مبيعــات الشــركة وذلــك بنســبة 76.1% و79.7% مــن إجمالــي املبيعــات التــي حققتهــا الشــركة خــالل فتـــرة الســتة أشــهر 
املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م و2019م علــى التوالــي.

انخفضــت مبيعــات األســماك بنســبة 15.2% مــن 9.2 مليــون ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى7.8 مليــون ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر 
 مع االنخفاض في حجم املبيعات بنسبة 1.5% من 221 ألف كيلو جرام إلى218 ألف كيلو جرام نتيجة حدة املنافسة في السوق، باإلضافة 

ً
املنتهية في 30 يونيو 2019م تماشيا

 بالبدائــل األخــرى مــن املنتجــات. كمــا أقفلــت الشــركة 3 محــالت فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2018م ومحــل خــالل عــام 2019م.
ً
إلــى طبيعــة أســعار املنتجــات البحريــة العاليــة مقارنــة

الروبيان

تعتبــر مبيعــات الروبيــان ثانــي أكبــر القطاعــات مــن حيــث مســاهمتها فــي مبيعــات الشــركة حيــث بلغــت نســبة مســاهمة الروبيــان فــي مبيعــات الشــركة مــا يعــادل 13.2% مــن إجمالــي 
املبيعــات التــي حققتهــا الشــركة خــالل فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م و2019م.

انخفضت مبيعات الروبيان بنســبة 19.1% من 1.6 مليون ريال ســعودي في فتـــرة الســتة أشــهر املنتهية في 30 يونيو 2018م إلى1.3 مليون ريال ســعودي في فتـــرة الســتة أشــهر 
 مع االنخفاض في حجم املبيعات بنســبة 21.6% من 27 ألف كيلو جرام إلى21 ألف كيلو نتيجة حدة املنافســة في الســوق، باإلضافة إلى 

ً
املنتهية في 30 يونيو 2019م تماشــيا

 بالبدائــل األخــرى مــن املنتجــات. كمــا أقفلــت الشــركة 3 محــالت فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2018م ومحــل خــالل عــام 2019م.
ً
طبيعــة أســعار املنتجــات البحريــة العاليــة مقارنــة

أخرى 

انخفضــت مبيعــات املنتجــات االخــرى بنســبة 46.8% مــن 1.3 مليــون ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى690 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة 
الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة لقــرار الشــركة إليقــاف إنتــاج منتجــات القيمــة املضافــة فــي املصانــع فــي بدايــة عــام 2018م لضعــف الســيولة حينهــا، باإلضافــة 

إلــى إقفــال عــدد مــن محــالت الشــركة. 
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يمثل الجدول التالي تحليل ملبيعات الشركة من املنتجات االخرى لفتـرة الستة أشهر املنتهية في 30 يونيو 2018م و2019م:

الجدول رقم )33(: تحليل املنتجات األخرى للفترات املالية املنتهية في 30 يونيو 2018م و30 يونيو 2019م

الستة أشهر املنتهية 30 يونيو 2018م)آالف الرياالت السعودية(
الستة أشهر املنتهية 30 

يونيو 2019م

نسبة التغيير لنصف السنة 
املالية

2018م-2019م

)49.5%(1,051530املنتجات املشوية ومنتجات القيمة املضافة واملعلبة

)33.9%(241159مبيعات املطاعم 

)95.5%(60مبيعات أخرى

)46.8٪(1,296690املجموع

التغييرحجم املبيعات

املنتجات املشوية ومنتجات القيمة املضافة واملعلبة 
)كيلوغرام(

81,31746,107)%43.3(

)34.6%(41,91727,393مبيعات املطاعم (بالطلب(

)95.2%(3,429163مبيعات أخرى )بالقطعة(

الستة أشهر املنتهية 30 يونيو 2018مكنسبة من املبيعات
الستة أشهر املنتهية 30 

يونيو 2019م
نقطة مئوية

)3.3(5.4%8.7%املنتجات املشوية ومنتجات القيمة املضافة واملعلبة

)0.4(1.6%2.0%مبيعات املطاعم 

)0.1(0.0%0.1%مبيعات أخرى

املصدر: معلومات اإلدارة

املنتجات املشوية ومنتجات القيمة املضافة واملعلبة

تقــوم الشــركة ببيــع املأكــوالت البحريــة املشــوية مــن خــالل شــبكة محالتهــا ومطاعمهــا حــول اململكــة، وتقــوم ببيــع منتجــات القيمــة املضافــة واملعلبــة مــن خــالل بيــع التجزئــة. تمثــل 
مبيعــات املنتجــات املشــوية ومنتجــات القيمــة املضافــة واملعلبــة مــا يعــادل 8.7% و5.4% مــن إجمالــي مبيعــات الشــركة خــالل فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م 

و2019م.

انخفضــت مبيعــات املنتجــات املشــوية ومنتجــات القيمــة املضافــة واملعلبــة بنســبة 49.5% مــن 1.1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م 
إلــى530 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة االنخفــاض فــي شــراء املنتجــات البحريــة الطازجــة التــي تقــدم فــي املطاعــم والتوقــف عــن 
إنتــاج منتجــات القيمــة املضافــة فــي املصانــع. باإلضافــة إلــى إقفــال 3 محــالت للشــركة فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2018م ومحــل خــالل عــام 2019م، يمثــل حجــم االنخقــاض مــا 

يعــادل 43.3% مــن 81 ألــف كيلــو إلــى46 ألــف كيلــو.

مبيعات املطاعم 

تمثل مبيعات املطاعم ما يعادل 2.0% و1.6% من إجمالي مبيعات الشركة خالل فتـرة الستة أشهر املنتهية في 30 يونيو 2018م و2019م.

انخفضت مبيعات املطاعم بنســبة 33.9% م من 241 ألف ريال ســعودي في فتـــرة الســتة أشــهر املنتهية في 30 يونيو 2018م إلى159 ألف ريال ســعودي في فتـــرة الســتة أشــهر 
املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م وذلــك نتيجــة إقفــال 3 محــالت للشــركة فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2018م ومحــل خــالل عــام 2019م. 

مبيعات أخرى 

انخفضــت مبيعــات املطاعــم بنســبة 95.5% مــن 6 أالف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى286 ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة 
فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة إقفــال 3 محــالت للشــركة فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2018م ومحــل خــالل عــام 2019م. 
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 لألنشطة 6-9-3
ً
تحليل املبيعات وفقا

 لألنشطة للفترات املالية املنتهية في 30 يونيو 2018م و30 يونيو 2019م
ً
الجدول رقم)34(: تحليل املبيعات وفقا

)آالف الرياالت السعودية(
الستة أشهر املنتهية 30 

يونيو 2018م
الستة أشهر املنتهية 30 

يونيو 2019م

نسبة التغيير لنصف 
السنة املالية

 2018م-2019م

)27.8%(10,5017,584التجزئة 

61.2%1,2982,092الجملة

)63.9%(297107سيارات الفان

)19.1٪(12,0969,783املجموع

حجم املبيعات
الستة أشهر املنتهية 30 

يونيو 2018م
الستة أشهر املنتهية 30 

يونيو 2019م
التغيير

143.2%290,882707,352التجزئة )متنوع(

142.4%245,536595,208الجملة )كيلوغرام(

150.7%41,917105,073سيارات الفان )كيلوغرام(

كنسبة من املبيعات األخرى
الستة أشهر املنتهية 30 

يونيو 2018م
الستة أشهر املنتهية 30 

يونيو 2019م
نقطة مئوية

)9.3(77.5%86.8%التجزئة 

21.410.7%10.7%الجملة

)1.4(1.1%2.5%سيارات الفان

املصدر: القوائم املالية األولية املوجزة لفتـرة الستة أشهر املنتهية في 30 يونيو 2019م 

مبيعات التجزئة 

تتمثــل مبيعــات التجزئــة فــي مبيعــات الشــركة خــالل محــالت التجزئــة التــي تقــوم الشــركة بتشــغيلها بنفســها أو مــن خــالل محــالت االمتيــاز املمنــوح للغيــر. وقــد حقــق هــذا القطــاع 
مبيعــات تمثــل نســبتها 86.8% و77.5% مــن إجمالــي مبيعــات الشــركة خــالل فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م و2019م. 

انخفضــت مبيعــات التجزئــة بنســبة 27.8% مــن 10.5 مليــون ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى7.6 مليــون ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة 
أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة إلــى إقفــال 3 محــالت للشــركة فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2018م ومحــل خــالل عــام 2019م، باإلضافــة إلــى االنخفــاض فــي بيــع 

 بالبدائــل األخــرى مــن املنتجــات.
ً
املنتجــات البحريــة مقارنــة

مبيعات الجملة 

تتمثــل مبيعــات الجملــة مــن خــالل شــبكة توزيــع الجملــة فــي اململكــة. وقــد حقــق هــذا القطــاع مبيعــات تمثــل نســبتها 10.7% و21.4% مــن إجمالــي مبيعــات الشــركة خــالل فتـــرة 
الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م و2019م علــى التوالــي.

ارتفعــت مبيعــات الجملــة بنســبة 61.2% مــن 1.3 مليــون ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى2.1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر 
املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة لالرتفــاع فــي حجــم املبيعــات مــن 245 ألــف كيلــو إلــى595 ألــف كيلــو لتوفــر النقديــة الالزمــة لشــراء املنتجــات املجمــدة حيــث تمثــل نســبة 

كبيــرة مــن مبيعــات الجملــة.

مبيعات سيارات الفان

تمثــل مبيعــات ســيارات الفــان اإليــرادات التــي حققتهــا الشــركة مــن خــالل أســطول الشــاحنات املؤجــرة. حقــق هــذا القطــاع مبيعــات بنســبة 2.5% و1.1% مــن إجمالــي مبيعــات 
الشــركة خــالل فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م و2019م علــى التوالــي.

 بنســبة 63.9% مــن 297 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى107 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة 
ً
شــهدت مبيعــات ســيارات الفــان انخفاضــا

الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة قــرار الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء ملنــع هــذا النــوع مــن البيــع، حيــث كان 31 مــارس 2019م آخــر املهلــة املحــددة لتوقــف بيــع 
ســيارات الفــان.
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تكلفة املبيعات* 6-9-4

الجدول رقم)35(: تكلفة املبيعات للفترات املالية املنتهية في 30 يونيو 2018م و30 يونيو 2019م

الستة أشهر املنتهية 30 يونيو 2019مالستة أشهر املنتهية 30 يونيو 2018م)آالف الرياالت السعودية(

نسبة التغيير لنصف السنة 
املالية

 2018م-2019م

)18.1%(8,7447,162التكلفة املباشرة 

6.4%2,7102,883االستهالك

)60.1%(1,871747تكلفة املوظفين

21836.7%2526اإليجار

)55.3%(254114الخدمات

)66.4%(20268تأمين

30.5%2938املواد االستهالكية

907.9%329الشحن

468.5%1375مصروفات تشغيلية أخرى

)15.8٪(13,82911,642املجموع

التغييرالستة أشهر املنتهية 30 يونيو 2019مالستة أشهر املنتهية 30 يونيو 2018ممؤشرات األداء الرئيسية

)56(12569عدد املوظفين

)345(1,247903التكلفة لكل موظف

نقطة مئويةالستة أشهر املنتهية 30 يونيو 2019مالستة أشهر املنتهية 30 يونيو 2018مكنسبة من املبيعات

73.20.9%72.3%التكلفة املباشرة 

29.57.1%22.4%االستهالك

)7.8(7.6%15.5%تكلفة املوظفين

5.45.4%0.0%اإليجار

)0.9(1.2%2.1%الخدمات

)1.0(0.7%1.7%تأمين

0.40.1%0.2%املواد االستهالكية

0.30.3%0.0%الشحن

0.80.7%0.1%مصروفات تشغيلية أخرى

119.04.7٪114.3٪املجموع

املصدر: معلومات اإلدارة

* يتضمن الجدول أعاله اجمالي التكاليف؛ من تكلفة املبيعات وتكلفة املزارع وتكلفة املصانع

التكلفة املباشرة

تمثــل التكلفــة املباشــرة بشــكل رئي�ســي تكلفــة شــراء األســماك والروبيــان الطــازج بعــد أن توقفــت الشــركة عــن اإلنتــاج خــالل مزارعهــا نتيجــة إغــالق جميــع املــزارع فــي عــام 2016م 
إلصابــة املزرعــة بمــرض البقعــة البيضــاء الفيرو�ســي والنخفــاض الســيولة فــي عــام 2017م و2018م.

انخفضــت التكلفــة املباشــرة بنســبة 18.1% مــن 8.7 مليــون ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى 7.2 مليــون ريــال فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة 
 مــع االنخفــاض فــي 

ً
فــي 30 يونيــو 2019م كان بشــكل رئي�ســي نتيجــة النخفــاض شــراء األســماك )-1.1 مليــون ريــال ســعودي( وشــراء الروبيــان )-240 ألــف ريــال ســعودي( تماشــيا

املبيعــات. باإلضافــة إلــى إقفــال عــدد مــن محــالت الشــركة. 

االستهالك

ارتفعــت تكلفــة االســتهالك بنســبة 6.4% مــن 2.7 مليــون ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى 2.8 مليــون ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر 
املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م نتيجةاإلضافــات علــى األصــول الثابتــة.

تكلفة املوظفين

انخفضــت تكلفــة املوظفيــن بنســبة 60.1% مــن 1.9 مليــون ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى747 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر 
املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة بشــكل رئي�ســي إلــى االنهــاء التدريجــي لخدمــات موظفــي املــزارع )-814 ألــف ريــال ســعودي( حيــث لــم تعــد الشــركة فــي حاجــة للمختصيــن 
الزراعييــن بعــد توقــف الشــركة عــن تشــغيل مــزارع األســماك والروبيــان الخاصــة بهــا خــالل عــام 2016م نتيجــة إلصابــة املزرعــة بمــرض البقعــة البيضــاء الفيرو�ســي، باإلضافــة 

لخدمــات موظفــي املصانــع )-437 ألــف ريــال ســعودي( نتيجــة لقــرار الشــركة إليقــاف إنتــاج منتجــات القيمــة املضافــة لضعــف الســيولة فــي عــام 2018م.
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اإليجار

يمثــل اإليجــار إيجــار مزرعــة الروبيــان فــي الحريضــة. ارتفعــت تكلفــة اإليجــار مــن ألفيــن ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى526 آالف ريــال 
ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة ارتفــاع القيمــة اإليجاريــة مــن ريــال ســعودي واحــد للدونــم إلــى100 ريــال ســعودي للدونــم، حيــث يمثــل 

مســاحة مزرعــة الحريضــة 750دونــم.

الخدمات

انخفضــت تكلفــة الخدمــات مــن 254 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى114 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 
يونيــو 2019م نتيجــة إليقــاف املصانــع واملــزارع.

التأمين

يمثــل التأميــن تأميــن املمتلــكات الخــاص بمزرعــة الروبيــان ومزرعــة األســماك بالقطيــف ومصانــع اإلنتــاج. انخفضــت تكلفــة التأميــن بنســبة 66.4% مــن 202 ألــف ريــال ســعودي 
فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى68 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة لعــدم تجديــد وثيقــة التأميــن لنســبة 

كبيــرة مــن ممتلــكات املــزارع واملصانــع لتوقفهــا عــن التشــغيل.

املواد االستهالكية

ارتفعــت تكلفــة املــواد االســتهالكية مــن 29 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى38 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 
يونيــو 2019م نتيجــة إقفــال فروقــات الجــرد لعــام 2018م فــي النصــف األول مــن عــام 2019م.

الشحن

ارتفعــت تكلفــة الشــحن مــن 3 أالف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى29 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 
2019م نتيجــة لزيــادة عمليــات الشــحن حيــث يتــم الشــحن بشــكل يومــي لتصــل طازجــة، باإلضافــة إلــى ارتفــاع تكلفــة الوقــود.

مصروفات تشغيلية أخرى

تمثــل املصروفــات التشــغيلية األخــرى مصاريــف النظافــة، الصيانــة، الضيافــة وغيرهــا مــن املصاريــف النثريــة. ارتفعــت املصروفــات التشــغيلية األخــرى مــن 13 ألــف ريــال 
ســعودي في فتـــرة الســتة أشــهر املنتهية في 30 يونيو 2018م إلى75 ألف ريال ســعودي في فتـــرة الســتة أشــهر املنتهية في 30 يونيو 2019م نتيجة ألعمال الصيانة وقطع الغيار. 

مصاريف البيع والتوزيع 6-9-5

الجدول رقم)36(: مصاريف البيع والتوزيع للفترات املالية املنتهية في 30 يونيو 2018م و30 يونيو 2019م

الستة أشهر املنتهية 30 يونيو 2019مالستة أشهر املنتهية 30 يونيو 2018م)آالف الرياالت السعودية(

نسبة التغيير لنصف السنة 
املالية

2018م-2019م

17.3%4,8385,676رواتب وأجور وما في حكمها

30.9%1,1681,528إيجارات 

 81.5%  459833استهالك

)23.2%(371285كهرباء

42.6%7901,126مصاريف تشغيلية أخرى

 23.9٪ 9,448 7,624اإلجمالي

التغييرالستة أشهر املنتهية 30 يونيو 2019مالستة أشهر املنتهية 30 يونيو 2018ممؤشرات األداء الرئيسية

-239239عدد املوظفين

1,6871,979292التكلفة لكل موظف

نقطة مئويةالستة أشهر املنتهية 30 يونيو 2019مالستة أشهر املنتهية 30 يونيو 2018مكنسبة من املبيعات

58.018.0%40.0%رواتب وأجور وما في حكمها

15.66.0%9.7%إيجارات 

7.13.3%3.8%استهالك

)0.2(2.9%3.1%كهرباء

11.55.0%6.5%مصاريف تشغيلية أخرى

96.633.5٪63.0٪املجموع

املصدر: معلومات اإلدارة



63

رواتب وأجور وما في حكمها

تمثــل رواتــب وأجــور ومــا فــي حكمهــا رواتــب موظفــي محــالت ومطاعــم الشــركة حــول اململكــة العربيــة الســعودية. ارتفعــت الرواتــب واألجــور ومــا فــي حكمهــا بنســبة 17.3% مــن 4.8 
مليــون ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى 5.7 مليــون ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة ارتفــاع تكلفــة 

رخــص العمــل خــالل الفتـــرة ذاتهــا. 

إيجارات

ارتفعــت اإليجــارات بنســبة 30.9% مــن 1.2 مليــون ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى 1.5مليــون ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة 
فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة تحميــل إيجــار النصــف األول مــن عــام 2018م فــي النصــف األول مــن عــام 2019م. قابــل هــذا االرتفــاع انخفــاض نتيجــة اقفــال الشــركة لعــدد مــن 

محالتهــا خــالل الفتـــرة ذاتهــا.

استهالك

ارتفعــت تكلفــة االســتهالك بنســبة 81.5% مــن 459 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى 833 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر 
املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة لرســملة التجديــدات ملحــالت الشــركة فــي النصــف الثانــي مــن 2018م.

كهرباء

انخفضــت تكلفــة الكهربــاء بنســبة 23.2% مــن 371 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى285 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر 
املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة إقفــال 3 محــالت للشــركة فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2018م ومحــل خــالل عــام 2019م.

مصاريف تشغيلية أخرى

تمثــل املصاريــف التشــغيلية األخــرى مصاريــف النظافــة، الصيانــة، الشــحن، مصاريــف حكوميــة وغيرهــا مــن املصاريــف النثريــة. ارتفعــت املصاريــف التشــغيلية األخــرى بنســبة 
42.6% مــن 790 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى 1.1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة 

االرتفــاع فــي املصاريــف الحكوميــة الرتفــاع رســوم تجديــد رخــص املحــالت.

املصروفات اإلدارية والعمومية 6-9-6

الجدول رقم)37(: مصاريف إدارية وعمومية للفترات املالية املنتهية في 30 يونيو 2018م و30 يونيو 2019م

الستة أشهر املنتهية 30 يونيو 2019مالستة أشهر املنتهية 30 يونيو 2018م)آالف الرياالت السعودية(
نسية التغيير لنصف السنة املالية

 2018م-2019م

72.2%2,4094,148تكلفة املوظفين

286.2%120463خدمات مهنية

17.1%116135اشتراكات موقع تداول

)7.4%( 140 151استهالك

9.8%3741كهرباء 

695.4%29 4إيجار 

46.0%8031,173مصاريف تشغيل أخرى

68.4٪ 6,129 3,640اإلجمالي

التغييرالستة أشهر املنتهية 30 يونيو 2019مالستة أشهر املنتهية 30 يونيو 2018ممؤشرات األداء الرئيسية

346430عدد املوظفين

)504(5,9055,402التكلفة لكل موظف

نقطة مئويةالستة أشهر املنتهية 30 يونيو 2019مالستة أشهر املنتهية 30 يونيو 2018مكنسبة من املبيعات

42.422.5%19.9%تكلفة املوظف

4.73.7%1.0%خدمات مهنية

1.40.4%1.0%اشتراكات موقع تداول

)0.1(1.2%1.2%استهالك

0.40.1%0.3%كهرباء 

0.30.3%0.0%إيجار 

12.05.3%6.6%مصاريف تشغيل أخرى

62.732.6٪30.1٪املجموع

املصدر: معلومات اإلدارة
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تكلفة املوظفين

تشــمل تكلفــة املوظفيــن رواتبهــم ورســوم تجديــد إقاماتهــم وتذاكــر الســفر ومصاريــف نقلهــم والســكن. ارتفعــت تكلفــة املوظفيــن بنســبة 72.2% مــن 2.4 مليــون ريــال ســعودي فــي 
فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى4.1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة الزيــادة فــي عــدد املوظفيــن مــن 34 إلــى64 

موظــف نتيجــة لهيكلــة اإلدارات واســتحداث إدارات جديــدة.

خدمات مهنية

تمثــل الخدمــات املهنيــة االستشــارات ومصاريــف التدقيــق الداخلــي والخارجــي. ارتفعــت تكاليــف الخدمــات املهنيــة مــن 120 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 
30 يونيو 2018م إلى463 ألف ريال ســعودي في فتـــرة الســتة أشــهر املنتهية في 30 يونيو 2019م نتيجة التعاقد مع مكتب استشــاري لتحديث لوائح وسياســات عمل الشــركة 

ومكاتــب قانونيــة للحصــول علــى الــرأي القانونــي لكافــة قضايــا الشــركة. باإلضافــة إلــى إجــراء دراســة لفحــص مخصــص الهبــوط فــي االصــول.

اشتراكات موقع تداول

ارتفعــت تكاليــف اشــتراكات موقــع تــداول مــن 116 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى135 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر 
املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة إلصــدار تــداول لفواتيــر تتعلــق بخدمــات جديــدة.

استهالك

يمثــل االســتهالك اســتهالكات مبانــي اإلدارة. انخفضــت تكلفــة االســتهالك بنســبة 7.4% مــن 151 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى140 
ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة النتهــاء فتـــرة االهــالك لبعــض األصــول. 

كهرباء

تمثــل تكاليــف الكهربــاء مصروفــات كهربــاء مبانــي اإلداريــة الخاصــة بالشــركة. ارتفعــت تكاليــف بنســبة 9.8% مــن 37 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 
يونيــو 2018م إلــى41 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة اســتمرار ارتفــاع تعريفــة الكهربــاء.

إيجار

يمثــل اإليجــار إيجــار املبنــى اإلداري للشــركة فــي الدمــام واملصانــع واملســتودعات. ارتفعــت تكاليــف اإليجــار مــن 4 أالف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 
2018م إلــى29 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة الرتفــاع القيمــة اإليجاريــة ألحــد املســتودعات. 

مصاريف تشغيل أخرى 

تمثــل مصاريــف التشــغيل األخــرى مصاريــف حكوميــة، ميــاه، نظافــة، وصيانــة، وتأجيــر الســيارات وغيرهــا مــن املصاريــف. ارتفعــت مصاريــف التشــغيل األخــرى بنســبة %46.0 
مــن 803 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى1.2 مليــون ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة الرتفــاع 

تجديــد التراخيــص الحكوميــة واســتخراج العديــد مــن الصكــوك والكثيــر مــن املصاريــف الحكوميــة.

إيرادات أخرى 6-9-7

الجدول رقم)38(: اإليرادات األخرى للفترات املالية املنتهية في 30 يونيو 2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(
الستة أشهر املنتهية 

30 يونيو 2018م
الستة أشهر املنتهية 

30 يونيو 2019م

نسية التغيير لنصف 
السنة املالية

 2018م-2019م

1400.3% )299()20()خسائر( إيرادات تأجير مراكب صيد

)100.0%(-2إيرادات من استثمار

)19.9%(371297إيرادات تأجير أرا�سي

)56.9%(8537أخرى

)91.9٪(43835اإلجمالي

نقطة مئويةكنسبة من املبيعات

 )2.5( )3.1%()0.2%()خسائر( إيرادات تأجير مراكب صيد

)0.0(0.0%0.0%إيرادات من استثمار

)0.0(3.0%3.1%إيرادات تأجير أرا�سي

)0.3(0.4%0.7%أخرى

املصدر: معلومات اإلدارة
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)خسائر( إيرادات تأجير مراكب صيد

ارتفعــت خســائر تأجيــر مراكــب صيــد بنســبة 1400.3% مــن خســارة 20 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى خســارة 299 ألــف ريــال 
ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة لتوقــف موســم الصيــد مــع اســتمرار مصاريــف االهــالك. 

إيرادات استثمار

تمثــل إيــرادات االســتثمار إيــرادات مــن وديعــة بالبنــك األهلــي. بلغــت اإليــرادات مــن االســتثمار ألفيــن ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م ومــن ثــم 
انخفضــت إلــى صفــر فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م حيــث إلغــاء الشــركة االتفاقيــة مــع البنــك األهلــي وبالتالــي تســييل الوديعــة بدايــة العــام 2018م وبالتالــي 

كان اإليــراد ألفيــن ريــال فقــط.

 إيرادات تأجير أرا�شي

تمثــل إيــرادات تأجيــر األرا�ســي إيجــار أرا�ســي وعقــارات غيــر مســتغلة مملوكــة للشــركة فــي الخبــر وجيــزان والريــاض والدمــام انخفضــت إيــرادات تأجيــر أرا�ســي بنســبة 19.9% مــن 
371 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م إلــى297 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة حــل النــزاع 

مــع أحــد املســتأجرين فــي النصــف األول مــن عــام 2018م وتــم تســجيل املســتحق عليهــا فــي تلــك الفتـــرة. 

إيرادات أخرى

تمثــل اإليــرادات األخــرى مبيعــات أســماك الزينــة وفروقــات عمــالت. انخفضــت اإليــرادات األخــرى مــن 85 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2018م 
إلــى 37 ألــف ريــال ســعودي فــي فتـــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019م و يعــود ذلــك إلــى توقــف مزرعــة األســماك عــن إنتــاج أســماك الزينــة بالكامــل.
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قائمة املركز املالي املدققة 6-10

الجدول رقم)39(: قائمة املركز املالي للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(
السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2018م

معدلة

الفتـرة املالية املنتهية في 30 يونيو 
2019م

غير مدققة

املوجودات غير املتداولة

131,277129,750ممتلكات وآالت ومعدات – بالصافي

7,6467,646أرا�سي استثمارية

8,656-حق استخدام أصل

138,923146,053مجموع املوجودات غير املتداولـة

39,50133,523النقــــــد وما في حكمه

34,23917,064أرصدة مدينة أخرى

2,6406,033مخزون

430781ذمم مدينة تجارية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو 
الخسائر

2422

76,83357,423مجموع املوجودات املتداولـة

215,756203,476مجموع املوجودات

حقـوق امللكية

101,100101,100رأس املـــال

)35,512()15,358(خسائر متراكمة

85,74265,588مجموع حقوق امللكية

املطلوبات غيـر املتداولـة

80,00080,000تسهيالت بنكية

7,5835,399مخصص مكافأة نهاية خدمة للموظفين

6,8336,833الجزء غير املتداول من قرض بدون فائدة

7,562-التزامات تأجير

94,41699,795مجموع املطلوبات غير املتداولة

13,21312,359ذمــم دائنـة تجارية وأرصدة دائنة اخرى

12,78212,753تعويض دائنو االكتتاب في أسهم حقوق األولوية

7,4257,904مخصص زكاة

1,6781,678منح حكومية

500500الجزء املتداول من قرض بدون فائدة

2,900-الجزء املتداول من التزامات التأجير

35,59838,092مجموع املطلوبات املتداولـة

130,014137,887مجموع املطلوبات

215,756203,476مجموع حقوق امللكية واملطلوبات
املصدر: القوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2018م والقوائم املالية األولية املوجزة لفتـرة الستة أشهر املنتهية في 30 يونيو 2019م

ممتلكات وآالت ومعدات – بالصافي

 بشــكل 
ً
انخفضت املمتلكات واآلالت واملعدات من 131.3 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2018م إلى129.7 مليون ريال ســعودي كما في 30 يونيو 2019م مدفوعا

أسا�ســي باالنخفــاض فــي األصــول قيــد التنفيــذ مــن 31.6 مليــون ريــال ســعودي إلــى27.2 مليــون ريــال ســعودي خــالل الفتـــرة ذاتهــا نتيجــة االنخفــاض فــي قيمــة املبانــي والطــرق 
املمهــدة مــن 81.3 مليــون ريــال ســعودي إلــى78.9 مليــون ريــال ســعودي خــالل الفتـــرة ذاتهــا نتيجــة االســتهالك بقيمــة 2.9 مليــون ريــال ســعودي خــالل الفتـــرة ذاتهــا. قابــل هــذا 
االنخفــاض ارتفــاع فــي قــوارب ومعــدات صيــد مــن 10.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى17.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة رســملة 

قيمــة البارجــة التــي اشــترتها الشــركة ملشــروع األقفــاص العائمــة.

