بسم هللا الرمحن الرحيم

تقرير جملس اإلدارة لشركة اجلوف للتنميه
الزراعية لعام 2016م

تقرير مجلس اإلدارة  2016م

 52من  1صفحة

حمتوايت التقرير
 -1كلمة رئيس جملس اإلدارة

صفحه رقم 4

 -2كلمة العضو املنتدب واملدير العام

صفحه رقم 5

 -3نبذه خمتصره عن الشركه

صفحه رقم 6

 -4إسرتاتيجيات الشركه

صفحه رقم 7

 -5وصف ألنشطة الشركة الرئيسية وإسهامها يف النتائج

صفحه رقم 10

 -6وصف القرارات املهمة و اخلطط املستقبلية املتوقعة

صفحه رقم 13

 -7حوكمة الشركات

صفحه رقم 22

 -8أنشطه املسؤليه اإلجتماعيه

صفحه رقم 47

 -9خطة تطبيق عملية التحول للمعايري احملاسبيه الدوليه

صفحه رقم 49

 -10توصيات جملس اإلدارة

تقرير مجلس اإلدارة  2016م

صفحه رقم 52

 52من  2صفحة

السادة  /مساهمي شركة الجوف للتنمية الزراعية

الموقرين

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،،،،،
يسعد جملس إدارة " شركة اجلوف للتنمية الزراعية " أن يضع بني أيديكم بكل شفافية التقرير السنوي للشركة وأداؤها مرفقا به
القوائم املاليه املدققه وتقرير مراقب احلساابت عن العام املايل املنتهي يف  31ديسمرب2016م واملقدم جلمعيتكم العامة املوقرة رقم 30
ملناقشته ومن مث املوافقة عليه  ،حيث نستعرض معكم أداء الشركة التشغيلي واملايل واالستثمارات الرأمسالية خالل هذا العام كما

يتضمن التقرير على ملخص ٍ
واف حول آليات تطبيق حوكمة الشركات واإلفصاحات ذات العالقة بتكوين جملس اإلدارة ومكافآته
ومهامه وهيكل جلانه ومهامها ومكافآت كبار التنفيذيني واملعامالت اليت تتم مع األطراف ذات العالقة  ،كما يتضمن التقرير إقرارات

اجمللس ومدى توافق الشركة والئحة حوكمة الشركات  ،كما يصاحب هذا التقرير احلساابت اخلتامية املدققة واإليضاحات املرفقه هلا
وتقرير املراجع اخلارجي عن العام املايل املنتهى يف 2016/12/31م  ،سائلني املوىل عز وجل أن يكلل جهودان ابلنجاح وحنن نستقبل
عاماً جديداً مبزيد من الثقة والعزم ملواصلة خطة النمو والتوسع يف كافة جماالت العمل  ،ونتعهد أمام هللا وأمام اجلميع أبن نستمر يف
التطوير والدفع ابلشركة لألمام حىت ترتقي الشركة ألعل ى الرتب ولن نقصر يف أي جهد من شأنه أن يقدم مصلحة للمستثمر أو قارئ
القوائم املالية .
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

صاحب السمو الملكي األمير  /عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز أل سعود

حفظه هللا

إلى السادة  /مساهمي الشركة الكرام :
بمزيد من التفاؤل تواصل شركة الجوف للتنمية الزراعيه تحقيق العديد من النجاحات واإلنجازات خالل العام 2016م إن شركة
الجوف تتميّز بجذورها العميقة والراسخة في مجال الزراعه في المملكة وهي واحدة من كبرى الشركات الزراعيه فى المملكه فقد
كانت إنطالقتها فى سنة  1988في منطقة بسيطا بالجوف وتقع مشاريعها على مساحة  60ألف هكتار ولقد أولت حكومة خادم
الحرمين الشريفين إهتماما كبيرا بنشاط القطاع الزراعى فى المملكه فشجعتها بكل السبل  ،وشتى الوسائـل  ،كضمانة فاعلة للنمو
اإلقتصادي ال ُمست َ َدام ،وإنعكاس ذلك على تحسين دخل الفرد  ،وتلعب شركة الجوف للتنمية الزراعيه ( الجوف ) دورا هاما في توفير
المنتجات الغذائية الزراعية بالمملكه وتعد أحد وأهم روافد اإلقتصاد الوطني الزراعي  ،وبعد توجه الدوله لوقف زراعة بعض
المحاصيل الزراعيه مثل القمح والشعير  ،قـد أهتمت الشركة بالتوسع فى زراعة أشجار الزيتون ،ومحاصيل البصل والبطاطس ،
وإنتاج العسل  ،وزيت الزيتون ومشتقاته .
وبهذه المناسبة يسرنى أن أضع بين أيـديـكـم الـتـقـريـر السـنـوى للشركة للعام 1437هـ2016 /م بتوفيق من هللا عز وجل حيث كان
أداء الشركة يسير وفق ما خطط له مسبقا  ،وفي الختام يسرني ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أن أتوجه بالشكر الى جميع
العاملين في الشركة والشكر موصول لمساهمى الشركة الكرام على ثقتهم التي منحوها لمجلس اإلدارة  ،وأنتهز هذه الفرصة بإسمي
وبإسم جميع أعضاء مجلس اإلدارة تقديم خالص الشكر وعظيم اإلمتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز أل سعود حفظه هللا وولى عهده األمين وولى ولى عهده وحكومتنا الرشيدة على دعمهم الغير محدود وثقتهم الكبيرة في
القطاع الزراعى بالمملكه .
وأخيراُُ  00ل يسعني إل أن أكرر شكري وتقديري لكل من ساهم في هذه اإلنجازات من أعضاء مجلس إدارة وموظفين وعاملين
حيث ل يزال لدينا الكثير من العمل واألهداف التي نسعى إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة .
رئيس مجلس اإلدارة
صاحب السمو الملكي األمير  /عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز أل سعود
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كلمة العضو المنتدب

األستاذ  /عبد العزيز بن محمد بن سليمان الحسين

السادة  /مساهمى الشركة الكرام :
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلــم في رحلة الحياة تُكتب ُخطى الساعين في مناكبها فيكون من
الناس العالم والطبيب والمهندس والمعلم والتاجر والزارع لذلك كتب هللا لدروب المجد أن ل تقترن إل بخطى ذوي الرؤية السديدة ،
والعزيمة األكيدة من صناع الحضارة ومشيدي أركانها  ،فقط بأمثال هؤلء يَعـ ُمـر هللا األرض ومن عليها لتستقر الحياة  ،ويستقر
بظاللها اإلنسان  ،وكما هى البدايه دوما صغيرة  ،وكما هو الغرس يبدأ دائما ببذرة  000فها هو اليوم الـذى نجني فيه قطاف ثمار
غرسنا المبارك فى بسيطا بمنطقة الجوف لنتوج وإياكم رحلة نجاح مستمرة لشركة الجوف للتنمية الزراعيه ( الجــوف ) طوال أكثر
من  27عاما .
لقد إستطاعت شركة الجوف منذ تأسيسها فى عام 1988م أن ترسخ مكانتها بين كبرى الشركات الزراعيه فى المملكه بوصفها قطبا
رائـدا فى الزراعه فى ظل حكومتنا الرشيده لخادم الحرمين الشريفين وولى عهده وولى ولى عهده  ،والمخلصين من أبناء هذا
الوطن المعطاء لتصبح شركة الجوف بمرور الوقت جزءا ليتجزأ من مكونات القطاع الــزراعـى .
وبهذه المناسبة يسعدني أن أضع بين أيـديـكـم الـتـقـريـر السـنـوى للشركة للعام 1437هـ2016 /م حيث كان أداء الشركة بتوفيق من
هللا عزوجل يسير وفق ما تم التخطيط له مسبقا كما يسعدنى أن أتقدم بخالص الشكر لمساهمي الشركة الكرام ومجلس إدارة الشركة
برئاسة صاحب السمو الملكى األمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز أل سعود  -على دعمهم المتواصل والشكر موصول إلى
فريق العمل بالشركة على تفانيهم وعطائهم وجهدهم المتواصل لتحقيق األهداف المنشودة التى نصبو إليها .
كما أنتهز هذه الفرصة وأتقدم بخالص الشكر وعظيم اإلمتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولى عهده األمين وولى ولى
عهده على دعمهم الغير المحدود وثقتهم الكبيرة في القطاع الزراعى .
وفى الختام ليسعنى إل أن أتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف األمير فهد بن بدر بن عبد العزيز آل
سعود حفظه هللا على الجهو د الكبيرة التي تبذل من أجل أن تكون شركة الجوف في مصاف كبرى الشركات بالمملكة .
وأكرر شكري وتقديري لكل من ساهم في هذه اإلنجازات من مجلس إدارة وموظفين وعاملين حيث ل يزال لدينا الكثير من العمل
واألهداف التي نسعى إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة .
العضو المنتدب والمدير العام
عبدالعزيز بن محمد الحسيــن
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شركة اجلوف للتنمية الزراعية هى شركة مسامهة سعودية مدرجه يف سوق األوراق املالية  ،وقد أتسست الشركة بناء علي األمر
السامي الكرمي رقم /237/4م واتريخ 1409/1/27هـ مبوجب الرتخيص رقم  535بتاريخ 1408 /06/08هـ وفقاً لنظام الشركات
الصادر ابملرسوم امللكي رقم (م )6/واتريخ 1385/03/22هـ برأس مال قدرة مائتان مليون رايل ومت زايدته إيل 300,000,000
رايل سعودي مقسمة إيل ثالثون مليون سهم القيمة األمسية لكل سهم عشرة رايالت  ،ومرت الشركة منذ أتسيسها إىل األن مبراحل
تطوير خمتلفة وأنشطه متعددة حىت وصلت ملا هى عليه اآلن من رخاء وتقدم ىف جمال الزراعة والتصنيع الغذائى .
ويقع مشروع الشركة يف منطقة بسيطا اجلوف بوادي السرحان يف اجلزء الشمايل من اململكة وتعترب منطقة املشروع من أفضل مناطق
اململكة من حيث خمزوهنا من املياه اجلوفية وخصوبة تربتها ومالئمة مناخها لزراعة كافة احملاصيل علي مدار العام وتبلغ مساحة املشروع
 60000هكتار مستغله ابلزراعة ابلكامل .
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تتلخص اإلسرتاتيجيه العامه للشركة يف عدة حماور رئيسيه :
احملور األول  :تطوير البنيه التحتيه ودعم البيئة الصناعية :
 )1تسعي الشرع ااإلسعالل االشصع تالةالالع الإلسعالل الثل عيفاالاحمععيفاة البع الش ع لئيفاامترع االععااس اسع الش اشع الشععتاتالنععغرياتلع الخطع ا
لشزرلع ع االشاللععل اشصغلاا ع يفالشزرلع ع ايلجالإللال ايععاجالةائ ع الث ععيفاامترع االععااس اسع الش اش ع الشعتاتس عالف الحملافظع اعص ع الش ع ا الةائ ع ا
الريامثاتقص يفالش ي الشزرلع الفيتالشر اشصالل كاحنلاإجيالالش ع لئيفالشعتاققعيا غع النعاف اايع الش ئع الشنع اع ال ع ان الثيالغعا اذع ا
لش ئ اللخيفالشر امي يفالل الحملاارالش ئ س اةلليف الالطص اجالة لص الشقالل اامت يفالعمالش ئ الشن اع اابشر اف غاابص ااا:عا
 إنرععا اان ع اجمغععااا ع اع الال الععيفاابالنععغريانل ع خاخطععل الشين ع االشص ع ااالشالي ئ ع ااالشاللص ع اشزبععتالشزبال عل اعص ع الس عالليالشر ع الثاسطابطا اإنالاي اا(اعن ا 400ا طريابلل اا)اي لاإضاف اإيلاخطل اتي ئ ابطا اإنالاي ا ريا ا30اطريابلل اا).
 يععارياإنرععا ان ع الن ع ااثنالععازالشزبالععل الةاصععيفابطا ع اإنالاي ع ا ع ريااا1000اطععريا غ لص ع انايلااس ع الماط ع ابااب ععلر اإنالاي ععاالععريالشزبالل الةاصيفاهناب الشيا الحلايلاالطصاالشيا الةق يفاإ اشا اهللااتيايلاا.
 راع اع اش ل اخطل الإل نالازاالشالي ئ اشصزبالعل الةاصعيفان اتالنعغريالخطعل اخطعل اإلنالعاازااتي ئع ا(اابالعل ال ع اا الصع انخنع اانسعللا&اش لئحاب لع فاا&ا بالل اةر &اخمص اا&اليجل ا بالل ا)اشالص الاي الشسل ااسع الماطع ابالة عال الجل بع الي ع ال اأبسعمااشعيارا
لشر اقتاشيارامثارا بالل اعنليالرياإنالازاش الجلل اا.
 )2أتلنيااخطااةياجل اانت الشين ا(الجلصتا)اإلنالازالشصلماامتاإضاف انللت الشالقص ماشس ع الالشاليا ا.ا
 )3أتلنياخطل اإلنالازااتي ئ اCosmeticsابزبتالشزبالل ا.
 )4أتلنياخطل اإنالازاةياجل ااتي ئ اار الشزبالل ابي اإيا هتاالرياي ئ الشل ل االش ال ا.
احملور الثاين  :إسرتاتيجية النمو التسويقي :
ياريالشرت زاعص الثا ا ا
شاليزبزالل الشر الشال افس الالثسلل اا ايل النالفاالشسل اات س خالش ق ابنيال الجاجالشر االةسالفصكا ا
لةق لش اتسلبق ا اشاللط ان اش حي الري الةسالفص ني ااتسي ا الإلللر اابر يف السالغ ااال ف ا االري اخ
لإلسرتلت ج االش ي اشصر ا .ا
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ي لاا امتاإت اعاس اس ااسي ب ااإع ل اات اجي افياش اال تانزا ال الجاجالشر الجل ب ااإيلالثسلل ابي اللهتاالةالغ ز الشت اقغيفالشريارا
الش البالجل ب اشصر امماان س فاامسي اي الا لثسلل ااابشالايلانلالصظتالشر ابي اجاط اامم ز الاا اف اعغ ؤيااا ا اهلاالاراابر ا
النلرالالغ زالا اف الحملافيفاالةيارضا .ا
احملور الثالث  :إسرتاتيجية تنويع مصادر الدخل :
ممااالشكاف ان الهل

