الشركة السعودية لألسماك
تقرير مجلس اإلدارة للمساهمين للعام المالي 2016م
للفترة من 2016/1/1م الى 2016/12/31م
اإلخوة المساهمون الكرام:
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لألسماك أن يقدم للسادة المساهمين الكرام التقرير المالي السنوي عن نشاط الشركة ومركزها المالي وحساب الدخل عن السنة

مشفوعا بالقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات.
المالية المنتهية في 2016/12/31م وفًقا لما تنص عليه المواد ( )38 ،18 ،15من النظام األساسي للشركة
ً
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التأسيس واألهداف:
تأسست الشركة السعودية لألسماك عام 1401هـ الموافق 1981م كشركة مساهمة سـعودية بموجـب المرسـوم الملكـي الكـريم رقـم م 7/وتـاري 1401/8/5هــ،

وتساهم الدولة بنسبة  %40من رأسمالها ،ويساهم بالنسبة المتبقية القطاع الخاص السعودي.

تهــدا الشــركة إلــا ســيد األســماك واســتامار الاــروة المائيــة الحيــة فــي ميــاو المملكــة العرليــة الســعودية وىيرهــا مــن الميــاو الدوليــة األخــر فــي حــدود األنظمــة

والقـوانين وفًقــا لمــا تســمظ بـه أنظمــة المملكــة إضــافة إلـا اســتزراع األحيــاي المائيــة وكـ لك تسـنيعها وتســويقها فــي الــداخل والخـارل وتقــديم المــأكو ت البحريــة المطهيــة
واستزراع الرليان وتسدير األسماك واستيراد أعالا الرليان ومواد التنظيف والتعبئة.

فعــاع فــي دعــم ا قتســاد الــوطني وا رتقــاي بمســتو جــودة
لقــد أســبحت الشــركة مــن كبريــات الشــركات المتكاملــة فــي قطــاع المنتجــات البحريــة وتســاهم بــدور ف
المنتجات البحرية ،وتنظر إلا المستقبل بنجاح كبير لتعزيز موقعها الريادي في األسواق المحلية والعالمية.
ه ا ويسر مجلس إدارة الشـركة السـعودية لألسـماك أن يقـدم للسـادة المسـاهمين الكـرام التقريـر المـالي السـنوي عـن نشـاط الشـركة ومركزهـا المـالي وحسـاب الـدخل عـن

مشفوعا بالقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات.
السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م وفًقا لما تنص عليه المواد ( )15 ،18 ،38من النظام األساسي للشركة
ً

نشاط الشركة:
سيد األسماك واستامار الاروة المائية الحية في مياو المملكة العرلية السعودية وىيرها من المياو اإلقليمية والدولية في حدود األنظمة والقوانين المتبعة

به ا الشأن وك لك تسنيعها وتسويقها في الداخل والخارل وفًقا لما تسمظ به أنظمة المملكة وتقديم المأكو ت البحرية المطهية واستزراع الرليان وتعبئة وحفظ

وتعليب األسماك والرليان وسيد وتسويق أسماك الزينة وتجارة الجملة والتجزئة في األسماك والرليان والمنتجات البحرية األخر واعالا الرليان ومواد

التنظيف
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وفيما يلي بيان بحجم أعمال مبيعات الشركة بالنسبة لنوع المبيعات ونسبة ذلك إلى اإليرادات اإلجمالية لعام  2015/2016م:
تحليالت النشاط حسب المنتج
مبيعات األسماك
مبيعات الربيان
مبيعات المصنعات وأخرى
المجموع

المبيعات 2016م
المبيعات 2015م النسبة
38,908,353
%71 59,027,713
16,178,045
%22 18,287,985
5,173,088
%7
6,057,011
60,259,495
%100 83,372,709

النسبة
%65
%27
%9
%100

كما يبين الجدول التالي تحليل اإليرادات حسب طرق البيع لألعوام 2015م2016 /م
تحليل النشاط حسب طرق البيع
مبيعات التجزئة
مبيعات الجملة
مبيعات السيارات الجوالة
مبيعات التصدير
المجموع

المبيعات 2015
48,866,245
29,504,444
5,002,020
83,372,709

%

المبيعات 2016

%

%59

36,298,020

%60

%35

19,692,163

%33

%6
%0
%100

4,269,312
60,259,495

%7
%0
%100
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تحليل جغرافي بإجمالي إيرادات الشركة:
علمـا
يبين الجدوع التالي إجمالي إيرادات الشركة من المبيعات داخل المملكة وخارجها خالع السنة المالية المنتهية بنهاية العام الميالدي  2016 / 2015م ً

بأن الشركة

تمتلك أي شركات تابعة خارل أو داخل المملكة ،وانما تتم عملية البيع خارل المملكة عن طريق التسدير من الشركة مباشرة.

تحليالت النشاط حسب المنطقة
المنطقة الشرقية
المنطقة الوسطى
المنطقة الغربية
المنطقة الجنوبية
مجموع المبيعات المحلية
مبيعات التصدير
مجموع المبيعات

%
%29
%36
%27
%8
%100
%0
100%

المبيعات 2015
23,793,032
30,021,332
22,663,720
6,894,625
83,372,709
0
83,372,709

المبيعات2016
16,886,480
23,397,480
15,931,291
4,044,245
60,259,496
0
60,259,496

%
%28
%39
%26
%7
%100
%0
%100

البيانات المقارنة:
يبين الجدوع التالي بيان باألسوع والخسوم ونتائج األعماع للشركة خالع السنوات 2016 -2012م (المبالغ بالمليون رياع)
2016
2015
2014
2013
2012
البيان  /السنة
الموجودات المتداولة

317

276

الموجودات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
صافي األرباح (الخسائر)

156
113
9.5
()40

159
123
10.5
()49

217
176
128
10.8
()46
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156
196
136
12
()51

119
202
136
23
((42

السياسات المحاسبية:
يوجد هناك أي اختالا عن المعايير المحاسبية السادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتعليمات السادرة عنها
التحول للمعايير المحاسبية الدولية :
أقــر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في اجتماعه المنعقد في 2013/07/18م ،تطبيق معايير المحاسبة الدولية دفعة واحدة بعـد استكماع

اعتمادها من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين علا القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في 2017/01/01م للشركات المدرجة في السوق المالية.
خطة الشركة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية :

انطالقا من ا ستعداد المبكر لتطبيق المعايير الدولية ولضمان الجاهزية قبل الوقت المحدد من قبل الهيئة فقد تم توجيه ا دارة التنفي ية للشركة للتعاقد مع
أحد بيوت الخبرة المختسة في المجاع المحاسبي والمالي لمساعدة ا دارو في تنفي الخطة حيث تم اختيار مكتب طالع ابو ىزالة له ا الغرض وتم خالع ه و