أرا�شي استثمارية

 على 7.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م.
ً
بقى رصيد األرا�سي االستثمارية ثابتا



67

النقد وما في حكمه

انخفــض النقــد ومــا فــي حكمــه مــن 39.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى33.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة تســديد مســتحقات 
نهايــة الخدمــة للعامليــن وتســديد متأخــرات لبعــض املورديــن وأعمــال الصيانــة ملحــالت الشــركة بمركزهــا الرئي�ســي.

أرصدة مدينة أخرى

انخفضــت األرصــدة املدينــة األخــرى مــن 34.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى17.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة اســترداد املبلــغ 
املســتحق مــن املؤسســة العامــة للخطــوط الحديديــة بقيمــة 24.5 مليــون ريــال ســعودي )مــن 27.9 مليــون ريــال ســعودي إلــى3.3 مليــون ريــال ســعودي(. قابــل االنخفــاض ارتفــاع فــي 
دفعــات مقدمــة ملورديــن بقيمــة 7.8 مليــون ريــال ســعودي )مــن 2.4 مليــون ريــال ســعودي إلــى10.2 مليــون ريــال ســعودي( نتيجــة دفعــات ملشــاريع وخدمــات قائمــة لــم تكتمــل بعــد. 

املخزون

ارتفع املخزون من 2.6 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2018م إلى6.0 مليون ريال ســعودي كما في 30 يونيو 2019م نتيجة االرتفاع في مخزون األســماك والروبيان 
بقيمة 3.2 مليون ريال ســعودي خالل الفتـــرة ذاتها، نتيجة لتوفر الســيولة النقدية وتنشــيط حركة املبيعات. 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو الخسائر

انخفضــت املوجــودات املاليــة بشــكل طفيــف مــن 24 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى22 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة النخفــاض 
القيمــة الســوقية لتلــك املوجــودات. 

رأس املال

 على 101.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م.
ً
بقى رأس املال ثابتا

خسائر متراكمة

ارتفعــت الخســائر املتراكمــة مــن خســارة 15.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى خســارة 35.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة 
لخســائر النصــف األول مــن عــام 2019م بقيمــة 9.7 مليــون ريــال ســعودي، والناتــج بشــكل رئي�ســي النخفــاض اإليــرادات وارتفــاع املصاريــف خــالل الفتـــرة.

التسهيالت البنكية

بقيــت التســهيالت البنكيــة ثابتــة علــى 80.0 مليــون كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م و30 يونيــو 2019م، وتمثــل اتفاقيــة تمويــل وتســهيالت مــع البنــك الســعودي الفرن�ســي بحــد 
 اليــه الســايبور تدفــع علــى أســاس ســنوي خــالل أول ســنة مــن تاريــخ 

ً
تســهيالت قــدره 120 مليــون ريــال ســعودي والتــي تمثــل قــرض طويــل األجــل وبمعــدل فائــدة 2.5% مضافــا

القــرض والحقــا يتــم دفعهــا علــى أســاس ربــع ســنوي، و10 مليــون ريــال ســعودي وتمثــل إصــدار خطابــات ضمــان خاصــة بالدفــع. ويتــم ســداد القــرض بموجــب 21 دفعــة ربــع 
ســنوية بمبلــغ 5.7 مليــون ريــال ســعودي لــكل دفعــة علــى حــدة باإلضافــة للعمولــة املتفــق عليهــا وتبــدأ مــن تاريــخ 2020/7/1م إلــى تاريــخ 2025/07/01م.

وقــد تــم الحصــول علــى التســهيالت مقابــل ســند ألمــر بمبلــغ 130 مليــون ريــال ســعودي يســتحق الدفــع عنــد الطلــب، باإلضافــة إلــى خطــاب ضمــان لصالــح البنــك الســعودي 
الفرن�ســي يغطــي إجمالــي قيمــة التســهيالت. وقــد قامــت الشــركة بســداد مبلــغ وقــدره 1.3 مليــون ريــال ســعودي تحتســب مقدمــا كرســوم إداريــة. 

مخصص مكافأة نهاية خدمة للموظفين

 انخفــض مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة مــن 7.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى5.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة مدفوعــات 
 مــع االنخفــاض فــي عــدد املوظفيــن بالشــركة خــالل الفتـــرة.

ً
بقيمــة 2.6 مليــون ريــال ســعودي تماشــيا

الجزء املتداول والغير املتداول من قرض بدون فائدة

حصلــت الشــركة علــى قــرض مــن صنــدوق التنميــة الزراعيــة الســعودي بــدون أيــة فوائــد بتاريــخ 1430/11/21هـــ املوافــق 2009/11/09م لتمويــل مشــروع زراعــة وتربيــة 
بتاريــخ  القــرض  يســدد  أن  علــى  التوالــي،  علــى  ســعودي  ريــال  مليــون  و2.1   1.0 بمبلــغ  والقطيــف  الخبــر  فــي  الشــركة  تملكهــا  ألراض  عقــاري  رهــن  مقابــل  وذلــك  الروبيــان، 
1432/11/21هـ املوافق 19 أكتوبر 2011م. ونتيجة لعدم الســداد، تقدمت الشــركة في تاريخ 1437/07/05هـ املوافق 2016/04/12م بطلب إعادة جدولة رصيد القرض 
البالــغ 10.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م. وقــد تمــت املوافقــة علــى إعــادة جدولــة القــرض علــى تســعة أقســاط ســنوية بقيمــة 500 ألــف ريــال ســعودي ألول 
ثالثــة أقســاط تبــدأ مــن نوفمبــر 2017م و 1.4 مليــون ريــال ســعودي للســتة االقســاط التاليــة التــي تنتهــي فــي نوفمبــر 2025م. بلــغ الجــزء املتــداول والغيــر املتــداول مــن قــرض 

بــدون فائــدة 7.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 يونيــو 2019م.

ذمــم دائنـة تجارية وأرصدة دائنة أخرى

انخفضــت الذمــم الدائنــة التجاريــة واألرصــدة الدائنــة األخــرى مــن 13.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى12.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 يونيــو 
2019م نتيجــة االنخفــاض فــي اإليجــارات املســتحقة بقيمــة 1.1 مليــون ريــال ســعودي خــالل الفتـــرة نتيجــة تطبيــق املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي 16 حيــث تــم اعــادة تصنيــف 

البنــد إلــى التزامــات تأجيــر. كمــا قابــل هــذا االنخفــاض ارتفــاع فــي الفوائــد البنكيــة املســتحقة بقيمــة 1.4 مليــون ريــال نتيجــة لقــرض البنــك الســعودي الفرن�ســي.
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تعويض دائنو االكتتاب في أسهم حقوق األولوية

قامــت الشــركة باإلعــالن عــن االكتتــاب فــي أســهم جديــدة للمســاهمين القائميــن بعــد االنتهــاء مــن اإلجــراءات النظاميــة املتعلقــة بزيــادة رأس مــال الشــركة فــي عــام 2011م. غيــر أن 
بعــض املســاهمين القائميــن لــم يرغبــوا باالســتفادة مــن هــذه الحقــوق املمنوحــة لهــم ولــم يقومــوا باالكتتــاب فــي هــذه األســهم الجديــدة.

 قامــت الشــركة بتعويــض املســاهمين الذيــن لــم يمارســوا حقهــم باالكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة الخــاص بزيــادة رأس مــال الشــركة وذلــك عــن طريــق احتســاب الفــرق بيــن 
القيمــة اإلســمية والقيمــة الســوقية للســهم بحيــث يحصــل كل مســاهم لــم يقــم بعمليــة االكتتــاب علــى مبلــغ 11.74 ريــال ســعودي لــكل ســهم لــم يقــم باالكتتــاب بــه. وقــد بلــغ 
إجمالــي قيمــة ذلــك التعويــض 31.7 مليــون ريــال ســعودي، وتبقــي منــه مبلــغ 12.8 مليــون ريــال ســعودي لــم يتــم ســداده كمــا فــي 30 يونيــو 2019م )31 ديســمبر 2018م: 12.8 

مليــون ريــال ســعودي( وتــم إدراج املبلــغ ضمــن املطلوبــات املتداولــة بقائمــة املركــز املالــي تحــت مســمى تعويــض دائنــو االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة. 

مخصص زكاة

ارتفــع مخصــص الــزكاة مــن 7.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى7.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة ملواجهــة فروقــات الــزكاة 
املحتملــة ألعــوام ســابقة. 

منح حكومية

 إن املنــح الحكوميــة تمثــل الفــرق بيــن قيمــة القــرض كمــا فــي تاريــخ القوائــم املاليــة والقيمــة العادلــة التــي تــم احتســابها بنــاًء علــى معــدل فائــدة الســوق وســيتم إطفــاء هــذا املبلــغ 
علــى مــدى عمــر القــرض.

 على 1.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م، نتيجة عدم تسديد جزء من القرض.
ً
بقى رصيد املنح الحكومية ثابتا

  ممتلكات وآالت ومعدات – بالصافي 6-10-1

الجدول رقم)40(؛ممتلكات وآالت ومعدات للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(
السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 

2018م
الفتـرة املالية املنتهية في 30 يونيو 

2019م

81,27978,418مباني و طرق ممهدة

10,75717,168قوارب ومعدات صيد

6,8696,292مصنع ومعدات و منشآت

646529سيارات

147124أثاث و تجهيزات ومعدات مكتبية

31,57927,217أصول قيد التنفيذ

131,277129,750املجموع

املصدر: معلومات اإلدارة

مباني وطرق ممهدة

انخفــض رصيــد املبانــي والطــرق املمهــدة مــن 81.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى78.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة االســتهالك 
بقيمــة 2.9 مليــون ريــال ســعودي خــالل الفتـــرة ذاتهــا.

قوارب ومعدات صيد

ارتفــع رصيــد القــوارب ومعــدات الصيــد مــن 10.8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى17.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة االضافــات 
بقيمــة 6.9 مليــون ريــال ســعودي خــالل الفتـــرة ذاتهــا نتيجــة رســملة قيمــة البارجــة التــي اشــترتها الشــركة ملشــروع االقفــاص العائمــة.

مصنع ومعدات ومنشآت

انخفض رصيد املصنع واملعدات واملنشــآت من 6.9 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2018م إلى6.3 مليون ريال ســعودي كما في 30 يونيو 2019م نتيجة االســتهالك 
خالل الفتـرة ذاتها.

سيارات

انخفــض رصيــد الســيارات مــن 646 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى529 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة االســتهالك بقيمــة 117 ألــف 
ريــال ســعودي خــالل الفتـــرة ذاتهــا.
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أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

انخفــض رصيــد األثــاث والتجهيــزات واملعــدات املكتبيــة بشــكل طفيــف مــن 147 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى124 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 30 يونيــو 
2019م نتيجــة االســتهالك بقيمــة 29 ألــف ريــال ســعودي وقابــل ذلــك إضافــات بقيمــة 12 ألــف ريــال ســعودي خــالل الفتـــرة ذاتهــا.

أصول قيد التنفيذ

انخفض رصيد أصول قيد التنفيذ من 31.6 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2018م إلى27.2 مليون ريال ســعودي كما في 30 يونيو 2019م نتيجة رســملة البارجة 
الخاص بمشــروع االقفاص العائمة، قابل هذا االنخفاض إضافات بقيمة 2.5 مليون ريال ســعودي والذي يخص دفعات ملشــاريع قائمة لم تكتمل بعد.

املخزون      

الجدول رقم)41(: املخزون للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

معدلة

الفتـرة املالية املنتهية في 30 يونيو 
2019م

غير مدققة

6,7816,871 قطع غيار 

7083,911منتجات األسماك والروبيان 

360487مواد تغليف ومستهلكات

315284بضاعة تامة

-888أعالف

-8بضاعة بالطريق

9,05911,552إجمالي املخزون

)5,519()6,419( مخصص مخزون تالف وبطيء الحركة

2,6406,033اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2018م والقوائم املالية األولية املوجزة لفتـرة الستة أشهر املنتهية في 30 يونيو 2019م 

قطع غيار

 بين 6.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م و6.9 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2019م.
ً
 نسبيا

ً
بقى رصيد قطع الغيار ثابتا

منتجات األسماك والروبيان

ارتفعــت منتجــات األســماك والروبيــان مــن 708 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى3.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة توفــر الســيولة 
النقديــة لشــراء املخــزون.

مواد تغليف ومستهلكات

ارتفــع مــواد التغليــف واملســتهلكات مــن 360 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 487 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة توفــر الســيولة وشــراء 
املســتهلكات الالزمة للمحالت. 

بضاعة تامة

انخفضــت البضاعــة التامــة مــن 315 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى284 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة توقــف الشــركة عــن إنتــاج 
منتجــات القيمــة املضافــة واتــالف املنتجــات املنتهيــة الصالحيــة منهــا.

أعالف

انخفضت األعالف من 888 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى صفر كما في 30 يونيو 2019م بسبب اعدام األعالف ألنها منتهية الصالحية. 

بضاعة بالطريق

 
ً
انخفضــت البضاعــة بالطريــق مــن 8 آالف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى صفــر كمــا فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة أن أرصــدة البضاعــة بالطريــق يتغيــر لحظيــا

ألســباب تتعلــق بشــحن البضائــع املســتوردة فــي لحظــة إعــداد امليزانيــة وال يعبــر االختــالف عــن تغيــر بالنشــاط.
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مخصص مخزون تالف و بطيء الحركة

الجدول رقم)42(: الحركة على مخصص املخزون التالف وبطيء الحركة كما في 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(

السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 
2018م

معدلة

الفتـرة املالية املنتهية في 30 يونيو 
2019م

غير مدققة

3,7416,419الرصيد االفتتاحي

-2,678املحمل خالل السنة 

)900(-رد مخصص تم استخدامه إلعدام األعالف التالفة

6,4195,519الرصيد الختامي

املصدر: القوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2018م والقوائم املالية األولية املوجزة لفتـرة الستة أشهر املنتهية في 30 يونيو 2019م 

انخفــض مخصــص املخــزون التالــف وبطــيء الحركــة مــن 6.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى5.5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة 
إلعــدام األعــالف التالفــة ممــا أدى إلقفــال رصيدهــا باملخصــص.

  الذمم املدينة التجارية  6-10-2

الجدول رقم)43(: الذمم املدينة التجارية للسنوات املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

معدلة

الفتـرة املالية املنتهية في 30 يونيو 
2019م

غير مدققة

2,6012,793ذمم مدينة

)2,012()2,171(مخصص خسائر االئتمان املتوقعة 

430781اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2018م والقوائم املالية األولية املوجزة لفتـرة الستة أشهر املنتهية في 30 يونيو 2019م 

الذمم املدينة

ارتفعت الذمم املدينة من 2.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى2.8 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2019م نتيجة ارتفاع املبيعات اآلجلة.

الجدول رقم)44(: الحركة في مخصص خسائر االئتمان املتوقعة كما في 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

معدلة

الفتـرة املالية املنتهية في 30 يونيو 
2019م

غير مدققة

2,1712,171الرصيد في 1 يناير 

--املحمل خالل السنة 

)195(-رد مخصص انتفت الحاجة اليه

2,1712,012اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2018م والقوائم املالية األولية املوجزة لفتـرة الستة أشهر املنتهية في 30 يونيو 2019م

مخصص خسائر االئتمان املتوقعة

انخفــض مخصــص خســائر االئتمــان املتوقعــة مــن 2.2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى2.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة إلعــدام 
الديــون التــي تــم التأكــد مــن عــدم قــدرة الشــركة علــى تحصيلهــا.
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  األرصدة املدينة األخرى 6-10-3

الجدول رقم)45(: االرصدة املدينة االخرى كما في 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(
السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2018م

معدلة

الفتـرة املالية املنتهية في 30 يونيو 2019م

غير مدققة

2,41510,233دفعات مقدمة للموردين

27,9243,377املستحق من إسترداد شراء أرض

1,2441,196إيرادات إيجارات مستحقة
ً
929880مصاريف مدفوعة مقدما

1,100751ذمم املوظفيــــن

300300خطابات ضمان

327327أخرى

1,2571,257املستحق من البحارة

)1,257()1,257(مخصص املستحق من البحارة

34,23917,064اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2018م والقوائم املالية األولية املوجزة لفتـرة الستة أشهر املنتهية في 30 يونيو 2019م

دفعات مقدمة من املوردين

ترتبــط الدفعــات املقدمــة مــن املورديــن بشــحن واســتالم البضائــع، وكذلــك مورديــن الخدمــات ومقدمــي االستشــارات. ارتفعــت الدفعــات املقدمــة مــن املورديــن مــن 2.4 مليــون 
ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى10.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة لعــدم اســتالم البضائــع فــي ذلــك التاريــخ وكذلــك عــدم اســتكمال 

املشــاريع والخدمــات حتــى تاريــخ امليزانيــة.

املستحق من استرداد شراء أرض

يمثــل املبلــغ املســتحق مــن اســترداد شــراء األرض مــن املؤسســة العامــة للخطــوط الحديديــة. انخفــض املســتحق مــن اســترداد شــراء األرض مــن 27.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى3.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة اســتالم مبلــغ 24.5 مليــون ريــال خــالل الفتـــرة مــن املؤسســة.

إيرادات إيجارات مستحقة

بلغت إيرادات اإليجارات املستحقة 1.2 مليون كما في 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م والتي تمثل القيمة اإليجارية لبعض العقارات املؤجرة.

مصاريف مدفوعة مقدما

انخفضــت املصاريــف املدفوعــة مقدمــا مــن 929 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 880 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة لتطبيــق املعيــار 
الدولــي للتقريــر املالــي 16 "عقــود إيجــار" واعــادة تصنيــف اإليجــارات املدفوعــة مقدمــا لحــق اســتخدام األصــول.

ذمم املوظفين

انخفضــت ذمــم املوظفيــن مــن 1.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 751 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة لســداد املوظفيــن للذمــم 
املســتحقة عليهــم.

خطابات ضمان

بلغت خطابات الضمان 300 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م والتي تمثل خطاب ضمان واحد من البنك األهلي التجاري.

أرصدة مدينة أخرى

بقيــت األرصــدة املدينــة األخــرى ثابتــة علــى 327 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م و30 يونيــو 2019م. وتمثــل تأميــن مســترد مدفــوع للشــركة الســعودية للكهربــاء 
الخــاص بعــدادات الكهربــاء باملحــالت وتأميــن مســترد مــن أحــد مقاوليــن مشــاريع الشــركة.

املستحق من البحارة ومخصص املستحق من البحارة 

بلــغ املســتحق مــن البحــارة 1.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م و30 يونيــو 2019م ويعــود ذلــك املبلــغ للبحــارة الذيــن عليهــم ديــون للشــركة. تــم تكويــن 
بالكامــل. الرصيــد  ذلــك  مخصــص مقابــل 
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  مكافأة نهاية خدمة للموظفين  6-10-4

الجدول رقم)46(: مخصص مكافأة نهاية خدمة للموظفين في 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(

السنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2018م

معدلة

الفتـرة املالية املنتهية في 30 يونيو 
2019م

غير مدققة

10,1777,583الرصيد االفتتاحي )معدل(

947458تكلفة الخدمة الحالية

-301تكلفة الفائدة

)2,642()3,342(املدفوعات

-)501(أكتواري )ربح(

7,5835,399الرصيد الختامي

املصدر: القوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2018م والقوائم املالية األولية املوجزة لفتـرة الستة أشهر املنتهية في 30 يونيو 2019م

تنــص سياســة الشــركة علــى اســتحقاق مكافــأة نهايــة الخدمــة لجميــع املوظفيــن الذيــن يكملــون فتـــرة الخدمــة املســتوفية للشــروط بموجــب نظــام العمــل فــي اململكــة العربيــة 
الســعودية. ويســتند املخصــص الســنوي علــى التقييــم اإلكتــواري. وتــم إجــراء أحــدث تقييــم إكتــواري مــن قبــل مجموعــة الخوارزمــي للخدمــات اإلكتواريــة، خبيــر إكتــواري 

مســتقل، باســتخدام املنهجيــة اإلكتواريــة لوحــدة االئتمــان املتوقعــة كمــا فــي 31 ديســمبر2016م و2017م و2018م.

يتم إثبات جميع الحركات في التزامات مكافأة نهاية الخدمة في الربح أو الخسارة باستثناء املكاسب االكتوارية التي يتم إدراجها في الدخل الشامل اآلخر.

  ذمــم دائنـة تجارية وأرصدة دائنة اخرى 6-10-5

الجدول رقم)47(: الذمــم دائنـة تجارية وأرصدة دائنة اخرى كما في 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(
السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2018م

معدلة

الفتـرة املالية املنتهية في 30 يونيو 2019م

غير مدققة

3,3212,951رواتب وأجور و مصروفات مستحقة 

2,8702,870توزيعات أرباح مستحقة

1,9891,989مبالغ مستحقة للميناء

1,6141,069ذمم دائنة تجارية

1,4252,850فوائد بنكية مستحقة

-1,110إيجارات مستحقة

138243مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

4106دفعات مقدمة من العمالء

743280مستحقات أخرى متنوعة

13,21312,359اإلجمالي 

املصدر: القوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2018م والقوائم املالية األولية املوجزة لفتـرة الستة أشهر املنتهية في 30 يونيو 2019م 

رواتب وأجور ومصروفات مستحقة

تمثــل رواتــب وأجــور ومصروفــات مســتحقة أرصــدة اإلجــازات وتذاكــر الســفر وغيرهــا. انخفضــت الرواتــب وأجــور ومصروفــات مســتحقة مــن 3.3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
31 ديســمبر 2018م إلــى3.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة الســتخدام املوظفيــن ألرصــدة اجازاتهــم املتراكمــة واملكــون لهــا مخصصــات وكذلــك تذاكــر 

الســفر حيــث كان املوظفيــن يســتمرون بالعمــل لســنوات متعــددة دون تمتعهــم باإلجــازة.

توزيعات أرباح مستحقة

بقيت توزيعات األرباح املستحقة ثابتة على 2.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م والتي تمثل األرباح للمتوفين في األعوام التالية: 1990م 
و2000م و2001م. لم يتم الدفع للوارثين إلى اآلن بسبب عدم معرفة الحسابات البنكية للمستفيدين.

مبالغ مستحقة للميناء

بقيــت املبالــغ املســتحقة للمينــاء ثابتــة علــى 2.0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م و30 يونيــو 2019م، يمثــل هــذا املبلــغ مخصــص لقضيــة مــع الهيئــة العامــة 
، ولكــن الهيئــة العامــة للموانــئ بــدأت فــي مطالبــة الشــركة بإيجــار.

ً
للموانــئ حيــث تــم منــح مينــاء جــازان لشــركة األســماك الســعودية مجانــا
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ذمم دائنة تجارية

انخفضــت الذمــم الدائنــة التجاريــة مــن 1.6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى1.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 يونيــو 2019م ويعــود ذلــك إلــى الســداد 
للمورديــن بســبب توفــر الســيولة فــي الفتـــرة ذاتهــا.

فوائد بنكية مستحقة

ارتفعــت الفوائــد البنكيــة املســتحقة مــن 1.4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى2.9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 30 يونيــو 2019م، ويعــود ذلــك إلــى فوائــد 
مســتحقة للبنــك الســعودي الفرن�ســي مقابــل القــرض القائــم.

إيجارات مستحقة

تمثــل اإليجــارات املســتحقة إيجــار املحــالت املســتحقة علــى الشــركة. انخفضــت اإليجــارات املســتحقة مــن 1.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى صفــر كمــا 
فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة لتطبيــق املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي 16 "عقــود إيجــار" وإعــادة تصنيــف اإليجــارات املســتحقة اللتــزام اســتخدام األصــول.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

ارتفعــت مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن 138 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 243 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 30 يونيــو 2019م بســبب عــدم الســداد 
املســتمر خالل الفتـــرة.

دفعات مقدمة من العمالء

ارتفعت الدفعات املقدمة من العمالء من 4 آالف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى106 ألف ريال سعودي كما في 30 يونيو 2019م حيث أن في العادة ال يوجد 
 يقــوم العميــل بشــراء بضاعــة ونظــام املخــزون غيــر محــدث فيتــم تأخيــر إصــدار الفاتــورة لحيــن إثبــات املخــزون فيظهــر أن الســداد 

ً
دفعــات مقدمــة مــن العمــالء ولكــن أحيانــا

 لــم يحــدث.
ً
مقــدم للعميــل وهــذا عمليــا

مستحقات أخرى متنوعة

فــي 30 يونيــو 2019م نتيجــة ســداد  ألــف ريــال ســعودي كمــا  إلــى280  فــي 31 ديســمبر 2018م  ألــف ريــال ســعودي كمــا  انخفضــت املســتحقات األخــرى املتنوعــة مــن 743 
وغيرهــا. االجتماعيــة  كالتأمينــات  األخــرى  املســتحقات 

مخصص زكاة

الجدول رقم)48(: مخصص الزكاة في 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 2019م

)آالف الرياالت السعودية(
السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2018م

معدلة

الفتـرة املالية املنتهية في 30 يونيو 2019م

غير مدققة

16,4477,425الرصيد في بداية السنة

2,300479املحمل على السنة

-11,322املدفوع

7,4257,904الرصيد في نهاية السنة

املصدر: القوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2018م والقوائم املالية األولية املوجزة لفتـرة الستة أشهر املنتهية في 30 يونيو 2019م

قامــت الشــركة بتقديــم القوائــم املاليــة واإلقــرارات الزكويــة حتــى عــام 2017م وســددت جــزء مــن الــزكاة املســتحقة عليهــا للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل مــن قبــل املؤسســة العامــة 
للخطــوط الحديديــة، حيــث دفعــت املؤسســة مبلــغ 11.3 مليــون ريــال ســعودي للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل لصالــح الشــركة لعــدم قــدرة الشــركة علــى دفــع املبالــغ املســتحقة 

عليها.
 للربــط النهائــي بمبلــغ 1.8 مليــون ريــال ســعودي، وقــد 

ً
كمــا حصلــت الشــركة علــى الربــط الزكــوي لألعــوام مــن 2011م حتــى 2016م وتــم االعتــراض علــى الفروقــات الزكويــة وفقــا

قامــت الشــركة بتكويــن مخصــص احتــرازي ملواجهــة هــذه الفروقــات.
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استخدام متحصالت الطرح واملشاريع املستقبلية 7

صافي متحصالت الطرح 7-1

 وتســعمائة ألــف )298,900,000( ريــال ســعودي، ســيدفع منهــا مبلــغ حوالــي ثالثــة مالييــن 
ً
يقــدر إجمالــي متحصــالت طــرح أســهم حقــوق األولويــة مائتــان وثمانيــة وتســعون مليونــا

وتســعمائة ألــف )3,900,000(ريــال ســعودي، لتغطيــة تكاليــف الطــرح والتــي تشــمل أتعــاب املستشــار املالــي ومديــر االكتتــاب ومتعهــد التغطيــة واملستشــار القانونــي ومصاريــف 
التســويق والطباعــة والتوزيــع وغيرهــا مــن املصاريــف املتعلقــة باالكتتــاب.

ســيبلغ صافــي متحصــالت الطــرح حوالــي )295,000,000( ريــال ســعودي، والــذي سيســتخدم فــي تمويــل إعــادة تأهيــل وتشــغيل مشــروع الحريضــة وتســديد مصاريــف التأســيس 
ورأس املــال العامــل وســداد القــرض. ولــن يحصــل املســاهمون علــى أي مــن املتحصــالت الناشــئة عــن الطــرح.

كمــا ســتقوم الشــركة باإلفصــاح للجمهــور علــى موقــع شــركة الســوق املاليــة الســعودية )تــداول( عنــد وجــود اختــالف بنســبة )5%( أو أكثـــر بيــن االســتخدام الفعلــي ملتحصــالت 
فِصــح عنــه فــي نشــرة اإلصــدار هــذه فــور علمهــا بذلــك.

ُ
الطــرح مقابــل مــا أ

استخدام متحصالت الطرح 7-2

ســيتم اســتخدام صافــي متحصــالت الطــرح فــي تمويــل إعــادة تأهيــل وتشــغيل مشــروع الحريضــة لتربيــة األحيــاء املائيــة مــن أجــل تربيــة الروبيــان والســمك بطاقــة إنتاجيــة قدرهــا 16 ألــف 
طــن باإلضافــة إلــى ســداد القــرض. وفيمــا يلــي وصــف للطاقــة اإلنتاجيــة للموقــع:

ويوضح الجدول التالي االستخدام املتوقع ملتحصالت الطرح:

الجدول رقم)49(: استخدامات متحصالت الطرح

االستثمار )مليون ريال(

مزرعة الروبيان

74 تربية الروبيان #1 )األحواض الدائرية(

67 تربية الروبيان #2 )األحواض املستطيلة(

مزرعة األسماك )املرحلة األولى(

40 املفرخات وحضانات األسماك )جديدة(

9 أقفاص تربية األسماك )تجديد(

190 النفقات الرأسمالية

25 مصاريف تأسيس ورأس املال العامل

80 سداد القرض القائم

295 إجمالي التمويل للحريضة و سداد القرض القائم

3.9 مصاريف الطرح

298.9 إجمالي استخدامات املتحصالت

املصدر: إدارة الشركة

مصاريــف التأســيس ورأس املــال العامــل: يشــمل ذلــك رفــع كفــاءة الطاقــة الكهربائيــة فــي املزرعــة، وتجهيــز البنيــة التحتيــة لألحــواض، شــراء ماكينــات الحصــاد واســتئجار 
مولــدات، وصيانــة مضخــات امليــاه وأجهــزة تعقيــم امليــاه، وتجهيــز متطلبــات املعيشــة ملوظفــي املزرعــة )ســكن – صالــة طعــام – مطبــخ – آالت الغســيل والتنظيــف(، وتجهيــز 
املكاتــب للموظفيــن وتوفيــر وســائل االتصــال وكاميــرات املراقبــة، وتوظيــف الطاقــم اإلداري والعمالــة الالزمــة لبــدء التشــغيل والصيانــة الدوريــة، وشــراء اليرقــات واألعــالف ومــواد 

التعقيــم والتطهيــر.