الثساس اثيال رأ ايلجانرا ان الناليانااجتاريايلا ايل الة ياجاالريامثاتيظ مالثراباباالريانييفاقق ياي لا

لهل اتقل الثللر الشيص اا الرياخ ال سلب فاابلضاالخططاطلبص اا ن الة يالسالنل الايشك الالل لجاعللليفالش ئ الخاري اانث ياا
عص الشالقص اجالشسل االاي لالشس ا ا .ا
تسي االشر اإيلاتلا يفال الجاهتااإيلا اف الشقطاعاجالثسالف اللخيفالةغص االا الخص اابثضاف اإيلالش ا الشي ب الساللصنيال ايشكا
لشص تالشالسلبق انفنيفاإ سالل اشاللق يالهل الثسرتلت ج اشصر الش يابسالف اتيظ مالة ياجاالريامثالثرابابا.ا ا
الرياي الة طصياسيتاإللر الشالسلبياال ة ياجاإيلاإل لخاتلل ابنيالثي ل االةللرلاا انخ جابينيالإلعال ارالشالاط طالإلسرتلت ج ا ا(ا
لش ي االشالسلبق ا)الالة يالشقن ا،االةاللسطا،االشطلبيفا .ا
سلل اللخيفا
غاان ا لإلللر اال ااال فااعص اجنااباس اسالفاالش ي االشالسلبق افأهنااتيالغ اعص السرياإخال ارالةزب الشالسلبق الة اسباش يفالث ا
لةغص امباابصيبانمنا اانيال الةسالفص نياا اإنالفجتالشر الابص ا-:
 )1لإلرتقا ابيغص اجالشص االشال رب االشالي ئ االشاللص ا .ا
اشزايل النالفاالشس ال ا .ا
 )2إخال ارالثا ا ابي اب اايلل اعاش ااخصيال ز انلع اة الجاجالشر امت فاالريالة افس ا
 )3لإليالغا اابش ماالش

الياًاا.

 )4تطلب الخ لاجالشالسلبق االإلسالصال الريالشالق اجالحل ب الشتات ي ساعص ايلل الة ال ا.
 )5لشالل امبلللالشالي ئ امباابصيبارغ اجالةسالفصكاامباابالللفيالاانمنا اانيال الةسالفص نيا.
 )6لإلعالغالاعص الثا ا الشالن ي الريال لبالشقغحا Hard & soft wheatاالش طاطسا chipsا&ا  French friesابيقللا
لصزل اجت ااةااط اتقص اجالثسيارا.
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احملور الرابع  :إسرتاتيجية التوسع اجلغرايف :
 اضيتاإللر الشر الالغ ص الاإللر الشالسلبياالة ياجاخططال راس اشزايل ار يالفاالجلل لف الشالسلبق اإبفالالازالةزب الريال اف الش اا
الشص اع ا شالسلبيال الجاجالشر اشزبتالشزبالل الامج اال اطيالةغص ااتيغيفاإللر الشر ابنص السالغ اعص اق ب اي الخططا
مباابالللفيالااإلال ازالشسل ا.ا
احملور اخلامس  :الصحة والسالمه :
 إ تط ي نفنيف ممارساج لشنل الشس ل ل اف ل لفي لإلنالاز الشالن ا لشالابي اش ا بنغري ش ا لحلصاظ عصى ال طا م لشيغيف ل لني
نالغ ري لري خ الإلشالزل الشنار أبعصى لياب لجللل لري تلف ل الجاج غ لئ فاخ اال ا ,ي ل ابالم ت لبااجمغلع السي لري لة الجاج
شالص نيال لةسالفص ني ذ قق ي خمالص لش غ اجاالثيال ل لة طق  ،اجتغا ل لفي لإلنالاز الشالن ا ش ى ش لجلل بني نل خ
ايل لش صا
لشالق اج لةالطلر اانعصى لشق رلج لإلنالاي ل لةغص ،اتقل اش لجلل إبلخا لشاللس اج لةسالغ عصى ل لفقفا ذ
اتلي الشق ر لإلنالاي مبا بصيب لشطصب لةالزلب شصغسالفص نيا،ااشق نلج ممارساج لشالطلب الةسالغ ي إىل ختص ض إسالف ك لة ا ااسامهت
ل تيزبز يفللانالش لل إىل لشاللل إىل ش ن
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(  ) 1وصف ألنشطة الشركة الرئيسية وإسهامها يف النتائج :
ا اش الجلل اشصال غ الشزرلع انراطفاالاجما الإلنالازالشزرلع االشالن ي ااتسلبقفاا ،اابيال الر اعالشر الريانفنيفالة اطياابةغص الريا

ت

ل اخمزاهناالريالة ا الجللف ااخنلب ات بالفاالثل الش يال فاالرياقق يانعص الاللسطاإنالاي اب اف الحملاا يفاابي الاارافرت ا ن اعص اأتس سفاا
نا لتانل انيمالشر اجالشزرلع االش لئ الاجما الثلريالشل لئ ا.ا ا
إت يتاش الجل ال الاجما الشالسلبياالة ياجالشلال اإيلالشالغ زالالش صا لجالشياش االلئغاًالااتسيىالشر اإىلاتلا يفال الجاهتاااإىلا اف الشقطاعاجا
لإلسالف

اللخيفالةغص ال الةقا الثا اايشكالرياخ

ال اف الش االة الر الاا اف انحنا الةغص ابل ضالشلال اإيلاإلال اياج الةللطري الريالةلللا

لشل لئ الشتات الجفاالشر ااس الإللال ازاالرياخ ايشكانسي اشاللق يالهل
اف غاابص ااا اثيمالثنرط الش ئ س اشصر ا-:ا ا

الاتيظ مالة ياجاالريامثاتيظ مالثراباباشالي اللاابش صااعصىالةسايما،ا

 )1القمـح :
ااانظ لاإلبقا الشقغحالريا يفالشنلللاانجتفتالشر اإل جيالاب لئيفاشإلسالل اشصغسالاجالةزراع الإلسالل الثل يفااشال لباالنالرالش خيفامتالشاللي ا
إلنالازال لبا غحاClassic & Durumاا نا ا اخاا اإلغ لضالشالن ااي ب اابش ان الثا ا انع اإلال اياهتاالةائ ان يفافن اعريافرت ا
لشزرلع ان يفالريااب الثا ا الثل الش ياساع الات ش اإسالف كالة ا ا&اختص ضاات صص الإلنالازا ا

 )2البصـل :
ااا لن اانسي اشصالغ زاحبغ اهللامتاأتلنياب ارابنيفايلجانلع اممالا اغ الةاليار اعص فااش يالة افسنيااعص امتااقق ي ان الي ااإنالاي اشصف الارا
فن اعص انعص ايلل الثل الش ياإني ساعص الي الجالشالن ب االثسياراامتاإت اعاب انل اشرتش الش يالثل الش يانلياليلاإخنصاضات صص الشالرل يفا
ارفاالإلنالاي امماانني ساعص الش حب ا.

 )3البطـاطس :
انظ لاإلبقا اتن ب ابطاطساالةائ امتا ايل النال ااش يالةناناافن ًاعريا ايل االحلن الشسل اعرياط افالح ال اف اي ب اا اإنص لجالشرا ا
بزرلع الش طاطساخ الشي ا الشن ص اشاللط اإلال اياجالشسل االةناناا FRESHاا لن ابنيبا رلع الش طاطساخ الشصرت انع اب اف ال اطيا
لةغص االحلغ اهللامتاقق يانعص االي اإنالاي اشصف الاراجتاا ا38اطريا French fries.ا&ا&Chipsا)Tableانر اإيلانن ايارياجت ب اريا
لش طاطساقتالشرتب اشرتش اإسالف كالة ا ااشالاص ضات صص الشالرل يف .ا
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 )4البيوت احملميه :
ااا تيغيفالشر اعص الشاللساابزرلع الخناراابش لجالحملغ ااشالص الاي الشسل اعص ال لرالشيا ال انن امت ا رلع ا 400اب تاةغ اخناراطا زا
بالغ يف الا(اطغاطما -اخ ارا -افصصيفالصل ا -افصصيفانخن ا -الصصل ا  -ا ي ا -ابقطنيا)احيمل شعار طازج من مزراع شركة اجلوف اايشكاشالص ا
إلال اياجالة طق الريالخنارالشطا زا.ا ا
وهناك رؤية مستقبليه لعمل بيوت حمميه زجاجية للعمل علي زايدة اإلنتاج لسد إحتياجات السوق من اخلضار .