المرحلة ا نتهاي من تقييم اار تطبيق معايير المحاسبة الدولية علا قوائمها المالية ) (GAP Analysisوتحديد الفروقات بين معايير المحاسبة الدولية ومعايير

المحاسبة السعودية وك لك نم اعداد السياسات المحاسبية وتم اعتمادها من مجلس ا دارة  ,وجاري العمل علا إعداد ا رسدة ا فتتاحية للعام 2016م والقوائم
المالية للرلع ا وع من العام الحالي 2016م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية علا أن يتم اإلنتهاي منها قبل نهاية الرلع األوع من العام 2017م
وعليه تؤكد الشركة جاهزيتها لتطبيق معايير المحاسبة الدولية بدأ من الرلع األوع  2017م
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ملخص بالنتائج المالية لعام 2015م مقارنة بعام  2016م
نسبة التغير
%28%31%72-

البيــــــان
مبيعات
تكلفة المبيعات
إجمالي الخسائر
نسبة إجمالي الخسائر

2015
83,372,709
90,883,354
7,510,645%9-

2016
60,259,495
62,386,743
2,127,248%4-

التغير  +أو ()-
23,113,21428,496,6115,383,397
-

المصاريف البيعية واالدارية والعمومية

35,991,357

35,145,450

485,907-

%2-

الخسارة من العمليات
أعباء مالية
خسائر انخفاض في القيمة العادلة
للموجودات المالية المعدة للبيع
صافي اإليرادات (المصاريف) األخرى
صافي الخسارة قبل الزكاة
زكاة
صافي الربح ( /الخسارة)

43,502,0022,570,994

37,272,6983,802,630

6,229,304
1,231,636

%14%48

0

155,700

155,700

%100

830,885
45,242,1116,000,000
51,242,111-

3,328,085
37,902,9434,300,000
42,202,943-

2,497,200
7,339,168
1,700,0009,039,168

%301
%16%28%18-

المصالح في أسهم الشركة:
علمــا بأنــه
يبــين الجــدوع التــالي مســالظ المســاهمين مــن ىيــر أعضــاي مجلــس اإلدارة فــي أســهم الشــركةً .
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توجــد لــد الشــركة أي أدوات ديــن مســدرة ،كمــا

يمتلك أي من المساهمين من الجمهور حسة تسل إلا  %5من أسهم الشركة.

اسم المساهم

نسبة الملكية للعام 2016م

عدد األسهم للعام 2016م

بداية السنة

نهاية السنة

بداية السنة

نهاية السنة

صندوق االستثمارات العامة

%40

%40

21.414.960

21.414.960

سمو األمير  /متعب بن عبدالعزيز

%21.5

%21.5

11.510.541

11.510.541

الجمهور

%38.5

%38.5

20.611.999

20.611.999

اإلجمالي

%100

%100

53.537.500

53.537.500

كما أنه

يوجد استرداد أو شراي أو إلغاي من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.

سياسة توزيع األرباح:
تعتمد سياسـة توزيـع األرلـاح فـي الشـركة علـا توزيـع أرلـاح الشـركة السـافية فقـم بعـد خسـم جميـع المسـروفات العموميـة والتكـاليف األخـر وتجنيـب الزكـاة

المفروضة شرًعا وتجنيب  %10من األرلاح السافية لتكوين احتياطي نظامي ام من بعدها يتم توزيع ما يعادع  %5من رأس ماع الشركة المدفوع علا المساهمين
في حالة تحقيق األرلاح ،يقوم مجلس ادارة الشركة بتحديد مواعيد وطريقة سرا األرلاح علا المساهمين
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تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه وعدد األسهم الخاصة بكل عضو:
اسم العضو
د /فهد بن عبدالرحمن العبيكان
االستاذ /احمد بن صالح العيادة الخمشي
(ممثال عن وزارة الزراعة)*
األستاذ /عبدالعزيز بن حمد العويد
(ممثالً عن صندوق االستثمارات العامة)
االستاذ  /محمد عبدالعزيز محمد العبداللطيف

عدد األسهم من
2016/1/1م

عدد األسهم
2016/12/31

0

0

0

عضو ىير تنفي ي

0

0

0

0

عضو مستقل

1000

0

%0.001

0

عضو مستقل

19548

19548

%0.0365

0

1000

1000

%0.001

0

التصنيف
رئيس مجلس اإلدارة
عضو ىير تنفي ي
عضو ىير تنفي ي

األستاذ /عبدالعزيز بن عبدالباقي آل طلحة

عضو مستقل

األستاذ /خالد بن إبراهيم المبارك

عضو مستقل

األستاذ /هيثم بن محمد القصيبي

االستاذ /محمد بن جابر السهلي

االستاذ /عبداالله بن صالح بن محمد ال الشيخ

عضو مستقل
عضو مستقل

3346

1000
1000
1000

3346

1000
1000
1000

نسبة التملك

ملكية األقرباء
من الدرجة األولى

0

%0.00624

%0.001
%0.001
%0.001

0
0
0

 تــم تعيــين ا ســتا  /أحمــد بــن ســالظ العيــادة الخمشــي بــد ً مــن م /جــابر بــن محمــد الشــهري ممــاال لــوزراة الز ارعــة فــي مجلــس ادارة الشــركة اعتبــا اًر مــن
 2016/4/8م.

 تم تأكد إدارة الشـركة بـأن جميـع أعضـاي مجلـس اإلدارة المـ كورين أعـالو وكبـار التنفيـ يين فـي الشـركة
األولا أية أسهم أو أدوات دين في الشركة من بداية عام 2016م وحتا نهاية عام 2016م
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يملـك أي مـن أزواجهـم أو أقرلـائهم مـن الدرجـة



القروض خالل العام  2016م

 -1القروض قصيرة األجل والتسهيالت البنكية :
حسلت الشركة علا قرض قسير األجل من البنك األهلي التجاري ،ولقد قامت بتجديدو خالع العام 2016م وقد بلغ رسيد القرض قسير األجل كما في 31

ديسمبر 2016م  63,000,000رياع سعودي (كما في  31ديسمبر 2015م  64,949,850 :رياع سعودي) و لك لتمويل رأس الماع العامل للشركة ,
ووفقا لالتفاقية مع البنك فإن الشركة تدفع فوائد بمعدع سايبور ( )%1.1مضافاً اليه  %2سنوياً

كما حسلت الشركة علا تسهيالت بنكية بقيمة  24,000,000رياع سعود من البنك األهلي التجاري بلغ قيمة ما تم استخدامه من تلك التسهيالت ما قيمتة
 9,419,459رياع سعود ويتمال الضمان الممنوح مقابل القرض والتسهيالت في ودائع بنكية مرهونة لد البنك مقابل كامل قيمة التسهيالت الممنوحة .
 -2القرض طويل األجل ومستحق :
حسلت الشركة في عام  2009علا قرض بقيمة  12,867,838رياع سعودي من سندوق التنميـة الز ارعـي السـعودي لتمويـل توسـعة مزرعـة الحريضـة ،وقـد بلـغ