ســداد القــرض القائــم: ويتمثــل ذلــك فــي ســداد التســهيالت البنكيــة التــي بلغــت 80.0 مليــون كمــا فــي 30 ســبتمبر 2019م، وتمثــل اتفاقيــة تمويــل وتســهيالت مــع البنــك الســعودي 
 إليــه الســايبور تدفــع علــى أســاس ســنوي خــالل أول ســنة 

ً
الفرن�ســي بحــد تســهيالت قــدره 120 مليــون ريــال ســعودي والتــي تمثــل قــرض طويــل األجــل وبمعــدل فائــدة 2.5% مضافــا

 يتــم دفعهــا علــى أســاس ربــع ســنوي. ويتــم ســداد القــرض بموجــب 21 دفعــة ربــع ســنوية بمبلــغ 5.7 مليــون ريــال ســعودي لــكل دفعــة علــى حــدة باإلضافــة 
ً
مــن تاريــخ القــرض والحقــا

للعمولــة املتفــق عليهــا وتبــدأ مــن تاريــخ 2020/07/01م إلــى تاريــخ 2025/07/01م.
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الجدول رقم)50(: الجدول الزمني الستخدام متحصالت الطرح  

اإلجمالي
2021 2020 األرقام باملليون ريال 

سعودي
الربع الرابع الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني الربع األول

141 12.0 13.0 13.0 32.0 28.0 28.0 10.0 5.0 الحريضة – الروبيان

49 8.0 8.0 8.0 8.0 6.0 6.0 3.0 2.0 الحريضة – أسماك

25 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
تأســيس  مصاريــف 
الحريضــة  مزرعــة 
العامــل املــال  ورأس 

80 0 0 0 0 0 0 0 80 سداد القرض 

295 23.2 24.2 24.1 43.1 37.1 37.1 16.1 90.1 إجمالي فرعي

3.9 3.9 مصاريف الطرح

298.9 23.2 24.2 24.1 43.1 37.1 37.1 16.1 94 اإلجمالي

املصدر: إدارة الشركة

 من متحصالت الطرح.
ً
وتجدر اإلشارة إلى أن املشروع أعاله سيتم تمويله حصريا
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إفادات الخبراء 8
قــدم جميــع املستشــارين الــواردة أســمائهم فــي الصفحــات ) د( و) ه(، مــن هــذه النشــرة موافقتهــم الخطيــة علــى اإلشــارة إلــى أســمائهم وشــعاراتهم وعلــى نشــر إفاداتهــم فــي هــذه 

النشــرة، ولــم يقــم أي منهــم بســحب موافقتــه حتــى تاريــخ هــذه النشــرة.

إن جميــع املستشــارين والعامليــن لديهــم أو أقاربهــم ال يملكــون أي أســهم وليــس ألي منهــم مصلحــة مهمــا كان نوعهــا فــي الشــركة بمــا قــد يؤثــر علــى اســتقاللهم كمــا فــي تاريــخ هــذه 
النشــرة
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اإلقرارات 9
يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي:

 األخيرة.. 1
ً
 في الوضع املالي خالل الـ )12( شهرا

ً
 ملحوظا

ً
لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا

لــم تمنــح أّي عمــوالت أو خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو أّي عــوض غيــر نقــدي مــن قبــل الشــركة خــالل الســنوات الثــالث الســابقة مباشــرة لتاريــخ تقديــم طلــب . 2
فــي مــا يتعلــق بإصــدار أو طــرح أّي أوراق ماليــة. التســجيل وطــرح األوراق املاليــة 

بخــالف مــا ورد فــي القســم ) 6( "املخاطــر املتعلقــة بالخســائر املتراكمــة" فيمــا يتعلــق بتخفيــض رأس مــال الشــركة، لــم يكــن هنــاك أّي تغييــر ســلبي جوهــري فــي الوضــع . 3
املالــي والتجــاري للشــركة خــالل الســنوات الثــالث الســابقة مباشــرة لتاريــخ تقديــم طلــب التســجيل وطــرح األوراق املاليــة الخاضعــة لهــذه النشــرة، إضافــة إلــى الفتـــرة 

التــي يشــملها تقريــر املحاســب القانونــي حتــى اعتمــاد نشــرة اإلصــدار.

بخالف ما ورد في الصفحات ) ج،19( من هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألٍيّ من أقربائهم أّي أسهم أو مصلحة من أّي نوع في الشركة.. 4

لم تحتفظ الشركة بأسهم خزينة، ولم تقم الجمعية العامة غير العادية للشركة باملوافقة على عملية شراء أسهم الشركة.. 5
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املعلومات القانونية 10

تأسيس الشركة 10-1

تأسســت الشــركة بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )545( وتاريــخ 1398/09/10هـــ )املوافــق 1978/08/15م( واملرســوم امللكــي رقــم )م/7( الصــادر بتاريــخ 	 
1400/05/08هـــ )املوافــق 1980/03/24م( باملوافقــة علــى الترخيــص بتأســيس الشــركة والتــي تــم قيدهــا بالســجل التجــاري بمدينــة الدمــام كشــركة مســاهمة 

بموجــب شــهادة الســجل التجــاري رقــم )2050010531( وتاريــخ 1401/05/09هـــ )املوافــق 1981/03/16م(. 
بلغ رأس املال عند التأســيس مائة مليون )100,000,000( ريال مقســم إلى مليون )1,000,000( ســهم عادي متســاوية القيمة بقيمة اســمية قدرها مائة )100( 	 

ريال للســهم الواحد.حيث ســاهمت حكومة اململكة بنســبة 40% من رأس مال الشــركة بينما ســاهم املســتثمرون من القطاع الخاص بنســبة 60% املتبقية.
تم إدراج أسهم الشركة في تداول بتاريخ 2001/04/20م.	 
أدخلت الشركة عدة تعديالت على نظامها األسا�سي بعد موافقة املساهمين في الجمعيات )غير العادية( وفيما يلي أبرز التغييرات:	 
تعديل املركز الرئي�سي: تم تعديل املادة )5( الخامسة من النظام األسا�سي الخاصة باملركز الرئي�سي للشركة بتاريخ 1440/04/19هـ )املوافق 2018/12/26م( 	 

حيث وافقت الجمعية العامة )غير العادية( للمســاهمين على نقل مركز الشــركة الرئي�ســي من مدينة الدمام إلى مدينة الرياض وقد تم اســتخراج شــهادة ســجل 
تجاري معدلة بالرقم )1010042732( وتم االحتفاظ بنفس تاريخ صدور شهادة التسجيل لفرع الرياض بتاريخ 1402/03/22هـ )املوافق 1982/01/18م(. 

تعديل راس املال: تم تعديل املادة )7( من النظام األسا�سي الخاصة برأس مال الشركة عدة مرات وفق ما يلي:	 

أ مــن مائــة مليــون 	. الشــركة  مــال  زيــادة رأس  للمســاهمين علــى  العاديــة(  العامــة )غيــر  )املوافــق 2005/12/14م( وافقــت الجمعيــة  بتاريــخ 1426/11/12هـــ 
)100,000,000( ريــال إلــى مائتــي مليــون )200,000,000( ريــال وزيــادة عــدد األســهم مــن اثنيــن مليــون )2,000,000( ســهم إلــى أربعــة مليــون )4,000,000( 

ســهم بقيمــة اســمية خمســون )50( ريــال للســهم الواحــد مــن خــالل طــرح أســهم حقــوق أولويــة.
أ بتاريــخ 1432/10/16هـــ )املوافــق 2011/09/14م( وافقــت الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( للمســاهمين علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن مائتــان مليــون 	.

)200,000,000( ريــال إلــى خمســمائة وخمســة وثالثــون مليــون وخمســمائة وســبعة وثالثيــن ألــف )535,375,000( ريــال وبالتالــي زيــادة أســهم الشــركة مــن 
عشــرين مليــون )20,000,000( ســهم إلــى ثالثــة وخمســون مليــون وخمســمائة وســبعة وثالثــون ألــف وخمســمائة )53,537,500( ســهم وذلــك مــن خــالل طــرح 
أســهم حقــوق أولويــة بقيمــة ثالثمائــة وخمســة وثالثــون مليــون وثالثمائــة وخمســة وســبعون ألــف )335,375,000( ريــال، وقــد بلــغ عــدد األســهم املطروحــة 
لالكتتــاب ثالثــة وثالثــون مليــون وخمســمائة وســبعة وثالثــون ألــف وخمســمائة )33,537,500( ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــرة ريــال للســهم الواحــد.

أ بتاريــخ 1438/07/22هـــ )املوافــق 2017/04/19م( وافقــت الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( للمســاهمين علــى توصيــة املجلــس بتخفيــض رأس املــال مــن 	.
إلــى مائتــان مليــون )200,000,000( ريــال وتخفيــض عــدد  ألــف )535,537,000( ريــال  خمســمائة وخمســة وثالثــون مليــون وخمســمائة وســبعة وثالثيــن 
أســهم الشــركة مــن ثالثــة وخمســون مليــون وخمســمائة وســبعة وثالثــون ألــف وخمســمائة )53,537,500( ســهم إلــى عشــرين مليــون )20,000,000( ســهم 
وذلــك بإلغــاء ثالثــة وثالثــون مليــون وخمســمائة وســبعة وثالثــون وخمســمائة )33,537,500( ســهم، بنســبة تخفيــض مقدارهــا )62.64 %( وبمعــدل تخفيــض 
)6( ســتة أســهم لــكل )10( عشــرة أســهم. ويعــود الســبب الرئي�ســي للتوصيــة بتخفيــض رأس املــال إلــى إعــادة هيكلــة راس املــال إلطفــاء الخســائر املتراكمــة علــى 

الشــركة. 
أ بتاريــخ 1440/04/19هـــ )املوافــق 2018/12/26م( وافقــت الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( للمســاهمين علــى توصيــة مجلــس اإلدارة تخفيــض راس املــال مــن 	.

مائتــان مليــون )200,000,000( ريــال إلــى مائــة وواحــد مليــون ومائــة ألــف )101,100,000( ريــال وبالتالــي تخفيــض عــدد أســهم الشــركة مــن عشــرين مليــون 
)20,000,000( ســهم إلــى عشــرة مليــون ومائــة وعشــرة ألــف )10,110,000( ســهم وذلــك بإلغــاء تســعة مليــون وثمانمائــة وتســعون ألــف )9,890,000( ســهم، 
بنســبة تخفيــض مقدارهــا )49.45%( وبمعــدل تخفيــض )1( واحــد ســهم لــكل )2.0222( ســهم. ويعــود الســبب الرئي�ســي للتوصيــة بتخفيــض رأس املــال إلــى 

إعــادة هيكلــة رأس املــال إلطفــاء الخســائر املتراكمــة علــى الشــركة.
تحديــث النظــام األسا�ســي: بتاريــخ 1438/09/24هـــ )املوافــق 2017/06/19م( وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى تعديــل وتحديــث النظــام األسا�ســي 	 

للشــركة ليتطابــق مــع نظــام الشــركات الجديــد. وفــي العــام 2019م صــدرت النســخة النهائيــة والحاليــة للنظــام األسا�ســي املوافــق عليــه مــن قبــل وزارة التجــارة 
واالســتثمار -إدارة حوكمــة الشــركات بتاريــخ 1440/05/28هـــ )املوافــق 2019/02/02م( وذلــك بنــاًء علــى قــرار الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( املنعقــدة بتاريــخ 

2018/12/26م(. )املوافــق  1440/04/19هـــ 

اسم الشركة 10-2
تــم قيــد الشــركة بالســجل التجــاري عنــد تأسيســها تحــت االســم التجــاري " الشــركة الســعودية لألســماك ". وحتــى تاريــخ نشــر هــذه النشــرة، لــم يحــدث أي تعديــل علــى االســم 

التجــاري. 

أغراض الشركة 10-3

وفق شهادة السجل التجاري، يجوز للشركة القيام باألنشطة االتية: 	 

 صيــد األســماك واســتثمار الثــروة املائيــة الحيــة فــي ميــاه اململكــة العربيــة الســعودية وغيرهــا مــن امليــاه اإلقليميــة والدوليــة فــي حــدود األنظمــة والقوانيــن 	
املتبعــة بهــذا الشــأن، وكذلــك تصنيعهــا وتســويقها فــي الداخــل والخــارج وفًقــا ملــا تســمح بــه أنظمــة اململكــة. 

	تقديم املأكوالت البحرية املطهية
	استزراع الروبيان وتعبئة وحفظ وتعليب األسماك والروبيان
	صيد وتسويق أسماك الزينة
	 تجارة الجملة والتجزئة في األسماك والروبيان واملنتجات البحرية األخرى وأعالف الروبيان ومواد التنظيف
	 .استيراد القوارب

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة. 	 
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مدة الشركة 10-4

 مــن تاريــخ صــدور قــرار معالــي وزيــر التجــارة بإعــالن 	 
ً
 تبــدأ اعتبــارا

ً
 هجريــا

ً
وفــق املــادة )6( السادســة مــن النظــام األسا�ســي، تكــون مــدة الشــركة )50( خمســون عامــا

تأســيس الشــركة. ويجــوز إطالــة هــذه املــدة ألكثـــر مــن مــرة بقــرار تصــدره الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة قبــل انتهــاء أجلهــا بســنتين علــى األقــل. 
تشير بيانات السجل التجاري إلى انتهاء مدة الشركة في 1451/05/10هـ )املوافق 2029/09/19م(.	 

مجلس اإلدارة  10-5

  تشكيل املجلس 10-5-1

عنــد تأســيس الشــركة عــام )1981م( كان مجلــس اإلدارة مؤلــف مــن )8( ثمانيــة أعضــاء تعينهــم الجمعيــة العامــة العاديــة ملــدة )3( ثــالث ســنوات قابلــة للتجديــد 	 
 لقرار مجلس الوزراء رقم )35( وتاريخ 1399/02/03هـ )املوافق 1979/01/02م( تشكل أول مجلس إدارة )للسنوات 

ً
ألكثـر من مرة، واستثناًء من ذلك ووفقا

الثــالث األولــى( مــن الســادة اآلتيــة أســماؤهم: 

1 -.
ً
معالي وزير الزراعة واملياه رئيسا

عضو يعينه صاحب السمو امللكي األمير متعب بن عبد العزيز.- 2
ممثل عن وزارة التجارة يختاره الوزير املختص.- 3
ممثل عن وزارة الزراعة واملياه يختاره الوزير املختص.- 4
ممثل عن وزارة املالية واالقتصاد الوطني )صندوق االستثمارات( يختاره الوزير املختص.- 5
ثالثة اشخاص من الشركاء املؤسسين يختارهم وزير الزراعة واملياه.- 6

بتاريــخ 1431/05/14هـــ )املوافــق 2010/04/28م( وافقــت الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( علــى زيــادة عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن )8( ثمانيــة أعضــاء إلــى)9( 	 
تســعة أعضــاء.

بتاريــخ 1439/01/28هـــ املوافــق 2017/10/18م وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة علــى انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة لــدورة جديــدة تبــدأ مــن 2017/10/25م 	 
وملــدة ثــالث ســنوات وتنتهــي بتاريــخ 2020/10/25م وتــم تعييــن الســادة التاليــة أســماؤهم وهــم:

الجدول رقم)51(: تفاصيل أعضاء مجلس اإلدارة

املنصباالسمم
صفة العضوية*

التمثيل/ اسم املَمثلتاريخ العضوية
استقالليةتنفيذي

ممثل صندوق االستثمارات العامة2017/10/25مغير مستقلغير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةطارق عبدهللا الرميم1

ناصر شرف الشريف2
نائب رئيس مجلس 

اإلدارة
ممثل شركة أوج لالستثمار**2017/10/25ممستقل**غير تنفيذي

ممثل صندوق االستثمارات العامة2017/10/25مغير مستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةسلطان عبدامللك آل الشيخ3

ممثل شركة اوج لالستثمار**2017/10/25ممستقل**غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةمازن عبدالستار العلمي4

ممثل صندوق االستثمارات العامة2017/10/25مغير مستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةعبدهللا حمد آل مهذل5

الجمهور2017/10/25ممستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةعبدالعزيز حمد العويد6

الجمهور2017/10/25ممستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةثامر محمد املهيد7

الجمهور2017/10/25ممستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةهيثم محمد القصيبي8

الجمهور2017/10/25مغير مستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةأحمد سليمان املزيني9

املصدر: الشركة

 منها لقاء ذلك. 
ً
 في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في أعمال اإلدارة اليومية لها أو يتقا�سى راتبا

ً
*وفق الئحة حوكمة الشركات، يكتسب عضو مجلس اإلدارة صفة "العضو التنفيذي" عندما يكون عضوا

 منهــا عــدا مكافــأة العضويــة عــن املجلــس 	 
ً
 إلدارة الشــركة أو ال يتقا�ســى راتبــا

ً
بالنســبة "للعضــو غيــر التنفيــذي" فهــو عضــو مجلــس اإلدارة الــذي ال يكــون متفرغــا

واللجــان. 
بالنســبة للعضــو املســتقل: فهــو عضــو مجلــس اإلدارة غيــر تنفيــذي يتمتــع باالســتقالل التــام فــي مركــزه وقراراتــه، وال تنطبــق عليــه أي مــن عــوارض االســتقالل 	 

املنصــوص عليهــا فيمــا يلــي: 

 أو لــه مصلحــة فيمــا نســبته خمســة فــي املائــة أو أكثـــر مــن أســهم الشــركة أو مــن أســهم شــركة أخــرى مــن مجموعتهــا أو لــه صلــة قرابــة أ. 
ً
أن يكــون مالــكا

مــع مــن يملــك هــذه النســبة. 
 لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في املائة أو أكثـر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتهاب. 

ً
أن يكون ممثال

أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين املاضيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.ت. 
أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.ث. 
أن تكون له صلة قرابة حتى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.ج. 
أن تكون له صلة قرابة مع أي من مستشاري الشركة. ح. 
أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة املرشح لعضوية مجلس إدارتها.خ. 
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لــدى الشــركة أو أي طــرف متعامــل معهــا أو بشــركة أخــرى مــن مجموعتهــا، كاملحاســبين د.   خــالل العاميــن املاضييــن 
ً
أن يعمــل أو كان يعمــل موظفــا

تلــك األطــراف خــالل العاميــن املاضييــن. لــدى أي مــن   لحصــص ســيطرة 
ً
القانونييــن وكبــار املورديــن، أو أن يكــون مالــكا

أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في االعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.ذ. 
أن يتقا�ســى مبالــغ ماليــة مــن الشــركة عــالوة علــى مكافــأة عضويــة مجلــس اإلدارة أو أي مــن لجانــه تزيــد عــن )200,000( ريــال أو 50% مــن مكافآتــه فــي ر. 

العــام الســابق التــي تحصــل عليهــا مقابــل عضويــة مجلــس اإلدارة او أي مــن لجانــه أيهمــا أقــل. 
أن يكــون قــد أم�ســى مــا يزيــد علــى تســع ســنوات متصلــة أو منفصلــة فــي عضويــة مجلــس إدارة الشــركة )أصبحــت الزاميــة ابتــداًء مــن دورة مجلــس إدارة ز. 

الشــركة املســاهمة املدرجــة التــي تكــون بعــد تاريــخ 2019/01/01م(.
أن يشترك في عمل من شانه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.س. 

الشــركة ملتزمــة بنظــام الشــركات والئحــة الحوكمــة حيــث تبيــن أن عــدد أعضــاء املجلــس ال يقــل عــن )3( ثالثــة وال يزيــد علــى )11( أحــد عشــر. كمــا تبيــن التــزام 	 
الشــركة باملــادة )16( مــن الئحــة الحوكمــة التــي تلــزم الشــركات املدرجــة بــأن تكــون أغلبيــة أعضــاء املجلــس مــن األعضــاء غيــر التنفيذيــن وبــأن ال يقــل عــدد أعضائــه 

املســتقلين عــن عضويــن أو عــن ثلــث أعضــاء املجلــس )أيهمــا أكثـــر(.

  رئيس املجلس ونائب الرئيس وأمين السر 10-5-2

الشــركة ملتزمــة بالنظــام األسا�ســي والئحــة الحوكمــة لناحيــة التعييــن اإللزامــي فــي هــذه املناصــب حيــث وافــق مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2017/10/31م علــى تعييــن 	 
 ملجلــس اإلدارة حيــث يمثــل صنــدوق االســتثمارات العامــة، وتعييــن األســتاذ / ناصــر بــن 

ً
األســتاذ/ طــارق بــن عبــدهللا الرميــم )غيــر تنفيذي/غيــر مســتقل( رئيســا

 للســر.
ً
شــرف الشــريف نائبــا لرئيــس املجلــس )غيــر تنفيذي/غيــر مســتقل*(، واألســتاذ/ خالــد محمــد زيــن أمينــا

 ابتداًء من تاريخ 2018/09/10م.
ً
*أصبح مستقال

** بتاريــخ 2018/01/22م امتلكــت شــركة أوج لالســتثمار نســبة )21.49%( مــن أســهم الشــركة، وابتــداًء مــن تاريــخ 2018/09/10م أصبــح لــدى الشــركة مســاهم رئي�ســي واحــد يملــك أكثـــر مــن 5% مــن أســهم 
الشــركة وهــو صنــدوق االســتثمارات العامــة الــذي بلغــت نســبة ملكيتهـــ )39.99%( مــن أســهم الشــركة حتــى تاريــخ نشــر هــذه النشــرة. 

بتاريــخ 	  العمــل  وباشــر  2019/05/20م(،  بتاريــخ  املجلــس  قــرار  )وفــق  التنفيــذي  الرئيــس  منصــب  فــي  البطحــي  ســليمان  حمــد  بــن  وليــد  األســتاذ/  تعييــن  تــم 
2019/07/01م.

تــم تحديــد صالحيــات مجلــس اإلدارة فــي املــادة )19( مــن النظــام األسا�ســي كمــا تــم تفصيــل صالحيــات رئيــس املجلــس ونائبــه والعضــو املنتــدب وأميــن الســر فــي املــادة 	 
)21( مــن النظــام األسا�ســي. ويتولــى أميــن ســر املجلــس املهــام والصالحيــات التــي يحددهــا لــه مجلــس اإلدارة.

  مكافآت املجلس 10-5-3

تتكــون مكافــأة مجلــس اإلدارة مــن النســبة املنصــوص عليهــا فــي النظــام األسا�ســي للشــركة ويشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة لعــام 2018 م والــذي تمــت املوافقــة عليــه 	 
مــن قبــل الجمعيــة العامــة )العاديــة( فــي تاريــخ 1440/11/22هـــ )املوافــق 23/ 07/ 2019م( علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــالل 
الســنة املاليــة مــن رواتــب ونصيــب فــي األربــاح وبــدل حضــور ومصروفــات وغيــر ذلــك مــن املزايــا؛ كمــا تضمــن التقريــر املذكــور علــى بيــان مــا قبضــه أعضــاء املجلــس 
 علــى بيــان بعــدد جلســات املجلــس وعــدد الجلســات التــي 

ً
بوصفهــم موظفيــن أو إدارييــن أو مــا قبضــوه نظيــر أعمــال فنيــة أو إداريــة أو استشــارية ويشــتمل أيضــا

حضرهــا كل عضــو منــذ تاريــخ آخــر اجتمــاع للجمعيــة العامــة.
 نصــت املــادة )20( مــن النظــام األسا�ســي بــأن فــي حــال حققــت الشــركة أربــاح يجــوز أن يتــم توزيــع نســبة ال تزيــد عــن )10%( مــن باقــي صافــي الربــح بعــد خصــم 	 

 ألحــكام نظــام الشــركات النظــام األسا�ســي وبعــد توزيــع ربــح علــى املســاهمين ال يقــل عــن )5%( مــن رأســمال الشــركة 
ً
االحتياطــات التــي قررتهــا الجمعيــة العامــة تطبيقــا

. وفــي جميــع األحــوال، 
ً
 مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو، وكل تقديــر يخالــف ذلــك يكــون باطــال

ً
املدفــوع، علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه املكافــأة متناســبا

ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة مبلــغ خمســمائة ألــف )500,000ريــال( ريــال وفــق الضوابــط التــي 
تضعهــا جهــة االختصــاص. ويكــون الحــد األعلــى لبــدل حضــور جلســات املجلــس ولجانــه خمســة االف )5,000ريــال( ريــال عــن كل جلســة، غيــر شــاملة مصاريــف 
الســفر واإلقامــة. ويدفــع لــكل عضــو مــن أعضــاء املجلــس بمــا فيهــم رئيــس املجلــس، قيمــة النفقــات الفعليــة التــي يتحملونهــا مــن أجــل حضــور اجتماعــات املجلــس 

أو اللجــان املنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة بمــا فــي ذلــك مصروفــات الســفر واإلقامــة واإلعاشــة.
وقد بلغت قيمة نفقات أعضاء مجلس اإلدارة للعام املنتهي في 2018/12/31م مبلغ وقدره )252,000( مئتان واثنين وخمسون ألف ريال.	 

 راجع القسم الفرعي ) 4-5( "تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين" من القسم ) 4( "الهيكل التنظيمي للشركة" من هذه النشرة(.
ً
)فضال

  اجتماعات املجلس 10-5-4

وفــق املــادة )22( مــن النظــام االسا�ســي للشــركة يجتمــع املجلــس مــرة فــي كل شــهرين علــى األقــل بدعــوة مــن رئيســه وتكــون الدعــوة خطيــة أو ترســل بالفاكــس أو 	 
البريــد االلكترونــي مصحوبــة بجــدول األعمــال قبــل )5( خمســة أيــام علــى األقــل مــن تاريــخ االجتمــاع، مــا لــم تســتدع األوضــاع عقــد االجتمــاع بشــكل طــارئ فيجــوز 
 لهــا جــدول أعمــال االجتمــاع والوثائــق واملعلومــات الالزمــة خــالل مــدة تقــل عــن )5( خمســة أيــام قبــل تاريــخ االجتمــاع ويجــب 

ً
ارســال الدعــوة إلــى االجتمــاع مرافقــا

علــى رئيــس املجلــس أن يدعــوه إلــى االجتمــاع متــى طلــب إليــه ذلــك اثنــان مــن األعضــاء. ويجــوز لعضــو املجلــس أن ينيــب غيــره للحضــور عنــه فــي جلســات املجلــس 
املذكــور.

بنــاء عليــه فــإن مجلــس اإلدارة يجــب أن ينعقــد )6( ســتة مــرات خــالل الســنة املاليــة للشــركة، ووفــق تقريــر مجلــس اإلدارة للســنة املنتهيــة فــي 2018/12/31م فقــد 	 
حقــق املجلــس الحــد األدنــى مــن اجتماعاتــه خــالل العــام حيــث بلــغ عــدد اجتماعــات املجلــس )8( ثمانيــة اجتماعــات.
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  لجان املجلس  10-5-5

لدى مجلس اإلدارة لجنتين تعاونه في أداء مهامه على النحو التالي:

بتاريــخ 	  املنعقــدة  العاديــة  العامــة  الجمعيــة  قبــل  مــن  املراجعــة  تعييــن أعضــاء لجنــة  تــم  )3( أعضــاء، وقــد  ثالثــة  مــن  املراجعــة  تتشــكل لجنــة  املراجعــة:  لجنــة 
أســمائهم: التاليــة  األعضــاء  مــن  تتكــون  وهــي  2020/10/25م،  فــي  الحاليــة  املجلــس  دورة  بنهايــة  وتنتهــي  2018/02/28م  املوافــق  1439/6/12هـــ 

األستاذ/ عبد هللا بن حمد آل مهذل )عضو مجلس – غير تنفيذي/غير مستقل(.. 1
األستاذ/ هشام بن محمد القصيبي )عضو مجلس- تنفيذي/غير مستقل(*. 2
األستاذ/ مشعل بن إبراهيم بن عميرة العتيبي )من خارج املجلس(. 3

 وأصبــح 
ً
*بتاريــخ 2018/04/27م تقــدم عضــو اللجنــة األســتاذ/ أحمــد بــن ســليمان املزينــي باســتقالته مــن عضويــة لجنــة املراجعــة بعــد ان تــم تعيينــه عضــوا منتدبــا

لديــه صفــة تنفيذيــة ممــا يتنافــى مــع شــروط العضويــة فــي لجنــة واملراجعــة وقــد وافــق مجلــس اإلدارة علــى االســتقالة وقــام بتعييــن األســتاذ/ هشــام بــن محمــد 
 عــن العضــو املســتقيل وحتــى نهايــة الــدورة الحاليــة للمجلــس التــي تنتهــي بتاريــخ 2020/10/25م وقــد 

ً
القصيبــي )عضــو مســتقل( عضــوا فــي لجنــة املراجعــة بديــال

تــم إقــرار هــذا التعييــن فــي الجمعيــة العامــة العاديــة املنعقــدة بتاريــخ 2018/06/26م.