 )5الربسيم :
ياريالشيغيفاعص اأتلنياإلال اياجالزلرعالثبقارالريالش س مالري انايلابالص اابالجا
إسالف كا لش ا الةائ ا امتاإت اعانظا ال ب اشص يابسالف
لااس اس الش اش اذ لالخن التا .ا

ااابالجاال اشصلنل اعص انفنيفالثسيارااشصل الريا

ات ش الإلسالف كااتسي الشر اخ الة لص الةق ص اتقص صالسال ا رلع الش اس مامتر اا

 )6الزيت ـون :
انظ لاة ئغ الشظ ا الجللب اابشر اشزرلع انشجارالشزبالل ا التالشر ابزرلع الشي ب الريالثشجاراخمالصص الثعغاراالثا ا ال فاالايلاخاتاإبنالازا
بتالشزبالل ال يفا(االرلين-الش لل -ا س -ا K18ا-الش ايلا–انربل اا–انربلساانا–اا ان اا)اانا ا انخ ياخاا اابشالاص يفال يفا(ايصطا–ا
لانزن صصل ا)اانظ لاشليللاإ ا ا الريا
اإسالا ل الة اابحلنالامما اخيصضات
ا امتالحلنل اعص الشرفاللجالريان
ابجلغي الشسيللب اشصزرلع الشينلب ا،ان

الشزبالل الة اشالقص يفالإلعالغالاعصىالشيغاش ا
يفالةسالفص نياعص ا بتالشزبالل الخاتاابشر امتالشاللساابازرلع ا
صص الة ياجاإضاف اليلاتقص صافرتلجالحلنال اي لاابالغ زا بتالشر اأبن اعنلي ا %100ا اORGANICا
الة ل زالةالانن اابإلش ل اعص الشزرلعاجالشينلب اا COAEا&ا BCSالثةان اعصغاًاأب الشر اعنلا
ال ال اشصزبالل الشينلياابشر الثاسطالااص اعص اشفال اا iso22000:2005ا&  HACCPاالشتا

تالنغريالطابقال ااشصغياب الشياة اشس ل الشل ل ا،اامتالصكالشر اخطل اإنالازابطا اإسال ياب امت يفا 400اطريامثارابلل ا اتق ب اا اامتالصكالشر اان ا
خطل اإنالازاابشر الثاسطا .ا

 )7عسل النـحل :
اإل ا الةسالفص نياعص ال ال الشيسيفالشط ي افق ا التالشر ااإبنالازانيلل اننللعاعسيفالش ليفالشط يىااب غ اجاتسلبق ااميالا اعسيف الش ليفالة ال ا
ابشر اأبن اب ال الري احنيفابالل ىاعصىال لع اط ي الالغ ص الان يارانشجارالشصا ف ا،اإضاف اإىلالقل الش س ماايلاط ي ا%100االنغل ااياا
يلل اعاش اال غلباش ىالةسالفصكاشط بال ل اافللئ الشنل الش اابلي اابشر الشي ب الرياننللعال الجاجاعسيفالش ليفالةاالصص اال فاا(اعسيفا
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ابشرغاا-اعسيفاحب الش ا -اعسيفابل ل الةص اجا-ااعسيفاحب لبالشصقاابا)الق ااناابشاللاش يفالشتانث التانن الريالشيسيفالشط ي االطابياشصغللاصاجا
لشق اس الشسيللب ا .ا

 )8الذرة الصفراء :
االاخط ا رلع امم فج ابيال اإلخا اةنل الش ر الشنص ل اإىلالحلزل الإلنالاي الخاا اابشر اسي اًالريالشر اشصال لعا الالإلنالازاالالسالل الثل يفا
شطا اجالشر اخ افرت الشن ااإجيالالش لئيفالريالة الجاجاشال لركانيالالل ا ابط ناعصىال ال الريال الجاجالشر الثساس الالةسالق يفاشصل الريا
حماي اإرتصاعانسيارالش ر الشنص ل امتالسالل ابيضالةسالاجالةزراع ابي الإلنالفا الريالنالالشقغحابزرلعالفااير ااص ل اانر اليلان الاللسطاإنالاي ا
الرتصاعالثع
لهل الارا اجتاا ا 13اطريا/اي الارا،ااتسالف الشر ا رلع الش ر الشنص ل ا(اتن ي )ااشصل الرياحماي ا
لياجلالفاااط لفااشص ااا يص اشصغاش اأبسيارالرجي االشرت زاعص الشن الشالن ي ابي الشالأ الريال افسال الالشسل ا .ا

امت اتص نيانعالللالش ر ابي ا

 )9الشتــالت :
ااالشر اش بفا الراليف ا ائم اب ظا الش ي الحل ب اإل ار الشرال ج الةاالصص ا( اشال ج افا ف ااشال ج ا بالل ااشال ج انشجار ا ب ا) اايشك ا اشالص ا
إلال اياج الشر الري الشرال ج اب الري اإسال لليا ابال صص اعاش اا شك اتص اطص اج الشسل الحملص الري الشرال ج ا ،االعم الةزلرعني اباللف اشال جا
لنغلن الةن راال ئغ اة اخالة طق ا .ا

 )10الفاكهــة :
اااامتالشرت زاعص الثا ا الة غلب اتسلبق اًاايلجالإلنالاي الة

ااشالألنياإلال اياجالشسل اخ

الشصرت الرياإب بيفالتانغسطسااالحلغ اهللامتا

قق يان اعائ اشصلل القارن ابنيالشر اجالة افس اا لن االنص لانابط ابانا ا امم ز اغ الاللف اش يالة افسنيااياريالرلس اقلبيفامثارالشصا ف ا
Ribbingاليلالشالن اا .ا

)11

النخيل

بي اجناابا رلع الش صحالش ل اابشر اتسالف

الشر الشاللسااابشزرلع اخ الة لص الةق ص ااابالغ زاب ل الجلل اأبن الثفنيفاعص السالليالةغص االريا

انل الحلجماالجللل ااس الماجت ب انا ا اي ب اث تاجنالفااابشر ال يفاعجل الة ب ا&االشنقي ا&الجمل ا ا&الصل الجلل ا ا
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(  ) 2وصف القرارات املهمة و اخلطط املستقبلية املتوقعة :
اتسي اإللر الشر اإلسالل الشص تالةالال الإلسالل الثل يفالاحميفاة الب الش لئيفاامتر االااس اس الش اش الشتاتالنغرياتل الخط الشزرلع االشاللل ا
شصغلاا يف الشزرلع ايلج الإللال اياج الةائ الث يف اايشك اشص فلض اابشر اااضيفا ال النا الشر اج الشياة اااضيفا اضغري الشر اج الشزرلع ا
لشال افس ا ا،ا غااتسي اإللر الشر اللئغاًاشص ىامبلحمصىالشر اايشكاإبختايالشق لرلجاالخططالةسالق ص ا.
ومن أهم اخلطط والقرارات املستقبلية االتى -:
 -1لإلسالل الثل يفاةللرلالشر ا.
 -2تس ع ععي اإللر الشرع ع ع اإلسع ع عالقطابالش ص ع ععا لجاالخع ع ع لجالشلط ع ع ع الش ع ععتاقال ع ععازاإش ف ع ععااشصق ع ععا امبفالف ع ععاااشاللق ع ععيالثيع ع ع ل الإلسع ع عرتلت ج الش ع ععتا
إنرئتالريانيصفاا.
 -3رفاالش صا الإلنالاي اش اف الحملاا يفايلجالاللال اياجالةائ الث يفا.
 -4إسالغ لرالشيغيفاعص اخصضالشال اش ااتقص صالش صقاجا.
 -5قق ياعللئ اجمزب اشصغسامهنيامباابالللفيالااتطصياهتم .
 -6هت اإللر الشر اشصلصاظاعص اب ئ اعغيفاإجياب ااةصز اايلجاإنالاي اعاش ا.
 -7اتيغيفاإللر الشر اعص اتلف اب لل الشال ربباالشالأي يفاةلحمص فااش فاا صائالفمااأتي صفماشألعغا الةالال اابشر اا.
 -8مترع ع اال ععااس اسع ع الش اشع ع الهلالفع ع اإيلالحملافظع ع اعصع ع الش ع ع ا الةائ ع ع الفي ععتالشرع ع اشصاللع ع كاحن ععلاإجي ععالالش ع ع لئيفالش ععتاقق ععيا غع ع النع عاف ااي ع ع ا
لش ئ ع ع الشن ع ع اع ال ع ع ان الثيالغ ععا اذ ع ع الش ئ ع ع اللخ ععيفالشر ع ع امي ععيفانل ع ع الحملع ععاارالش ئ س ع ع اةالليف ع ع الالطص ععاجالة لص ع ع الشقالل ع ع ابي ع ع اإع ع ع للا
لرلس الجل اياذ لالخنلتاابالغ يفالإلسال غارالةسالف ااف غاابص اا-:ا

 مت إنشاء جممع صناعي متكامل يتضمن :ـ

 -1نل خاخطل اشين ااف ااتي ئ ااتلص ا بتالشزبالل ا .ا
 -2نل خاخطاختص يفااتي ئ الةاص جا .ا
 -3خطاةياجل اانت الشين ا(الجلصتا)اإلنالازالشنابل االشصلماالشن اعاجالشال غ ص ا.

التوقعات املستقبلية واملخاطر :
ت ع ععنيالةؤش ع ع ع لجالإل النع ع ععالب ان الثس ع ععسالإل النع ع ععالب الةالال ع ع ع الالةغص ع ع ع الشي ب ع ع ع الشسع ع ععيللب ات ع ع ع عماإجيع ع ععالاف ع ع ع تاإس ع ع عال غارب الالغ ع ع ععز ا,اانظ ع ع ع لًاةع ع ععاا
ال زيع ععاالةع ععايلاف ع ع الشر ع ع اتيالع ععز الإلس ع عالصال الع ععريالة ع عزلايالشال افس ع ع الشع ععتاتالغالع ععااذع ععاابل ع ع ضاتلس ع ع اا
تالغالع ععااب ع ع اش ع ع الجلع ععل اشصال غ ع ع الشزرلع ع ع الع ععريا ع ععل ا
إسع ع عال غارلهتاالالشقطاع ع ععاجالإلسع ع عرتلت ج ايلجالةسع ع عالق يفالشللعع ع ع اذع ع ع اتيظع ع ع مالشيللئع ع ع اةس ع ععامه الشرع ع ع ااعص ع ععىالشع ع ع غمال ع ععريان الشرع ع ع اتيغ ع ععيفاعص ع ععىا
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ل فج ع ع اإنالقع ععا الس ع عال غارلهتاااتط ع ععياس اس ع ع اخمع ععاط الاللل ن ع ع السع ععباط ي ع ع ا ع ععيفاإس ع عال غاراإالانهنع ععااا ع ععأيا ع ععا اإ النع ععالياقـ ــد تواج ـ ــه جمموعـ ــة م ـ ــن
املخاطر تتلخص يف اآليت -:

( أ ) املخاطر التشغيلية :
 -1لشقع ع ع لرلجاالشالليف ع ععاجالحل لل ع ع ع االاهل ع ععاال ع ععريا ث ع ع ع اعصع ع ع الشقط ع ععاعالشزرلع ع ع ع اايع ع ع لاب ع ع ع ار انث ع ع ع اس ع ععص اًاعص ع ع ع الشر ع ع ع اإلبق ع ععا ا رلع ع ع ع ابي ع ععضا
لحملاا يفالهلال اا شكاإرتصاعانسيارالحمل ا اجاالشطا ا.
 -2ع ع ع لراا ع ع ع اإس ع ع عال الن ع ععصالشقغ ع ععحال ع ععريا ع ععيفالةؤسسع ع ع الشيال ع ع ع اشن ع ع علللاالشلع ع ع االط ع ععالريالش ع ع ع ياالشال ع ععأث الشس ع ععصيباهل ع ع ع لالشق ع ع ع لراعص ع ع ع ا
إب ع ع لللجالشر ع ع اعصغ ع عاًاأب الشر ع ع اش ع ع بفااخطع ععطاب بص ع ع اشالصع ععالياسع ععص اجاي ع ع لالشق ع ع لراتالغ ع ععيفالات لب ع عاالنع ععالرالش ع ع خيفاالإلجتع ععا اشصالن ع ع اا
لشزرلع ا.
الشزرلع ع ع ع امبيع ع ع الجالشس ع ععيلل ا
 -3ع ع لرارف ع ععاارس ع ععل الشالأشع ع ع لجاارس ع ععل اجت ب ع ع الإل الع ع ع اشصغق غ ع ععنياا ع ع ع لرارب ع ععطالع ع ع حاأتش ع ع لجاإسع ع عالق ل الشيغاشع ع ع ا
لةق ع ع ر الانظ ع ععا انطا ع ععاجابصق ع ع اأبث ع ع الشس ع ععصيبالش ع ع اعص ع ع اعغص ع ععاجالن ع ععالالشزبال ع ععل االشصا ف ع ع ااالش ن ع ععيفاالش ط ع ععاطساالخن ع ع االحملااع ع ع يفا
لآلخ ع ع ع ياابشر ع ع ع الشع ع ععتاقال ع ععازاإلب ع ع ع ياعالص ع ع ع ااطا ع ععاجابر ع ع ع ب اعص ع ع ع الش ع ع ع غمال ع ععريا ع ع ععا الشر ع ع ع ال ع ععرياإلخع ع ععا اعغص ع ع ع الة ع ع ع الشزرلع ع ع ع الا
عغص ع ععاجالحلنع ععالااإالان الحلاي ع ع االات ع عزل ا ائغ ع ع اثع ع ع للا ع ع الع ععريالشيغاش ع ع ال ع ع ان اي ع ععاكابيع ععضالحملاا ع ع يفاقال ع عاازاهل ع ع الشيغاش ع ع اخاا ع ع ا
لشصا ف االخن ا.
 -4ع ع لراا ع ع ا رلع ع ع الثع ع ع ابي ع ع افع ععرت الي ع ع ال ع ع لهتاالش اش ع ع االشالع ععأث الشسع ععصيباهل ع ع لالشق ع ع لرال ع ع ان اةنع ععل الش اس ع ع مالع ععريانيع ععمالحملاا ع ع يفا
ابشر ع ع االشع ععتامتال ععا اب حب ع ع اعاش ع ع ا،ااتيغع ععيفالشر ع ع الاش ع ععااعص ع ع اإجي ععالاةاا ع ع يفاب بص ع ع ايلجاإلال ايع ععاجالائ ع ع ان ع ععيفات ص ع ع لاشق ع ع لرالش اش ع ع الا
ي لالخنلتااشاليلبضاخسار ال يفاي لالحملنل الةفمايلجالش حب الشياش ا.
 -5ليع ع ع الشع ع ع ارل الشي ع ععايلاشصيغاشع ع ع الشس ع ععيللب الالشلحم ع ععائ الإلللربع ع ع االةف ع ع ع ابع ع ع غمات ع ععلف اب ئع ع ع اعغ ع ععيفال عللع ع ع اابةرع ع ع اعاسع ع ع غاااااااااااااالا
يانع ععبالة ع عزلاياالةاننع ععاجا،اا ع ع شكااع ععيلب اإل ع ع الشلحمع ععائ اشصيغاش ع ع الشص ع ع االةع ععاي اع ع ع اشع ععللراي ع ع الشلحمع ععائ ابس ع ع بات ع ع كالشيغع ععيفا
شطل ال الخ ل اشصيغاش الشللف اب لللراسيللب ا.
 -6لشالل ع ع ع الة ع ععاخ الةسع ع عالغ ااأتثع ع ع الشس ع ععصيبالة اشع ع ع اعصع ع ع اإلال اي ع ععاجالةزراع ع ععاجال ع ععريالري ع ععاجالحلع ع ع الر االري ع ععاجالشع ع ع ال االة ع ععا اخنلا ع ععاا
لزراعاجالشصا ف االخناراالشزبالل ال اتالأث اإنالاي ات اايللت ابالأث الة اخااتل لت ا.
 -7إرتصع ع ععاعانس ع ع ععيارالحمل ا ع ع ععاجاالشطا ع ع ع اال ع ع ععااش ع ع ع ال ع ع ععريا ث ع ع ع ا ع ع ع اعص ع ع ع اإرتص ع ع ععاعات صص ع ع ع الحملاا ع ع ع يفال ع ع ع ان الشر ع ع ع اتيالغ ع ع ع اإعالغ ع ع ععالاا ص ع ع ع ااااااااااا
لالنالرالشطا اعص الحمل ا اجالاعغص الشالرل يفا.
 -8بي الل االر اعالشر اعريالة اطيالشيغ لن االشنيلابجالشتاتللي الشر اي ل ايشكا.
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( ب ) املخاطر املالية املتعلقة بعمليات الشركة :
القيمة العادلة :
ي الشتامي رياف فاال الش انايفانااتسلب اإشالزل ابنيانط ل الطصي اارلغ الالةيال جاعص انسساجتارب ,ا غاابالماتن الثلالجالةاش اشصر اافقاًا
شط بق الشال صص الشالارخي اامي ريان ات رأاف ا اجابنيالشق مالش فرتب ااتق ب لجالشق مالشيالش اتيالق الإلللر ان الشق مالشيالش اشصغليلللجاالةطصلابجالةاش ا
شصر االاختالص ايلي ايًاعريا غفاالش فرتب  .ا
خماطر العمالت :
ي الةااط الش امج اعرياتل ا غ الثلالجالةاش انال ج اشصالقص اجا انسياراا الشيغ جالثي ا ,اإ اليال جالشر اي الالشلاشباابش اي ا
لشسيللياالش االرالثل ب ا,اامباان الش اي الشسيلليال ت طابر يفافيا الاالش االرالثل ب اف اخماط الشن انبناًات لرابر يفافيا ا .ا
خماطر االئتمان :
ي اخماط اع ا ر انل الثط ل اعص الشلفا اإبشالزللات امماابؤلياإيلات الشط الثخ اخسار الاش ااشق امتاإب لعالش ق اش يالش لكالش الط اااااااااا
لةالي ل الجل س اجالااتن صاجاإئالغان اي اتظف اخماط الالئالغا اعص الش لمالة ب اابة صغالثاص ابي اخنماخمنصالش بل الةر لكالاقن صفا .ا
خماطر السيولة :
ي اخماط اتي ضالشر اشنيلابجالالحلنل اعص الثللل الش ل اةقابص الإلش االزللاجالة ت ط اابثلالجالةاش اا ات جماخماط الشس لش اعرياع الشق ر ا
عص اب االةليلللجالةاش ابس ع اابق غ القارب اشق غالفاالشيالش ا،ااإ اإللر الشر ات ل بالالطص اج الشس الش اعص انساسال ظمااتنغريات الف الثللل ا
لش اف اةلليف انب اإشالزللاجالسالق ص  .ا
خماطر أسعار الفائدة :
خماط انسيار الشصائ اي اخماط الشق غ الشيالش انا الشال فقاج الش ق ب الةسالق ص اشأللالج الةاش انال ج اشصال ب ب ابس ب الشالل لج ال انسيار الشصائ ااااااااااااا
لالشسل ,اإ الةليلللجاالةطصلابجالةاش الالشر ابالاربخالة زلن ا،لاع لالشق اض،اش ستاع ض اةااط انسيارالشصائ ,ابيضالشق اضاقغيفالي ا
جالشر اإس ارتلت ج الشاللل ااشصس ط اعص الشالي ضا
ا
فائ اعائغ اابإلضاف اإيلايالشالئالغايناعص انساسانسيارالشصائ الشسائ الالشسل ا,ا العالغ
شالقص اجانسيارالشصائ ا .ا
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 وقد تغلبت الشركه علي معظم املخاطر أعاله قدر املستطاع من خالل وضع اخلطط واإلسرتاتيجيات وإجياد
احللول والبدائل ملواجة هذه املخاطر .

املزااي التنافسية :
ممااالشكاف ان الهل الثساس اثيال رأ ايلجانرا اإ الناليانااجتارياناا رلع ايلا ايل الة ياجاالريامثاتيظ مالثرابابا
الريانييفاقق ياي لالهل اتقل الإلللر الشيص ااالرياخ ال سلب فاابلضاالخططاطلبص اا ن ا الة يالسالنل الايشكالالل لجا
عللليفالش ئ الخاري اانث يااعص الشالقص اجالشسل االاي لالشس ا اتسي اإللر الشر اإيلاتلا يفال الجاهتااإيلا اف الشقطاعاجا
لثسالف اللخيفالةغص االا الخص اابإلضاف اإيلالش ا الشي ب الساللصنيالايشكالشصاتالشالسلبق انفنيف اإسالل اشاللق يا
لهل

الإلسرتلت ج اشصر الش يابسالف

اتعظيم املبيعات ومن مث تعظيم األرابحا.ا ا

الري اي الة طصي اسيت اإللر الشالسلبي االة ياج اإيل اإل لخ اتلل ابني الثي ل االةللرل اا انخ ج ابيني الإلعال ار الشالاط طا
لإلسرتت ج ا(الش ي االشالسلبق ا)الالة يالشقن ا،االةاللسطا،االشطلبيفا.ا ا
غاان ا لإلللر اال ااال فااعص اجنااباس اسالفاالش ي االشالسلبق افأهنااتيالغ اعص السرياإخال ارالةزب الشالسلبق الة اسباش يفا
امباابصيبانمنا اانيال الةسالفص نيا .ا
لثسالل اللخيفالةغص
شاليزبععزالل ع الشر ع الشال افس ع الالثس علل اا ايل الن عالفاالشالس ععل اات س ع خالش ق ع اب ععنيال الج ععاجالشر ع االةس عالفصكاالشرت ععزاعص ع ا
لثا ا الةق لش اتسلبق ااشاللط ان اش حي الريالةسالفص نيا .ا
ا
ا
ا
ا
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تقوم اإلدارة وبشكل مستمر ومن خالل منسوبيها بتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية والبيعية للشركة وفق مايلي :ـ
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

ايل ال اف الش االة اش ااشالقص يفالإلعالغالاعص اا الش ااابشيغلش ا.اا
تص اإلال اياجالشسل السبال ل اارغ اجالةسالفص نيا.
قق يانعص الي اعائ اشصلل ا.
لشالللايفالاالشيغ اشالق مياخ لاجالابي الش اا.
أتلنياإلال اياجا ىال اف الش اا(الهلاب الار تا)ال يفا(الشي ما/الشالغ غ ا....لخلا)اإضاف اليلاجمغلعاج Cateringا.ا
لإليالغا ابيغص اجالش عاب االإلع االشرتاب اة الجاجالشر ا.
لشالللي الةسالغ اابإلسلل ااتلط افرتلجاإنقطاعالة ال اابشالازبريا.
إخال ارالشالل تالة اسباشط اباإنالاي ااابإلسلل اشاللق يالثسياراالةسالف ف .