رسـ ــيد القـ ــرض المتبقـ ــي كمـ ــا فـ ــي  31ديسـ ــمبر 2016م مبلغ ـ ـاً وقـ ــدرو  10,010,885ريـ ــاع سـ ــعودي ( بلـ ــغ رسـ ــيد القـ ــرض كمـ ــا فـ ــي  31ديسـ ــمبر 2015مبلـ ــغ
 10,010,885رياع سعودي) والقرض بدون فوائد وتم تقديم ضمان لسداد القرض مجموعة اراضي للشـركة وهـي (ارض الخبـر والقطيـف) والمدرجـة بـالقوائم الماليـة
بقيمــة  1,000,000ريــاع ســعودي  2,100,000 ،ريــاع ســعودي علــا الت ـوالي ،وقــد اســتحق ســداد القــرض فــي  21و القعــدة 1432هـ ـ (الموافــق لـ ـ  19أكتــولر

2011م) .وتعمل الشركة علا اعادة جدولة الدين مع سندوق التنمية الزراعي السـعودي لمـدة عشـرة سـنوات نتيجـة للظـروا التـي تمـر بهـا مـزارع ترليـة الرليـان ومـا
اسابها من امراض ادت الا خسائر متراكمة ,
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وتم تبويب رصيد القرض في  31ديسمبر  2016م كالتالي :
رصيد نهاية العام

500,000
9,510,885

مالحظات
يستحق في نوفمبر 2017م
اقساط من  2018حتى  2025م

رصيد نهاية العام
قروض قصيرة األجل
قروض طويلة األجل

العقود مع أطراف ذوي عالقة:
 .aتؤكد الشركة السعودية لألسماك بأنه

توجد عقود كانت الشركة طرفـا فيهـا وكانـت فيهـا مسـلحة جوهريـة أو ىيـر جوهريـة مباشـرة أو ىيـر مباشـرة

ألي مــن أعضــاي مجلــس اإلدارة او الـرئيس التنفيـ ي او المــدير المــالي او مــن كبــار التنفيـ يين او اي شــخص لــه عالقــة بهــم أو تنــازع بموجبــه أحــد

األعضاي أو كبار التنفي يين عن اي راتب او تعويض او تنازع احد مساهمي الشركة عن اي حقوق في األرلاح خالع العام المالي 2016

 .bالشركة مملوكة بنسبة  %40من قبل سندوق ا ستامارات العامة وهو هيئة حكومية .وعلية ،فتتمال األطراا ات العالقة في الهيئات الحكومية
والشركات التي تمتلك الحكومة السعودية أو هـيئتها حسساً مؤارة في رأس مالها وك ا أعضاي مجلس اإلدارة في سياق النشاط ا عتيادي،
معامالت الشركة مع األطراا ات العالقة تتمال ه و المعامالت في بد ت حضور أعضاي مجلس ا دارة ومنافع الخدمات مع الهيئات

الحكوميية

ريات نقل الملكية رض الرياض وجدة وتسجيل قيمتها لسالظ سندوق ا ستامارات العامة
الشركة مستمرة في اج ا
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المدفوعات النظامية المستحقة:
الجدول التالي يوضح المدفوعات النظامية المستحقة أو المدفوعة للجهات التنظيمية والرقابية بالدولة عن عام  2016م

البيـــــان

اإليضــاح

2016م

المؤسسة العامة للتأمينات

780,006

الزكاة

 15,497,387جزء منها مستحقات عن سنوات سابقة

تكاليف تأشيرات ورسوم حكومية

1,461,190

مدفوعة بالكامل وال يوجد تكاليف رسوم جمركية أوتأشيرت مستحقة عن العام  2016م

المؤسسة العامة للموانئ

1,988,712

إيجار رصيف رقم  3بأحد موانئ جازان مستحق بالكامل

التأمينات الخاصة بالعام  2016مدفوعة بالكامل وال يوجد تأمينات إجتماعية مستحقة عن العام 2015م

مستحقات مصلحة الزكاة:
المبلغ  -لاير

البيــــــــان

ال يوجد ربط نهائي

المتبقي من اإلقرار الزكوي عن عام 2010م إلي عام 2013م

5,197,387

المبلغ المستحق المقدر عن عام 2014م

6,000,000

المبلغ المستحق المقدر عن عام 2015م

4,300,000

المبلغ المستحق المقدر عن عام  2016م
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الئحة حوكمة الشركات:
تعتبـر األحكـام الـواردة بالئحــة حوكمـة الشـركات الســادرة مـن هيئـة الســوق الماليـة مـن المبــادت الهامـة التـي تحــرص الشـركة علـا تطبيقهــا وتفعيلهـا لحمايـة حقــوق

المســاهمين وحقــوق ومكتســبات الشــركة .وتطبــق الشــركة هـ و األحكــام مــن خــالع الممارســة العمليــة ومــن خــالع األحكــام الـواردة فــي النظــام األساســي للشــركة و ئحــة
حوكمة الشركات الخاسة بالشركة ولوائظ الشركة األخر .

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

أسباب عدم التطبيق

املداة ااخاداسة احقوق ااملةدامين ااملعلقو أجتعيدا ا
اخجيلي /الفوره(ج)اانشراالدعق فياسققعاالشرك ا
األلكتروني .ا

لم تطبق لوجود تحدياات علا موقع الشركة وعمل سيانة شامل للموقع

لم يقم أي من األشخاص ذوي الصفة
االعتبارية باإلفصاح عن سياستهم في التصويت.

املادة السادسة :حقوق التصويت الفقره (د)
املادة الثامنة :السياسات واإلجراءات املتعلقة
باإلفصاح
املادة العاشرة :الوظائف األساسية ملجلس اإلدارة

التي التنطبق

الشركة ملتزمة بسياسات اإلفصاح وقواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق املالية .وجاري
العمل على أعداد سياسات إفصاح وإجراءاته اإلشرافية بشكل مكتوب
الفقرة (هـ)  4 -3 -2 -1وجاري العمل على أعداد سياسات مكتوبة بخصوص تلك الفقرات.
* الفقرة (و) االلتزامات مستمرة ضمن قواعد التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن
هيئة السوق املالية والئحة حوكمة الشركة الخاصة بها .والشركة ملتزمة بتلك األنظمة واللوائح .وجاري
العمل على أعداد سياسات إفصاح وإجراءاته بشكل مكتوب.
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أما الفقرة (هـ) البند رقم  5فال ينطبق على وضع
الشركة.