تعقــد اللجنــة اجتماعاتهــا بشــكل دوري بحيــث ال تقــل عــن )4( أربــع اجتماعــات فــي الســنة علــى األقــل وتوجــه الدعــوة لحضــور االجتمــاع مــن قبــل رئيــس اللجنــة 	 
أو نائبــه قبــل موعــد االجتمــاع بأســبوع علــى األقــل، ويلــزم الكتمــال النصــاب حضــور أغلبيــة األعضــاء. وقــد عقــدت اللجنــة )5( خمــس اجتماعــات خــالل العــام 

2018م.
لجنــة املكافــآت والترشــيحات: تتشــكل لجنــة املكافــآت والترشــيحات مــن أربعــة )4( أعضــاء، وقــد تــم تعييــن أعضــاء لجنــة الترشــيحات واملكافــآت مــن قبــل الجمعيــة 	 

العامــة العاديــة املنعقــدة بتاريــخ 1439/6/12هـــ )املوافــق 2018/02/28م( وتنتهــي بنهايــة دورة املجلــس الحاليــة فــي 25 /10/ 2020 م وهــي تتكــون مــن األعضــاء التاليــة 
أسمائهم:

األستاذ/ عبدالعزيز بن حمد العويد )عضو مجلس اإلدارة، رئيس اللجنة(. 1
األستاذ/مازن بن عبدالستار العلمي )عضو مجلس اإلدارة، عضو اللجنة(. 2
األستاذ/سلطان بن عبدامللك آل الشيخ )عضو مجلس اإلدارة، عضو اللجنة(. 3
األستاذ/ثامر بن محمد املهيد )عضو مجلس اإلدارة، عضو اللجنة(. 4

تعقــد اللجنــة اجتماعاتهــا بشــكل دوري بحيــث ال تقــل عــن )4( أربــع اجتماعــات فــي الســنة علــى األقــل وتوجــه الدعــوة لحضــور االجتمــاع مــن قبــل رئيــس اللجنــة 	 
أو نائبــه قبــل موعــد االجتمــاع بأســبوع علــى األقــل، ويلــزم الكتمــال النصــاب حضــور أغلبيــة األعضــاء. وقــد عقــدت اللجنــة )2( اجتماعيــن خــالل العــام 2018م.

املوافقات والتراخيص الحكومية 10-6

حصلــت الشــركة )بمــا فــي ذلــك فروعهــا( علــى عــدة تراخيــص وشــهادات نظاميــة وتشــغيلية مــن الجهــات املختصــة، و يتــم تجديــد تلــك التراخيــص والشــهادات 	 
بصفــة دوريــة. ويقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأن الشــركة حاصلــة علــى جميــع التراخيــص واملوافقــات الالزمــة ملزاولــة أعمالهــا واالســتمرار فــي ذلــك وليــس لديهــا فــروع 

خــارج الســعودية وال تملــك الشــركة أيــة أســهم أو حصــص فــي شــركات أخــرى )ســواء داخــل الســعودية أو بالخــارج(. 
توضح الجداول التالية التراخيص واملوافقات الحالية التي حصلت عليها الشركة:	 

الجدول رقم)52(: املوافقات والتراخيص التي حصلت عليها الشركة

الغرضنوع الترخيص
صاحب 
الترخيص

الجهة املصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيص

السجل الرئي�شي 

السجل 
التجاري

قيد الشركة في سجل 
الشركات التجارية 

)الرياض(

الشركة 
السعودية 
لألسماك

1010042732
1402/03/22هـ 

)املوافق 
1982/01/18م(

1443/05/29هـ 
)املوافق 

2022/01/02م(

وزارة التجارة 
واالستثمار- مكتب 

السجل التجاري 
بمدينة الرياض

شهادة 
عضوية 
الغرفة 

التجارية 
الصناعية

)الدرجة 
األولى(

التزام الشركة بنظام 
السجل التجاري الذي 

يوجب على الشركة 
االشتراك بالغرفة 

التجارية الصناعية

الشركة 
السعودية 
لألسماك

2022/01/02م-30163
الغرفة التجارية 

الصناعية بالرياض

شهادة 
تسجيل عالمة 

تجارية

حفظ حق الشركة 
الحصري باستخدام 
العالمة على منتجاتها

الشركة 
السعودية 
لألسماك

1436002433
1436/02/03هـ 

)املوافق 
2014/11/25م(

1446/02/02هـ

)املوافق 
2024/08/06م(

وزارة التجارة 
واالستثمار – إدارة 

العالمات التجارية
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الغرضنوع الترخيص
صاحب 
الترخيص

الجهة املصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيص

شهادة سعودة

لإلفادة بأن الشركة 
ملتزمة بنسبة التوطين 

املطلوبة منها وفق 
برنامج نطاقات

الشركة 
السعودية 
لألسماك

20001907021523

1440/11/18هـ

)املوافق 
2019/07/21م(

1441/02/22هـ

)املوافق 
2019/10/21م(*

وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية

شهادة تقييم 
كيان الشركة

تقييم كيان الشركة 
 لبرنامج نطاقات 

ً
وفقا

حيث تشير إلى أن 
الشركة في النطاق 

)االخضر املرتفع(

الشركة 
السعودية 
لألسماك

---
وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية - 
الخدمات االلكترونية

شهادة ضريبة 
القيمة 

املضافة

لإلفادة بأن الشركة 
مسجلة بضريبة 
القيمة املضافة

الشركة 
السعودية 
لألسماك

300531087100003
1438/12/02هـ 

)املوافق 
2017/08/24م(

-
الهيئة العامة للزكاة 

والدخل

شهادة 
اشتراك في 
التأمينات 

االجتماعية

 بنظام التأمينات 
ً
التزاما

االجتماعية

الشركة 
السعودية 

لألسماك – 
الرياض

29267698

1440/09/17هـ

)املوافق 
2019/05/22م(

1440/10/17هـ

)املوافق 
2019/06/20م(*

املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية

شهادة الزكاة

لإلفادة بأن الشركة 
قدمت إقرارها السنوي 

والتزمت بسداد الزكاة 
)2017م(

الشركة 
السعودية 
لألسماك

1040301635
1440/06/03هـ 

)املوافق 
2019/02/08م(

1440/08/25هـ 
)املوافق 

2019/04/30م(*

الهيئة العامة للزكاة 
والدخل

ترخيص 
صناعي مبدئي

 بنظام الوزارة 
ً
التزاما

ملمارسة النشاط 
الصناعي

الشركة 
السعودية 
لألسماك

23928
 1436/05/25

هـ )املوافق 
2015/03/16م(

1437/05/25هـ 
)املوافق 

2016/03/05م(*

وزارة التجارة 
واالستثمار- إدارة 

التراخيص الصناعية

رخصة مزاولة 
نشاط تجاري 

في الرياض

تصريح البلدية املعطى 
للشركة ملزاولة نشاطها 

التجاري

الشركة 
السعودية 
لألسماك

16456

1422/08/05هـ

)املوافق 
2001/10/21م(

1441/08/05هـ

)املوافق 
2020/03/29م(

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية )أمانة 

منطقة الرياض – 
بلدية )الشفا(

رخصة مزاولة 
نشاط تجاري 

في الرياض

تصريح البلدية املعطى 
للشركة ملزاولة نشاطها 

التجاري

الشركة 
السعودية 
لألسماك

42588

1432/11/05هـ

)املوافق 
2011/10/03م(

1441/11/05هـ

)املوافق 
2020/06/26م(

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية )أمانة 

منطقة الرياض – 
بلدية )الروضة(

رخصة مزاولة 
نشاط تجاري 

في الرياض

تصريح البلدية املعطى 
للشركة ملزاولة نشاطها 

التجاري

الشركة 
السعودية 
لألسماك

1521

1410/02/06هـ

)املوافق 
1989/09/07م(

1442/02/15ه

)املوافق 
)2020/10/02

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية )أمانة 

منطقة الرياض – 
بلدية )العريجاء(

رخصة فتح 
محل

تصريح البلدية املعطى 
للشركة ملزاولة نشاطها 

الشركة 
السعودية 
لألسماك

6895

1418/02/13هـ

)املوافق 
1997/06/19م(

1442/02/13ه

)املوافق 
2020/09/30م( 

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية )أمانة 

منطقة الرياض – 
بلدية )النسيم(

رخصة فتح 
محل

تصريح البلدية املعطى 
للشركة ملزاولة نشاطها 

الشركة 
السعودية 
لألسماك

35543

1429/09/10هـ

)املوافق 
2008/09/10م(

1442/09/10هـ

)املوافق 
2021/04/22م(

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية

)أمانة منطقة الرياض 
– بلدية )الروضة -حي 

الشهداء(

رخصة فتح 
محل

تصريح البلدية املعطى 
للشركة ملزاولة نشاطها 

الشركة 
السعودية 
لألسماك

68-11

1411/05/23هـ

)املوافق 
1990/09/11م(

1441/05/23هـ

)املوافق 
2020/01/18م(

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية

)أمانة منطقة الرياض 
– بلدية )امللز(

رخصة فتح 
محل

تصريح البلدية املعطى 
للشركة ملزاولة نشاطها 

الشركة 
السعودية 
لألسماك

791-7

1407/10/14هـ

)املوافق 
1987/06/11م(

1441/10/14ه

)املوافق 
2020/06/06م(

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية

)أمانة منطقة الرياض 
– بلدية )امللز(
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الغرضنوع الترخيص
صاحب 
الترخيص

الجهة املصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيص

رخصة مزاولة 
نشاط تجاري 

في الرياض

تصريح البلدية املعطى 
للشركة ملزاولة نشاطها 

التجاري

الشركة 
السعودية 
لألسماك

13557

1413/02/13هـ

)املوافق 
1992/08/12م(

1440/02/17هـ

)املوافق 
2018/10/26م(*

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية )أمانة 

منطقة الرياض – 
بلدية )العليا(

رخصة مزاولة 
نشاط تجاري 

في الرياض

تصريح البلدية املعطى 
للشركة ملزاولة نشاطها 

التجاري

الشركة 
السعودية 
لألسماك

9282

1437/01/12هـ

)املوافق 
2015/10/25م(

1443/01/12هـ

)املوافق 
2021/08/20م(

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية )أمانة 

منطقة الرياض – 
بلدية )شمال الرياض(

رخصة مزاولة 
نشاط تجاري 

في الرياض

تصريح البلدية املعطى 
لفرع الشركة ملزاولة 

نشاطها التجاري

فرع الشركة 
السعودية 
لألسماك

5644
1412/11/25هـ 

)املوافق 
1992/05/28م(

1443/11/28هـ 
)املوافق 

2022/06/27م(

والقروية )أمانة 
منطقة الرياض – 

بلدية املعذر

السجالت الفرعية

فرع الدمام

السجل 
التجاري

قيد فرع الشركة 
في سجل الشركات 
التجارية )الدمام(

الشركة 
السعودية 
لألسماك

2050010531
1401/05/09هـ 

)املوافق 
1981/03/16م(

 1443/08/29
هـ )املوافق 

2022/04/01م(

وزارة التجارة 
واالستثمار -مكتب 

السجل التجاري 
بمدينة الدمام

ترخيص 
الدفاع املدني

التزام الشركة بمعايير 
السالمة والوقاية التي 

تطبقها املديرية العامة 
للدفاع املدني

الشركة 
السعودية 
لألسماك

1-00026166-40
1440/04/05هـ 

)املوافق 
2018/12/12م(

 1441/04/05
هـ )املوافق 

2019/12/01م(*
وزارة الداخلية

رخصة فتح 
محل

تصريح البلدية املعطى 
للشركة ملزاولة نشاطها 

الشركة 
السعودية 
لألسماك

2436

1440/12/26هـ

)املوافق 
2019/08/27م(

1443/12/17هـ

)املوافق 
2022/07/16م(

أمانة املنطقة 
الشرقية – بلدية 

الظهران

رخصة فتح 
محل

تصريح البلدية املعطى 
للشركة ملزاولة نشاطها 

الشركة 
السعودية 
لألسماك

5747

1437/05/24هـ

)املوافق 
2016/03/04م(

1443/09/09هـ

)املوافق 
2022/04/10م(

أمانة املنطقة 
الشرقية – بلدية 

شرق الدمام

ترخيص 
الدفاع املدني

التزام الشركة بمعايير 
السالمة والوقاية التي 

تطبقها املديرية العامة 
للدفاع املدني

الشركة 
السعودية 
لألسماك

161049-39
1439/08/07هـ 

)املوافق 
2018/04/23م(

 1440/08/07
هـ )املوافق 

2019/04/12م(*
وزارة الداخلية

شهادة 
اشتراك في 
التأمينات 

االجتماعية

 بنظام التأمينات 
ً
التزاما

االجتماعية

الشركة 
السعودية 

لألسماك- الدمام
29261539

1440/09/17هـ 
)املوافق 

2019/05/22م(

 1440/10/17
هـ )املوافق 

2019/06/20م(*

املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية

ترخيص 
صناعي

 بنظام الوزارة 
ً
التزاما

ملمارسة النشاط 
الصناعي )مصنع 

لتجهيز وحفظ 
السمك والقشريات 

والرخويات(

الشركة 
السعودية 
لألسماك

1044

توسعة للترخيص 
رقم )322( تاريخ 
1403/08/06 هـ

التجديد: 
1436/04/23هـ

)املوافق 
2015/02/12م(

1439/04/22هـ

)املوافق 
2018/01/09م(*

وزارة الصناعة 
والثروة املعدنية

فرع جدة

السجل 
التجاري

قيد فرع الشركة 
في سجل الشركات 

التجارية )منطقة مكة 
املكرمة(

الشركة 
السعودية 
لألسماك

4030041385
1404/03/13هـ 

)املوافق 
1983/12/18م(

1443/05/29هـ 
)املوافق 

2022/01/02م(

وزارة التجارة 
واالستثمار-مكتب 
السجل التجاري 

بمدينة جدة

ترخيص 
الدفاع املدني

التزام الشركة بمعايير 
السالمة والوقاية التي 

تطبقها املديرية العامة 
للدفاع املدني

الشركة 
السعودية 
لألسماك

84525-40
1440/04/02هـ 

)املوافق 
2018/12/09م(

1441/04/02هـ 
)املوافق 

2019/11/29م(*
وزارة الداخلية
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الغرضنوع الترخيص
صاحب 
الترخيص

الجهة املصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيص

ترخيص 
الدفاع املدني

التزام الشركة بمعايير 
السالمة والوقاية التي 

تطبقها املديرية العامة 
للدفاع املدني

الشركة 
السعودية 
لألسماك

20000-92474 -40
1440/04/26هـ 

)املوافق 
2019/11/02م(

1441/04/26هـ 
)املوافق 

2019/12/23م(*
وزارة الداخلية

رخصة فتح 
محل

تصريح البلدية املعطى 
للشركة ملزاولة نشاطها 

الشركة 
السعودية 
لألسماك

1100078321
1440/03/20هـ 

)املوافق 
2018/11/28م(

1444/03/19ه 
)املوافق 

2022/10/15م(

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية )أمانة جدة- 
بلدية جدة الجديدة 

)حي الروضة(

رخصة فتح 
محل

تصريح البلدية املعطى 
للشركة ملزاولة نشاطها 

الشركة 
السعودية 
لألسماك

1000039949

1439/02/26هـ 
)املوافق 

2017/11/15م(
1442/02/26ه 

)املوافق 
2020/10/13م(

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية

)أمانة جدة(

رخصة فتح 
محل

تصريح البلدية املعطى 
للشركة ملزاولة نشاطها 

الشركة 
السعودية 
لألسماك

100009993
1439/12/13هـ 

)املوافق 
2018/08/24م(

1441/12/12ه 
)املوافق 

2020/08/08م(

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية

)أمانة جدة- بلدية 
جدة الجديدة )حي 

الزهراء(

رخصة فتح 
محل

تصريح البلدية املعطى 
للشركة ملزاولة نشاطها 

الشركة 
السعودية 
لألسماك

1000015933
1434/03/23ه 

)املوافق 
2013/02/04م(

1442/03/22ه 
)املوافق 

2020/11/08م(

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية

)أمانة جدة- بلدية 
الجامعة

رخصة فتح 
محل

تصريح البلدية املعطى 
للشركة ملزاولة نشاطها 

الشركة 
السعودية 
لألسماك

1000017551
1440/04/06ه 

)املوافق 
2018/12/12م(

1444/04/05ه 
)املوافق 

2022/10/30م(

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية

)أمانة جدة- بلدية 
بريمان

ترخيص 
الدفاع املدني

التزام الشركة بمعايير 
السالمة والوقاية التي 
تطبقها املديرية العامة 

للدفاع املدني

الشركة 
السعودية 
لألسماك

3741-000048
1437/03/13هـ 

)املوافق 
2015/12/24م(

1438/01/23هـ 
)املوافق 

2016/10/24م(*
وزارة الداخلية

ترخيص 
الدفاع املدني

التزام الشركة بمعايير 
السالمة والوقاية التي 
تطبقها املديرية العامة 

للدفاع املدني

الشركة 
السعودية 
لألسماك

1-000145530-39
1439/07/12هـ 

)املوافق 
2018/03/29م(

1440/07/12هـ 
)املوافق 

2019/03/19م(*
وزارة الداخلية

شهادة 
اشتراك في 
التأمينات 

االجتماعية

 بنظام التأمينات 
ً
التزاما

االجتماعية

الشركة 
السعودية 
لألسماك

29271494
1440/09/18هـ 

)املوافق 
2019/05/23م(

 1440/10/18
هـ )املوافق 

2019/06/21م(*

املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية

فرع عسير

السجل 
التجاري

قيد فرع الشركة 
في سجل الشركات 

التجارية )رجال أملع 
-الحريضة(

الشركة 
السعودية 
لألسماك

5861023704
1424/03/28هـ 

)املوافق 
2003/05/29م(

1443/03/17هـ 
)املوافق 

2021/11/23م(

وزارة التجارة 
واالستثمار

شهادة 
اشتراك في 
التأمينات 

االجتماعية

 بنظام التأمينات 
ً
التزاما

االجتماعية

الشركة 
السعودية 
لألسماك- 
الحريضة

29271850
 1440/09/18

هـ )املوافق 
2019/05/23م(

1440/10/18هـ 
)املوافق 

2019/06/21م(*

املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية

ترخيص 
استزراع 

أحياء مائية

 بنظام وزارة 
ً
التزاما

البيئة واملياه والزراعة

الشركة 
السعودية 
لألسماك

39065/3/5

1425/06/21هـ

)املوافق 
2004/08/07م(

1447/12/30هـ 
)املوافق 

2026/05/29م(

وزارة البيئة واملياه 
والزراعة
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الغرضنوع الترخيص
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الجهة املصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيص

ترخيص 
صناعي مبدئي

 بنظام الوزارة 
ً
التزاما

ملمارسة النشاط 
الصناعي )مصنع 
أعالف األسماك 

والروبيان(

الشركة 
السعودية 
لألسماك

56531
 1437/06/07

هـ )املوافق 
2016/03/16م(

1438/06/07هـ 
)املوافق 

2017/03/06م(*

وزارة الصناعة 
والثروة املعدنية

فرع جازان

السجل 
التجاري

قيد فرع الشركة 
في سجل الشركات 
التجارية )جازان(

الشركة 
السعودية 
لألسماك

5900001712
1424/03/28هـ 

)املوافق 
2003/05/29م(

1443/05/29هـ 
)املوافق 

2022/01/02م(

وزارة التجارة 
واالستثمار

شهادة 
تسجيل موقع 

زراعي

 بنظام وزارة 
ً
التزاما

الزراعة

الشركة 
السعودية 
لألسماك

4100707647
 1440/04/02

هـ )املوافق 
2018/12/09م(

1443/04/02هـ 
)املوافق 

2021/11/07م(

وزارة البيئة واملياه 
والزراعة

رقم السجل 
التجاري للمالك: 
)5850068290(

ترخيص 
صناعي مبدئي

 بنظام الوزارة 
ً
التزاما

ملمارسة النشاط 
الصناعي )لتصنيع 

وتجهيز لحوم األسماك 
-برجر السمك وقطع 

السمط ولحوم أسماك 
فيليه - والروبيان(

الشركة 
السعودية 
لألسماك

37280
1435/09/16هـ 

)املوافق 
2014/07/13م(

1436/09/16هـ 
)املوافق 

2015/07/03م(*

وزارة الصناعة 
والثروة املعدنية

رخصة بيئية 
لإلنشاء

 بالنظام العام 
ً
التزاما

للبيئة

الشركة 
السعودية 
لألسماك

79 ن/15961/37
1437/05/15هـ 

)املوافق 
2016/02/24م(

1439/04/28هـ 
)املوافق 

2018/01/15م(*

الهيئة العامة لألرصاد 
وحماية البيئة

رخصة فتح 
محل

تصريح البلدية املعطى 
للشركة ملزاولة نشاطها 

الشركة 
السعودية 
لألسماك

00139011572
1438/08/13هـ 

)املوافق 
2017/05/09م(

 1444/08/22
هـ )املوافق 

2023/03/14م(

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية

)أمانة منطقة جيزان(

رخص القوارب

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

3561

1440/06/28هـ

)املوافق 
2019/03/05م(

1443/06/28هـ

)املوافق 
2022/01/31م(

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

3603

1440/06/28هـ

)املوافق 
2019/03/05م(

1443/06/28هـ

)املوافق 
2022/01/31م(

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

3602

1443/06/28هـ

)املوافق 
2022/01/31م(

1443/06/28هـ

)املوافق 
2022/01/31م(

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

3572

1443/06/28هـ

)املوافق 
2022/01/31م(

1443/06/28هـ

)املوافق 
2022/01/31م(

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

3443

1440/04/05هـ

)املوافق 
2018/12/12م(

1443/04/05هـ

)املوافق 
2021/11/10م(

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

3444

1440/04/05هـ

)املوافق 
2018/12/12م(

1443/04/05هـ

)املوافق 
2021/11/10م(

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

3454

1440/04/05هـ

)املوافق 
2018/12/12م(

1443/04/05هـ

)املوافق 
2021/11/10م(

فرع وزارة النقل 
بجازان
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الجهة املصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيص

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

3455

1440/04/05هـ

)املوافق 
2018/12/12م(

1443/04/05هـ

)املوافق 
2021/11/10م(

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

3456

1440/04/05هـ

)املوافق 
2018/12/12م(

1443/04/05هـ

)املوافق 
2021/11/10م(

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

3570

1437/06/04هـ

)املوافق 
2016/03/13م(

1440/06/04هـ

)املوافق 
*)2019/02/09

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

3442

1437/06/04هـ

)املوافق 
2016/03/13م(

1440/06/04هـ

)املوافق 
*)2019/02/09

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

3599

1437/06/04هـ

)املوافق 
2016/03/13م(

1440/06/04هـ

)املوافق 
*)2019/02/09

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

3601

1437/06/04هـ

)املوافق 
2016/03/13م(

1440/06/04هـ

)املوافق 
*)2019/02/09

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

3571

1437/06/04هـ

)املوافق 
2016/03/13م(

1440/06/04هـ

)املوافق 
*)2019/02/09

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

3391

1439/06/19هـ

)املوافق 
2018/03/07م(

1442/06/19هـ

)املوافق 
2021/02/01م(

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

4627

1439/06/19هـ

)املوافق 
2018/03/07م(

1442/06/19هـ

)املوافق 
2021/02/01م(

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

4626

1439/06/19هـ

)املوافق 
2018/03/07م(

1442/06/19هـ

)املوافق 
2021/02/01م(

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

4628

1439/06/19هـ

)املوافق 
2018/03/07م(

1442/06/19هـ

)املوافق 
2021/02/01م(

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

69

1439/04/23هـ

)املوافق 
2018/01/10م(

1442/04/23هـ

)املوافق 
2020/12/08م(

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

4631

1439/06/19هـ

)املوافق 
2018/03/07م(

1442/06/19هـ

)املوافق 
2021/02/01م(

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

3392

1439/06/19هـ

)املوافق 
2018/03/07م(

1442/06/19هـ

)املوافق 
2021/02/01م(

فرع وزارة النقل 
بجازان
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الجهة املصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيص

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

565

1439/06/19هـ

)املوافق 
2018/03/07م(

1442/06/19هـ

)املوافق 
2021/02/01م(

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

4630

1439/06/19هـ

)املوافق 
2018/03/07م(

1442/06/19هـ

)املوافق 
2021/02/01م(

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

3442

1441/02/08هـ

)املوافق 
2019/10/07م(

1444/02/08ه

)املوافق 
2022/09/04م( 

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

65

1439/04/23هـ

)املوافق 
2018/01/10م(

1442/04/23هـ

)املوافق 
2020/12/08م(

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

68

1439/04/23هـ

)املوافق 
2018/01/10م(

1442/04/23هـ

)املوافق 
2020/12/08م(

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

66

1439/06/19هـ

)املوافق 
2018/03/07م(

1442/06/19هـ

)املوافق 
2021/02/01م(

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

4629

1439/06/19هـ

)املوافق 
2018/03/07م(

1442/06/19هـ

)املوافق 
2021/02/01م(

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

3391

1439/06/19هـ

)املوافق 
2018/03/07م(

1442/06/19هـ

)املوافق 
2021/02/01م(

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

4627

1439/06/19هـ

)املوافق 
2018/03/07م(

1442/06/19هـ

)املوافق 
2021/02/01م(

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

4626

1439/06/19هـ

)املوافق 
2018/03/07م(

1442/06/19هـ

)املوافق 
2021/02/01م(

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

4628

1439/06/19هـ

)املوافق 
2018/03/07م(

1442/06/19هـ

)املوافق 
2021/02/01م(

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

69

1439/04/23هـ

)املوافق 
2018/01/10م(

1442/04/23هـ

)املوافق 
2020/12/08م(

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

4631

1439/06/19هـ

)املوافق 
2018/03/07م(

1442/06/19هـ

)املوافق 
2021/02/01م(

فرع وزارة النقل 
بجازان

رخصة قارب
 بنظام وزارة 

ً
التزاما

النقل

الشركة 
السعودية 
لألسماك

3392

1439/06/19هـ

)املوافق 
2018/03/07م(

1442/06/19هـ

)املوافق 
2021/02/01م(

فرع وزارة النقل 
بجازان

املصدر: الشركة

* جاري العمل على تجديد التراخيص والشهادات املنتهية.
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االلتزامات املستمرة حسب التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة بصفتها "صاحب الترخيص"  10-7

تلزم الجهات الرقابية أدناه الشركة االلتزام ببعض املتطلبات الجوهرية على النحو التالي:

  االلتزامات املستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة واالستثمار )"وزارة التجارة"( 10-7-1

الشــركة ملتزمــة بنظــام الســجل التجــاري لناحيــة التســجيل لــدى إدارة الســجل التجــاري فــي مدينــة الريــاض حيــث املقــر الرئي�ســي الجديــد بموجــب شــهادة رقــم )1010042732( 
وتاريــخ 1402/03/22هـــ )املوافــق 1982/01/18م( والتــي تنتهــي صالحيتهــا فــي 1443/05/29هـــ )املوافــق 2022/01/02م(. 

 مــع التعديــالت الجديــدة التــي أدخلــت علــى نظــام الشــركات وذلــك بعــد أخــذ موافقــة وزارة 
ً
الشــركة ملتزمــة بنظــام الشــركات وقــد تــم تحديــث النظــام األسا�ســي للشــركة تماشــيا

التجــارة واالســتثمار علــى مســودة النظــام األسا�ســي املقتــرح وتمــت املوافقــة عليــه مــن قبــل املســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( بتاريــخ 1440/04/19هـــ 
)املوافــق 2018/12/26م( وتــم اعتمــاده مــن قبــل إدارة حوكمــة الشــركة )وزارة التجــارة واالســتثمار( بتاريــخ 1440/05/28هـــ )املوافــق 2019/02/02م(. 

باللحــوم  الفئــة )29( وهــي إحــدى فئــات العالمــات التجاريــة والتــي تختــص  لــدى وزارة التجــارة )إدارة العالمــات التجاريــة( تحــت  تــم تســجيلها  لــدى الشــركة عالمــة تجاريــة 
واألســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد والفواكــه والخضــروات والبيــض واللبــن ومنتجــات األلبــان والزيــوت والدهــون املعــدة لــألكل واألغذيــة املحفوظــة واملخــالالت، وســيمكن 
ذلــك الشــركة مــن وضــع اســمها وشــعارها علــى الواجهــة الخارجيــة للمبنــى أو املكاتــب أو املحــالت التجاريــة )كاملطاعــم( التــي تشــغلها الشــركة كونهــا قامــت بتســجيل العالمــة 

التجاريــة ومنحهــا الحمايــة القانونيــة الالزمــة وفقــا لنظــام العالمــات التجاريــة. 
قامــت الشــركة بتأســيس أربعــة فــروع لهــا فــي املــدن الســعودية التاليــة: جــدة وجــازان والدمــام والحريضــة )منطقــة عســير( وتــم اســتخراج شــهادات ســجل تجــاري مــن فــروع وزارة 

التجــارة واالســتثمار فــي املنطقــة التــي يقــع فيهــا الفــرع )وملزيــد مــن التفاصيــل عــن الســجالت التجاريــة للفــروع، الرجــاء االطــالع علــى الفقــرة ) 10-6(أعــاله. 

كما أن الشــركة ملتزمة بنظام الســجل التجاري لناحية اســتخراج شــهادة عضوية في غرفة التجارة والصناعة للمقر الرئي�ســي بموجب الشــهادة رقم )30163(. وجاري العمل 
على اســتخراج شــهادات عضوية لكل ســجل فرعي.

  االلتزامات املستمرة حسب متطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل  10-7-2

الشــركة كغيرهــا مــن املنشــآت والشــركات املســجلة والتــي تعمــل فــي اململكــة ملزمــة بتقديــم اقراراتهــا الزكويــة والضريبيــة خــالل 120 يــوم مــن انتهــاء الســنة املاليــة وذلــك لغــرض 
تجديــد الشــهادة التــي تصــدر عــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل. تــم تســجيل الشــركة بصفتهــا مكلــف بموجــب الرقــم الضريبــي املميــز )3005310871(، وقــد حصلــت علــى شــهادة 
زكاة حتى عام 2017م بالرقم )1040301635( وتاريخ 1440/06/03هـ )املوافق 2019/02/08م( التي انتهت مدة صالحيتها في 1440/08/25 هـ )املوافق 2019/04/30م(. 