يع لاا ع امتاإت ععاعاس اس ع ااسععي ب ااإع ل ع اات اجي ع افياش ع اال ععتانععزا ال الجععاجالشر ع الجل ب ع ااإيلالثس علل ابي للهتععاالةالغ ععز الشععتاقغععيفالشرععياراالش ععلبا
عزالا
لجل ب اشصر امماان س فاامسي اي االاالثسعلل ااابشالعايلانلالصظعتالشرع ابي عاجاط ع اامم عز العاا افع اعغ ؤيعااا عا اهلعاالاراابر االنعلرالالغ ا
اف الحملافيفاالةيارضالحملص االش اش ا .ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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اااقتاشيارا بتا بالل اش الجلل ا بتانضا الشلطرياإنطصقتافياش اجالف يا الشزبالل اب ساال الشياش اب عاب اش الجلل اا الا اي اابالشر ا
عص اتق مانفنيفاي اابالريابنيالشر اجالةرار ا .ا
ا ا ااالبالشسغلالةص

االثل افف ابرياب رابرياع الشيزبزااسصغ اهللااانل ال طق الجلل ااإبفالالااباي اابالشر اا انثينامسل اعص امت زالشر اا

بالق ميا يفالايلاي ب ااعص ايالشافياش اجالةف يا امتات شنيا سما Personal careاالشتاتالغ يفامب الجاجا  Cosmeticsاإضاف اليلاط ابا
اب لر اإنالاي االريااار الشزبالل ا(ا Liptonا)ابي اإيا هتاالريا يفاي ئ الشل ل االش ال ا .ا
اتيال اش الجلل ان

ال ال اشصزبالل الشينلياابشر الثاسطاااقالنرياش الجلل اتق ب ا ا 5الص ل اشج ا بالل ااياريالإلع للاشزرلع الةص ل ا

لشسالساش ن حانمجايلالثشجارالةزراع اسال ال بنياشج ا( غ لص انايلا)ا .ا
الازا اف ا
اجت ااشصاصطابنيانا ا انشالا الشزبالل اشصغلافظ اعص ايلل الشزبتااشصل الرياحماي الةياال اامتالصكالشر ان الراليفاابشر الثاسطاإلن ا
نا ا الشزبالل االشصا ف ااشالألنيالاي الشر االةزلرعنيالشتاتال اسبااط ي الة طق ا .ا
ي لانضاف اليل ان الن ااثنالازااعن ااتي ئ الشزبتاابشر الثاسطال ات صغالشطا الإلنالاي اخطل الشين  400اطريامثارابلل اااخطل الشالي ئ ا
ب اف الثلجا ا30اطريابلل اا .ا
اشصغلافظ اعص ا بتالشزبالل ابي اعغص اجالشين ابالماضخالشزبتابي الإلسالا تاآش ااخزلانجاإسالانصساالزال ابلل لجالريالش ارتاينيامت ااتصاعيفا
لشزبتالاالث سجنياانر اإيلان الشطا الثسال ياب اشصازلانجا4000اطريانبناامتاتزاب اخطل الشالي ئ ابلل لجالريالش رتاينياشصغلافظ اعص ايلل ا
لة ال التالشلال اشصغسالفصكالش فائ ا .ا
ت ص لاش الجلل ابالي ئ الشزبتاعرياط بيالشرتس بااش سالشصصرت اشصغلافظ اعص اخللتالة ال االريالشص الال اجاالةيال ا ال الشالي ئ اب ظا الشصصرت اتصق ا
لة ال ا غ الريالشص الال اجاالةيال الةص اشصنل الشيال ااي لالامي زا بتا بالل اش الجلل اعريااب الة الجنيا .ا
ا
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تالغ ععزاش ع الجلععل اب عالصغسا ععيفالععايلاي ب ع الاجمععا الشالسععلبياالة يععاجا لهنععااتس عالف

اإرضععا انيال اارغ ععاجالةس عالفص نياب اف ع الشر ع لئحااابثس علل ا

لش لخص ع ااالا الخص ع ال ع النبععتاعص ع اط ع ابانش ع ا اي لب ع الععرياع عللجالشزبععتال فععاالش نععااياالةارس ع اااشس ع ل الشزبععتاللخععيفالشي ععل اترععرت الشر ع ا
لنل الةلرلبرياعص اشفال اiso22000 &Haccpااشنغا اس ل الة ال االلخيفالشي ل اي لاات ص لالشر ابط ابا يفالايلاي ب ا :ا

 )1ط ابا بتا بالل اابشزعرتاالش ل االشزجن يفاا ب اا بتالشزبالل انال جاا3ا .ا
 )2ط اباال ال اي ب ا(الطبالشزبالل ا) اع ار اعريااإ ضاف انللت ااتقص مانشجارالشزبالل ابي الشص ااإضافالفا اش ات االةين ا ابي االةياجل اااااااااااااااا
(الجلصتا)اثسالا للفاامبجا الشال فئ االشرلل ا.
 )3بي اجنااباجت ب الشر اإبنالازالشنابل الريا بتالشزبالل اانظ اشأل ا الةالزلب الريا يفالشيغ اشالألنياإلال اياهتماامتااط ابااب لر اإنالاي ااالرياا
( Cosmeticsا)اا(اشال لا&اشااراي يفا&ا بتاشألطصا ا&الشنابل الشسائيفا)ااا اال اإساللسا ال قطاالش ظ الري ا يفاعغ ا
لشر ا.
 )4نظاالًاشصطصبالةالزلب اعص الشزبالل الةاصيفالشينلياتسالف

الشر اأتلنياخط اإنالازا اإضالابطا ا 1000اطرياس لاياخ

الةلسمالحلايلا

2017ا ال ات ص لابط ابا بالل اخمصيفاابشزعرتا&الش ل ا&الشصل &الجلزرا&اخمص ا&اش لئحا.ا

 )5نظ لاحلنل الشر اعص ات خ صالرياي ئ الشل ل االش ال ابالنغريالللفقالفمااعص اانسالا ل اار الشزبالل الشينلياشألغ لض االشط ا التا
لشر ابط ابااب لر اإنالايفااابثسلل اا اال انساللسا امج ااعغ الشر اامتااط ابال ال اي ب اع اار اعرياالسل ال اار الشزبالل االي أا
أب اسا.
)6

ب ااس المالشاليا الاالخطل الشسيللب اش ن حا بتالجلل اعص النتارل جالخطل الشسيللب ا.ا

 )7نظرا ملشاركة الشركة جبميع احملافل واملعارض واملهرجاانت اليت هتتم ابلزراعة العضوية بدول اخلليج ومنها معرض ديب الدويل للمنتجات العضوية
ومن خالل املعارض مت عمل محالت تذوق للتعريف ابملنتج وقد القي املنتج إستحسان رواد املعارض وابلفعل مت إرسال كميات من منتجاتنا من

زيت الزيتون كتجربة للتصدير ألسواق دول اخلليج .
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 لنصتالشر اعص اشفال اا ISO22000اا&ا HACCBالشتاتالنغريالطابق الشر اشصغياب الش اش الةالانن ابس ل الشل ل ا. لشر اعنلالجلغي الشسيللب اشصزرلع الشينلب ا. لنصتالشر اعص اشفاللجاعن الب الريان الشر اجالةالانن امبجا الشزرلع الشينلب اا(اBCS & COAEا)ا. -لنصتالشر اعص اشفال اتالنغريالطابق اإنالايفااالريا بتالشزبالل اشصغللاصاجالشق اس الشسيللب اا(اSASOا)ا .ا

اااشععار تالشرع الالش ع الععريالةيععارضاللخععيفااخععارزالةغص ع ابلع ضالشالي ب ع امب الجععاجالشرع اافعالحا عللجاي بع اشصالنع ب اشعاعزايل الحلنع الشسععل ا
شصرع ااشاليزبععزالل صفعاالشال افسع ااشعالصغسال لععحالشالطعلرالشععتاشعف هتاالشرع اخع الآلانع الثخع الثلع الشع ياييصفعاامبنععا الشرع اجالشزرلع ع الش لئع ا
ل ع اابتععتاشع الجلععل ا ععالر اعصع اإنالععازال الجععاجامتصععكاع ااع االقللععاجالة افسع اشع ساةص ععاااالاإ ص غ ععاابععيفاختطالفععااشصياة ع االايع لالشسع ا اختطععطا
لشر اشالن ب ا بتا بالل اثس ان ااااسلبس لاOrganicا،ااإ ال ايشكاإمنااب اعص امت زانالا اغ اناإبنالازال الجاجايلجايلل اعاش ا .ا
ا

ا
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ا

تتمثل منافذ مبيعات الشركة داخل اململكة يف -:
املنطقة الوسطي ( الرايض  -تليفون  /رقم  - 0114389041فاكس  /رقم )0114388061
املنطقة الشرقية ( الدمام  -تلفاكس رقم )0138178120 /
املنطقة الغربية ( جدة  -تلفاكس رقم )0126937830/
املنطقة الشمالية ( منفذ سكاكا  -تلفاكس رقم ) 0146245888 /
املقر الرئيسي للشركة  ( :بسيطا – تليفون  /رقم  0146466664حتويلة ) 300
 ( :فاكس رقم ) 0146460049 /
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اااااالاعيف جملــس إدارة شــركة اجلــوف نلل الي اتع خع

لشيععا  2016لا انيالرععا يفاتع

ا ،اضععغري بع شك إللر عغص ععاج لشرع ا

افعي نفنععيف نسعاش ب لل غع لشرع اج لشعت تال ايعا شع الجلعل ااشقع عا ا ثلل جمصعس لإلللر لارلًا ةعالر اايً ل عال لشالليع لإلسعرتلت ج ا
شصرع ااضعا لخطعط لإلسعال غارب الععم خطعى لش غعل لش لسعخا ا،ا غعااالاعصت لشرع إشالزللفعا أبلع خ لشقعللنني الثنظغع لةط قع لالشرع اج
لةسامه لشيال ل لةغص لشي ب لشسيللب ا .ا
ا
ا

(  ( ) 3أ ) أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة للسنوات اخلمس املاضية 2012م 2016 -م :
البيان  /السنة

1012م

2013م

2014م

2015م

2016م

مجموع الموجودات المتداولة

290,217,018

306,502,036

328,449,586

287,570,863

293,166,181

إستثمارات

6,566,948

6,566,948

0

0

0

صافي الموجودات الثابتة

434,356,875

464,830,743

498,096,576

585,654,366

636,736,352

مصاريف  /مؤجلة

29,409,161

40,227,895

39,013,218

44,675,864

32,371,959

مجموع الموجودات غير
المتداولة

470,332,984

505,058,638

537,109,794

630,330,230

669,108,311

مجموع الموجودات

760,550,002

818,127,622

865,559,380

917,901,093

962,274,492

مجموع المطلوبات المتداولة

81,133,215

90,824,062

74,763,941

105,215,778

108,836,561

قروض متوسطة األجل

17,296,553

15,447,422

44,216,825

24,716,572

17,756,678

مخصص مكافأه نهاية الخدمه

12,691,051

12,158,419

15,521,461

16,315,737

18,114,436

مجموع مطلوبات غير متداولة

29,987,604

27,605,841

59,738,286

41,032,309

35,871,114

مجموع المطلوبات

111,120,819

118,429,903

134,502,227

146,248,087

144,707,675

حقوق المساهمين

649,429,183

699,697,719

731,057,153

771,653,006

817,566,817

مجموع المطلوبات وحقوق
المساهمين

760,550,002

818,127,622

865,559,380

917,901,093

962,274,492
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( ب ) ملخص نتائج األعمال خلمس سنوات 2012م – 2016م .
قائمة الدخل  /السنة

2012م

2013م

2014م

2015م

2016م

إمجايل املبيعات

344,536,657

340,993,094

350,307,894

368,953,489

380,211,468

تكلفة املبيعات

194,704,005

188,455,467

198,446,122

246,943,044

243,666,354

جممل الدخل

149,832,652

152,537,627

151,861,772

122,010,445

136,545,114

مصاريف تسويق

36,513,959

41,940,468

32,094,992

34,752,968

41,190,357

مصاريف إدارية وعمومية

11,881,531

14,953,675

15,808,570

14,099,070

17,273,691

صايف ربح العمليات

101,437,162

95,643,484

103,958,210

73,158,407

78,081,066

مصروفات أخرى

4,972,093

0

0

2,001,573

1,228,750

إيرادات أخرى

11,548,841

11,767,111

7,586,210

6,431,283

4,013,440

صايف ربح السنة قبل الزكاة

108,013,910

107,410,595

111,544,420

77,588,117

80,865,756

الزكاة واستدراك الزكاة

6,337,093

5,342,059

4,531,002

5,192,264

3,151,945

صايف الربح بعد الزكاة

101,676,817

102,068,536

107,013,418

72,395,853

77,713,811

تقرير مجلس اإلدارة  2016م

 52من  23صفحة

تقرير مجلس اإلدارة  2016م

 52من  24صفحة

( ج ) ملخص الفروق اجلوهرية لنتائج أعمال عام  2016م مقارنة بعام  2015م .اا ا
البند