أهم األحداث التي حصلت في عام 2016م
 -1بتاري 2016/12/11م  ،الشركة السعودية لألسماك تعلن عن نتائج قوائمها المالية اإلدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في  2016/11/30م.
 -2بتاري 2016/11/10م  ،الشركة السعودية لألسماك تعلن عن نتائج قوائمها المالية اإلدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 2016/10/31م.
 -3بتاري 2016/11/01م  ،الشركة السعودية لألسماك تعلن عن مراحل التحوع لمعايير المحاسبة الدولية (المرحلة الاانية)
 -4بتاري 2016/10/23م إعالن إلحاقي من الشركة السعودية لألسماك بخسوص النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ( 2016 -09-30تسعة اشهر).
 -5بتاري 2016/10/20م إعالن من الشركة السعودية لألسماك بخسوص النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ( 2016 -09-30تسعة اشهر).
 -6بتاري 2016/10/20م إعالن تسحيحي من الشركة السعودية لألسماك بخسوص توسية مجلس ا دارة بتخفيض رأس ماع الشركة.
 -7بتاري 2016/10/20م تعلن الشركة السعودية لألسماك تعيين مستشار مالي لتخفيض رأس الماع.

 -8بتاري 2016/10/20م تعلن لشركة السعودية لألسماك توسية مجلس ا دارة بتخفيض رأس ماع الشركة.
 -9بتاري 2016/10/18م تعلن لشركة السعودية لألسماك عن تطورات استخدام المتحسالت من إسدار أسهم حقوق األولوية.
 -10بتاري 2016/10/10م تعلن لشركة السعودية لألسماك عن نتائج قوائمها المالية اإلدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 2016/09/30م.
 -11بتاري 2016/09/18م تعلن لشركة السعودية لألسماك عن نتائج قوائمها المالية اإلدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 2016/08/31م
 -12بتاري 2016/08/31م الشركة السعودية لألسماك تعلن عن مراحل التحوع لمعايير المحاسبة الدولية
 -13بتاري 2016/08/10م الشركة السعودية لألسماك تعلن عن نتائج قوائمها المالية اإلدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 2016/07/31م.
 -14بتاري 2016/07/31م الشركة السعوديه لالسماك تعلن عن بخسوص النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ( 2016 -06-30ستة اشهر).
 -15بتاري 2016/07/27م تعلن لشركة السعودية لألسماك عن تطورات استخدام المتحسالت من إسدار أسهم حقوق األولوية.
 -16بتاري 2016/07/19م الشركة السعودية لألسماك تعلن نتائج قوائمها المالية اإلدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 2016/06/30م .
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 -17بتاري 2016/06/09م الشركة السعودية لألسماك تعلن نتائج قوائمها المالية اإلدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 2016/05/31م .
 -18بتاري 2016/05/26م  ،تعلن الشركة السعودية لألسماك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية.
 -19بتاري 2016/05/22م ،تعلن الشركة السعودية لألسماك عن إضافة بند جديد إلا جدوع أعماع الجمعية العامة العادية.
 -20بتاري 2016/05/22م اعالن إلحاقي من الشركة السعودية لألسماك بخسوص دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بخسوص تأخير موعد انعقاد الجمعية العامة العادية

لتعميم السادر من قبل هيئة السوق المالية للشركات المساهمة المدرجة رقم ص  7/5/5258/16وتاري 1437-08-12هـ الموافق 2016-05-19م ،وال ي أكدت فيه الهيئة أنه لتحديد النساب
الالزم لسحة انعقاد الجمعيات العامة يجب علا الشركات المساهمة المدرجة استخدام سجل المساهمين المسجلين بنهاية فترة تداوع يوم انعقاد الجمعية العامة.

 -21بتاري 2016/05/18م اعالن إلحاقي من الشركة السعودية لألسماك بخسوص تسمية ممال و ازرة الزراعة عضو مجلس ادارة الشركة.
 -22بتاري 2016/05/17م الشركة السعودية لألسماك تعلن عن تسمية ممال و ازرة الزراعة عضو مجلس ادارة الشركة.
 -23بتاري 2016/05/08م الشركة السعودية لألسماك تعلن عن نتائج قوائمها المالية اإلدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في2016/04/30م.
 -24بتاري 2016/05/02م تدعو الشركة السعودية لألسماك مساهميها الا حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( ا جتماع األوع)
 -25بتاري 2016/04/26م تعلن لشركة السعودية لألسماك عن تطورات استخدام المتحسالت من إسدار أسهم حقوق األولوية.
 -26بتاري 2016/04/21م الشركة السعودية لألسماك تعلن عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ( 2016-03-31االاة أشهر).
 -27بتاري 2016/04/10م تعلن الشركة السعودية لألسماك عن نتائج قوائمها المالية اإلدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 2016/03/31م.
 -28بتاري 2016/03/23م اعالن الحاقي من الشركة السعودية لألسماك بخسوص النتائج المالية السنوية المنتهية في 2015-12-31م.
 -29بتاري 2016/03/20م الشركة السعوديه لالسماك تعلن عن نتائج قوائمها المالية اإلدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 2016/02/29م.
 -30بتاري 2016/02/25م الشركة السعودية لألسماك تعلن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2015-12-31م.
 -31بتاري 2016/02/10م الشركة السعوديه لالسماك تعلن عن نتائج قوائمها المالية اإلدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 2016/01/31م.
 -32بتاري 2016/01/21م الشركة السعودية لألسماك تعلن عن تطورات استخدام المتحسالت من إسدار أسهم حقوق األولوية .
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 -33بتاري 2016/01/21م الشركة السعودية لألسماك تعلن عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ( 2015-12-31أانا عشر شه ار).
 -34بتاري 2016/01/14م اعالن إلحاقي من الشركة السعودية لألسماك بخسوص األار المالي بتعديل أسعار منتجات الطاقة وبعض الخدمات ا خر .
 -35بتاري 2016/01/10م تعلن الشركة السعودية لألسماك عن اخر تطورات في خطاب سندوق ا ستامارات العامة.

 -36بتاري 2016/01/10م اعالن تسحيحي من الشركة السعودية لألسماك بخسوص نتائج قوائمها المالية اإلدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 2015/12/31م.
 -37بتاري 2015/10/07م الشركة السعوديه لالسماك تعلن عن نتائج قوائمها المالية اإلدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في  30/09/2015م .
 -38بتاري 2016/01/07م الشركة السعوديه لالسماك تعلن عن نتائج قوائمها المالية اإلدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 2015/12/31م.
 -39بتاري 2016/01/04م تعلن الشركة السعودية لألسماك عن أستقالة الرئيس التنفي ي للشركة وتعيين رئيس تنفي ي للشركة.