كمــا حصلــت الشــركة علــى شــهادة مقيــدة عــن العــام 2018م تنتهــي بتاريــخ 2020/04/30م،
فــي العــام 2010م، وبتاريــخ 2019/05/29م وجهــت الشــركة خطــاب لألمانــة العامــة للجــان الضريبيــة يتضمــن  تــم   إلفــادة إدارة الشــركة فــإن اخــر ربــط زكــوي نهائــي 

ً
وفقــا

 أن 
ً
اعتراضهــا علــى الربــوط الزكويــة املعدلــة لألعــوام مــن 2011م حتــى 2016م وحتــى تاريــخ نشــر هــذه النشــرة لــم يصــدر أي قــرار عــن األمانــة العامــة للجــان الضريبيــة. علمــا

الشــركة قــد وافقــت علــى مناقشــة التســوية مــع لجنــة تســوية الخالفــات الزكويــة والضريبيــة وتــم تحديــد جلســة اســتماع بتاريــخ 2020/01/15م.
الشــركة ملتزمــة بنظــام ضريبــة القيمــة املضافــة والئحتــه التنفيذيــة وهــي مســجلة لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل تحــت الرقــم الضريبــي )300531087100003( بموجــب 

شــهادة صــدرت بتاريــخ 1438/12/02هـــ )املوافــق 2017/08/24م(.
باســتثناء مــا تــم ذكــره فــي القســم ) 2-1-18( )املخاطــر املرتبطــة باســتحقاقات الــزكاة الشــرعية املحتملــة( مــن القســم )2( )"عوامــل املخاطــرة"( مــن هــذه النشــرة، فــإن الشــركة 

ملتزمــة كمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة بأنظمــة الضريبــة والدخــل واللوائــح التنفيذيــة والتعليمــات التــي تصدرهــا الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل.

  االلتزامات املستمرة حسب متطلبات وزارة العمل والتنمية االجتماعية )"وزارة العمل"(  10-7-3

 لشــهادة الســعودة املســتخرجة مــن مكتــب العمــل. وكمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة تســتفيد 
ً
تــم فتــح ملــف لــدى وزارة العمــل )مكتــب العمــل( بالرقــم املوحــد )1- 67317( وفقــا

الشــركة مــن الخدمــات االلكترونيــة لــوزارة العمــل، وهــي ملتزمــة بنســبة التوطيــن املطلوبــة منهــا وفــق برنامــج نطاقــات والبالغــة )13.08%( وتقــع فــي النطــاق األخضــر املرتفــع - 
متوســطة فئــة )ج(. 

لدى الشركة الئحة تنظيم عمل داخلية )HR Manual( معتمدة من قبل مكتب العمل برقم)1000004578( وتاريخ 2018/02/27م. 
باســتثناء مــا تــم ذكــره فــي القســم الفرعــي ) 2-1-8( )مخاطــر أخطــاء املوظفيــن أو ســوء ســلوكهم( مــن القســم )2( )"عوامــل املخاطــرة"( مــن هــذه النشــرة، فــإن الشــركة ملتزمــة كمــا 

بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة بنظــام العمــل والالئحــة التنفيذيــة والتعليمــات والقــرارات الصــادرة عــن وزارة العمــل.

  االلتزامات املستمرة حسب متطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية )"وزارة البلديات"( 10-7-4

قامــت الشــركة بتشــييد مبانــي اإلدارة التابعــة للمركــز الرئي�ســي بمدينــة الريــاض علــى قطعــة األرض الواقعــة فــي حــي امللــز شــمال شــرق املبانــي التابعــة لــوزارة املاليــة بمدينــة 
الريــاض والتــي تملكهــا وزارة البيئــة وامليــاه والزراعــة. كمــا اســتأجرت الشــركة عــدد مــن العقــارات وفــق مــا هــو مبيــن فــي الفقــرة الفرعيــة ) 10-8-2( مــن هــذا القســم. يجــب 
اســتخراج رخصــة بلديــة للمنشــآت الصناعيــة واملحــالت التجاريــة واملكاتــب اإلداريــة حتــى تتمكــن الشــركة مــن تشــغيلها مــع األخــذ باالعتبــار أن البلديــة تتطلــب الوثائــق التاليــة: 
صــورة الســجل التجــاري وصــورة عقــد التأســيس )النظــام األسا�ســي( وصــورة مــن عقــد اإليجــار وصــورة مــن فســح البنــاء للمبنــى أو املنشــاة الصناعيــة أو املحــل التجــاري 
واملســتودع الــذي تــم االســتئجار فيــه وصــورة مــن ترخيــص املكتــب العقــاري وتصويــر املبنــى مــن بعــد ويشــمل اللوحــة )مــع نســخة عــن فاتــورة اللوحــة وتســجيل ملكيــة العالمــة 

التجاريــة للشــركة ليتــم اســتخدامها علــى الواجهــة( باإلضافــة إلــى ترخيــص الدفــاع املدنــي.

باســتثناء مــا تــم ذكــره فــي فــي القســم الفرعــي ) 2-1-6( )مخاطــر عــدم اســتخراج أو عــدم تجديــد التراخيــص والتصاريــح والشــهادات( مــن القســم 2 )"عوامــل املخاطــرة"( مــن هــذه 
النشــرة والقســم ) 10-6()املوافقــات والتراخيــص الحكومية(فــإن الشــركة ملتزمــة بمتطلبــات وزارة الشــئون البلديــة.

  االلتزامات املستمرة حسب متطلبات وزارة البيئة واملياه والزراعة )"وزارة الزراعة"( 10-7-5

تخضــع أعمــال الشــركة فــي مشــروع اســتزراع األحيــاء املائيــة لتربيــة الروبيــان فــي محافظــة الحريضــة )منطقــة عســير( ومشــروع األقفــاص العائمــة الســتزراع الســمك فــي جــازان 
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لعــدة شــروط أبرزهــا:

 للدراسة الفنية واالقتصادية املوافق عليها من الوزارة وعدم إجراء أي تغيير عليها إال بموافقتها الخطية.. 1
ً
أن يلتزم صاحب املشروع بتنفيذه وتشغيله وفقا

2 ..
ً
ال يجوز لصاحب املشروع بيعه أو التنازل عنه أو إدخال شركاء معه إال بعد الحصول على موافقة الوزارة خطيا

تزويــد الجهــة املختصــة بالــوزارة باملعلومــات والبيانــات عــن املشــروع كل ثالثــة أشــهر والســماح ملندوبيهــا بتفقــد ســير العمــل فيــه، وإبــالغ الــوزارة فــي حــال توقــف املشــروع . 3
ألي ســبب.

الثــروات املائيــة الحيــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/9 في1408/03/27هـــ )املوافــق 1987/11/19م( واللوائــح . 4 التقيــد بأحــكام نظــام صيــد واســتثمار وحمايــة 
واألنظمــة والتوجيهــات التــي تصدرهــا هــذه الــوزارة والجهــات ذات العالقــة.

للوزارة حق إلغاء هذا الترخيص إذا مرت سنتان من تاريخه ولم تتخذ خطوات إيجابية في تنفيذه أو إذا أخل بأي من شروط هذا الترخيص.. 5

باستثناء ما تم ذكره في القسم 2 )"عوامل املخاطرة"( من هذه النشرة، فإن الشركة ملتزمة بأنظمة وتعليمات وزارة البيئة واملياه والزراعة كما بتاريخ نشر هذه النشرة.

  االلتزامات املستمرة حسب متطلبات وزارة الصناعة والثروة املعدنية )"وزارة الصناعة"( 10-7-6
لــدى الشــركة مصانــع لتجهيــز وحفــظ الســمك والقشــريات والرخويــات )فــي الدمــام( ومصنــع تحــت اإلنشــاء لألعــالف األســماك والروبيــان )فــي عســير( ومصنــع لتصنيــع وتجهيــز 
لحــوم األســماك -برجــر الســمك وقطــع الســمط ولحــوم أســماك فيليــه - والروبيــان )فــي جــازان والدمــام(، وتلــزم وزارة الصناعــة الشــركة باإللتــزام بالشــروط االتيــة وذلــك مــن 

اجــل املحافظــة علــى تراخيصهــا الصناعيــة:

االلتزام بمواد قانون )نظام( التنظيم الصناعي املوحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والئحته التنفيذية. . 1
أن يتناسب إجمالي التمويل مع النشاط املرخص له.. 2
 للوزارة للحصول على الترخيص الصناعي النهائي قبل البدء في اإلنتاج وتبليغ الوزارة بتاريخ اإلنتاج التجاري. . 3

ً
يتقيد صاحب الترخيص بالتقدم فورا

االلتزام باملواصفات القياسية السعودية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة للحصول على مواصفات املنتجات والعمل بموجبها. . 4
 االلتــزام بمــواد النظــام العــام للبيئــة والئحتــه التنفيذيــة والحصــول علــى موافقــة بيئيــة للصناعــات التــي تقــع ضمــن الفئــة الثالثــة والفئــة الثانيــة مــن هــذا النظــام قبــل . 5

البــدء فــي تنفيــذ املشــروع*. 
الحصــول علــى ترخيــص الدفــاع املدنــي وااللتــزام بمعاييــر واشــتراطات الســالمة الصناعيــة حســب مــا ورد بنظــام الدفــاع املدنــي ولوائحــه التنفيذيــة. والتقيــد بتعليمــات . 6

الهيئــة العليــا لألمــن الصناعــي بالنســبة للمصانــع اإلســتراتيجية والحيويــة التــي يصــدر بهــا قــرار مــن ســمو وزيــر الداخليــة – رئيــس الهيئــة العليــا لألمــن الصناعــي**.
الحصول على موافقة البلدية املختصة والتقيد بما يصدر من تعليمات في حال إقامة املصنع خارج املدن الصناعية املرخصة***. . 7
الصناعات التي تحتاج ملشتقات بترولية كلقيم أو كوقود في عملياتها اإلنتاجية، يلزمها الحصول على خطاب تخصيص من وزارة البترول والثروة املعدنية.. 8
 التقيد بمعايير كفاءة الطاقة.. 9

عدم ضم شركاء آخرين قبل الحصول على موافقة الوزارة.. 10
ال يعطي هذا الترخيص الحق لصاحبه القيام بجمع أموال أو بيعه أو التصرف دون الحصول على موافقة الوزارة.. 11

*حصلــت الشــركة مــن الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة علــى رخصــة بيئيــة لإلنشــاء رقــم )79 ن/15961/37( وتاريــخ 1437/05/15هـــ )املوافــق 2016/02/24م( ذات صلــة باملنشــآت الصناعيــة الواقعــة فــي 
جــازان.

** حصلت الشركة على ترخيص الدفاع املدني وفق ما هو مبين في الفقرة ) 10-6( من هذا القسم.

***لدى شركة رخص صادرة من البلديات واألمانات حسب موقع املنشآت الصناعية وفق ما هو مبين في الفقرة ) 10-6( من هذا القسم ولديها ثالث رخص منتهية.

باســتثناء مــا تــم ذكــره فــي القســم الفرعــي )2-1-6( )مخاطــر عــدم اســتخراج أو عــدم تجديــد التراخيــص والتصاريــح والشــهادات( مــن القســم 2 )"عوامــل املخاطــرة"( مــن هــذه 
النشــرة والقســم ) 10-6()املوافقــات والتراخيــص الحكوميــة(، فــإن الشــركة ملتزمــة بأنظمــة وتعليمــات وزارة الصناعــة والثــروة املعدنيــة كمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة.

 االلتزامات املستمرة حسب متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء 10-7-7

تخضــع أعمــال الشــركة لنظــام الغــذاء الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1436/01/06 هـــ )املوافــق 2014/10/30م( وذلــك خــالل كافــة املراحــل التــي يمــر بهــا الغــذاء 
مــن اإلنتــاج األولــي حتــى وصولــه إلــى املســتهلك، بمــا فــي ذلــك اســتيراده، وتصديــره، وتصنيعــه، وتحضيــره، ومعالجتــه، وتعبئتــه، وتغليفــه، وتجهيــزه، وتخزينــه، ونقلــه، وحيازتــه، 

وتوزيعــه، وعرضــه للبيــع، وبيعــه، وتوزيعــه ألــخ. وال يجــوز ألي منشــأة غذائيــة تــداول الغــذاء قبــل الحصــول علــى ترخيــص فنــي مــن الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء. 
كمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة لــم تقــم الشــركة بالتســجيل لــدى الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء )وملزيــد مــن التفاصيــل الرجــاء مراجعــة مــا تــم ذكــره فــي القســم الفرعــي ) 6-1-2( 

)مخاطــر عــدم اســتخراج أو عــدم تجديــد التراخيــص والتصاريــح والشــهادات( مــن القســم 2 )"عوامــل املخاطــرة"( مــن هــذه النشــرة(.
هــذا وتجــدر اإلشــارة باســتمرار وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة فــي ممارســة االختصاصــات املتعلقــة بالغــذاء املنصــوص عليهــا فــي نظــام الغــذاء التــي كانــت تتوالهــا قبــل نفــاذه – إلــى 

 للترتيبــات املنصــوص عليهــا فــي قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )470( بتاريــخ 26 / 12 / 1435هـــ. 
ً
حيــن مباشــرة الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء لتلــك االختصاصــات، وذلــك وفقــا

 مع وزارة الشــؤون البلدية والقروية لناحية اســتخراج رخصة ممارســة العمل في األنشــطة املتعلقة بالغذاء ألي عامل يســتوجب عمله حصوله 
ً
لذا فإن تعامل الشــركة حاليا

على بطاقة صحية وقد التزمت الشــركة باســتخراج )98( بطاقة صحية وجميعها ســارية الصالحية كما بتاريخ نشــر هذه النشــرة. 

  االلتزامات املستمرة حسب متطلبات وزارة النقل 10-7-8

 مــن مدينــة 
ً
لــدى الشــركة عــدد )37( قــارب منهــا )31( قــارب تســتخدمهم لصيــد األســماك التقليــدي عــن طريــق الشــباك أو القراقيــر )األفخــاخ( فــي ســاحل البحــر األحمــر انطالقــا

جــازان ومنهــا )6( قــوارب لخدمــة قــوارب الصيــد. وتلتــزم قــوارب الشــركة باملواصفــات التــي وضعتهــا وزارة النقــل وقــد تــم اســتخراج ترخيــص لــكل قــارب منهــا )32( رخصــة ســارية. 

  االلتزامات املستمرة حسب متطلبات هيئة السوق املالية 10-7-9

تلزم الهيئة الشركات املدرجة االلتزام بقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة والتعليمات الخاصة الصادرة عن الهيئة وقواعد اإلدراج ال سّيما االلتزام باإلفصاح 
الــدوري عــن التطــورات الجوهريــة واملاليــة وتقريــر مجلــس اإلدارة ويجــب التقيــد بنمــاذج اإلعالنــات الــواردة ضمــن التعليمــات الخاصــة بإعالنــات الشــركات لنتائجهــا املاليــة، 
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 تقديــم بيــان بجميــع األســباب واملؤثــرات للتغيــر فــي النتائــج املاليــة للســنة املاليــة الحاليــة مــع فتـــرة املقارنــة بحيــث تشــمل األســباب جميــع بنــود إعــالن النتائــج 
ً
وعلــى الشــركة أيضــا

املالية.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه بالنســبة ملــالءة شــركات املســاهمة العامــة فقــد صــدر بتاريــخ 1438/01/23هـــ )املوافــق 2016/10/24م( قــرار مجلــس الهيئــة رقــم )2016-130-1( 
بتعديــل اإلجــراءات والتعليمــات الخاصــة بالشــركات املدرجــة أســهمها فــي الســوق التــي بلغــت خســائرها املتراكمــة )50%( فأكثـــر مــن رأس مالهــا فــي ضــوء نظــام الشــركات الجديــد، 
وتــم تعديــل مســماها لتصبــح "اإلجــراءات والتعليمــات الخاصــة بالشــركات املدرجــة أســهمها فــي الســوق التــي بلغــت خســائرها املتراكمــة )20%( فأكثـــر مــن رأس مالهــا"، علــى أن 

يعمــل باإلجــراءات والتعليمــات املعدلــة ابتــداًء مــن تاريــخ 1438/07/25هـــ )املوافــق 2017/04/22م(.
وقــد قامــت الشــركة بتاريــخ 2018/03/28م باإلعــالن عــن بلــوغ خســائرها املتراكمــة نســبة )38.75%( مــن رأس املــال. وبتاريــخ 1440/04/19هـــ )املوافــق 2018/12/26م( 
وافقــت الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( للمســاهمين علــى تخفيــض راس املــال مــن مائتــان مليــون )200,000,000( ريــال إلــى مائــة وواحــد مليــون ومائــة ألــف )101,100,000( 
ريــال وذلــك عــن طريــق تخفيــض عــدد أســهم الشــركة مــن عشــرين مليــون )20,000,000( ســهم إلــى عشــرة مليــون ومائــة وعشــرة ألــف )10,110,000( ســهم وذلــك بإلغــاء تســعة 

مليــون وثمانمائــة وتســعون ألــف )9,890,000( ســهم، بنســبة تخفيــض مقدارهــا )49.45%( وبمعــدل تخفيــض )1( واحــد ســهم لــكل )2.0222( ســهم.
وكان قــد ســبق ذلــك حصــول الشــركة علــى موافقــة هيئــة الســوق املاليــة علــى التخفيــض بتاريــخ 1440/02/29هـــ )املوافــق 2018/11/07م(، وفــي اليــوم نفســه تــم اإلعــالن عــن 

هــذه املوافقــة علــى موقــع هيئــة الســوق املاليــة وموقــع الســوق املاليــة الســعودية )تــداول(.
كمــا ألزمــت الهيئــة الشــركات املدرجــة فــي الســوق املاليــة باإلفصــاح علــى مراحــل عــن مواكبتهــم للتحــول ملعاييــر املحاســبة الدوليــة. وبتاريــخ 2017/02/06م، أعلنــت الشــركة فــي 

موقــع تــداول عــن التزامهــا بذلــك. 
وبالنسبة لالئحة حوكمة الشركات، يتضمن الجدول أدناه ملخص ألهم بنود الئحة حوكمة الشركات التي التزمت أو لم تلتزم بها الشركة. 
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الجدول رقم)53(: ملخص أهم بنود الئحة حوكمة الشركات التي التزمت أو لم تلتزم بها الشركة

املادة من 
الئحة حوكمة 

الشركات
التعليقالجهة املسؤولةالتفصيل

9/ب
يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسة واضحة 

بشأن توزيع أرباح األسهم بما يحقق مصالح 
 لنظام الشركة األسا�سي.

ً
املساهمين والشركة وفقا

مجلس اإلدارة
تم إعداد سياسة مستقلة ومفصلة وقد أفادت الشركة بأنه سيتم 

اعتمادها من قبل املجلس في أقرب اجتماع له.

8/أ
توفير نسخة من املعلومات عن املرشحين لعضوية 

مجلس اإلدارة في املوقع االلكتروني للشركة
مجلس اإلدارة

غير ملتزمة - بتاريخ األربعاء 1439/01/28ه)املوافق 2017/10/18م( 
وافقت الجمعية العامة )العادية( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 

لدورة جديدة تبدأ من 2017/10/25م وملدة ثالث سنوات وتنتهي بتاريخ 
2020/10/25م. لم يتم نشر السير الذاتية على املوقع.

تشكيل لجنة املراجعة5/12 و54
الجمعية العامة 

للمساهمين

ملتزمة - تم تعيين أعضاء لجنة املراجعة من قبل الجمعية العامة العادية 
املنعقدة بتاريخ 2018/02/28م وتنتهي واليتها بنهاية دورة املجلس الحالية 

في 2020/10/25م

54/ج

تصدر الجمعية العامة للشركة – بناًء على اقتراح 
من مجلس اإلدارة – الئحة عمل لجنة املراجعة 
على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات 

عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، 
وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، 

وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور 
أحد مقاعد اللجنة.

الجمعية العامة 
للمساهمين

ملتزمة - وافقت الجمعية العامة )العادية( على تحديث الالئحة في 
اجتماعها املنعقد بتاريخ 2019/07/23م

املوافقة على القوائم املالية لعام 2018م6/12
الجمعية العامة 

للمساهمين
ملتزمة - وافقت الجمعية العامة )العادية( على القوائم املالية في اجتماعها 

املنعقد بتاريخ 2019/07/23م

7/12
املوافقة على التقرير السنوي ملجلس اإلدارة لعام 

2018م
الجمعية العامة 

للمساهمين
ملتزمة - وافقت الجمعية العامة )العادية( على التقرير في اجتماعها 

املنعقد بتاريخ 2019/07/23م

9/12 و81

تعيين مراجعي حسابات الشركة، وتحديد 
مكافآتهم، وإعادة تعيينهم، وتغييرهم، واملوافقة 

على تقاريرهم.
الجمعية العامة 

للمساهمين

ملتزمة – وافقت الجمعية العامة )العادية( في اجتماعها املنعقد بتاريخ 
2019/07/23م على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين املرشحين 

بناًء على توصية لجنة املراجعة وهم السادة/ الخرا�سي وشركاه وذلك 
لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية الربع الثاني والثالث والرابع 

والسنوي لعام 2019م، والربع االول لعام 2020م

13/د
نشر اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة 

ومكان وجدول أعمالها قبل املوعد بواحد وعشرين 
 على األقل في املوقع االلكتروني للشركة.

ً
يوما

مجلس اإلدارة
ملتزمة – كذلك تم تعديل املهل في النظام األسا�سي وفقا للتعديالت األخيرة 

الذي أدخلت على نظام الشركات

14/ج

اإلتاحة للمساهمين من خالل املوقع اإللكتروني 
للشركة – عند نشر الدعوة النعقاد الجمعية 

العامة – الحصول على املعلومات املتعلقة ببنود 
جدول أعمال الجمعية العامة، وبخاصة تقرير 

مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات والقوائم املالية 
وتقرير لجنة املراجعة.

مجلس اإلدارة
ملتزمة – حيث ان جميع هذه املعلومات تم نشرها على املوقع االلكتروني 

وفي متناول املساهمين والجمهور
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املادة من 
الئحة حوكمة 

الشركات
التعليقالجهة املسؤولةالتفصيل

2/22

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف 
العام عليها منها: وضـع سياسـة مكتوبـة ملعالجة 

حاالت "تعـارض املصـالح" الفعلية واملحتملـة لكـل 
مـن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

واملساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصـول 
الشـركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن 
التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة. والتأكد 
من سالمة األنظمة املالية واملحاسبية، بما في 

ذلـك األنظمـة ذات الصـلة بإعـداد التقـارير املالية. 
والتأكـد مـن تطبيـق أنظمـة رقابيـة مناسـبة لقياس 

وإدارة املخـاطر، وذلـك بوضع تصـور عـام عن 
املخاطر التي قد تواجه الشركة، وإنشاء بيئة 

ملمة بثقافة إدارة املخاطر على مستوى الشركة 
وطرحها بشفافية مع أصحاب املصالح واألطراف 
ذات الصلة بالشركة. ومراجعة السنوية لفاعلية 

إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

مجلس اإلدارة

ملتزمة - وافقت الجمعية العامة )العادية( على تحديث سياسة تعارض 
املصالح في اجتماعها املنعقد بتاريخ 2019/07/23م

3/22
وضـع سياسـات ومعـايير وإجراءات واضحة 

ومحـددة للعضـوية فـي مجلـس اإلدارة، ووضـعها 
موضـع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

الجمعية العامة 
للمساهمين

ملتزمة - وافقت الجمعية العامة )غير العادية( على تحديث السياسة في 
اجتماعها املنعقد بتاريخ 2018/02/28م

4/22

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب 
املصالح وفق أحكام الئحة الحوكمة، ويجب أن 

تغطي -بشكل خاص- اآلتي:

آليات تعويض أصحاب املصالح في حالة انتهاك 
حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها العقود.

وآليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ 
بين الشركة وأصحاب املصالح.

وآليـات مناسـبة إلقامـة عالقـات جيـدة مـع العمـالء 
واملـوردين واملحافظـة علـى سـرية املعلومـات 

املتعلقة بهم.

مجلس اإلدارة
ملتزمة - وافقت الجمعية العامة )العادية( على تحديث سياسة تعارض 

املصالح في اجتماعها املنعقد بتاريخ 2019/07/23م

5/22

وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد 
الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح 

عن املعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب 
املصالح، والتحقق من تقيد اإلدارة التنفيذية بها.

 ملتزمة وقد تم االشارة إلى هذه السياسات واإلجراءات في الئحة حوكمة مجلس اإلدارة
الشركة 

13/22 و50 
و60 و 60/أ 

و64

تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات 
يحدد فيها مدة اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها، 

وكيفية رقابة املجلس عليها، على أن يتضمن 
قرار التشكيل تسمية األعضاء وتحديد مهامهم 

وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال هذه 
اللجان وأعضائها

ملتزمةمجلس اإلدارة

1/23

اعتماد السياسات الداخلية املتعلقة بعمل 
الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد املهام 

واالختصاصات واملسؤوليات املوكولة إلى 
املستويات التنظيمية املختلفة

مجلس اإلدارة
تم تحديث الئحة الصالحيات واملسؤوليات ووافق عليها العضو املنتدب في 

عتمد من قبل املجلس كما بتاريخ هذه النشرة
ُ
يونيو 2018م ولكن لم ت

2/23

بتحديــد  وتفصيليــة  مكتوبــة  سياســة  اعتمــاد 
الصالحيــات املفوضــة إلــى اإلدارة التنفيذيــة وجــدول 
ومــدة  التنفيــذ  وطريقــة  الصالحيــات،  تلــك  يوضــح 
اإلدارة  مــن  يطلــب  أن  اإلدارة  وملجلــس  التفويــض، 
ممارســاتها  بشــأن  دوريــة  تقاريــر  رفــع  التنفيذيــة 

املفوضــة للصالحيــات 

مجلس اإلدارة
يوجــد دليــل السياســات واإلجــراءات املاليــة تــم إصــداره فــي شــهر مايــو 2013م 
وتــم اعتمــاده مــن قبــل املديــر العــام. تــم تحديــث الدليــل وجــاري اعتمــاده مــن 

قبــل مجلــس اإلدارة
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املادة من 
الئحة حوكمة 

الشركات
التعليقالجهة املسؤولةالتفصيل

مجلس اإلدارةتعيين الرئيس التنفيذي25
لجنــة  توصيــة  علــى  املجلــس  وافــق  2019/05/20م  بتاريــخ   – ملتزمــة 
 
ً
 تنفيذيــا

ً
الترشــيحات واملكافــات بتعييــن املهندس/وليــد حمــد البطحــي رئيســا

5/26
للشــركة  والوظيفيــة  التنظيميــة  الهيــاكل  وضــع 
اعتمادهــا فــي  للنظــر  اإلدارة  مجلــس  إلــى  ورفعهــا 

مجلس اإلدارة
ملتزمــة – لــدى الشــركة هيــكل تنظيمــي تــم اعتمــاده مــن قبــل املجلــس بتاريــخ 

2018/06/06م

10/26
منــح للعاملين، 

ُ
اقتــراح سياســة وأنــواع املكافــآت التــي ت

مثــل املكافــآت الثابتــة، واملكافــآت املرتبطــة بــاألداء، 
واملكافــآت فــي شــكل أســهم

مجلس اإلدارة
بــاألداء  املرتبطــة  املكافــآت  برامــج  بتطبيــق  الشــركة  ســتقوم   – يوجــد  ال 

ً
مســتقبال املجلــس  مــن  تعتمــد  بذلــك  سياســة  وســتضع 

43

حــاالت  مــع  للتعامــل  وواضحــة  مكتوبــة  سياســة 
تعــارض املصالــح الواقعــة أو املحتمــل وقوعهــا التــي 
أو  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  أداء  فــي  تؤثــر  أن  يمكــن 
اإلدارة التنفيذيــة أو غيرهــم مــن العامليــن فــي الشــركة 
عنــد تعاملهــم مــع الشــركة أو مــع أصحــاب املصالــح 

اآلخريــن

ملتزمة تم اعتمادها من قبل املجلس بتاريخ 2019/04/14ممجلس اإلدارة

55/ب/4 و 74

أو  الداخليــة  املراجعــة  إدارة  أو  تعييــن مديــر وحــدة 
مكافآتــه واقتــراح  الداخلــي  غير ملتزمةمجلس اإلدارةاملراجــع 

60/ب 
و64/ب

تصــدر الجمعيــة العامــة للشــركة – بنــاء علــى اقتــراح 
املكافــآت  لجنــة  عمــل  الئحــة   – اإلدارة  مجلــس  مــن 
والترشــيحات علــى أن تشــمل هــذه الالئحــة ضوابــط 
اللجنــة، ومهامهــا، وقواعــد  وإجــراءات وخطــة عمــل 
ومــدة  ترشــيحهم،  وكيفيــة  أعضائهــا،  اختيــار 
عضويتهــم، ومكافآتهــم، وآليــة تعييــن أعضائهــا بشــكل 

اللجنــة  فــي حــال شــغور أحــد مقاعــد  مؤقــت 

الجمعية العامة 
للمساهمين

ملتزمة - وافقت الجمعية العامة )العادية( على تحديث الئحة عمل لجنة 
الترشيحات واملكافآت في اجتماعها املنعقد بتاريخ 2019/07/23م

1/61

تقــوم لجنــة املكافــآت والترشــيحات بإعــداد سياســة 
واللجــان  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  ملكافــآت  واضحــة 
ورفعهــا  التنفيذيــة،  واإلدارة  املجلــس  عــن  املنبثقــة 
العتمادهــا   

ً
تمهيــدا فيهــا  للنظــر  اإلدارة  مجلــس  إلــى 

مــن الجمعيــة العامــة، عــل أن يــراع فــي تلــك السياســة 
عنهــا،  واإلفصــاح  بــاألداء،  ترتبــط  معاييــر  اتبــاع 

تنفيذهــا مــن  والتحقــق 

الجمعية العامة 
للمساهمين

ملتزمة - وافقت الجمعية العامة )العادية( على تحديث سياسة املكافات 
والتعويضات في اجتماعها املنعقد بتاريخ 2019/07/23م

3/65
إعــداد وصــف للقــدرات واملؤهــالت املطلوبــة لعضوية 

مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية
لجنة املكافآت 

والترشيحات
ملتزمة

68
فــي  اإلدارة  مجلــس  لعضويــة  الترشــح  إعــالن  نشــر 

للشــركة االلكترونــي  املوقــع 
ملتزمةمجلس اإلدارة

84
فــي  سياســات أو إجــراءات يتبعهــا أصحــاب املصالــح 
تقديــم شــكاواهم أو اإلبــالغ عــن املمارســات املخالفــة

ملتزمة وجاري اعتماد السياسات واإلجراءات من مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

ملتزمة وجاري اعتماد السياسة من مجلس اإلدارةمجلس اإلدارةسياسة للسلوك املنهي والقيم األخالقية86

89
وأنظمتــه  وإجــراءات  لإلفصــاح  مكتوبــة  سياســات 
اإلشــرافية بمــا يتفــق مــع متطلبــات اإلفصــاح الــواردة 

فــي نظــام الشــركات ونظــام الســوق املاليــة
مجلس اإلدارة

ال يوجــد –الشــركة ملتزمــة بسياســات اإلفصــاح الــواردة فــي نظــام الشــركات 
وقواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة وقواعــد اإلدراج وســتقوم 

ً
عتمــد مــن املجلــس مســتقبال

ُ
الشــركة بوضــع سياســة مســتقلة لإلفصــاح ت

91/ب
االلكترونــي  املوقــع  فــي  املراجعــة  لجنــة  تقريــر  نشــر 

للشــركة
ملتزمةمجلس اإلدارة

94
مــع  تتعــارض  ال  بالشــركة  خاصــة  حوكمــة  قواعــد 

اإللزاميــة األحــكام 
مجلس اإلدارة

لــدى الشــركة دليــل حوكمــة خــاص بهــا تــم اعتمــاده مــن قبــل مجلــس اإلدارة 
 علــى تحديثــه

ً
بتاريــخ 2013/04/13م وجــاري العمــل حاليــا

املصدر: الشركة
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العقود الجوهرية 10-8

  عقود وتعامالت األطراف ذات العالقة 10-8-1

ال يوجد لدى الشركة عقود وتعامالت مع أطراف ذات عالقة ويشمل ذلك أعضاء مجلس اإلدارة واملساهمين وكبار التنفيذيين واقاربهم. 