2016م

إمجايل املبيعات

380,211,468

تكلفة املبيعات

243,666,354

جممل الر بح

136,545,114

مصروفات البيع والتوزيع

41,190,357

املصاريف اإلدارية والعمومية

17,273,691

الدخل من التشغيل

78,081,066

إيرادات أخرى

4,013,440

مصروفات متويلية

1,228,750

صايف دخل الفرته قبل الزكاة

80,865,756

إستدراك الزكاة

2,994,958

تسوية الزكاة

156,987

صايف الدخل السنوي

77,713,811

عدد األسهم

30,000,000

نصيب السهم من الدخل والتشغيل

2.60

نصيب السهم من صايف الدخل

2.59
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2015م

التغيري

نسبة التغري

368,953,489

11,257,979

%3.05

246,943,044

3,276,690-

%1.33-

122,010,445

14,534,669

%11.91

34,752,968

6,437,389

%18.52

14,099,070

3,174,621

%22.52

73,158,407

4,922,659

%6.73

6,431,283

2,417,843-

%37.60-

2,001,573

772,823-

%38.61-

77,588,117

3,277,639

%4.22

4,152,237

1,157,279-

%27.87-

1,040,027

883,040-

%84.91-

72,395,853

5,317,958

%7.35

30,000,000

0

0

2.44
2.41
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(  ) 4حتليل جغرايف إلمجايل إيرادات الشركة للعام 2016م :

البيان

الشمالية

قمح

15,028

الوسطى

الغربية

الشرقية

الجمالى الكلى
15,028

زيت زيتون

19,233

56,387

22,032

5,960

103,612

بطاطس

52,738

33

901

918

54,590

برسيم

126,701

126,701

شعيــر

12,879

12,879

فاكهة وتمر

3,152

تقاوى قمح وشعير

7,161

997

2,893

2,309

9,351
7,161

بصل

8,077

691

401

403

9,572

عسل

466

214

49

118

847

ذرة صفراء ورفيعة

30,091

30,091

شتالت متنوعة

364

364

جفت زيتون .حطب .فحم

586

586

تبن قمح .شعير .ذرة

4,888

4,888

خضار وأخرى

2,025

944

468

1,104

4,541

الجمالى

283,389

59,266

26,744

10,812

380,211
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( منو املبيعات )
إسم الصنف

2016م

2015م

الفرق

النسبة

قمح

15,028,949

53,351,001

38,322,052-

%72-

الشعير

12,879,747

2,442,639

10,437,108

%427

تقاوى القمح

830,580

748,760

81,820

%11

تقاوى الشعير

6,331,214

2,079,855

4,251,359

%204

الذرة الصفراء

30,091,021

46,822,691

16,731,670-

%36-

البرسيم

126,701,252

80,054,747

46,646,505

%58

التبن

3,633,750

5,798,794

2,165,044-

%37-

الذرة السودانية

1,254,622

2,820,900

1,566,278-

%56-

البطاطس

54,590,405

75,741,080

21,150,675-

%28-

البصل

9,572,142

11,254,859

1,682,717-

%15-

الفاكهة والتمر

9,351,769

9,136,984

214,785

%2

العسل

847,847

783,250

64,597

%8

زيت زيتون

103,612,921

74,935,875

28,677,046

%38

شتالت متنوعة

364,802

208,951

155,851

%75

بطيخ وخضار

3,723,561

1,981,969

1,741,592

%88

مخلل وورق زيتون

416,483

182,030

234,453

%129

جفت .فحم  .حطب

586,673

568,502

18,171

%3

صابون

393,729

40,601

353,128

%870

اإلجمــــــــــالى

380,211,467

368,953,488

11,257,979

%3
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(  ) 5إيضاح بيان حتليلي بقوائم الدخل لعامي 2015م  2016 ،م على مستوى النشاط :
 -1حتليل قائمة الدخل من اإلعمال الرئيسية لعام 2016م ( املبلغ ابأللف رايل )
المبيعات

تكلفة
المبيعات

إجمالى الدخل

مصاريف بيع
وتسويق

مصاريف
إدارية
وعمومية

صافى الدخل التشغيلى

37,607

36,540

1,067

2,376

1,709

3,018-

31,189

29,883

1,306

6,161

1,417

6,272-

54,590

35,362

19,228

6,469

2,480

10,279

9,572

7,632

1,940

553

435

952

127,956

74,674

53,282

18,758

5,813

28,711

9,352

7,723

1,629

2,006

424

801-

365

376

11-

12

17

40-

848

352

496

27

39

430

103,613

45,474

58,139

4,192

4,707

49,240

5,119

5,650

531-

636

233

1,400-

380,211

243,666

136,545

41,190

17,274

78,081

البيان

القمح والشعير
الذرة الصفراء والرفيعة
البطاطس
البصل
األعالف
الفاكهة
الشتالت
عسل النحل
زيت الزيتون
متنوعة
اإلجمالى
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 -2حتليل قائمة الدخل من اإلعمال الرئيسية لعام 2015م معدله ( املبلغ ابأللف رايل ) .
البيــــــــــــان

المبيعات

تكلفة
المبيعات

إجمالى الدخل

مصاريف بيع
وتسويق

مصاريف
إدارية
وعمومية

صافى الدخل التشغيلى

القمح والشعير

59,978

46,089

13,889

4,592

2,430

6,867

الذرة الصفراء
والرفيعة

48,437

43,232

5,205

4,809

151

245

البطاطس

75,741

41,395

34,346

6,847

2,894

24,605

البصل

11,255

8,688

2,567

845

430

1,292

األعالف

82,876

47,001

35,875

13,235

4,814

17,826

الفاكهة

9,137

9,536

399-

1,113

349

1,861-

الشتالت

209

180

29

6

8

15

عسل النحل

783

494

289

23

29

237

زيت الزيتون

74,936

44,409

30,527

2,971

2,864

24,692

متنوعة

5,601

5,919

318-

312

130

760-

الجمالى

368,953

246,943

122,010

34,753

14,099

73,158
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(  ) 6مطابقة المعايير المحاسبية المستخدمة لدى الشركة مع المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
ال يوجــــــــد أى إ ختالف بين المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركة وتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين .

(  ) 7وصف ألنشطة وأدوات الدين :
 .1أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات إكتتاب أو حقوق مشابهة تم إصدارها :
ال يوجـــــد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها
الشركة أو منحتها خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2016م .

 .2حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم منحتها الشركة :
ال يوجـــــــد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم منحتها الشركة خالل السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر  2016م .

 .3أدوات دين قابلة لالسترداد من جانب الشركة :
ال يوجـــــــد خالل العام المالي المنتهي في  31ديسمبر  2016أي إسترداد أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابل
لالسترداد .

(  ) 8وصف لسياسة الشركة في توزيع األرباح :
يتم توزيع األرباح وفقا لنص المادة  41من عقد التأسيس والنظام الساسى للشركة حيث يتم توزيع الرباح الصافية السنوية
بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه التالى -:
 تجنب الزكاة المفروضة شرعا . تجنب  %10من الرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغاإلحتياطي المذكور نصف رأس المال .
 يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه أولي للمساهمين تعادل  % 5من رأس المال المدفوع . يخصص بعدما تقدم نسبة ل تتجاوز %10من الباقى لمكافآة مجلس اإلدارة ويوزع الباقى بعد ذلك على المساهمينكحصة إضافية من األرباح .
 أوصى مجلس اإلدارة بتاريخ 2016/12/11م بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالى 2016م بواقع  1لاير( واحد لاير ) للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدرة  30,000,000لاير .

(  ) 9وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت :
ال يوجـــــــد خالل العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2016م أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود
ألشخاص (عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولدهم القصر ) قاموا بإبالغ الشركة بتلك الحقوق أو
أي تغيير في تلك الحقوق .
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(  ) 10نس ب متلك أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني وزوجاهتم وأوالدهم القصر يف أسهم الشركة وأي تغيري يف تلك املصلحة خالل العام
2016م :

( أ ) متلك أعضاء جملس اإلدارة :
االس ـ ـ ـم

م

صاحب السمو امللكي األمري  /عبد العزيز

عدد األسهم

نسبة التملك

يف بداية العام

األسهم خالل العام

9750

%0,033

_

_

%0,003

_

_

1000

_

_

1500

%0,005

_

55,875

%0,19

2335

%0,008
%0,004

بداية العام

إمجايل األسهم

نسبة التملك

صايف التغري يف عدد

نسبة التغري

خالل العام

يف هناية العام
9750

%0,033
%0,003

يف هناية العام

1

بن مشعل بن عبد العزيز ال سعود

2

أ/عبد العزيز بن حممد احلسني

1000

3

أ /عبد الرمحن بن عبد العزيز اليمين

1500

%0,005

4

د /رشيد بن راشد العوين

55,875

%0,19

_

5

أ/عبد الرمحن بن سعيد اليمين

2335

%0,008

_

_

6

أ  /حممد بن عبد هللا الرقيب

1200

%0,004

_

_

1200

7

مزروع عبد هللا محد املزروع

1000

%0,003

_

_

1000

%0,003

8

حممد عبد هللا إبراهيم البواردي

1201

%0,004

_

_

1201

%0,004

9

سليمان إبراهيم سليمان الرميح

1000

%0,003

_

_

1000

%0,003

10

أ  /عمر رايض حممد احلميدان *

_

_

_

_

_

_

11

أ  /ايسر حيىي عبد احلميد عبد ربه *

_

_

_

_

_

_

* أعضاء جملس اإلدارة االستاذ  /عمر رايض حممد احلميدان  -واألستاذ  /ايسر حيىي عبد احلميد عبد ربه  ،اليوجد هلم ملكيه حيث أهنم ممثلني عن جمموعة فتيحي .
* متتلك زوجه عضو جملس اإلدارة د  /رشيد بن راشد العوين – عدد  577سهم  ،مت إضافتهم علي نسبه متلكه يف اجلدول أعاله .
( ب ) متلك كبار التنفيذيني :




مت تسجيل أ  /عبد العزيز بن حممد احلسني  -املدير العام والعضو املنتدب من كبار التنفيذيني ابلشركة ضمن اجلدول اخلاص أبعضاء جملس اإلدارة .

ال يوجد متلك لباقي كبار التنفيذيني يف أسهم الشركة .
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(  ) 11املعلومات املتعلقة ابلقروض :


تقر الشركة أبنه اليوجد عليها أى قروض ألى جهة سواء كانت واجبة السداد أو غري واجبة السداد غري املوضحة ىف البيان التاىل :
رصيد بداية العام

إضافه خالل العام

المسدد خالل العام

رصيد نهاية العام

مالحظات

البيـــــــــان

13,686,639

10,461,870

 4,779,960لاير

 19,368,549لاير

05
السداد يبدأ
فبراير 2017م

قرض صندوق التنمية
الزراعية

15,592,145

-

15,592,145

-

تم سداد قيمة القرض
بالكامل

قرض بنك الرياض
بالمرابحة اإلسالمية

29,561,700

286,300

29,848,000

-

تم سداد قيمة القرض
بالكامل

قرض صندوق التنمية
الصناعي السعودي

-

13,350,000

-

13,350,000

ينتهي القرض في
2022م

58,840,484

24,098,170

50,220,105

32,718,549

قرض الراجحى بالمرابحة
االسالمية

االجمــــــــــالى



حصلت الشركة علي قرض طويل األجل مببلغ  15,592,145رايل من صندوق التنمية الزراعية بدون فوائد إلنشاء مشروع الزيتون مقابل خطاب ضمان من مصرف
الراجحي علي أن يتم سداده علي عشر اقساط متساويه ملده عشر سنوات ويبدأ أول قسط بتاريخ  12ذو القعده 1442هـ وخالل العام 2016م مت سداد كامل مبلغ
القرض البالغ  15،592,145رايل واحلصول علي خصم تعجيل سداد القرض مببلغ  3,898,536رايل .



حصلت الشركة علي موافقه علي قرض من صندوق التنمية الصناعي السعودي لتمويل مصنع زيت زيتون اجلوف واملخلالت ( بسيطا  /اجلوف ) بغرض إنتاج زيت الزيتون
واملخلالت وصابون جتميل وفحم وجفت  ،وقد وصل احلد االقصي للموافقه مبلغ  30,700,000رايل حصلت الشركة علي جزء منه مببلغ  13,350,000رايل  ،حبيث
يتم السداد علي أقساط نصف سنويه ملدة مثان سنوات وتنتهي يف  15ربيع األخر 1444هـ املوافق  10نوفبمر 2022م وهذا القرض مضمون برهن كافة أرض ومباين
واآلالت اليت مت احلصول عليها من أجل املشروع وتضمنت شروط القرض أمور أخري متثلت يف وضع حدود قصوي لإلجيارات واملصروفات الرأمسالية وتوزيعات األرابح ونسبا
ماليه يتوجب علي الشركة احملافظة عليها  ،وسند ألمر .