وفيما يلي أسماء ومؤهالت ونبذة مختصرة لخبرات أعضاء مجلس اإلدارة :
االسم
د .فهد بن عبدالرحمن العبيكان

الجنسية
سعودي

حاليا منسب رئيس
حسل علا شهادة الدكت وراو من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في العام 2010م ،يشغل ً
مجلس إدارة مجموعة العبيكان لالستامار وعضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات

سعودي

حاسل علا شهادة بكالوريوس في العلـوم الزراعيـة مـن جامعـة الملـك سـعود عـام 1411ه ـ تـدرل فـي الوظـائف اإلداريـة

(رئيس مجلس اإلدارة)
ا ستا  /أحمد بن سالظ العيادة

الخمشي

مماالً عن و ازرة الزراعة*

األستا  /عبدالعزيز بن حمد العويد

سعودي

(عضو مجلس اإلدارة)
األستا  /عبدالعزيز بن عبدالباقي آع
طلحة

المؤهالت والخبرات

والميدانية بو ازرة الزراعة لديـه خبـرة عمليـة علميـة طويلـة ومتنوعـة حاسـل علـا دورات تدريبيـة متعـددة داخليـة وخارجيـة،

حاليا وكيل و ازرة الز ارعة للاروة السمكية المكلف
شغل العديد من المناسب القيادية ويشغل ً
حاسل علا شهادة الهندسة الكيميائية عام 1981م من جامعة الملك سعود بالرياض ،وعمل بقسـم الد ارسـات بسـندوق
التنمية السناعية

سعودي

حاسل علا بكالوريوس إدارة األعماع تخسص محاسبة ،وعمل مراقباً للحسابات المساعد في شركة أرامكو
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األستا  /خالد إبراهيم المبارك

سعودي

األستا  /هيام بن خليفة القسيبي

سعودي

األستا  /محمد عبدالعزيز محمد العبداللطيف

سعودي

األستا  /عبدا له بن سالظ بن محمد اع

سعودي

عام ــا ب ــين القط ــاع
حاس ــل عل ــا درج ــة البك ــالوريوس وماجس ــتير ادارة اعم ــاع ،لدي ــه خبـ ـرة عملي ــة متنوع ــة تزي ــد ع ــن ً 20
الحكومي والشركات المساهمة.

سعودي

حاسل علا بكالوريوس كلية العلوم – قسـم الحيـوان عـام 1985م خبـرة ( )28سـنة فـي مجـاع الاـروة السـمكية واسـتزراع

(عضو مجلس اإلدارة)

حاســل علــا شــهادة البكــالوريوس فــي العلــوم الزراعيــة عــام 1984م مــن جامعــة الملــك ســعود بالريــاض .شــغل منســب

مدير إدارة المحاسيل في شركة ألبان السافي ،كما شغل منسب مدير عام شركة الخريف للمشاريع الزراعيـة مـن عـام
1995م إلا عام 1998م

(عضو مجلس اإلدارة)

حاليـا
حاســل علــا شــهادة البكــالوريوس فــي العلــوم اإلداريــة عــام 1998م مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بريطانيــا .ويشــغل ً
منسب نائب المدير العام ومدير العمليات في شركة خليفة القسيبي للغوص والخدمات البحريـة منـ عـام 2000م كمـا

يشغل منسب عضو مجلس إدارة شركة خليفة عبدالرحمن القسيبي القابضة من عام 2000م
(عضو مجلس اإلدارة)

الشي

(عضو مجلس اإلدارة)
ا ستا  /محمد بن جابر السهلي

ـار فـي تمويـل الشـركات فـي هيئـة السـوق الماليـة
حاسل علا الشهادة الجامعية بكالوريوس اقتساد زراعي ،وقد عمـل مستش ًا
وك لك محلل مالي سابًقا في مؤسسة النقد العرلي السعودية.

األحيــاي المائيــة عمــل بــو ازرة ا لز ارعــة مــدير عــام الم ـزارع الســمكية بالمملكــة كمــا عمــل عــدة شــركات فــي مجــاع اســتزراع
األحيــاي المائيــة لديــه خب ـرة عمليــة متنوعــة بــين القطــاع الحكــومي والقطــاع الخــاص والشــركات المســاهمة .حاســل علــا

دورات تدريبية متعددة داخلية وخارجية وعضو بجمعيات في الاروة السمكية علمية وانتاجية داخلية وخارجية.

ً
ً
*تم تعيين االستاذ /أحمد بن صالح العيادة الخمش ي بدال من م /جابربن محمد الشهري ممثال لوزراة الزراعة في مجلس ادارة الشركة اعتبارا من  2016/4/8م.

مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى:
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اسم العضو

اسم الشركة المساهمة الغير مدرجة

د .فهد بن عبدالرحمن العبيكان

مجموعة العبيكان لالستثمار .

االستاذ /محمد بن جابر السهلي

شركة ثروات البحار السعودية ,المركز الدولي البحري

األستاذ /محمد عبدالعزيز محمد العبداللطيف

شركة رخاء لالستثمار الزراعي

األستاذ /عبداالله بن صالح بن محمد ال الشيخ

شعاع كابتل العربية السعودية ( شركة مساهمة مغلقة (  ،شركة عطاء التعليمية

االستاذ /عبدالعزيز بن حمد العويد

شركة تناظرالرياض – شركة معن بن حمد الجاسر وشركاه للخزائن الخشبية

االستاذ /هيثم بن محمد القصيبي

شركة خليفة عبدالرحمن القصيبي القابضة

اجتماعات مجلس االدارة واللجان المنبثقة منها لعام 2016م
وهي  4لجان ( لجنة المراجعة -لجنة الترشيحات والمكافآت  -اللجنة التنفيذية  -اللجنة الفنية )
صفة العضو
االسم
1
2
3
4
5
6
7

فهد عبدالرحمن العبيكان
جابر محمد الشهري
عبدالعزيز حمد العويد
عبدالعزيز أل طلحة
هيثم محمد القصيبي
خالد ابراهيم المبارك
محمد جابر السهلي

غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل

عدد
جلسات
مجلس
االدارة
6
2
6
6
3
6
6

عدد جلسات
اللجنة التنفيذية
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عدد
جلسات
اللجنة
الفنية
-1
1
1

عدد جلسات
اجمالي عدد
عدد جلسات
لجنة
الجلسات
لجنة المراجعة
الترشيحات
6
4
-

1
1
1
1

6
2
8
12
9
7
8

 8عبداالله آل الشيخ
 9محمدعبدالعزيز العبداللطيف
 10احمد صالح العيادة
 11محمد علي العطيفي*
المجمــــــــــــوع
من خارج المجلس عضو
*
لجنة مراجعة