  عقود وتعامالت ذات صلة باألصول العقارية  10-8-2

العقارات اململوكة من الشركة ( 1

تمتلك الشركة عدد من العقارات واألرا�سي بموجب صكوك نظامية صادرة عن كتابة العدل في الدمام والخبر وجازان والقطيف والرياض.

الجدول رقم)54(: تفاصيل العقارات اململوكة من قبل الشركة

#
نوع 

العقار
مالحظةرقم الصكاملالكاالستخداماملوقعاملساحة م2

جدة8400أرض1

قيم عليها مقر فرع 
ُ
أ

الشركة الواقعة في 
محافظة جدة – 

املبنى اإلداري

وزارة الزراعة
510 وتاريخ 

1399/07/24هـ

صدر أمر سام كريم رقم )41355( وتاريخ 
1433/09/10هـ )املوافق 2012/07/29م( 

باملوافقة على افراغ األرض باسم الشركة على أن 
تسجل ضمن حصة الدولة في رأسمال الشركة 
وقد تم البدء بإجراءات االفراغ في بداية العام 
2019م وال زالت اإلجراءات جارية مع الجهات 

الحكومية املختصة حتى تاريخ نشر هذه النشرة.

2
أرض 
فضاء

4980
القصيم - 

عنيزة
661502003119الشركةغير مستخدمة

صدرت موافقة الجمعية العامة العادية املنعقدة 
بتاريخ 1439/6/12هـ )املوافق 2018/02/28م(، 

باملوافقة على بيع جزء من أصول الشركة 
العقارية ومنها أرض عنيزة وذلك بناء على توصية 

مجلس اإلدارة بتاريخ 2018/02/12م، إال أنه 
لم يتم اإلنتهاء من إجراءات البيع كما بتاريخ هذه 

النشرة.

3

أرض 
 –

مباني 
إدارية

6264
الرياض - 

امللز

أقيم عليها املباني 
اإلدارية للمركز 
الرئي�سي بالرياض

-وزارة الزراعة

صدر أمر سام كريم رقم )41355( وتاريخ 
1433/09/10هـ )املوافق( باملوافقة على افراغ 

األرض باسم الشركة على ان تسجل ضمن حصة 
الدولة في رأسمال الشركة وال زالت إجراءات 

االفراغ جارية حتى تاريخ نشر هذه النشرة.

الدمام71,794أرض4

األرض مستأجرة من 
)املؤسسة العامة 

للخطوط الحديدية( 
وأقيم عليها مبنى 
الشركة واملصنع 

واملستودعات

املؤسسة العامة 
للخطوط الحديدية*

-

بتاريخ 19 مارس 2019م استلمت الشركة 
من املؤسسة شيك مصدق بمبلغ وقدره 

24,381,455.60 ريال سعودي يمثل مستحقات 
الشركة بعد خصم مستحقات الهيئة العامة 
للزكاة والدخل املتراكمة وقيمتها( 11.3مليون 

ريال وكذلك خصم مبالغ أخرى جاري تسويتها مع 
املؤسسة حيث أن إجمالي مستحقات الشركة من 

املؤسسة هي 39.2 مليون ريال.

الخبر930أرض5

استثمار - تم 
تأجيرها إلى مستثمر 
ملدة 15 عام اعتبارا 
من 2005/12/01م 

وبإيجار سنوي 
55,000 ريال وأقيم 

عليها عمارة تجارية

330207010032الشركة
األرض مرهونة لبنك التنمية الزراعية مقابل 

قرض توسعة مزرعة الروبيان بالحريضة.

132,000أرض6
جازان – 
أبو عريش

أرض فضاء – غير 
مستخدمة

16الشركة

تم استقطاع طرق من األرض وعليها تعديات 
من قبل البلدية وجاري العمل على تصحيح 

الصك،وبإنتظار البلدية لتسليم املخطط املعتمد 
إلى الشركة وذلك من أجل معرفة املساحة 

املستقطعة من األرض وتحديد آلية التعويض 
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#
نوع 

العقار
مالحظةرقم الصكاملالكاالستخداماملوقعاملساحة م2

أرض7
565

الضباب - 
الرياض

استثمار- مستأجرة 
من قبل مستثمر 

 
ً
ملدة 15عاما اعتبارا

من 2011/08/01م 
بإيجار سنوي قدره 

200 ألف ريال

الشركة

10441/1

صدرت موافقة الجمعية العامة العادية املنعقدة 
بتاريخ 1439/6/12هـ )املوافق 2018/02/28م(، 

باملوافقة على بيع جزء من أصول الشركة 
العقارية ومنها أرض حي الضباب بالرياض 

وذلك بناًء على توصية مجلس اإلدارة بتاريخ 
2018/02/12م، اال أنه لم يتم اإلنتهاء من 

إجراءات البيع كما بتاريخ هذه النشرة

25,000أرض8
القطيف 

)غرب 
االوجام(

330605001723الشركةأرض
االرض مرهونة لبنك التنمية الزراعية مقابل 

قرض توسعة مزرعة الروبيان بالحريضة

25,000أرض9
القطيف 

)غرب 
االوجام(

930605001722الشركةأرض زراعية
االرض مرهونة لبنك التنمية الزراعية مقابل 

قرض توسعة مزرعة الروبيان بالحريضة

املصدر: الشركة

*قامــت الشــركة بشــراء االرض مــن املؤسســة العامــة للخطــوط الحديديــة بتاريــخ 25 ينايــر 2012 م بمبلــغ 39,245,982 ريــال اال انــه تــم رفــض عمليــة اإلفــراغ مــن قبــل مصلحــة أمــالك الدولــة، وبنــاء عليــه تــم إزالــة 
األرض مــن ســجالت الشــركة علمــا أنــه قــد تــم تقديــم جميــع املســتندات املطلوبــة منهــا واســتلمت الشــركة شــيك مــن املؤسســة العامــة للخطــوط الحديديــة وبإنتظــار دفــع املبلــغ املذكــور إلــى الشــركة بموجــب شــيك. 

**قامــت الشــركة برهــن العقاريــن التــي تمتلكهمــا فــي مدينــة الخبــر والقطيــف بموجــب الصــك رقــم )1/725/173( والصــك رقــم )3/2/23( وذلــك كضمــان للوفــاء بقيمــة القــرض الــذي حصلــت الشــركة مــن صنــدوق 
التنميــة الزراعيــة بقيمــة )12,867,838( ريــال. 

 ال يوجــد أي حقــوق متصلــة بعقــارات الشــركة ســواء كان رهــن أو وقــف. وكمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة، بلغــت القيمــة الدفتريــة للعقــارات مبلــغ 
ً
وباســتثناء مــا ذكــر آنفــا

ريــال. وتســعون  وأربعــة  وســبعمائة  ألــف  وســتون  وخمســة  وأربعمائــة  مليــون  ســبعة  ريــال   )7,465,794(

عقود إيجار العقارات( 2

ابرمــت الشــركة عــدد مــن عقــود اإليجــار بصفتهــا مؤجــر وهــي عبــارة عــن أرا�ســي وعقــارات تقــوم باســتثمارها وتأجيرهــا للغيــر وتتــراوح مــدة العقــود بيــن 10 و15 ســنة. كذلــك أبرمــت 
الشــركة عــدد مــن العقــود بصفتهــا مســتأجر وهــي عبــارة عــن معــارض ومحــال تجاريــة فــي مختلــف مناطــق اململكــة ملمارســة نشــاطها مــن خاللهــا. وفيمــا يلــي نبــذة عــن عقــود اإليجــار:

الجدول رقم)55(: تفاصيل العقارات املؤجرة من قبل الشركة

تاريخ العقدموقع العقاراملستأجر#
مبلغ 

اإليجار
مدة 

اإليجار
مالحظات

1
شركة املطاعم األهلية 

)أمريكانا(

شارع األمير فيصل بن 
تركي بن عبدالعزيز -حي 

الضباب – الرياض

1432/08/30هـ 
)املوافق 

2011/08/01م(
-10 سنوات200,000

2
مؤسسة عبدهللا العجالن 

للمقاوالت
الدمام

 1430/07/01
هـ )املوافق 

2009/06/24م(
15 سنة100,000

األرض مملوكة للمؤسسة العامة للخطوط 
الحديدية وقامت الشركة السعودية 

لألسماك بتأجير جزء منها بالباطن بعد 
موافقة املالك

3

عبدالعزيز محمد ابراهيم 
العجالن

طريق أبو عريش- جازان
 1433/02/23

هـ )املوافق 
2012/01/17م(

-10سنوات200,000

4
الدمام محمود بستان العنزي

 1425/05/13
هـ )املوافق 

2004/07/01م(
15 سنة55,000

قــام محمــود بســتان العنــزي باســتئجار املوقــع 
اســتأجر  الــذي  طرابزونــي  حمــزة  إبراهيــم  مــن 
املوقــع مــن الشــركة الســعودية لألســماك، تــم 
لألســماك  الســعودية  الشــركة  بيــن  االتفــاق 
املوقــع  علــى  مبنــى  بإقامــة  املســتأجر  يقــوم  أن 
بتســليم  يقــوم  أن  علــى  بعائداتهــا  واالنتفــاع 
فــي نهايــة مــدة العقــد – العقــد  املوقــع للمالــك 
مجــدد وتــم االطــالع علــى إيصــال الســداد الــذي 

2019/10/02م. بتاريــخ  تــم 

 املصدر: الشركة
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الجدول رقم)56(: تفاصيل العقارات املستأجرة من الشركة

مبلغ تاريخ العقدموقع العقاراملؤجر#
اإليجار 

مالحظاتمدة العقد

منطقة الوسطى

1
خالد عبدهللا علي 

الجميعه

حي الخزامى –

الخرج

1440/10/21هـ

)املوافق 2019/06/24م(
5 سنوات110,000

 )العين املؤجرة: معرض 
ً
ال يجدد تلقائيا

يستخدم لنشاط تجاري(

2
ناصر إبراهيم 

الرشودي
شارع الحسن بن علي 

– حي الروضة

1431/11/16هـ

)املوافق 2010/10/24م(
15 سنة110,000

 ملدة أو مدد مساوية )العين 
ً
يجدد تلقائيا

املؤجرة: محل تجاري(

3
سعد بن محمد بن 

صالح 
شارع التخص�سي – 

حي العليا الرياض

1440/06/10هـ

)املوافق 2019/02/15م(
3 سنوات150,000

 ملدة أو مدد مماثلة 
ً
يجدد العقد تلقائيا

)العين املؤجرة: محل تجاري(

4
الشركة السعودية 

املوحدة للكهرباء
شارع جرير

1411/03/11هـ

)املوافق1990/10/01م(
10 سنوات100,000

 )العين املؤجرة: معرض 
ً
ال يجدد تلقائيا

يستخدم لنشاط تجاري(. وفق خطاب 
الشركة السعودية للكهرباء رقم 

)10/985/3630(. بتاريخ2010/07/28م 
تبين أنه تم تجديد العقد ملدة مماثلة تبدأ 
من 2010/01/11م وأن القيمة اإليجارية 

.
ً
أصبحت 50,000 ريال سنويا

شركة الرياض 5
للتعمير

سوق عتيقة 
املركزي/الرياض

1438/04/01هـ

)املوافق 2016/12/30م(
149,000

ثمانية 
أشهر

يبــدأ العقــد الجديــد بتاريــخ 1439/01/01هـ 
وبمبلــغ  اإليجاريــة  الفتـــرة  بنفــس  محــددة 

167,670ريــال قــدره 

 ملدة أو مدد مماثلة
ً
العقد يجدد تلقائيا

)العين املؤجرة: محالت تجارية(

6
عبدهللا مناحي 

سلطان السبيعي
حي غرناطة- الرياض

1433/05/09هـ

)املوافق 2012/04/01م(
-10 سنوات85,000

7
سليمان حمد 

اليحياء

طريق امللك 
عبدالعزيز – حي 
الصفراء – بريدة

1440/07/05هـ

)املوافق 2019/03/11م(
5 سنوات75,000

وتــم  بببريــدة  الرائــد  لنــادي  مملوكــة  األرض 
اســتئجارها مــن قبــل ســليمان اليحيــاء الــذي 
يمتلــك حــق تأجيرهــا للغيــر. ال يجــدد العقــد 

 وينبغــي توقيــع عقــد جديــد.
ً
تلقائيــا

)العين املؤجرة: صاالت تجارية(

8
تركي زين ضاوي 

املطيري
شارع زامل السليم – 
حي الفاخرية - عنيزة

1440/06/02هـ

)املوافق 2019/02/07م(
5 سنوات70,000

 وينبغي توقيع عقد جديد.
ً
ال يجدد تلقائيا

)العين املؤجرة: صاالت تجارية(

9
مرشود ابراهيم 

محمد الرميح
حي ظهرة البديعة 

1432/04/27هـ

)املوافق 2012/03/01م(
5 سنوات80,000

يفيــد  املحكمــة  مــن  بحكــم  تزويدنــا  تــم 
باســتمرارية عقــد التأجيــر بيــن الطرفيــن )تــم 

)
ً
تلقائيــا تجديــده 

)العين املؤجرة: معرض(

10
امانة مدينة الرياض 

– اإلدارة العامة 
لألرا�سي واملمتلكات

سوق الشمال – حي 
املروج – الرياض

1440/11/13هـ

)املوافق 2019/07/16م(
سنة26,439

 ملدة أو مدد مماثلة
ً
يجدد تلقائيا

)العين املؤجرة: محالت تجارية(

11
شركة العثيم 

التجارية
حي الشفاء- الرياض

1439/11/13هـ

)املوافق 2018/07/26م(
سنة90,000

)العين املؤجرة: محالت تجارية( – العالقة 
مستمرة بموجب إيصال السداد والذي تم 

بتاريخ 2019/05/23م

12
عبدهللا أحمد 

عبدهللا الخضيري
حي امللقا - الرياض

1440/04/01هـ

)املوافق 2018/12/08م(
5 سنوات130,000

يجدد العقد تلقائيا وفي حالة رغبة الشركة 
باإلنهاء يجب إخطار املؤجر برغبته 

باإلنهاء قبل شهر من انتهاء املدة.

13
مكتب أحمد البدر 

للعقارات
حي املروج - الرياض

1439/03/01هـ

)املوافق 2017/11/19م(
سنة20,300

ً
يجدد تلقائيا

مســتمرة  -العالقــة  ســكن(  املؤجــرة:  )العيــن 
ســداد إيصــال  بموجــب 
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املنطقة الغربية

14

خالد محمد صالح 
الخرجي

شارع حمد الجاسر- 
حي الروضة – جدة

1434/01/24هـ

5 سنوات180,000)املوافق 2012/12/08م(

تجديــد  تــم  1440/02/09هـــ  بتاريــخ 
لتصبــح  اإليجــار  لقيمــة  وبتخفيــض  العقــد 
ملــدة  العقــد   ويجــدد 

ً
ريــال ســنويا  180,000

)العيــن  الطرفيــن.  باتفــاق  مســاوية  مــدد  أو 
محــالت( املؤجــرة: 

15
مؤسسة أحمد 

سعيد مصبح 
التجارية

شارع األجواد – حي 
املنار- جدة

1437/11/21هـ

)املوافق 2016/08/24م(
150,000

 ملدة أو مدد مماثلة.5 سنوت
ً
يجدد العقد تلقائيا

)العين املؤجرة: محالت(

16

علي عبدهللا 
عبدالرحمن الدائم

1422/12/30هـشارع حراء- جدة

192,000)املوافق 2002/03/14م(

 ملدة أو مدد مساوية.7 سنوات
ً
يجدد العقد تلقائيا

االطــالع  تــم  محــالت(.  املؤجــرة:  )العيــن 
بتاريــخ  تــم  والــذي  الســداد  إيصــال  علــى 

2م 0 1 9 /0 7 /1 8

17
عبدالعزيز مبارك 

باصلوح
شارع الستين – حي 

البوادي- جدة
1440/06/20هـ

)املوافق 2019/02/25م(
100,000

 ملدة أو مدد مساوية.5 سنوات
ً
يجدد العقد تلقائيا

)العين املؤجرة: محل أسماك( 

املنطقة الشرقية

18
محمود خليل 

الشريف
الشارع األول – 

الدمام
1430/01/04هـ

)املوافق 2009/01/01م(
120,000

بتاريــخ سنة تلقائًيــا.  العقــد  يجــدد 
القيمــة  تعديــل  تــم  2019/02/14م 
ريــال  120,000 لتصبــح  اإليجاريــة 

19
فالح مطلق مشعل 

املطيري
حي الجامعة – 

الظهران
1435/02/29هـ

)املوافق 2014/01/01م(
70,000

 ملدة أو مدد مساوية. سنة
ً
يجدد العقد تلقائيا

)العين املؤجرة: معرض(

املنطقة الجنوبية

20

وزارة الزراعة –

إدارة األرا�سي 
والحجج الزراعية

شمال عمق على 
طريق مكة املكرمة 

-عمق- جازان

1424/09/11هـ

13,328)املوافق 2003/11/05م(

العقــار 20 سنة اســتثمار  هــو  العقــد  مــن  الغــرض 
مشــروع  إلقامــة  الشــركة  قبــل  مــن  املؤجــر 
البحــر  ســاحل  علــى  مائيــة  أحيــاء  اســتزراع 
األحمــر بمنطقــة عســير يجــدد ملــدة أو مــدد 

الطرفيــن بموافقــة  مماثلــة 

21

أمانة منطقة 
جازان- إدارة تنمية 

جازاناالستثمارات

1433/12/25هـ

186,305)املوافق 2012/11/10م(

العقــار 20 سنة اســتثمار  هــو  العقــد  مــن  الغــرض 
مقــر  ليكــون  الشــركة  قبــل  مــن  املؤجــر 
هــذا  لغيــر  اســتخدامه  يجــوز  وال  للشــركة 

. لغــرض ا

22

وزارة البيئة واملياه 
والزراعة

1439/05/21هـعسير

750,000)املوافق 2018/02/07م(

مبــرم 8 سنوات ســابق  إيجــار  لعقــد  تمديــد  العقــد 
روبيــان. اســتزراع  ملشــروع  الســتخدامه 

)العين املؤجرة: قطعة أرض( 

املصدر: الشركة

  القروض والتسهيالت االئتمانية:  10-8-3

	:فيما يلي نبذة حول اتفاقيات التسهيالت والقروض التي حصلت عليها الشركة والتي ما زالت قائمة كما بتاريخ نشر هذه النشرة

الجدول رقم)57(: تفاصيل القروض والتسهيالت االئتمانية 

التفصيلالجهة املقرضة#

البنك السعودي الفرن�سي1

 التســهيالت االئتمانيــة بقيمــة )120,000,000( ريــال مئــة وعشــرون مليــون ريــال وذلــك لتمويــل أعمــال رأس املــال وتســدد 
 
ً
بتاريــخ )2025/07/01م(. علمــا اخــر قســط  ويكــون  ريــال   )5,714,285.72( القســط  قيمــة  ربــع ســنوية  علــى دفعــات 

أن هــذا القــرض علــى شــكل قــرض طويــل اآلجــل وهــذه التســهيالت مضمونــة بســند ألمــر بقيمــة )130,000,000( ريــال 
وخطابــات ضمــان مــن صنــدوق االســتثمارات العامــة. 

صندوق التنمية الزراعي2

بتاريــخ 1430/11/21هـــ )املوافــق 2009/11/09م( أبرمــت الشــركة اتفاقيــة قــرض مــع لتمويــل مشــروع تربيــة وزراعــة 
بتاريــخ 2011/10/19م ونتيجــة  القــرض  بــدون فوائــد علــى أن يســدد  ريــال  الروبيــان قيمتــه اإلجماليــة )7,085,821( 
لعــدم الســداد تقدمــت الشــركة بتاريــخ 2016/04/12م بطلــب إعــادة جدولــة رصيــد القــرض البالــغ )10,010,880( كمــا 
فــي 2016/12/31م وقــد تمــت املوافقــة علــى إعــادة جدولــة القــرض علــى )9( تســعة أقســاط ســنوية بقيمــة )500,000( 
ريــال ألول ثالثــة أقســاط والتــي تبــدأ مــن نوفمبــر 2017م و )1,418,480( ريــال لألقســاط الســتة التاليــة والتــي تنتهــي 

2025/11/01م. وهــذا القــرض مضمــون برهــن قطعتــي أرض فــي الخبــر والقطيــف بقيمــة )12,867,838( ريــال.

صندوق التنمية الصناعية3
بتاريــخ 2017/04/10م أبرمــت الشــركة اتفاقيــة مــع الصنــدوق للحصــول علــى قــرض لتكملــة مصنــع الشــركة إلنتــاج 
أعــالف األســماك والروبيــان قيمتــه )42,800,000( ريــال اثنــان واربعــون مليــون وثمانمائــة ألــف ريــال. ولــم يتــم اســتخدام 

القــرض حتــى تاريخــه.
املصدر: الشركة
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	 كــر أعــاله، ال يوجــد لــدى الشــركة أي قــروض أو تســهيالت بنكيــة ولــم تبــرم أي اتفاقيــات مــن نــوع اإليجــار التمويلــي مــع أي مــن البنــوك الســعودية
ُ
باســتثناء مــا ذ

وغير الســعودية. 

	 مــن أي نــوع ألعضــاء مجلــس إدارتهــا وأنهــا لــم تقــدم أي ضمانــات ألي قــروض ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو موظفيهــا 
ً
 نقديــا

ً
كمــا تؤكــد الشــركة بأنهــا لــم تقــدم قرضــا

مــع الغيــر، ولــم تفتــح أي اعتمــادات بنكيــة. كمــا ان الشــركة لــم تمنــح قروضــا ألي مــن املوظفيــن باســتثناء الدفعــات املقدمــة علــى الراتــب والتــي تحتســب مــن 
بــدل الســكن و/أو النقــل بحســب عقــد العمــل. 

  العقود والتعامالت املتعلقة باملوردين 10-8-4

أفادت الشركة بأنه ليس لديها عقود طويلة اآلجل أو اتفاق مكتوب مع أي من املوردين حيث يتم التعامل معهم من خالل أوامر شراء.

التقا�شي 10-9

تعرضــت الشــركة لبعــض الدعــاوى التــي نشــأت فــي ســياق ممارســة نشــاطها خاصــة مــع بعــض عمالئهــا والعامليــن لديهــا حيــث يوجــد دعــاوى مقامــة مــن الشــركة ضــد الغيــر بصفتهــا 
مدعــي وقــد بلــغ مجمــوع قيمتهــا )171,436( ريــال ودعــاوى أخــرى مقامــة مــن الغيــر ضــد الشــركة بصفتهــا مدعــى عليهــا وقــد بلــغ اجمالــي قيمتهــا )2,717,449( ريــال، وإن جميــع 
 فــي أي دعــوى قضائيــة أو 

ً
هــذه الدعــاوى ال زالــت قيــد النظــر. وباســتثناء هــذه الدعــاوى، يؤكــد مجلــس إدارة الشــركة بــأن الشــركة كمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة ليســت طرفــا

 علــى أعمــال الشــركة أو وضعهــا املالــي. وفيمــا يلــي نبــذة 
ً
مطالبــة أو تحكيــم أو إجــراءات إداريــة مجتمعــة أو منفــردة قائمــة أو مــن املحتمــل إقامتهــا، مــن شــأنها أن تؤثــر جوهريــا

حــول التقا�ســي التــي مــا زالــت قائمــة وفــق تقريــر محامــي الشــركة:

الجدول رقم)58(: الدعاوى التي اقامتها الشركة بصفتها مدعية

الجهةاملدعى عليهاملدعيم
رقم 

الدعوى
املطلوبقيمة املطالبةحالة الدعوى

1

الشركة 
السعودية 

لألسماك

شركة نور 
البوادر

املحكمة 
التجارية 

بالدمام الدائرة 
األولى

3153

تم حضور 
الجلسة بتاريخ 

1440/06/09هـ 
)املوافق 

2019/02/14م( 
وأصدر فضيلة 
القا�سي ناظر 
الدعوى حكم 
بإلزام املدعى 

عليها بسداد مبلغ 
املطالبة

171,436 ريال

سيتم مراجعة املحكمة 
التجارية بالدمام الستالم 

الحكم لتقديم طلب 
تمهيدا لتنفيذ الحكم

ملخص للقضية تطالب الشركة املدعى عليه بمبلغ 171,436 ريال بموجب اتفاقية االمتياز املبرمة مع املدعى عليهملخص للقضية

بعد استالم الحكم سيتم تقديم طلب الكتروني إلى محكمة التنفيذ بالدمام لتنفيذ الحكم.مالحظة

2
الشركة 

السعودية 
لألسماك

مؤسسة زمام للمقاوالت املعمارية

املحكمة 
التجارية 
بالرياض 
الدائرة 

السادسة

2312

تم حضور 
الجلسة 

األولى بتاريخ 
 1440/06/14

هـ )املوافق 
2019/02/19م( 

وتقديم الئحة 
دعوى

ال 
يوجد

حضور الجلسة 
الثانية بتاريخ 

1440/08/10هـ )املوافق 
2019/04/15م(،واستالم 
مذكرة رد املدعى عليه وقد 
تم تسليم املذكرة الجوابية 

املقدمة من الشركة 
واستالم املذكرة الجوابية 

الثالثة من املدعى عليه 
وجاري العمل للرد على ما 
ورد في املذكرة الجوابية 
وتم تأجيل الجلسة إلى 
تاريخ1441/06/23ه 

)املوافق 2020/02/17م(

ملخص للقضية
تم التعاقد بين الطرفين على أن ين�سئ املدعى عليه مبنى ليتمكن الطرف األول من االنتفاع به وبعد االنتهاء من املبنى وبعد تسليمه 

بفتـرة حدثت تصدعات وتشققات وهبوط في املبنى محل اإلنشاء وعليه يطلب املدعي إلزام املدعى عليه بإعادة بناء املبنى مرة أخرى.

 اليوجدمالحظة

املصدر: الشركة
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الجدول رقم)59(: الدعاوى املقامة ضد الشركة كمدعى عليها

حالة الدعوىرقم الدعوىالجهةاملدعى عليهاملدعيم
قيمة 

املطالبة
املطلوب

1

موظف 
سابق

الشركة 

الهيئة 
االبتدائية 

لتسوية 
املنازعات 
العمالية 
بالدمام 

الدائرة الرابعة

60910

تم حضور الجلسة األخيرة

بتاريخ 26 / 06 / 1440 ه 
)املوافق 2019/03/03م( 
ولم يحضر املدعي أو من 
ينوب عنه بوكالة شرعية

40,982 ريال

تم شطب الدعوى للمرة األولى وفي 
حالة تم تقديم طلب إعادة نظر 

الدعوى من قبل املدعي سيتم إبالغ 
الشركة عن طريق الهيئة االبتدائية 

في الدمام

ملخص 
للقضية

املدعي يطالب الشركة بمستحقات نهاية الخدمة واألجور الغير مدفوعة ومكافأة عن ملف التأمين الطبي باإلضافة إلى باقي الطلبات، وباالطالع على 
املستندات وافادة الشركة فاملوظف ال يستحق سوى مكافأة نهاية الخدمة بعد خصم املبالغ املستحقة عليه.