خالل العام 2014م حصلت الشركة على قرض مراحبة إسالمية من بنك الرايض مببلغ  28,000,000رايل هبامش ربح على أساس سايرب سنتني  %1.5 +لصاحل توسعة
مصنع الزيتون على أن يسدد يف اتريخ 2016/04/20م وقد مت سداده ابلكامل .



قامت الشركة بتوقيع عقود مراحبه إسالميه مع مصرف الراجحي حصلت مبوجبها خالل العام 2016م علي مبلغ  10,461,870رايل علي أن تسدد علي قسطني ملدة
عامني تبدأ من اتريخ  05فرباير 2017م ابإلضافه لرصيد بداية املدة و مت سداد القسط األول يف امليعاد مببلغ 4,779,960لاير .

( اإليضاح رقم ) 15 – 12
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(  ) 12عدد إجتماعات جملس اإلدارة اليت عقدت خالل العام  2016م وسجل احلضور :
تسلسل اإلجتماعات وتواريخها

م

العض ـ ــو
صاحب السمو امللكي

1

األمري /عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز

()1

()2

()3

()4

()5

01/27

04/25

05/22

10/02

12/11

√

√

√

√

√

نسبة احلضور

%100

2

أ  /عبد العزيز بن حممد احلسني

√

√

√

√

√

%100

3

د /رشيد بن راشد عوين

√

√

√

√

√

%100

4

مزروع عبد هللا محد املزروع

√

√

√

√

√

%100

5

أ  /عمر رايض حممد احلميدان *

-

-

√

√

√

%100

6

أ  /ايسر حيىي عبد احلميد عبد ربه *

-

-

√

√

√

%100

7

أ  /عبد الرمحن بن عبد العزيز اليمين

√

√

√

√

√

%100

8

أ  /عبد الرمحن بن سعيد اليمين

√

√

√

-

√

%80

9

حممد عبد هللا إبراهيم البواردي

√

√

√

√

√

%100

10

أ  /حممد بن عبد هللا الرقيب *

√

√

-

-

-

%100

11

سليمان إبراهيم سليمان الرميح *

√

-

-

-

-

%50



عقد جملس إدارة الشركة احلايل عدد مخس إجتماعات خالل العام 2016م  ،وكانت نسبة احلضور لكل عضو من أعضاء جملس اإلدارة كما هو موضح يف اجلدول أعاله .



إجتماع جملس اإلدارة بتاريخ  25إبريل 2016م و 22مايو 2016م ابلتمرير .

تقرير مجلس اإلدارة  2016م

 52من  35صفحة



األستاذ  /حممد بن عبد هللا الرقيب واألستاذ  /سليمان إبراهيم سليمان الرميح إستقالوا من اجمللس بناء علي رغبتهم  ،ومت تعيني بديالً هلم األستاذ  /عمر رايض حممد احلميدان
واألستاذ  /ايسر حييي عبد احلميد عبد ربه .



مت إحتساب نسبة حضور اإلجتماعات جلميع األعضاء حسب عدد اجللسات اليت كان من املفرتض علي العضو حضورها.

(  ) 13معلومات عن العقود املربمة وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء جملس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو رئيس قطاع املالية أو
ألي شخص ذي عالقة أبي منهم -:

تقر الشركة  :أبن االاتلي انياعقللال ل اخ
ثىاشاصايياع

الشيا ا 2016ااتلي اذاالنصل ايلي ب اثىالريانعنا اجمصسالإلللر ا اناارئ سا طاعالةاش اناا

ا،اسالىالش ىاي اىفالإلبناابار ما14ابقائغ الة زالةاىلاشألط ل ايلجالشي
الرصيد فى 2016 /1 / 1م

صاحب العالقة

إسم صاحب العالقة

نوع التعامل

شركة اليمنى
للسيارات

أ  /عبد الرحمن بن سعيد اليمنى

شراء سيارات
وقطع غيار

االةلضحانلان ا-:ا

حجم التعامل خالل العام

الرصيد فى 2016/12 / 31م

مدين

دائن

مدين

دائن

مدين

دائن

لاير سعودى

لاير سعودى

لاير سعودى

لاير سعودى

لاير سعودى

لاير سعودى

-

1,353,065

1,933,894

 641,742لاير

-

 60,913لاير

وتقر الشركة أبن مبلغ التعامل هو عبارة عن شراء سيارات وقطع غيار متت عن طريق املنافسة العامة وكان عضو جملس اإلدارة هو صاحب العرض األفضل .

(  )14بيان بقيمة املدفوعات النظامية املستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى :
م

بيان املدفوعات

2015م

2016م

1

الزكاة الشرعية

 5,710,190رايل

 2,444,256رايل

2

الرسوم اجلمركية

 3,376,634رايل

 821,129رايل

3

التأشريات

 263,470رايل

 279,000رايل

4

التأمينات االجتماعية

 2,694,942رايل

 2,806,060رايل

12,045,236رايل

 6,350,445رايل

اإلمجـ ــايل
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( )15بيان بقيمة أي إستثمارات أو إحتياطيات أخرى مت إنشاؤها ملصلحة موظفي الشركة :
 ملاتقمالشر اإبنرا انياإسال غارلجانانياإلال اط اجانخ ىامتاإنراؤيااةنصل اللحمص الشر اخ الشيا الةايلالة الف اااالا31البسغ ا
 2016ا.
( )16إقـرارات وأتكيدات جملس اإلدارة :
ل ان ا للع الشالسج يفاالإللرلزااالئل الل غ الشر اجالشتانا رهتااي ئ الشسل الةاش ابؤ ل اعصىاض ار الإلفناابالالشالق ب الشس لياجملصسالإلللر ا
اجمصساإللر الشر ابق اأب الةللض االشالاش االات ط ياعصىا
ا
عريامج االش للالةطصلب اافقااش غليزالشالق ب الشس ليالالسرتشاليالةي الريا يفالهل ئ اف
لشر اابصالز الجملصساابإلفنااباع فاالىتاإنط قتاعصىالشر ا-:ا ا
 -1ال يوج ــد نىاش اجااتبي اشر الجلل الىتا31البسغ ا2016ااابشالايلاالابلي انسفماناانلالجالبريااالر اثىاش ااتبي ا.ا
 -2ال يوج ــد خ الشيا الةايلالة الف الا 31البسغ ا 2016انيالنصل الافئ الثسفمايلجالثلق الالشالنلبتاتيللاثشااتا
(ع لانعنا ا جمصسالإلللر اا ارالشال ص بنياان اليفمااناالليمالشقن ا)ا الللاإبب غالشر ابالصكالحلقل اناانياتل الاتصكالحلق ال ا

.
 -3ال يوج ــد خ الشيا الة الف الا31البسغ ا 2016انيات ت اجانااإتصا ات ا امبلي انيانل انعنا اجمصسالإلللر اااااااناانل اا

ارالشال ص بنياعريانيارلتبانااتيلبضا غااالابلي انعنا اجمصساإللر انااا ارات ص بنياملابالقاضللانياب الجالقابيفالنلرا
ليالغاعاجاجمصسالإلللر اناانيالنارب اسص اناات ق جانااب الجانخ ىاناات ا شللاعريال افآهتمااتيلبناهتماعريالشيا الة لرا.ا

 -4ال يوج ــد خ الشيا الة الف الا31البسغ ا 2016انيات ت اجانااإتصا ات ا امبلي انل الةسامهنياعريانيالقل االالثرابابا.
 -5ال يوج ــد أى مالحظات أو حتفظات على القوائم املالية السنوية من قبل احملاسب القانوىن اخلارجي .
 -6ووفقا لقواعد التسجيل واإلدراج فإن جملس إدارة الشركة يقر مبا يلي :

-

ن اسج جالحلساابجانع جاابشر يفالشنل حا.
ن انظا الش اب الش لخص انع اعصىانسساسص غ اانص ابصاعص .ا
نن االابلي انىاشكاب

الا ر الةن راعصىالللاص انراط ا.اا

 -7ال يوج ــد :ااا اثيالنصل اناانارل الاش اتيا ب االقل اإ الالاباتيللاثعنا اجمصسالإلللر اا ارالشال ص بنياان ابئفمالانسفما
ناانلالجالبريالةن راناانيالرياش ات الشالابي ا،اانياتل الاتصكالةنصل انااتصكالحلقل اخ الشس الةاش ا 2016ا.
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( )17يوصى جملس اإلدارة إبختيار احملاسب القانوىن ىف هناية كل عام حسب العروض املقدمة من مكاتب املراجعة املعتمدة وتوصية
جلنة املراجعة .
(  )18اإلفصاح والشفافية :
( أ ) مامت تطبيقه من أحكام هذه الالئحة واالحكام الىت مل تطبق وأسباب ذلك :
-

تيغيفالشر اعصىااضاالثسساالإلي ل لجالش ص ص اشصالللفيالااب للالل غ الشر الشنالر اعرياجمصسالشس ال الةاش اامتاإعالغالاالئل اخاا ا
حلل غ الشر اإسرتشاللاب ئل الل غ الشر اجاابةغص الشي ب الشسيللب ا,ااتط يالشر الريالش ال الشيغص اغاش الاايا الالش ئل ا ص اا
ايزئ ا الرياخ ال ظلل الش ظا الثساسىاالشصللئحاالإلي ل لجالش لخص االثنظغ االشصللئحالش ظال ايلجالشي

اإىل ايانباتط قفااشصغياب ا

لحملاس الةاليار اعص فاالالةغص الشي ب الشسيللب ااتيغيفالشر اعصىاإسال غا الشس اساجاالإلي ل لجالة ظغ اشصالط يااتيغيفاعصىاتطلب ا
يشكابنص السالغ اان ا اف الش للالةاليصق اابجلغي الشيال امتاتط قفااإسال ا ًاالريايشكا:
-

(امل تطبق الشركة نظام التصويت الرتاكمي وذلك بسبب عدم وجوده ابلنظام االساسي للشركة و أنه جارى دراسته ) .

تقرير مجلس اإلدارة  2016م

 52من  38صفحة

( ب ) أمساء الشركات املسامهه الىت يكون عضو جملس االدارة عضو ىف جملس إدارهتا :
اإلسـ ـ ــم

م

صاحب السمو امللكي

الوظيفـة

العضوية يف جمالس الشركات املسامهة األخرى

رئيس اجمللس

ش انمس تاب ا ا

2

أ  /عبد العزيز بن حممد احلسني

العضو املنتدب

الابليع ا

3

أ  /عبد الرمحن بن عبد العزيز اليمين

عضواً

لش غ ائ الشسيللب ا ا

4

د /رشيد بن راشد عوين

عضواً

إقالالناناالثس كا(انس كا) ا

5

أ  /عبد الرمحن بن سعيد اليمين

عضواً

لش غ ائ الشسيللب ا ا

6

أ  /حممد بن عبد هللا الرقيب *

عضواً

الابليع

7

مزروع عبد هللا محد املزروع

عضواً

الابليع

8

حممد عبد هللا إبراهيم البواردي

عضواً

الابليع

9

سليمان إبراهيم سليمان الرميح *

عضواً

الابليع

10

أ  /عمر رايض حممد احلميدان *

عضواً

جمغلع افال ل ا –ا يازا

11

أ  /ايسر حيىي عبد احلميد عبد ربه *

عضواً

الابليع

1

األمري /عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز
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األستاذ  /حممد بن عبد هللا الرقيب واألستاذ  /سليمان إبراهيم سليمان الرميح إستقالوا من اجمللس بناء علي رغبتهم  ،ومت تعيني بديالً هلم األستاذ  /عمر رايض
حممد احلميدان ( اتريخ تعيينه 2016/04/27م ) واألستاذ  /ايسر حييي عبد احلميد عبد ربه ( اتريخ تعيينه 2016/05/23م ) .