مستقل
مستقل
غير تنفيذي
مستقل

5
6
3
49

-

0

3

6
6
22

عضوية المهندس احمد العيادة في مجلس االدارة بدأت إعتبارا من 2016/04/08م
عقد مجلس االدارة لعام  )6 ( 2016جلسات
لم تعقد اللجنة التنفيذية اي جلسة لعام 2016م
عقدت اللجنة الفنية جلسة واحدة لعام  2016م
عقدت لجنة المراجعة عدد ( )6جلسات لعام 2016م
عقدت لجنة الترشيحات جلسة واحدة لعام 2016م

لجنة المراجعة:
وتتألفت لجنة المراجعة من األعضاي التالية أسماؤهم:
 -1األستا  /عبدالعزيز بن عبدالباقي آع طلحة

(عضو مجلس إدارة مستقل .رئيس اللجنة)

 -3األستا  /عبداألله بن سالظ آع الشي

(عضو مجلس إدارة مستقل)

 -2األستا  /هيام بن محمد القسيبي
 -4األستا  /محمد علي العطيفي

المهام والمسؤوليات للجنة المراجعة

(عضو مجلس إدارة مستقل)

(مختص مالي واداري) تاري ا لتحاق 2014/11/10م
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4

11
6
3
6
78

مهمــة لجنــة المراجعــة هــي مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي القيــام بمهــامهم بمراقبــة إج ـرايات التقــارير الماليــة ،نظــام الرقابــة الداخليــة للتقــارير الماليــة ،واج ـرايات

المراجعة وك لك إجرايات الشركة في مراقبة ا لتزام فـي األنظمـة والقـوانين ،وتـم تأسيسـها للقيـام بهـ و المهمـات عنـدما يكـون هنـاك احتمـاع لتضـارب المسـالظ،
وإلسدار التقارير المالية .وتشمل مهمات لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي:

 .1اإلشراا علا إدارة المراجعة الداخلية في الشركة؛ من أجل التحقق من مد فاعليتها في تنفي األعماع والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة.
 .2دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوسياتها في شأنه.

 .3دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفي اإلجرايات التسحيحية للملحوظات الواردة فيها.

 .4التوسية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين ال قانونيين وفسلهم وتحديد أتعابهم ،ويراعا عند التوسية بالتعيين التأكد من استقالليتهم.
 .5متابعة أعماع المحاسبين القانونيين ،واعتماد أي عمل خارل نطاق أعماع المراجعة التي يكلفون بها أاناي قيامهم بأعماع المراجعة.
 .6دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وابداي ملحوظاتها عليها.

 .7دراسة ملحوظات المحاسب القانوني علا القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
 .8دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها علا مجلس اإلدارة وابداي الرأي والتوسية في شأنها.
 .9دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداي الرأي والتوسية لمجلس اإلدارة في شأنها.
الصالحيات:
خوع مجلس إدارة الشركة لجنة المراجعة بالسالحيات التالية:
 .1السالحيات الممنوحة لألعضاي والرئيس من حق ا طالع علا المستندات والواائق المتعلقة بعمل اللجنة ومقابلة ومسايلة الموظفين في الشركة.
 .2ا ستعانة بأي استشارات قانونية أو مهنية خارجية ومستقلة ،علا نفقة الشركة ،عندما تر اللجنة أنه من الضروري الحسوع عليها.
 .3دعوة أية أشخاص آخرين لحضور اجتماعاتها إ ا رأت لك ضرورًيا.
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لجنة الترشيحات والمكافآت
وتتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من األعضاي التالية أسمائهم-:
 )1األستا  /خالد بن إبراهيم المبارك

(عضو مجلس إدارة مستقل ورئيس لجنة) من تاري 2014/11/10م

 )3األستا  /هيام بن محمد القسيبي

(عضو مجلس إدارة مستقل)

 )2ا ستا  /عبدالعزيز حمد العويد

مهام المسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

( عضو مجلس ادارة ىير تنفي ي )

تشمل مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي:
 .1التوسية لمجلس اإلدارة بالترشيظ لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيظ أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرا
واألمانة.

 .2المراجعة السنوية لإلحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة واعداد وسف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة،
بما في لك تحديد الوقت ال ي يلزم أن يخسسه العضو ألعماع مجلس اإلدارة.

 .3مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوسيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

 .4تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح معالجتها بما يتفق مع مسلحة الشركة.

 .5التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاي المستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مسالظ إ ا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخر .

 .6وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاي مجلس اإلدارة وكبار التنفي يين ،ويراعا عند وضع تلك السياسات استخدام معايير شرط األداي.
صالحيات لجنة الترشيحات والمكافآت

 /1خوع مجلس إدارة الشركة لجنة الترشيحات والمكافآت السالحية باإلطالع علا المستندات والواائق المتعلقة بعمل اللجنة ،ومقابلة ومسايلة الموظفين
والعاملين بالشركة.
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 /2ا ستعانة بأي استشارات قانونية أو مهنية خارجية ،علا نفقة الشركة ،فيما يخص مهامها وواجباتها بما فيها شركات األبحاث ،و لك لمساعدتها في
تحديد معايير اختيار المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة علا سبيل المااع.
 )4ا ستا  /محمد جابر السهلي

(عضو مجلس ادارة مستقل ) أنضم الى اللجنة بتاريخ 2016/2/6م

اللجنة التنفيذية

تتألف اللجنة التنفي ية من األعضاي التالية اسماؤهم-:
سعادة الدكتور فهد بن عبدالرحمن العبيكان

رئيسا

سعادة األستا عبدالعزيز بن حمد العويد

عضوا

سعادة األستا هيام بن محمد القسيبي

عضوا

سعادة األستا عبدالعزيز بن عبدالباقي آع طلحة

عضوا

سعادة المهندس محمد بن جابر السهلي

عضوا

سعادة ا ستا خالد ابرايم المبارك

عضوا

المهام والمسؤوليات

 .1مراجعة السياسات واألهداا ا ستراتجية للشركة واإلشراا علا تنفي ها.

 .2مراجعة التقارير والخطم المالية قبل تقديمها للمجلس .اعتماد جدوع أعماع اجتماعات المجلس.
 .3مراقبة أداي عمل الشركة بسفة شهرية .وأداي الرئيس التنفي ي وفريق اإلدارة العليا.
 .4ا عتماد النهائي لبنود النفقات من رأس الماع بما يزيد علا الحدود المتفق عليها.
 .5مراقبة تنفي سياسات واج اريات مجلس اإلدارة.
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 .6اعتماد حدود ا قتراض للشركة.

 .7النظر وا عتماد بالنيابة عن مجلس اإلدارة للسياسة ا ستامارية للشركة ،بما في لك معامالت ا ستامار وا قتراض ،وبما
الشريعة اإلسالمية.