مالحظة
في جلسة 10 / 03 / 1440 ه تم الدفع بعدم اختصاص الهيئة لكون محل عمل املدعي كان بمدينة الرياض االبتدائية بالدمام بنظر الدعوى 

نظرا، وعليه فإنه من املتوقع أن يقوم املدعي بتقديم طلب إلى الهيئة االبتدائية لتسوية الخالفات العمالية بالرياض وانتهت القضية بعدم 
حضور املدعي وشطبت القضية من املحكمة 

2

موظف 
سابق

الشركة

الهيئة 
االبتدائية 

لتسوية 
املنازعات 
العمالية 
بالدمام 

الدائرة الرابعة

57733

تم رفع الدعوى للحكم في 
الجلسة األخيرة املنعقدة 
بتاريخ 1439/11/06هـ 

)املوافق 2018/07/19م(

21,000 ريال
مراجعة الدائرة للحصول على 
 إلعداد 

ً
القرار االبتدائي تمهيدا

صحيفة استئناف

ملخص 
للقضية

 لوجود ملف القضية بقسم 
ً
معاودة مراجعة مكتب العمل بالدمام خالل 1440/06/26 هـ )2019/03/03م(لم نتمكن من االطالع على امللف نظرا

الطباعة

بعد طباعة الحكم واستالمه واالطالع على منطوقه وأسبابه سوق نقوم بتقديم طعن باالستئناف عليه إن كان لذلك مقت�سىمالحظة

3

املؤسسة 
العامة 
للموانئ

الشركة 
املحكمة اإلدارية 

بالدمام 
1627

تم التقدم بطلب التماس 
إعادة نظر الدعوى في 

2018/12/19م 

 1,988,712
ريال

بتاريخ 1439/03/23ه )املوافق 
2017/12/11م( صدر حكم 

من الدائرة اإلدارية األولى 
باملحكمة اإلدارية بالدمام ألزمت 

بموجبه الشركة بدفع قيمة 
املبلغ املطالب به من قبل املدعي. 
وبتاريخ 1439/10/26ه )املوافق 
2018/07/10م( تقدمت الشركة 

بطلب التماس إعادة النظر بالحكم 
الصادر ضدها امام الدائرة 

اإلدارية الثانية بمحكمة االستئناف 
اإلدارية باملنطقة الشرقية وبتاريخ 

1440/12/25ه )2019/08/26م( 
صدر حكم املحكمة املذكورة بعدم 

قبول طلب إعادة النظر.

ملخص 
للقضية

تقدم املدعي باملطالبة بقيمة إيجار رصيف ميناء جيزان للفتـرة ما بين 1418/09/03هـ )املوافق 1998/01/02م(. إلى1421/05/25 هـ )املوافق 
2000/08/25م(وترى الشركة أن األرصفة بميناء جيزان هي منحة من الدولة وأن املدعي ال حق له باملطالبة بهذا املبلغ.

 اليوجد مالحظة

4

شركة 
الهاجري 
للتجارة 

واملقاوالت

الشركة 

املحكمة 
التجارية 

بالدمام الدائرة 
العاشرة

497

صد ر حكم نهائي في 
القضية بانقضاء الدعوى 

حيث تبين وجود صلح 
قائم وتم الوفاء بقيمة 

الصلح أثناء الجلسة

تم استالم الحكم 97,745 ريال

ملخص 
للقضية

تقدم املدعي بإلزام الشركة بسداد مبلغ 97,745 ريال سعودي قيمة تعامالت سابقة في املقاوالت والتجارة مقابل مبلغ وتم االتفاق على تسوية النزاع 
صلحا 87,970 ريال سعودي 

اليوجدمالحظة
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حالة الدعوىرقم الدعوىالجهةاملدعى عليهاملدعيم
قيمة 

املطالبة
املطلوب

5

موظف 
سابق

الشركة 
املحكمة التجارية 
بالدمام الدائرة 

الثالثة والعشرون
2282

تم حضور الجلسة بتاريخ 
1440/06/23هـ )املوافق 
2019/02/28م( وتقديم 

مذكرة رد

169,435 ريال 

حضور الجلسة القادمة بتاريخ 
1440/09/11 هـ )املوافق 

2019/05/16م( واستالم مذكرة رد من 
املدعي، هذا وقد صدر حكم ابتدائي 

ُيلزم الشركة بدفع مبلغ )30,771( ريال 
سعودي إلى املدعي باإلضافة إلى القيمة 
املتبقية من عقد االستشارات القانونية 

 أنه لم يتم 
ً
املوقع بين الطرفين. علما

تنفيذ الحكم حتى تاريخ هذه النشرة.

ملخص 
للقضية

يطالب املدعي بمبالغ مجموعها 175,206 ريال سعودي أتعاب مستحقة بموجب عقد االستشارات املبرم معه، وباالطالع على املستندات واملناقشة في 
القضية اتضح لنا أن املدعي مستحق ملبلغ 25,000ريال سعودي فقط

اليوجدمالحظة

6

موظف 
سابق

الشركة 
املحكمة التجارية 

بالرياض
2312

تم حضور الجلسة األولى 
بتاريخ 1440/03/14 هـ 

)املوافق 2018/11/22م( 
ولم يتبين حضور املدعي 

فتم شطب الدعوى

-اليوجد

ملخص 
للقضية

لم يحضر املدعي للجلسة، فطلبنا من الدائرة شطب الدعوى وتم املوافقة على الطلب وشطبت الدعوى للمرة األولى

تم شطب القضية للمرة األولى مما يعني أن للمدعي حق إعادة فتح الدعوى مرة أخرى وسيتم املتابعة للتحقق في حال تم إعادة فتح الدعوى.مالحظة

7

مؤسسة 
علي حسن 

كفير
الشركة 

املحكمة التجارية 
بالرياض

5606

تم حضور الجلسة األولى 
بتاريخ 1440/03/27هـ 

)املوافق 2018/12/05م(
ولم يتبين حضور املدعي 

فتم شطب الدعوى

-ال يوجد

ملخص 
للقضية

لم يحضر املدعي للجلسة، فطلبنا من الدائرة شطب الدعوى وتم املوافقة على الطب وشطبت الدعوى للمرة األولى

تم شطب القضية للمرة األولى مما يعني أن للمدعي حق إعادة فتح الدعوى مرة أخرى وسيتم املتابعة للتحقق في حال تم إعادة فتح الدعوى.مالحظة

8

شركة 
الوفاق 
لتأجير 

السيارات

الشركة

املحكمة التجارية 
بالرياض لدى 
الدائرة الثالثة 

عشر

3621

تم حضور الجلسة بتاريخ 
1440/06/15 هـ )املوافق 

2019/02/20م( وتم 
تقديم مذكرة رد وطلب 

املدعي مهلة للرد على 
املذكرة املقدمة

وعليه تم إمهاله إلحضار 
الرد

الجلسة القادمة

142,153ريال 

حضور الجلسة القادمة بتاريخ 
1440/07/27 هـ )املوافق 

2019/04/03م(واستالم الئحة الدائرة 
وقد صدر حكم نهائي لصالح الشركة 

برفض الدعوى.

ملخص 
للقضية

تم رفع دعوى بأتعاب محاماة حيث أن املدعي قد قام بتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 1/6348/ق لعام 1438 هـ والذي تم الحكم فيها بإلزام 
املدعى عليه بسداد مبلغ وقدره 949,689.38 ريال سعودي

ال يوجدمالحظة

9

شركة دار 
املعدات 
الطبية

الشركة 
املحكمة التجارية 

بالرياض
5586

تم رفع الدعوى من 
قبل املدعي بتاريخ 

1440/04/17 هـ )املوافق 
2018/12/24م( ولم يتم 

تحديد موعد للجلسة 

-غير محدد

ملخص 
للقضية

تم رفع الدعوى من قبل املدعي بتاريخ 1440/04/17هـ )املوافق 2018/12/24م( ولم يتم تحديد موعد للجلسة

لم يتم تحويل هذه املعاملة إلى أي من الدوائر القضائية لدى املحكمة التجارية.مالحظة

املصدر: الشركة
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الجدول رقم)60(: طلبات التنفيذ

حالو السداد والتنفيذتاريخ االستحقاقمبلغ السندالجهةرقم طلب النفيذطالب التنفيذم

1
وكالة الرياض 

للسفر و السياحة
3900756314

محكمة التنفيذ 
بالرياض

غير محدد278,422ريال 

تم مراجعة محكمة التنفيذ 
وتقديم إثباتات السداد 

وتحديث حالة الطلب إلى 
منتهي

املصدر: الشركة

العالمات التجارية 10-10

باللحــوم  لــدى وزارة التجــارة )إدارة العالمــات التجاريــة( تحــت الفئــة )29( وهــي إحــدى فئــات العالمــات التجاريــة والتــي تختــص  تــم تســجيلها  لــدى الشــركة عالمــة تجاريــة 
واألســماك حيــث تغطــي منتجــات ســمك االنشــوفة وشــرائح ســمك طريــة )فيليــه( منتجــات غذائيــة معــدة مــن الســمك وســمك غيــر حــي وســمك محفــوظ وســمك مملــح وســمك 
معلــب وســمك تونــا، وســيمكن ذلــك الشــركة مــن وضــع اســمها وشــعارها علــى الواجهــة الخارجيــة للمبنــى أو املكاتــب أو املحــالت التجاريــة التــي تشــغلها الشــركة كونهــا قامــت 

 لنظــام العالمــات التجاريــة. 
ً
بتســجيل العالمــة التجاريــة ومنحهــا الحمايــة القانونيــة الالزمــة وفقــا

كما ويجدر اإلشارة بأن ليس لدى الشركة أي أصول غير ملموسة فيما عدا عالماتها التجارية كما في تاريخ نشر هذه النشرة.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل العالمة التجارية الخاصة بالشركة:

الجدول رقم)61(: العالمة التجارية

نهاية الحمايةبداية الحمايةتاريخ التسجيلالشركة املالكةرقم الشهادةشكل العالمة

1436002433
الشركة السعودية 

لألسماك

1436/05/18هـ

)املوافق 2015/03/09م(

1436/02/03هـ 
)املوافق2014/11/25م(

1446/02/02هـ

)املوافق 2024/08/06م(

املصدر: الشركة

التأمين 10-11

لــدى الشــركة وثيقــة تأميــن صحــي ملوظفيهــا وأســرهم مبرمــة مــع شــركة بوبــا وهــي شــركة مرخــص لهــا للعمــل فــي اململكــة وذلــك بموجــب وثيقــة الضمــان الصحــي رقــم )466053300( 
غطــي هــذه الوثيقــة الرعايــة الصحيــة مــن خــالل شــبكة مقدمــي الخدمــة املعينيــن مــن ِقبــل الشــركة 

ُ
وتاريــخ 2019/10/23م ومدتهــا ســنة واحــدة وتنتهــي بتاريــخ 2020/10/22م. ت

وبشــرط أن تكون الحالة مشــمولة بالتغطية التأمينية. 

كمــا يوجــد لــدى الشــركة وثيقــة تاميــن خاصــة بالســيارات التــي تملكهــا مبرمــة مــع شــركة الــدرع العربــي للتأميــن وهــي شــركة مرخــص لهــا للعمــل فــي اململكــة وذلــك بموجــب الوثيقــة 
رقــم )DYR/CP/V/9102/937588/P( وتاريخهــا 2019/12/10م صالحــة حتــى تاريــخ 2020/12/10م وتغطــي جميــع املركبــات التــي تملكــه الشــركة وعددهــا )35( مركبــة ونــوع 

التغطيــة )تأميــن الســيارات الشــامل – تجــاري(.

كذلــك يوجــد وثيقــة تأميــن مــع شــركة أكســا للتأميــن التعاونــي خاصــة بالتغطيــة املفتوحــة )كارجــو بلــس/Marine Cargo Plus( للنقــل البحــري وقــد تــم توقيــع هــذه الوثيقــة بتاريــخ 
2019/01/17م وتنتهي بتاريخ 2020/01/16م.

لــم توفــر الشــركة وثيقــة تأميــن ضــد املخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا مكاتــب الشــركة ومنشــآتها الصناعيــة ومســتودعاتها ومزارعهــا ومحالتهــا التجاريــة ولــم تؤمــن حمايــة أفضــل 
لهــا وملحتوياتهــا مــن األخطــار أو األضــرار التــي قــد تنتــج عــن أخطــار الحريــق أو الســطو أو الكــوارث الطبيعيــة، أو تلــك الناتجــة عــن طفــح أو انفجــار خزانــات أو أجهــزة أو أنابيــب 

امليــاه الــخ. 

املعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم 10-12

فيما يلي ملخص ألبرز املعلومات التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم حقوق األولوية والتي صدرت بتاريخ 2011/09/14م: 

أ رأس مال الشركة: 	.

o  بتاريــخ 1438/07/22هـــ )املوافــق 2017/04/09م( وافقــت الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( للمســاهمين علــى تخفيــض رأس املــال مــن خمســمائة وخمســة
وثالثــون مليــون وخمســمائة وســبعة وثالثيــن ألــف )535,537,000( ريــال إلــى مائتــان مليــون )200,000,000( ريــال وبالتالــي تخفيــض عــدد أســهم الشــركة 
مــن ثالثــة وخمســون مليــون وخمســمائة وســبعة وثالثــون ألــف وخمســمائة )53,537,500( ســهم إلــى عشــرين مليــون )20,000,000( ســهم وذلــك بإلغــاء 
ثالثــة وثالثــون مليــون وخمســمائة وســبعة وثالثــون وخمســمائة )33,537,500( ســهم، بنســبة تخفيــض مقدارهــا )62.64%( وبمعــدل تخفيــض )6( ســتة 
أســهم لــكل )10( عشــرة أســهم. ويعــود الســبب الرئي�ســي للتوصيــة بتخفيــض رأس املــال إلــى إعــادة هيكلــة راس املــال إلطفــاء الخســائر املتراكمــة علــى الشــركة. 

o  مليــون مائتــان  مــن  املــال  رأس  تخفيــض  علــى  للمســاهمين  العاديــة(  )غيــر  العامــة  الجمعيــة  وافقــت  2018/12/26م(  )املوافــق  1440/04/19هـــ  بتاريــخ 
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مليــون  عشــرين  مــن  الشــركة  أســهم  عــدد  تخفيــض  وبالتالــي  ريــال   )101,100,000( ألــف  ومائــة  مليــون  وواحــد  مائــة  إلــى  ريــال   )200,000,000(
)20,000,000( ســهم إلــى عشــرة مليــون ومائــة وعشــرة ألــف )10,110,000( ســهم وذلــك بإلغــاء تســعة مليــون وثمانمائــة وتســعون ألــف )9,890,000( 
ســهم، بنســبة تخفيــض مقدارهــا )49.45%( وبمعــدل تخفيــض )1( واحــد ســهم لــكل )2.0222( ســهم. و يعــود الســبب الرئي�ســي للتوصيــة بتخفيــض رأس 

املــال إلــى إعــادة هيكلــة راس املــال إلطفــاء الخســائر املتراكمــة علــى الشــركة.

الهيــكل التنظيمــي: تــم تعديلــه بتاريــخ 2018/06/06م وإلغــاء بعــض املناصــب )كمــدراء املناطــق( وإضافــة وظائــف جديــدة )كالشــؤون القانونيــة وعالقــات 	.أ
املســاهمين وااللتــزام( ليصبــح وفــق مــا هــو مبيــن فــي هــذه النشــرة.

 مع نظام الشركات الجديد.	.أ
ً
النظام األسا�سي: تم تعديل النظام األسا�سي وتحديثه تماشيا

القوائم املالية: تم تعديل طريقة إعدادها لتصبح وفق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية.	.أ

اإلدارة العليا: إجراء بعض التعديالت أهمها تعيين رئيس تنفيذي جديد.	.أ

الخسائر املتراكمة: زيادة الخسائر املتراكمة.	.أ

قيمة األصول: تم فحص القيم الدفترية للممتلكات، املصنع واملعدات وتبين أن املوجودات تعاني من خسارة انخفاض في قيمتها.	.أ

املقــر الرئي�ســي: بتاريــخ 2018/12/26م وافقــت الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( للشــركة علــى نقــل املركــز الرئي�ســي للشــركة مــن مدينــة الدمــام إلــى مدينــة 	.أ
الريــاض، وقــد تــم تحويــل الســجل التجــاري للشــركة الصــادر مــن الدمــام إلــى فــرع للشــركة ويحمــل الرقــم )2050010531( وتاريــخ 1401/05/09هـــ 
)املوافــق 1981/03/16م( وذلــك بعــد أخــذ موافقــة وزارة التجــارة علــى تعديــل املــادة املتعلقــة باملركــز الرئي�ســي مــن النظــام األسا�ســي واســتخراج 

شــهادة ســجل تجــاري.

اســتخدام متحصــالت طــرح أســهم حقــوق األولويــة عــام 2011م: حصلــت انحرافــات فــي االســتخدام الفعلــي للمتحصــالت بعــد أخــذ موافقــة الجمعيــة 	.أ
العامــة )غيــر العاديــة( بتاريــخ 1438/07/22هـــ )املوافــق 2017/04/19م( حيــث تمــت املوافقــة علــى التصويــت علــى تغييــر اوجــه الصــرف مــن مبالــغ 
متحصــالت االكتتــاب وقــد بلــغ إجمالــي متحصــالت االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة مبلــغ ثالثمائــة وخمســة وثالثــون مليــون وثالثمائــة وخمســة 
 ملتحصــالت اإلصــدار املبلــغ ثالثــة عشــر مليــون وثالثــة وخمســون ألــف وســبعمائة 

ً
وســبعون ألــف )335,375,000( ريــال واملتبقــي الرصيــد البنكــي حاليــا

وتســعة وتســعون )13,053,799( ريــال.

تــم 	.أ اللــذان   عــن الشــعارين الســابقين 
ً
بــدال الشــعار والعالمــة التجاريــة: قامــت الشــركة بتســجيل شــعارها الجديــد كعالمــة تجاريــة وبــدأت باســتخدامه 

باملحافظــة عليهمــا وتجديــد تســجيلهما:  أدنــاه( و ستســتمر  النمــوذج  )وفــق  الســعودية وبالخــارج  فــي  تســجيلهما 

الشعار 
الجديد

الشعارات القديمة
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إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق باملعلومات القانونية 10-13

إضافة إلى اإلقرارات األخرى املشار إليها في هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي: 

بأن اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في اململكة العربية السعوديةأ( 

 فيها. ب( 
ً
 أن ال يخّل اإلصدار بأٍيّ من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفا

أنه تم اإلفصاح عن جميع املعلومات القانونية الجوهرية املتعلقة بالشركة في نشرة اإلصدار. ج( 

قــة بالدعــاوى القضائيــة( والقســم رقــم ) 10-9( )التقا�ســي( مــن هــذه النشــرة فــإن الشــركة ليســت د( 
ّ
باســتثناء مــاورد فــي القســم رقــم ) 2-1-17( )املخاطــر املتعل

 فــي أعمــال الشــركة أو فــي وضعهــا املالــي. 
ً
خاضعــة ألّي دعــاوى أو إجــراءات قانونيــة قــد تؤثــر بمفردهــا أو بمجملهــا جوهريــا

 فــي أعمــال الشــركة أو فــي وضعهــا ه( 
ً
أن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة ليســوا خاضعيــن ألّي دعــاوى أو إجــراءات قانونيــة قــد تؤثــر بمفردهــا أو بمجملهــا جوهريــا

املالــي. 
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التعهد بتغطية االكتتاب 11
 وثمانمائــة وتســعون ألــف )29,890,000( 

ً
أبرمــت الشــركة ومتعهــد تغطيــة االكتتــاب )شــركة فالكــم للخدمــات املاليــة( اتفاقيــة تعهــد بتغطيــة اكتتــاب تســعة وعشــرون مليونــا

ســهم عــادي، بســعر )10( عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، تمثــل )100%( مــن أســهم حقــوق األولويــة املطروحــة لالكتتــاب )"اتفاقيــة التعهــد بتغطيــة االكتتــاب"(.

متعهد التغطية 11-1

شركة فالكم للخدمات املالية 
الرياض – حي الورود – شارع العليا

ص.ب 884 الرياض 11421
اململكة العربية السعودية      

هاتف: 8004298888 00966 
00966 11 فاكس: 2054827

IPO@falcom.com.sa :البريد اإللكتروني
www.falcom.com.sa :املوقع اإللكتروني

ملخص اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب 11-2

 لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب، فإنه:
ً
طبقا

خصــص ملتعهــد التغطيــة جميــع أســهم حقــوق األولويــة املتعهــد بتغطيتهــا فــي هــذا ( 1
ُ
صــدر وت

ُ
تتعهــد الشــركة ملتعهــد التغطيــة أنــه فــي تاريــخ التخصيــص ســوف ت

االكتتــاب، والتــي لــم يتــم االكتتــاب بهــا مــن قبــل املســاهمين املســتحقين كأســهم إضافيــة وذلــك بســعر االكتتــاب.
تعهــد بتغطيتهــا فــي هــذا االكتتــاب، والتــي لــم يتــم االكتتــاب ( 2

ُ
يتعهــد متعهــد تغطيــة االكتتــاب للشــركة بأنــه فــي تاريــخ التخصيــص، ســوف يقــوم بشــراء األســهم امل

بهــا مــن قبــل املســاهمين املســتحقين كأســهم إضافيــة وذلــك بســعر االكتتــاب.
يتقا�سى متعهد التغطية مقابل مادي محدد لقاء تعهده بالتغطية والذي سيتم دفعه من متحصالت االكتتاب.( 3
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اإلعفاءات  12
لم تقم الشركة بتقديم أي طلب إعفاء إلى هيئة السوق املالية فيما يتعلق بالطرح.
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املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه 13
تقدمــت الشــركة بطلــب لهيئــة الســوق املاليــة لتســجيل وطــرح األســهم الجديــدة وإلــى شــركة الســوق املاليــة الســعودية )تــداول( إلدراج األســهم الجديــدة وتــم الوفــاء بكافــة 

املتطلبــات بموجــب قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة وقواعــد اإلدراج.

 يجــب علــى جميــع املســاهمين املســتحقين وحملــة الحقــوق املكتســبة ومقدمــي العــروض قــراءة شــروط وتعليمــات االكتتــاب بعنايــة تامــة قبــل االكتتــاب اإللكترونــي أو تقديــم 
طلــب االكتتــاب مــن خــالل الوســيط أو تعبئــة نمــوذج الطــرح املتبقــي. حيــث يعتبــر تقديــم طلــب االكتتــاب أو توقيــع وتســليم نمــوذج الطــرح املتبقــي بمثابــة موافقــة وقبــول 

بالشــروط واألحــكام املذكــورة.

الطرح 13-1

 وتســعمائة ألــف )298,900,000( ريــال ســعودي، 
ً
يعتبــر الطــرح زيــادة فــي رأس مــال الشــركة عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة بقيمــة مائتــان وثمانيــة وتســعون مليونــا

 وثمانمائــة وتســعون ألــف )29,890,000( ســهم عــادي، بقيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، وســعر طــرح 
ً
مقســمة إلــى تســعة وعشــرون مليونــا

بقيمــة )10( عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية )األسهم الجديدة( 13-2

يتعيــن علــى املســاهمين املقيديــن والراغبيــن فــي االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة تقديــم طلــب االكتتــاب أثنــاء فتـــرة االكتتــاب عــن طريــق املحفظــة االســتثمارية فــي منصــات 
التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء، إضافــة إلــى إمكانيــة االكتتــاب مــن خــالل أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط وأميــن حفــظ األســهم فــي اململكــة خــالل 

فتـــرة االكتتــاب. وفــي حــال وجــود فتـــرة طــرح متبقيــة فيمكــن أيضــا خاللهــا تقديــم طلبــات اكتتــاب آليــة أســهم متبقيــة مــن قبــل املؤسســات االســتثمارية فقــط.

باملشاركة في االكتتاب فإن املكتتب يقر بما يلي:

	.املوافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم املوضحة في طلب االكتتاب
	.أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها وفهم مضمونها
	.املوافقة على النظام األسا�سي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه
	.أنه لم يسبق له التقدم لالكتتاب في نفس األسهم لهذا الطرح لدى الوسيط، وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حال تكرار طلب االكتتاب
	.قبوله األسهم املخصصة بموجب طلب االكتتاب، وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدار هذه

	.ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للوسيط

طلب االكتتاب 13-3

علــى الشــخص املســتحق الــذي يرغــب بممارســة كامــل حقــه واالكتتــاب فــي جميــع أســهم حقــوق األولويــة التــي يحــق لــه االكتتــاب فيهــا أن يقــوم باالكتتــاب عــن طريــق املحفظــة 
االســتثمارية فــي منصــات التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء أو مــن خــالل أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط وأميــن حفــظ األســهم.

 يحســب عــدد األســهم التــي يحــق للشــخص املســتحق االكتتــاب فيهــا بحســب عــدد حقــوق األولويــة التــي يملكهــا. أمــا مبلــغ االكتتــاب الــذي يتعيــن علــى املكتتــب دفعــه فيحســب 
بضــرب عــدد حقــوق األولويــة القائمــة التــي يملكهــا قبــل نهايــة فتـــرة االكتتــاب فــي )10( عشــرة ريــاالت ســعودية.

مرحلة التداول واالكتتاب وفتـرة الطرح املتبقي 13-4

يتعيــن علــى املســاهمين املســتحقين والراغبيــن فــي االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة تقديــم طلــب االكتتــاب أثنــاء فتـــرة االكتتــاب والتــي تبــدأ يــوم ••/••/1441هـــ ـ )املوافــق 
••/••/2020م(. )املوافــق  ••/••/1441هـــ  يــوم  وتنتهــي  ••/••/2020م( 

وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة املنعقــدة بتاريــخ ••/••/1441هـــ ـ )املوافــق ••/••/2020م( علــى قــرار مجلــس اإلدارة بزيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق إصــدار أســهم 
 وثمانمائــة وتســعون ألــف )29,890,000( ســهم عــادي لالكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة 

ً
حقــوق أولويــة. وبموجــب نشــرة اإلصــدار هــذه ســيتم طــرح تســعة وعشــرون مليونــا

والتــي تمثــل نســبة )%295.65( مــن رأس مــال الشــركة قبــل االكتتــاب وبســعر طــرح يبلــغ )10( عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، وبقيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــرة ريــاالت 
 وتســعمائة ألــف )298,900,000( ريــال ســعودي، وســيتم إصــدار األســهم الجديــدة 

ً
ســعودية للســهم الواحــد، وبقيمــة طــرح إجماليــة تبلــغ مائتــان وثمانيــة وتســعون مليونــا

بنســبة ســهم واحــد لــكل حــق مــن حقــوق األولويــة. وســيكون االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة املطروحــة للمســاهمين املقيديــن فــي ســجل املســاهمين فــي الشــركة فــي نهايــة ثانــي 
يــوم تــداول يلــي انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ ••/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م(، وللمســتحقين ممــن قامــوا بشــراء حقــوق األولويــة خــالل فتـــرة تــداول 

.
ً
حقــوق األولويــة، بمــن فيهــم املســاهمين املقيديــن الذيــن قامــوا بشــراء حقــوق أولويــة إضافيــة بجانــب الحقــوق التــي يملكونهــا أصــال

وفي حال عدم ممارســة حقوق األولوية الخاصة باألشــخاص املســتحقين بحلول نهاية فتـــرة االكتتاب، ســوف تطرح األســهم املتبقية )الناتجة عن عدم ممارســة تلك الحقوق 
أو بيعها من قبل األشــخاص املســتحقين وكســور األســهم( على املؤسســات االســتثمارية من خالل طرحها في فتـــرة الطرح املتبقي.

ســيكون بإمــكان املســاهمين املقيديــن تــداول حقــوق األولويــة التــي تــم إيداعهــا فــي املحافــظ عبــر شــركة الســوق املاليــة الســعودية )تــداول(. وتعتبــر هــذه الحقــوق حــق مكتســب 
لجميــع املســاهمين املقيديــن فــي ســجالت الشــركة نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس املــال. ويعطــي كل حــق لحاملــه أحقيــة 
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ممارســة االكتتــاب بســهم واحــد جديــد، وذلــك بســعر الطــرح. وســيتم إيــداع حقــوق األولويــة بعــد انعقــاد الجمعيــة. وســتظهر الحقــوق فــي محافــظ املســاهمين املقيديــن تحــت 
رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة وســيتم حينهــا إشــعار املســاهمين املقيديــن بإيــداع الحقــوق فــي محافظهــم.

وسيكون الجدول الزمني لتسلسل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق األولوية كالتالي:

تاريخ األحقية: نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم ••/••/1441هـ )املوافق ••/••/2020م(.( 1
يــوم ( 2 فــي  التــداول  فتـــرة  تنتهــي  أن  علــى  ••/••/2020م(  )املوافــق  ••/••/1441هـــ  يــوم  فــي  واالكتتــاب  التــداول  مرحلــة  تبــدأ  واالكتتــاب:  التــداول  مرحلــة 

••/••/2020م(. )املوافــق  ••/••/1441هـــ  يــوم  نهايــة  حتــى  االكتتــاب  فتـــرة  وتســتمر  ••/••/2020م(،  )املوافــق  ••/••/1441هـــ 
 مــن يــوم •• ••/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م( وتســتمر حتــى الســاعة الخامســة مســاًء مــن ( 3

ً
فتـــرة الطــرح املتبقــي: تبــدأ فــي الســاعة العاشــرة صباحــا

يــوم •• ••/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م(. وســيتم خــالل هــذه الفتـــرة طــرح األســهم املتبقيــة علــى عــدد مــن املســتثمرين ذوي الطابــع املؤس�ســي 
)ويشــار إليهــم بـ"املؤسســات االســتثمارية"( علــى أن تقــوم تلــك املؤسســات االســتثمارية بتقديــم عــروض شــراء األســهم املتبقيــة. وســيتم تخصيــص 
األســهم املتبقيــة للمؤسســات االســتثمارية ذات العــرض األعلــى ثــم األقــل فاألقــل )شــرط أن ال يقــل عــن ســعر الطــرح( علــى أن يتــم تخصيــص األســهم 
بالتناســب علــى املؤسســات االســتثمارية التــي تقــدم نفــس العــرض، أمــا بالنســبة لكســور األســهم، فســيتم إضافتهــا لألســهم املتبقيــة ومعاملتهــا باملثــل. 
وســوف يكــون ســعر االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة التــي لــم يكتتــب بهــا فــي هــذه الفتـــرة بحــد أدنــى ســعر الطــرح، وإذا كان ســعر األســهم غيــر املكتتــب بهــا 
أعلــى مــن ســعر الطــرح يــوزع الفــرق )إن وجــد( كتعويــض لحملــة حقــوق األولويــة الذيــن لــم يقومــوا باالكتتــاب بحقوقهــم بنســبة مــا يملكــون مــن حقــوق.