يتعارض مع أحكام

الصالحيات
حوع مجلس إدارة الشركة اللجنة التنفي ية السالحيات التالية:

 .1السالحيات الممنوحة لألعضاي والرئيس حق ا طالع علا المستندات والواائق المتعلقة بعمل اللجنة ،ومقابلة ومسايلة الموظفين والعاملين بالشركة.

 .2ا ستعانة بأي استشارات قانونية أو مهنية خارجية ،علا نفقة الشركة ،فيما يخص مهامها وواجباتها بما فيها شركات األبحاث ،و لك لمساعدتها في
اتخا ق ارراتها.

اللجنة الفنية
تتألف اللجنة من أعضاي مجلس اإلدارة التالية أسماؤهم-:

سعادة األستا عبد العزيز بن حمد العويد
سعادة األستا هيام بن محمد القسيبي

سعادة المهندس محمد بن جابر السهلي

رئيسا

عضوا
عضوا

مسئوليات اللجنة الفنية
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مراجعة العروض الفنية المقدمة ومنها على سبيل المثال ال الحصر:
 .1مشاريع استزراع الروليان واألسماك المفتوحة والمغلقة.
 .2مشاريع تسنيع األعالا.

 .3مسانع تسنيع وتجهيز األسماك والروليان.
 .4مشاريع تحديث محالت الشركة.
 .5دراسة النشاط التجاري.

 .6دراسة األمن الحيوي ستزراع الروليان.

 .7دراسة موضوع القروض المطلوبة للشركة في مجاع ا ستزراع.
 .8دراسة أنظمة ا ستزراع.
 .9تقديم التوسيات للجنة التنفي ية فيما يتعلق بتعيين الكفايات وتدريبها في مجاع ا ستزراع.
 .10تقديم التوسيات للجنة التنفي ية حوع إنشاي شركات للسيد.
 .11التوسية للجنة التنفي ية حوع المشاريع الفنية.

 .12الحسوع علا استشارات موظفي الشركة أو من جهات خارجية.

االستقاللية:

 .1يمكن للعضو أن يكون عضواً في أي لجان أخر يكونها مجلس اإلدارة.
 .2أن

يستفيد العضو من أي عقود تتعلق بالشركة.

 .3ليس له أي عالقة مالية مع أي من المديرين التنفي يين بالشركة.
.4

يمت بأي سلة قرابة من الدرجة األولا أو الاانية مع المديرين الموجودين بالشركة.

 .5أ يكون عضواً في لجان أخر منافسة للشركة.
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اإلفصاح عن التعويضات والمكافآت في تقرير مجلس اإلدارة لعام  2016م

البيان

أعضاء المجلس
التنفيذيين

أعضاء المجلس غير التنفيذيين/
المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين بمن فيهم
المدير المالي والرئيس التنفيذي.

الرواتب والتعويضات

0

0

البدالت

0

216,000

2,124,396
873,132

المكافآت الدورية والسنوية

0

0

الخطط التحفيزية

0

0

تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

0

0

0
0
0

مخالفات من هيئة السوق المالية :

توجــد اي ى ارمــات ماليــة علــا الشــركة عــن عــام 2016م مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة .كمــا يوجــد أي عقوبــات مــن جهــات إشـرافية أو تنظيميــة أو قضــائية مــن

جهات أخر

عالمة الجودة

تولي ال شركة الجودة جل اهتمامها وتعتبرها من األولويات األساسية لجودة وسالمة اإلنتال في جميع مراحله وال ي يتم تسويقه تحت العالمة التجارية األسماك حيث
يتم الرسد والتفتيش المستمر في جميع مراحل اإلنتال والتسنيع ،حيث حسلت الشركة علا شهادة

إجرايات التسنيع.
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ISO

( )22000 -2005ات العالقة بجودة المنتج وسالمة

البيانات المالية للعام

2016

م

/1المركز المالي

الموجودات المتداولة:
بلغ إجمالي الموجودات المتداولة في عام2016م مبلغ ( )119,384,021رياع مقارنة بمبلغ ( )148,540,350رياع في عام 2015م

لمطلوبات:

بلغت أرسدة الموردين التجاريين مبلغ ( ) 20,698,664رياع في عام 2016م مقارنة بمبلغ ( )14,012,543رياع في عام 2015م أي بارتفاع قدرو (
 )6,686,121ما نسبته .%48

حقوق المساهمين:

بلغت حقوق المساهمين بنهاية عام 2016م ( ) 161,733,624رياع مقارنة بمبلغ ( )203,941,567رياع لعام 2015م

 /2المبيعات:
بلغت قيمة المبيعات في عام2016م ( ) 60,259,495رياع مقارنة بمبلغ ( )83,372,709رياع العام2015م بانخفاض وقدرها ( ) 23,113,214رياع

بنسبة قدرها ( )%28-يعود سبب ا نخفاض الا الركود العام في ا سواق واقفاع بعض المحالت التي اداؤها ضعيف .

 /3المخزون:
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بلغ رسيد المخزون في نهاية عام 2016م مبلغ ( )8.751.622رياع مقارنة بمبلغ ( )22,718,488رياع لعام2015م بانخفاض وقدرو ()13,966,866

رياع ولنسبة قدرها ( )%61-ويعود سبب اإلنخفاض الا اعادة هيكلة وتخطيم المخزون وتحديد الحد ا علا والحد ا دنا وعدم انتال مزرعة الرليان خالع العام
2016

 /4أسباب تحقيق الشركة لخسائر تشغيلية
تعز الخسائر التشغيلية للشركة خالع العام2016م بشكل رئيسي الا توقف المزرعة عن ا نتال خالع العام  2016وتحمل نفقات المزعة الاابته بدون

انتال با ضافة الا انخفاض المبيعات وبالتالي انخفاض الرلحية وابات النفقات تقريبا.

تقرير مراجعي الحسابات لعام 2016م

تجاوزت خسائر الشركة نسف رأسمالها مما يتوجب معه ابالغ رئيس مجلـس اإلدارة ،وعلـا رئـيس مجلـس ا دارة ابـالغ أعضـاي المجلـس فـو اًر بـ لك ودعـوة الجمعيـة

العامة ىير العادية لالجتماع خالع خمسة وارلعين يوماً من تاري علمه بالخسائر لتقرير إما زيادة رأس الماع أو تخفيضه وفقاً ألحكام النظام و لك الـا الحـد الـ ي
تنخفض معه نسبة الخسـائر الـا مـا دون نسـف رأس المـاع المـدفوع أو حـل الشـركة قبـل األجـل المحـدد فـي نظامهـا ا ساسـي حسـب نـص المـادة ( )150مـن نظـام
الشركات.

كما هو مبين في إيضاح رقم ( )1بالقوائم المالية المرفقة ،تواجه الشركة تحديات كبيرة لتحقيق هامش رلظ وأرلاحاً تشغيلية تمكنها من تغطية تكاليفها المباشرة علا
مد السنوات الماضية .وقد أد

لك إلا أن بلغت الخسار المتراكمة للشركة حوالي  ٪70من رأس الماع .ه و النتائج السلبية المستمرة ،تعطي مؤش اًر هاماً علا

إمكانية وجود إنخفاض في القيمة اإلستردادية لموجودات الشركة المتعلقة مباشرة بالتشغيل واإلنتال .لم نتمكن من التحقق من إمكانية إسترداد القيمة الدفترية
لألسوع المتعلقة بالتشغيل ،وبالتالي تحديد أار الهبوط في قيمة تلك األسوع ،إن وجد ،علا إجمالي األسوع وسافي دخل

الـرأي المتحفظ  :باستثناء أثر ما تقدم ،برأينا أن القوائم المالية ككل -:
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الفترة.

تظهر بعدع من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة السعودية لألسماك – شركة مساهمة سعودية – كما في  31ديسمبر 2016م ونتائج أعمالها وتدفقاتها
النقدية للسنة المنتهية ب لك التاري وفقا لمعايير المحاسبة المتعارا عليها في المملكة العرلية السعودية المالئمة لظروا الشركة.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:
توضظ نتائج المراجعة السن وية لفاعلية إجرايات الرقابة الداخلية للشركة التزام كافة إدارات الشركة بتطبيق اللوائظ واإلجرايات المعتمدة لد الشركة .كما أن

الشركة قامت بتعيين مراجع داخلي وهو مكتب (أرنست ويونغ) بهدا اإلشراا علا نظام المراجعة الداخلية الموجود بالشركة وابداي أي مالحظات والتحقق من
تطبيق المعايير المحاسبية واإلدارية وهو يقدم تقاريرو إلا لجنة المراجعة والتي تقوم بدورها برفع تقرير الا مجلس اإلدارة بشكل منتظم ومستمر و توجد نتائج

جوهرية يتضمنها تقرير المراجع الداخلي .

الخطط والق اررات المهمة:
وتشمل التوقعات المستقبلية ألعماع الشركة ومنها علا سبيل المااع

الحسر ما يلي-:

أن تسبظ الشركة السعودية لألسماك من الشركات العالمية المتكاملة في مجاع سيد وتجارة وتسنيع المنتجات البحرية واستزراع األسماك والروليان .وأن

تكون من كبريات الشركات العالمية بتسديرها سلة من األى ية البحرية الطازجة والمجمدة لألسواق العالمية وك لك امتالك سلسلة من محالت بيع األسماك

الطازجة والمطاعم  .و لك من خالع تنفي الشركة لقائمة من المشاريع التي تضمنتها نشرة اإلسدار الخاسة بزيادة رأس الماع وتشمل:
 -1افتتاح محالت بيع جديد بالمملكة.
 -2تجديد محالت الشركة القائمة.

 -3إضافات وتحديث مسانع الشركة.

 -4إنشاي مسنع أعالا لألحياي المائية.
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 -5إنشاي ومشروع ترلية أسماك بنظام األقفاص العائمة.

أبرز المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة:
 -1مخاطر التشغيل :اهم مخاطر التشغيل التي قد تتعرض لها الشركة هي اسابة مزارع الشركة با مراض

 -2مخاطر التمويل :نتيجة ا حاث التي مرت علا الشـركة والخسـائر المتراكمـة بسـبب عـدم ا نتـال الكامـل خـالع السـنوات ا رلعـة الماضـية ممـا يحـد مـن
قدرة الشركة علا تشغيل اسولها بفاعلية وعملـت الشـركة علـا تـوفير قـرض سـناعي بمبلـغ  42مليـون ريـاع وهـو فـي الم ارحـل النهائيـة وسـرا الدفعـة
ا ولا با ضلفه الا العمل علا تقديم قرض ز ارعي بحوالي  80مليون رياع لتخطي ازمة السيولة وتشغيل اسوع الشركة بفاعلية .

 -3المخــاطر البيئيــة (التلــوث) :هــو التغيــر فــي مكونــات البيئــة الرئيســية األرلعــة (المــاي ,الهـواي  ,الترلــة ,الكائنــات البحريــة) ومــا يحــدث بينهــا مــن تفــاعالت

طبيعية ويمكن إدارة ه ا الجانب من خالع تطبيق المعايير ا من الحيوي والفحص الدوري المستمر وا ازلـة ايـة تـاايرات جانبيـة قـد تحـدث بطريقـة علميـة

لتفادي ه و المتغيرات .

 -4األمراض الفيروسية :ا مراض الفيروسية من أخطر ما تواجهه مشاريع ا سماك والروليان علـا وجهـه الخسـوص و لـك لعـدم وجـود أمسـاع ولقاحـات
لهــا حتــا ا ن وتواجهــه الســناعة عــدة عا ـرات مــن الفيروســات ماــل مــرض البقعــة البيضــاي وجميــع ا م ـراض ســواي الفيروســية أو البكتيريــة او الطفيليــة

تواجهه كافة سـناعة ا حيـاي وافضـل الوسـائل لتقليـل مخـاطر حـدواها هـو أتبـاع مـنهج الوقايـة واسـتخدام نوعيـات مـن اليرقـات لـديها جهـاز منـاعي قـوي

وقادر علا الدفاع عن نفسة تجاو ه و ا مراض.
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 -5مخاطر األسواق والمنافسة :يوجد في ا سواق نوعيات من ا سماك والروليان ات جودة متدنية مما يحد من قدرة الشـركة علـا منافسـة هـ و النوعيـات
كــون الشــركة ملتزمــة بمعــايير الجــودة لكــل المنتجــات التــي تســوقها وبالتــالي فانهــا ىيــر قــادرة علــا منافســة الســعر مــع النوعيــات ات الجــودة المتدنيــة
والشركة ملتزمة بضمان تحقيق ا من الغ ائي للمواطنيين والمقيمين بالمملكة وتقديم افضل المنتجات لهم .

اق اررات مجلس االدارة
يقر مجلس اإلدارة بما يلي:
 -1أنه سجالت الحسابات أعدت بالشكل السحيظ.

 -2إن نظام الرقابة الداخلية أعد علا أسس سليمة وتم تنفي و بفعالية.
 -3أنه

يوجد شك ي كر بشأن قدرة الشركة علا مواسلة نشاطها.

وفــي الختــام يتقــدم مجلــس االدارة بالشــكر والتقــدير لحكومــة خــادم الحــرمين الشــريفين الرشــيدة لــدعمها المتواصــل لقطــاع الصــيد وتربيــة االســماك والروبيــان

ولمساهمي الشركة ,والشكر موصول لمنسوبي الشركة وعمالئها ومورديها على الجهود التي بذلوها خالل العام المالي  2016م
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