التخصيــص النهائــي لألســهم: ســيتم تخصيــص األســهم لــكل مســتثمر بنــاًء علــى عــدد الحقــوق التــي مارســها بشــكل مكتمــل وصحيــح، أمــا بالنســبة ملســتحقي ( 4
كســور األســهم، فســيتم جمــع كســور األســهم وطرحهــا علــى املؤسســات االســتثمارية خــالل فتـــرة الطــرح املتبقــي. وســوف يتــم تســديد إجمالــي ســعر طــرح 
األســهم املتبقيــة للشــركة، وتــوزع باقــي متحصــالت بيــع األســهم املتبقيــة وكســور األســهم بــدون احتســاب أّي رســوم أو اســتقطاعات (بمــا يتعــدى ســعر 

الطــرح( علــى مســتحقيها كل حســب مــا يســتحقه فــي موعــد أقصــاه يــوم ••/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م(.
تــداول األســهم الجديــدة فــي الســوق: ســيبدأ تــداول األســهم املطروحــة لالكتتــاب فــي نظــام )تــداول( عنــد اســتكمال كافــة اإلجــراءات املتعلقــة بتســجيل األســهم ( 5

املطروحــة وتخصيصها.

لقد تقدمت الشركة بطلب إلى هيئة السوق املالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة كما تقدمت الشركة بطلب إلى شركة السوق املالية السعودية )تداول( لقبول إدراجها.

التخصيص ورد الفائض 13-5

ستقوم الشركة ومدير االكتتاب بفتح حساب أمانة يتم إيداع متحصالت االكتتاب فيه.

يتــم تخصيــص أســهم حقــوق األولويــة علــى األشــخاص املســتحقين بنــاًء علــى عــدد الحقــوق التــي مارســوها بشــكل مكتمــل وصحيــح. أمــا بالنســبة ملســتحقي كســور األســهم، 
فســيتم جمــع كســور األســهم وطرحهــا علــى املؤسســات االســتثمارية خــالل فتـــرة الطــرح املتبقــي، وســوف يتــم تســديد إجمالــي ســعر طــرح األســهم املتبقيــة للشــركة، وتــوزع 
فــي موعــد أقصــاه يــوم ••/••/1441هـــ )املوافــق  باقــي متحصــالت بيــع األســهم املتبقيــة وكســور األســهم )بمــا يتعــدى ســعر الطــرح( علــى مســتحقيها كٌل بحســب مــا يســتحقه 
••/••/2020م(. وفــي حــال تبقــي أســهم بعــد ذلــك غيــر مكتتــب فيهــا فســيقوم متعهــد التغطيــة بشــراء تلــك األســهم الجديــدة املتبقيــة وســتخصص لــه ولــن يكــون هنــاك تعويضــات 

للمســتثمرين الذيــن لــم يكتتبــوا أو لــم يبيعــوا حقوقهــم، وأصحــاب كســور األســهم خــالل فتـــرة الطــرح املتبقــي.

ويتوقــع اإلعــالن عــن العــدد النهائــي لألســهم التــي تــم تخصيصهــا لــكل شــخص مســتحق دون أي عمــوالت أو اســتقطاعات مــن مديــر االكتتــاب وذلــك بقيدهــا فــي حســابات 
املكتتبيــن. ويجــب علــى األشــخاص املســتحقين االتصــال بالوســيط الــذي تــم تقديــم طلــب االكتتــاب مــن خاللــه للحصــول علــى أيــة معلومــات إضافيــة. وســوف يتــم اإلعــالن عــن 

نتائــج التخصيــص فــي موعــد أقصــاه يــوم ••/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م(.

 فــي 
ً
 أو جزئيــا

ً
ســيتم رد الفائــض دون أي عمــوالت أو اســتقطاعات )باقــي متحصــالت عمليــة الطــرح بمــا يتجــاوز ســعر الطــرح( لألشــخاص املســتحقين الذيــن لــم يشــاركوا كليــا

االكتتــاب بأســهم حقــوق األولويــة )إن وجــدت( مــن دون أي اســتقطاعات فــي موعــد أقصــاه يــوم ••/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م(.

نشرة اإلصدار التكميلية 13-6

يتعيــن علــى الشــركة أن تقــدم إلــى الهيئــة نشــرة إصــدار تكميليــة، وذلــك حســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة، إذا علمــت الشــركة فــي أي وقــت بعــد 
تاريــخ نشــر نشــرة اإلصــدار هــذه وقبــل اكتمــال الطــرح بــأٍي مــن اآلتــي:

وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة.	 
ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه النشرة.	 

ويجوز للمستثمر الذي اكتتب في األسهم الجديدة قبل نشر نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعدل اكتتابه في هذه األسهم قبل انتهاء فتـرة الطرح.

تعليق أو إلغاء الطرح 13-7

 بتعليــق الطــرح إذا رأت أن الطــرح يمكــن أن ينتــج عنــه إخــالل بنظــام الســوق املاليــة أو لوائحــه التنفيذيــة أو قواعــد الســوق. 
ً
لهيئــة الســوق املاليــة فــي أي وقــت أن تصــدر قــرارا

كمــا أنــه مــن املمكــن أن يتــم إلغــاء الطــرح فــي حــال عــدم موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى أي مــن تفاصيــل الطــرح.

يوضح الشكل التالي آلية تداول واكتتاب حقوق األولوية املتداولة:
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الشكل رقم ) 2 (: آلية تداول واكتتاب حقوق األولوية املتداولة.

املصدر: الشركة

 أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية  13-8

ماهي حقوق األولوية؟

هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تعطــي حاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة املطروحــة عنــد اعتمــاد زيــادة رأس املــال، وهــو حــق مكتســب لجميــع املســاهمين املالكيــن 
لألســهم يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس املــال واملقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد 

الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. ويعطــي كل حــق لحاملــه أحقيــة االكتتــاب فــي ســهم واحــد، وذلــك بســعر الطــرح.

ملن تمنح حقوق األولوية؟

لجميع حملة األسهم املقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة وموافقتهــا علــى زيــادة رأس املــال مــن خــالل طــرح أســهم حقــوق أولويــة، وتــودع حقــوق األولويــة كأوراق ماليــة فــي املحافــظ الخاصــة 
باملســاهمين فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، وســتظهر األســهم فــي محافظهــم تحــت رمــز جديــد 

خــاص بحقــوق األولويــة، ولــن يســمح بتــداول هــذه الحقــوق أو االكتتــاب فيهــا إال عنــد بدايــة فترتــي التــداول واالكتتــاب.

كيف يتم إشعار املستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في املحفظة؟

يتــم اإلشــعار عــن طريــق اإلعــالن فــي موقــع تــداول وكذلــك عــن طريــق خدمــة )تداوالتــي( املقدمــة مــن قبــل شــركة مركــز إيــداع األوراق املاليــة ورســائل نصيــة قصيــرة ترســل عــن 
طريــق شــركات الوســاطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها املساهم املقيد؟

يعتمــد العــدد علــى نســبة مــا يملكــه كل مســاهم فــي رأس املــال بحســب ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة.

ما هو معامل األحقية؟

هــو املعامــل الــذي يمكــن للمســاهمين املقيديــن مــن خاللــه معرفــة عــدد حقــوق األولويــة املســتحقة لهــم مقابــل األســهم التــي يمتلكونهــا بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد 
 
ً
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، ويحســب هــذا املعامــل بقســمة عــدد األســهم الجديــدة علــى عــدد األســهم الحاليــة للشــركة، وعليــه فــإن معامــل األحقيــة هــو )2.957( حــق تقريبــا

 لذلــك، إذا كان مســاهم مقيــد يملــك )1,000( ســهم فــي تاريــخ األحقيــة فســيخصص لــه )2,957(حــق 
ً
لــكل ســهم )1( واحــد مملــوك للمســاهم املقيــد فــي تاريــخ األحقيــة، ووفقــا

مقابــل مــا يملكــه مــن أســهم.

هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟

نعم، حيث سيتم إضافة الحق املكتسب إلى محافظ املستثمرين تحت اسم السهم األصلي، وبإضافة كلمة حقوق أولوية، إضافة إلى رمز جديد لهذه الحقوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

ســعر االفتتــاح للحــق ســيكون الفــرق بيــن ســعر إغــالق ســهم الشــركة فــي اليــوم الســابق إلدراج الحــق وســعر الطــرح (قيمــة الحــق اإلرشــادية(. فعلــى ســبيل املثــال، إذا كان ســعر 
إغــالق ســهم الشــركة فــي اليــوم الســابق )45( ريــال ســعودي، وســعر الطــرح )10( ريــاالت ســعودية، فــإن الســعر االفتتاحــي للحــق ســيكون )18.8( ريــاالت ســعودية.
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من هو املساهم املقيد؟

هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

هل يستطيع املساهمون املقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

نعم، يستطيع املساهمون املقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة عن طريق السوق في فتـرة التداول.

هــل مــن املمكــن أن يفقــد املســاهم أحقيتــه فــي االكتتــاب حتــى لــو كان لــه حــق حضــور الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة والتصويــت علــى زيــادة رأس املــال عــن طريــق طــرح أســهم 
حقــوق أولويــة؟

نعم، يفقد املساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو قبلها بيوم عمل.

كيف تتم عملية االكتتاب؟

 إلــى إمكانيــة االكتتــاب مــن خــالل 
ً
يتــم تقديــم طلبــات االكتتــاب عــن طريــق املحفظــة االســتثمارية فــي منّصــات التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء، إضافــة

أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين وأميــن حفــظ األســهم.

هل يمكن للشخص املستحق االكتتاب في أسهم أكثـر من الحقوق اململوكة له؟

ال يمكن للشخص املستحق االكتتاب في أسهم أكثـر من الحقوق اململوكة له.

في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثـر من محفظة استثمارية، في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟

ســيتم إيــداع حقــوق األولويــة فــي نفــس املحفظــة املــودع بهــا أســهم الشــركة املرتبطــة بالحقــوق. فعلــى ســبيل املثــال، إذا كان مســاهم يملــك )1,000( ســهم فــي الشــركة علــى النحــو 
. عليه فســيتم 

ً
التالي )800( ســهم في محفظة )أ( و)200( ســهم في محفظة )ب(، فإن مجموع الحقوق التي ســتودع )2,957( حق على اعتبار أن لكل ســهم )2.957(حق تقريبا

إيــداع )2,366( حــق فــي محفظــة )أ( و)591( حــق فــي محفظــة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعــم، يحــق لَحَملــة شــهادات األســهم االكتتــاب، لكنهــم لــن يســتطيعوا التــداول إال بعــد إيــداع الشــهادات فــي محافــظ إلكترونيــة عــن طريــق الجهــات املســتلمة أو شــركة مركــز 
إيــداع األوراق املاليــة )"إيــداع"(، وإحضــار الوثائــق الالزمــة.

 تداولها مرة أخرى؟
ً
 إضافية

ً
هل يحق ملن اشترى حقوقا

نعم، يحق لهبيعها وشراء حقوق أخرى خالل فتـرة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

نعم، بإمكان املستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء املتبقي.

متى يستطيع املساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فتـرة تداول الحقوق؟

بعد انتهاء تسوية شراء الحقوق )وهي يومي عمل(، على أن يتم االكتتاب في حقوق األولوية خالل فتـرة االكتتاب.

هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فتـرة التداول؟

ال، ال يمكن ذلك. بعد انقضاء فتـــرة التداول يتبقى ملالك الحق فقط ممارســة الحق في االكتتاب بأســهم حقوق األولوية أو عدم ممارســة ذلك. وفي حال عدم ممارســة 
الحق يمكن أن يخضع املستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية.

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فتـرة التداول ومرحلة االكتتاب؟

طــرح األســهم الجديــدة املتبقيــة الكتتــاب ينظمــه مديــر االكتتــاب، ويتــم احتســاب قيمــة التعويــض )إن 
ُ
فــي حــال عــدم االكتتــاب بكامــل األســهم الجديــدة خــالل فتـــرة االكتتــاب، ت

 أن املســتثمر قــد ال يحصــل علــى أي مقابــل إذا تــم البيــع فــي فتـــرة الطــرح املتبقــي بســعر الطــرح.
ً
وجــد( ملالــك الحقــوق بعــد خصــم ســعر االكتتــاب. علمــا

من له األحقية في حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

قيــد فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بعــد نهايــة يــوم تــداول يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة حضــور الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة والتصويــت 
ُ
يحــق للمســاهم امل

علــى زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة.

متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
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لو قام مستثمر بشراء األوراق املالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية املترتبة على زيادة رأس مال املصدر؟

نعــم، حيــث أنــه ســيتم قيــد املســتثمر فــي ســجل مســاهمي الشــركة بعــد يومــي عمــل مــن تاريــخ شــراء األســهم )أي بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة(، مــع العلــم بــأن حقــوق األولويــة ســتمنح لجميــع حملــة األســهم املقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة 

غيــر العاديــة. ولكــن لــن يحــق لــه الحضــور أو التصويــت فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس املــال.

إذا كان لدى املستثمر أكثـر من محفظة مع أكثـر من شركة وساطة، كيف سيتم احتساب الحقوق له؟

ســيتم توزيــع نصيــب املســتثمر علــى املحافــظ التــي يملكهــا املســتثمر، بحســب نســبة امللكيــة املوجــودة فــي كل محفظــة، وفــي حــال وجــود كســور ســيتم تجميــع تلــك الكســور، وإذا 
 أو أكثـــر يتــم إضافــة الرقــم الصحيــح إلــى املحفظــة التــي يملــك فيهــا املســتثمر أكبــر كميــة مــن الحقــوق.

ً
 صحيحــا

ً
أكملــت رقمــا

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

يبــدأ تــداول واكتتــاب الحقــوق فــي الوقــت ذاتــه حتــى انتهــاء التــداول فــي اليــوم الســادس، بينمــا يســتمر االكتتــاب حتــى اليــوم التاســع وذلــك حســب مــا هــو مذكــور فــي هــذه النشــرة 
وإعالنــات الشــركة.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟

ال، ال يمكن ذلك.

هل يستطيع عامة املستثمرين من غير املساهمين املقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟

نعم، وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية خالل فتـرة التداول.

مساعدة إضافية:

فــي حــال وجــود أي استفســارات، الرجــاء التواصــل مــع الشــركة علــى البريــد اإللكترونــي )info@alasmak.com.sa( وألســباب قانونيــة، ســوف يكــون بمقــدور الشــركة فقــط 
تقديــم املعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة ولــن يكــون بمقدورهــا تقديــم املشــورة بشــأن األســس املوضوعيــة إلصــدار الحقــوق أو حتــى تقديــم املشــورة املاليــة أو الضريبيــة أو 

القانونيــة أو االســتثمارية.

القرارات واملوافقات التي ستطرح األسهم بموجبها 13-9

أو�ســى مجلــس إدارة الشــركة بتاريــخ 1441/02/16هـــ )املوافــق 2019/10/15م( بزيــادة رأس املــال مــن مائــة وواحــد مليــون ومائــة ألــف )101,100,00( ريــال ســعودي إلــى 
 وتســعمائة ألــف )298,900,000( ريــال 

ً
أربعمائــة مليــون )400,000,000( ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة بقيمــة مائتــان وثمانيــة وتســعون مليونــا

ســعودي.

وفــي تاريــخ ••/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م(، وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــالل إصــدار أســهم حقــوق أولويــة، 
 وثمانمائــة وتســعون ألــف )29,890,000( ســهم عــادي بســعر طــرح يبلــغ )10( عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، وبقيمــة 

ً
ويتمثــل االكتتــاب فــي تســعة وعشــرون مليونــا

إلــى أربعمائــة مليــون  ألــف )101,100,000( ريــال ســعودي،  اســمية قدرهــا )10( عشــرة ريــاالت ســعودية، وذلــك لزيــادة رأس مــال الشــركة مــن مائــة وواحــد مليــون ومائــة 
)400,000,000( ريــال ســعودي، وزيــادة عــدد األســهم مــن عشــرة مالييــن ومائــة وعشــرة آالف )10,110,000( ســهم عــادي إلــى أربعيــن مليــون )40,000,000( ســهم عــادي.. 

وافقــت شــركة الســوق املاليــة الســعودية )تــداول( علــى طلــب إدراج األســهم الجديــدة بتاريــخ 1441/03/20هـــ )املوافــق 2019/11/17م(، كمــا تمــت املوافقــة علــى نشــر نشــرة 
اإلصــدار هــذه وكافــة املســتندات املؤيــدة التــي طلبتهــا الهيئــة وذلــك بتاريــخ إعالنهــا فــي موقــع الهيئــة يــوم 1441/06/05هـــ )املوافــق 2020/01/30م(.

بنود متفرقة

ســيكون طلــب االكتتــاب وكافــة الشــروط واألحــكام والتعهــدات ذات العالقــة ملزمــة وملنفعــة أطرافهــا وخلفائهــم واملتنــازل منهــم لصالحهــم ومنفــذي الوصايــا 	 
 فــي هــذه النشــرة، فإنــه ال يتــم التنــازل عــن الطلــب أو عــن أي حقــوق أو 

ً
ومديــري التــركات والورثــة. ويشــترط أنــه فيمــا عــدا مــا جــرى النــص عليــه تحديــدا

مصالــح أو التزامــات ناشــئة عنــه، أو التفويــض بهــا ألي مــن األطــراف املشــار إليهــم فــي هــذه النشــرة دون الحصــول علــى موافقــة كتابيــة مســبقة مــن الطــرف 
اآلخــر.

 لهــا. وقــد يتــم توزيــع نشــرة 	 
ً
تخضــع هــذه التعليمــات والبنــود وأي اســتالم لنمــاذج طلبــات االكتتــاب أو العقــود املترتبــة عليهــا ألنظمــة اململكــة وتفســر طبقــا

اإلصــدار هــذه باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، وفــي حالــة التعــارض بيــن النــص العربــي والنــص اإلنجليــزي، يعمــل بالنــص العربــي لنشــرة اإلصــدار.

إفادة عن أي ترتيبات قائمة ملنع التصرف في أسهم معينة 13-10

ال يوجد أي ترتيبات قائمة ملنع التصرف في أي أسهم.
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التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس املال 14
إن ســعر اإلغــالق لســهم الشــركة فــي يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة هــو )••( ريــال ســعودي ومــن املتوقــع أن يصــل إلــى)••( ريــال ســعودي فــي افتتاحيــة اليــوم الــذي يليــه وهــذا 
التغييــر يمثــل انخفــاض بنســبة )••%(. وفــي حــال عــدم اكتتــاب أٍي مــن حملــة األســهم املقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ 

انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى انخفــاض نســبة ملكيتهــم فــي الشــركة.
طريقة احتساب سعر السهم نتيجة لزيادة رأس املال كالتالي:

: احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية
ً
أوال

عــدد األســهم فــي نهايــة يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة x ســعر اإلغــالق لســهم الشــركة فــي يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة = القيمــة الســوقية للشــركة عنــد اإلغــالق فــي يــوم 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.

: احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العمومية غير العادية
ً
ثانيا

)القيمــة الســوقية للشــركة عنــد اإلغــالق فــي يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة + قيمــة األســهم املطروحــة( / )عــدد األســهم فــي نهايــة يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة + عــدد 
األســهم املطروحــة لالكتتــاب( = ســعر الســهم املتوقــع فــي افتتاحيــة اليــوم الــذي يلــي يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.
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التعهدات الخاصة باالكتتاب 15

نبذة حول طلب وتعهدات االكتتاب 15-1

 ملــا 
ً
ُيمكــن االكتتــاب باســتخدام منصــات التــداول أو مــن خــالل أّي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين. وســيتم االكتتــاب باألســهم الجديــدة علــى مرحلــة واحــدة وفقــا

يلــي:
سيتاح في هذه الفتـرة لجميع املساهمين املقيدين واملستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.. 1
 جديــدة فيســتاح لــه االكتتــاب . 2

ً
ســيتاح للمســاهم املقيــد االكتتــاب مباشــرة بعــدد أســهمه أو أقــل مــن عــدد أســهمه خــالل فتـــرة االكتتــاب، وفــي حــال شــراءه حقوقــا

بهــا بعــد انتهــاء فتـــرة تســويتها )يومــي عمــل(.
سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل(.. 3
 عــن طريــق املحفظــة االســتثمارية فــي منصــات وتطبيقــات التــداول التــي يتــم مــن خاللهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء باإلضافــة إلــى . 4

ً
ســيتاح االكتتــاب إلكترونيــا

االكتتــاب فــي القنــوات والوســائل األخــرى املتوفــرة لــدى الوســيط.

يعطي كل حق من حقوق األولوية لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. ويقر املكتتب في األسهم الجديدة بالتالي:

	.قبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في نشرة اإلصدار هذه

	 .بأنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها 

	.قبوله للنظام األسا�سي للشركة

	.التعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تنفيذه 

عمليات التخصيص 15-2

يتــم تخصيــص أســهم حقــوق األولويــة علــى األشــخاص املســتحقين بنــاًء علــى عــدد الحقــوق التــي مارســوها بشــكل مكتمــل وصحيــح. أمــا بالنســبة ملســتحقي كســور األســهم، 
فســيتم جمــع كســور األســهم وطرحهــا علــى املؤسســات االســتثمارية خــالل فتـــرة الطــرح املتبقــي، وســوف يتــم تســديد إجمالــي ســعر طــرح األســهم املتبقيــة للشــركة، وتــوزع باقــي 
متحصالت بيع األســهم املتبقية وكســور األســهم )إن وجدت( )بما يتعدى ســعر الطرح( على مســتحقيها كل بحســب ما يســتحقه في موعد أقصاه يوم ••/••/1441هـ ـ )املوافق 
••/••/2020م( وفــي حــال تبقــي أســهم بعــد ذلــك غيــر ُمكتتــب فيهــا فســيقوم متعهــد التغطيــة بشــراء تلــك األســهم الجديــدة املتبقيــة وســتخصص لــه ولــن يكــون هنــاك تعويضــات 

للمســتثمرين الــذي لــم يكتتبــوا أو لــم يبيعــوا حقوقهــم، وأصحــاب كســور األســهم خــالل فتـــرة الطــرح املتبقــي.

ويجــب علــى األشــخاص املســتحقين االتصــال بالوســيط الــذي تــم االكتتــاب مــن خاللــه للحصــول علــى أيــة معلومــات إضافيــة. وســوف يتــم اإلعــالن عــن نتائــج التخصيــص فــي 
موعــد أقصــاه يــوم ••/••/1441هـــ )املوافــق ••/••/2020م(.

شركة السوق املالية السعودية )تداول( 15-3

تــم تأســيس نظــام تــداول فــي عــام 2001م كنظــام بديــل لنظــام معلومــات األوراق املاليــة اإللكترونــي، وبــدأ تــداول األســهم اإللكترونــي فــي اململكــة عــام 1990م. تتــم عمليــة 
التــداول مــن خــالل نظــام إلكترونــي متكامــل ابتــداًء مــن تنفيــذ الصفقــة وانتهــاًء بتســويتها. ويتــم التــداول كل يــوم عمــل مــن أيــام األســبوع مــن يــوم األحــد حتــى يــوم الخميــس علــى 
، ويتــم خاللهــا تنفيــذ األوامــر. أمــا خــارج هــذه األوقــات فيســمح بإدخــال األوامــر وتعديلهــا وإلغائهــا مــن الســاعة 9:30 

ً
 وحتــى الســاعة 3 عصــرا

ً
فتـــرة واحــدة مــن الســاعة 10 صباحــا

.
ً
 وحتــى الســاعة 10 صباحــا

ً
صباحــا

 وهــي األوامــر املشــتملة علــى 
ً
 للســعر. وبشــكل عــام تنفــذ أوامــر الســوق أوال

ً
ويتــم تنفيــذ الصفقــات مــن خــالل مطابقــة آليــة لألوامــر، ويتــم اســتقبال وتحديــد أولويــة األوامــر وفقــا

 لتوقيــت اإلدخــال.
ً
أفضــل األســعار، وتليهــا األوامــر محــددة الســعر، وفــي حــال إدخــال عــدة أوامــر بنفــس الســعر فإنــه يتــم تنفيذهــا وفقــا

تــداول علــى اإلنترنــت، ويتــم توفيــر بيانــات الســوق بشــكل فــوري ملــزودي  تــداول بتوزيــع نطــاق شــامل مــن املعلومــات مــن خــالل قنــوات مختلفــة أبرزهــا موقــع  يقــوم نظــام 
.)2+T( يومــي عمــل حســب   خــالل 

ً
آليــا املعروفيــن مثــل "رويتــرز". وتتــم تســوية الصفقــات  املعلومــات 

وينبغــي علــى الشــركة اإلفصــاح عــن جميــع القــرارات واملعلومــات املهمــة بالنســبة للمســتثمرين عبــر نظــام "تــداول". ويتولــى نظــام تــداول مســؤولية مراقبــة الســوق، بهــدف ضمــان 
عدالــة التــداول وكفــاءة عمليــات الســوق.

تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي 15-4
تــم تقديــم طلــب لــدى الهيئــة لتســجيل وطــرح أســهم حقــوق األولويــة فــي ســوق األســهم الســعودية وطلــب لــدى الســوق املاليــة )تــداول( إلدراجهــا وتمــت املوافقــة علــى نشــرة 

اإلصــدار هــذه وتــم الوفــاء باملتطلبــات كافــة.
 ومــن املتوقــع اعتمــاد التســجيل وبــدء التــداول فــي أســهم حقــوق األولويــة فــي ســوق األســهم الســعودية بعــد االنتهــاء مــن عمليــة التخصيــص النهائــي ألســهم حقــوق األولويــة، وســوف 

يعلــن عــن ذلــك فــي حينــه فــي موقــع تــداول اإللكترونــي. وتعتبــر التواريــخ املذكــورة فــي هــذه النشــرة مبدئيــة ويمكــن تغييرهــا بموافقــة هيئــة الســوق املاليــة.
 وبالرغــم مــن أن األســهم القائمــة مســجلة فــي ســوق األســهم الســعودية وأن الشــركة مدرجــة أســهمها فــي الســوق املاليــة )تــداول(، إال أنــه ال يمكــن التــداول فــي األســهم الجديــدة إال 

 التــداول فــي األســهم الجديــدة قبــل اعتمــاد عمليــة التخصيــص.
ً
 تامــا

ً
بعــد اعتمــاد التخصيــص النهائــي لألســهم وإيداعهــا فــي محافــظ املكتتبيــن. ويحظــر حظــرا

يتحمــل املكتتبــون ومقدمــو العــروض فــي الطــرح املتبقــي الذيــن يتعاملــون فــي نشــاطات التــداول املحظــورة هــذه املســؤولية الكاملــة عنهــا ولــن تتحمــل الشــركة أي مســؤولية 

قانونيــة فــي هــذه الحالــة.
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املستندات املتاحة للمعاينة 16
ســتكون املســتندات التاليــة متاحــة لالطــالع عليهــا فــي املقــر الرئيــس للشــركة الســعودية لألســماك والواقــع فــي مدينــة الريــاض، حــي امللــز، اململكــة العربيــة الســعودية، وذلــك 
 مــن أول يــوم عمــل بعــد تاريــخ الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة 

ً
خــالل أيــام العمــل الرســمية مــن األحــد إلــى الخميــس مــا بيــن الســاعة 9 صباًحــا وحتــى الســاعة 3 مســاًء، اعتبــارا

 قبــل موعــد انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. وســتبقى هــذه املســتندات متاحــة للمعاينــة حتــى نهايــة الطــرح:
ً
غيــر العاديــة، علــى أن ال تقــل تلــك الفتـــرة عــن 14 يومــا

املستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الشركة:

السجل التجاري.	 
النظام األسا�سي.	 

املوافقات املتعلقة بأسهم زيادة رأس املال:

قرار مجلس اإلدارة بالتوصية بزيادة رأس املال. 	 
نسخة من إعالن موافقة هيئة السوق املالية على طرح أسهم حقوق األولوية. 	 
موافقة شركة السوق املالية السعودية )تداول( على إدراج أسهم حقوق األولوية.	 

التقارير والخطابات واملستندات:

اتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية إدارة االكتتاب.	 
املوافقــات الخطيــة مــن قبــل املستشــار املالــي ومديــر االكتتــاب ومتعهــد التغطيــة واملستشــار القانونــي واملحاســبون القانونيــون علــى اســتخدام أســمائهم 	 

وشــعاراتهم وإفاداتهــم ضمــن نشــرة اإلصــدار.
دراسة الجدوى اإلقتصادية إلعادة تأهيل وتشغيل مشروع الحريضة لالستزراع املائي	 