( ج ) تكوين جملس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو التاىل -:
صفة العضويه
اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــم

الوظ ـ ـيفه

1

صاحب السمو امللكي األمري /عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز

رئيس اجمللس

2

أ  /عبد العزيز بن حممد احلسني

العضو املنتدب

3

د /رشيد بن راشد عوين

عضو جملس إدارة

√

4

مزروع عبد هللا محد املزروع

عضو جملس إدارة

√

5

أ  /عمر رايض حممد احلميدان *

عضو جملس إدارة

√

6

أ  /ايسر حييي عبد احلميد عبد ربه *

عضو جملس إدارة

√

7

أ  /عبد الرمحن بن عبد العزيز اليمين

عضو جملس إدارة

√

8

أ  /عبد الرمحن بن سعيد اليمين

عضو جملس إدارة

√

9

حممد عبد هللا إبراهيم البواردي

عضو جملس إدارة

√

10

أ  /حممد بن عبد هللا الرقيب *

عضو جملس إدارة

√

11

سليمان إبراهيم سليمان الرميح *

عضو جملس إدارة

√

م
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عضو جملس

عضو جملس إدارة

عضو جملس

إدارة تنفيذي

غري تنفيذي

إدارة مستقل
√

√
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أعضاء جملس اإلدارة أ  /عمر رايض حممد احلميدان ( اتريخ تعيينه 2016/04/27م ) وأ /ايسر حييي عبد احلميد عبد ربه ( اتريخ تعيينه 2016/05/23م )
 ،مت تعيينهم بديالً ألعضاء جملس اإلدارة أ  /سليمان إبراهيم سليمان الرميح أ  /حممد بن عبد هللا الرقيب لتقدم األخريين ابإلستقالة.

( د ) وصف خمتصر إلختصاصات جلان جملس اإلدارة الرئيسية ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد إجتماعاهتا :
( أ ) اللجنة التنفيذية :
 )1لشصج الشال ص ب اابشر ابالماتي فاابللسط اجمصسالإلللر اشاللف اتللي الجملصساف غاابنياإيالغاعات ااتلف الشق ر اعصىالإلسالجاب الشس بي ا
لالحلاالجالشطارئ ا،اابإلضاف اإىلالشق ا امبساع الجملصسالانلل الفال الإلش لف اب صا اافياش ا،ااخاا اف غااباليصيابالل ب الثي ل ا
لإلس ارتلت ج اشصر االثاشلايج الةاش االشالرل ص اهلا ا ،اااضا الشاللا اج الخاا ابس اس اتلابياج الثراباب اابإلضاف اإىل ا الفا ابالق ما
لإلنالاي اطلبص الثييفاشيغص اجالشر الشالرل ص ا.ااااا
 )2غااتقل الشصج الشال ص ب ابالق ميالشال الا اجاإيلاجمصسالإلللر الل اخمالص الةلضلعاجايلجالشنص اإبع لل اات ص اإسرتلت ج الشر ا
ابصلضالجملصسالشصج اشالن ب ابيضالفال ال يفاس اساجالإلسال غارااإعالغالاتي اجالشق اللجالشيص اا.
 )3ل اعنلب الشصج اث خاس للجاابشالزللريالاال اعنلب اجمصسالإلللر ا،اابالقاضىانعنا الشصج اب النالرايصساج ااا ا(3000ا
راي ا)اعريا يفايصس اش يفاعنلا،اوفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور إجتماعاهتا خالل العام .

م

إسم العضـ ـ ــو

اتريخ اإلجتماع

صفة
العضويه

نسبة

1/18

03/21

04/18

06/13

07/15

09/25

11/23

12/5

احلضور

1

د  /رشيد بن راشد بن عوين

رئ ساً ا

√

√

√

√

√

√

√

√

 %100ا

2

عبد العزيز بن حممد احلسني

عنللاً ا

√

√

√

√

√

√

√

√

 %100ا

3

عبد الرمحن بن سعيد اليمين

عنللاً ا

√

√

√

√

√

√

√

√

 %100ا

4

عبد الرمحن بن عبد العزيز اليمين

عنللاً ا

√

√

√

√

√

√

√

√

 %100ا



عقدت اللجنة التنفيذية للمجلس احلايل خالل العام 2016م عدد (  ) 8إجتماع بنسبة حضور  % 100جلميع األعضاء .
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( ب ) جلنة املراجعة :
 )1لشلحم ص الثساس اشصج الة ليي اي الساع اجمصسالإلللر اشصق ا امبفال الإلش لف اب صا اافياش ا،اابنص اخاا اتيال الشصج السئلش ا
عري الشالأ الري اس ل اا غا الشقللئم ا ،ااس اساج ااإي ل لج الش اب الش لخص االشي الا الحملاسب الشقانلين ا ،ااس اساج ااإي ل لجا
لة ليي الش لخص ا,الرلس الةااط الثساس الشتاتلليففاالشر االشتاتالنغريالةااط الةاش االشالرل ص االشقانلن ا،اال ليي الشس اس اجا
لشتاتط قفاالإلللر الةاليصق ابيغص اجاق ب ااتق ماالياجل اتصكالةااط ,اق ب اال ليي الةرا يفالحملاس الشتاتؤث اعصىاعغص اإع للا
لشالقارب الةاش ااففمال ىاأتث يااعصىاال اتصكالشالقارب ا.
)2

ىا
غااتقل اجل الة ليي اابإلش ل اعصىالة ليي الش لخص اابشر االرلس الشالقارب الةاش الش ارب ااتقارب الة ليي الش لخص االخاري اال ا
صا هتاا،ا غااتقل اابشاللقيالريا صا انظمالش اب ا ،ااتقل امبالابي انعغا الحملاس نيالشقان الن نيا ،ال اعنلب الشصج اث خاس للجا
ابشالزللريالاال اعنلب اجمصسالإلللر ا،اابالقاضىانعنا الشصج اب النلرايصساجا( 3000اراي ا)اث خاآال اراي اعريا يفا
يصس اش يفاعنلا،اوفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور إجتماعاهتا خالل العام .

م

اتريخ اإلجتماع
إسم العضـ ـ ــو

صفة العضويه

01/17

01/26

04/18

07/20

√

√

√

√

√

 %100ا

√

√

√

√

√

 %100ا

-

-

-

√

√

%100

-

-

√

√

%100

√

-

-

 %100ا

√

-

-

 %100ا

1
2

عبد العزيز بن حممد احلسني *

3

عمر بن رايض احلميدان

عناللاً ا

4

ايسر حيىي عبد احلميد عبد ربه

عناللاً ا

-

5

حممد بن عبد هللا حممد الرقيب

عناللاً ا

√

√

6

سليمان إبراهيم سليمان الرميح

عنالالً ا

√

√
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-ا

احلضور

10/17

أ  /انصر بن عبد هللا صاحل العويف *

رئ سالشصج ا

نسبة

 52من  42صفحة

 )1عقدت جلنة املراجعه خالل العام 2016م عدد (  ) 5إجتماعات بنسبة حضور حسب املوضح يف اجلدول أعاله أمام كل عضو.
 )2حضور لعضو جملس اإلدارة االستاذ  /عبد العزيز بن سليمان احلسني  ،ضمن جلنة املراجعه  ،عدد  5إجتماعات لتقدمي البياانت الالزمه ألعضاء جلنة
املراجعه وملناقشة القوائم املاليه املدققه واألوليه  ،بصفته العضو املنتدب واملدير العام .

 )3أ  /انصر بن عبد هللا صاحل العويف  -رئيس جلنة املراجعه  ،عضو خارجي .
 )4مت إحتساب نسبة حضور اإلجتماعات جلميع األعضاء حسب عدد اجللسات اليت كان من املفرتض علي العضو حضورها.

( ج ) جلنة الرتشيحات واملكافآت :

اجمصسالإلللر ا
ا
 )1تقل الشصج امبساع اجمصسالإلللر الانلل الفال الإلش لف اب صا اافياش ا،اابنص اخاا اختالصالشصج ابالل ب انعنا
الة ب بريالشال ص بنيالث صا االشالأ

اعصىان اس اس الشرتش لاجاابشر اب ال اع فاالشالي اجالشنل ل ااتؤلياإىلالشال غ االاللالصاظا

أبعنا اجمصسالإلللر االة ب بريالةغ زبريااابشالايلافف اتساع الشر الاقق ياني لففااالش غلالال النالياهلاا,ااضاالياب اشالل ب ا
لسالق ش اعنلاجمصسالإلللر اا،اااضااآش ال اس اثع الةسامهنياعريانيالالل لجا اتؤلياإىلافق الشينلاالسالق ش ال ا،االشالأ ا
لرياع اايللانياتيارضالناحلاإيلا ا الشينلابرليفاعنلب اجمصساإللر اش انخ ىا.
)2

غااتقل اجل الشرتش لاجاالة افآجاابة ليي الشس لب اش لال اياج الةطصلب اشينلب اجمصسالإلللر اافقاًاشصس اساج االةياب الةيالغ ا

ال ليي اي يفاجمصسالإلللر اارفاالشاللا اجالاشأ الشالل لجاالشالأ ابر يفاس ليالريالسالق ش الثعنا الةسالقصنيااع اتيارضا
صسالإلللر ا،اابالقاضىا
ا
لناحلالشينلاإيلا ا ابرليفاعنلب اجماشسانخ ىال اعنلب الشصج اث خاس للجاابشالزللريالاال اعنلب اجم
نعنا الشصج اب النلرايصساجا( 3000اراي )اث خاآال اراي اعريا يفايصس اش يفاعنلا،اوفيما يلي بيان بعضوية اللجنة
وسجل حضور إجتماعاهتا خالل العام .
)3

م

اتريخ اإلجتماع
إسم العضـ ـ ــو

نسبة احلضور

صفة العضويه

01/10

04/07

05/09

12/11

1

مزروع بن محد بن عبد هللا املزروع

رئيس اللجنه

√

√

√

√

%100

2

عبد العزيز بن حممد احلسني

عضوا

√

√

√

√

%100

3

حممد بن عبد هللا بن إبراهيم البواردي

عضوا

√

√

√

√

%100

 )1عقدت جلنة الرتشيحات واملكافأت خالل العام 2016م عدد أربعة إجتماع بنسبة حضور  % 100جلميع األعضاء .
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( هـ ) تفصيل عن التعويضات واملكافأت املدفوعه لكالً من :
 -1أعضاء جملس اإلدارة :

اإلســـــم

م
1
2
3

صاحب السمو الملكي األمير /عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز
أ  /عبد العزيز بن محمد الحسين
أ  /عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني
د /رشيد بن راشد عوين

4
5

أ  /عبد الرحمن بن سعيد اليمني
أ  /محمد بن عبد هللا الرقيب

6

مزروع عبد هللا حمد المزروع

7
8
9
10
11

محمد عبد هللا إبراهيم البواردي
سليمان إبراهيم سليمان الرميح
أ  /عمر رياض محمد الحميدان
أ  /ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه

اإلجمــــــــــالى

بدل حضور
مجالس

مكافآت عن توزيع
أرباح

بدل حضور لجان
وجمعيات

 9000لاير

 200,000لاير

------

 9000لاير

 200,000لاير

 48,000لاير

 9000لاير

 200,000لاير

 9000لاير

 200,000لاير

 6000لاير

 200,000لاير

 3000لاير

 200,000لاير

 9000لاير

 200,000لاير

 9000لاير

 200,000لاير

 3000لاير

 200,000لاير

 6000لاير

------

 6000لاير

------

 78,000لاير

 1,800,000لاير

 24,000لاير
 24,000لاير
 24,000لاير
 9000لاير
 9000لاير
 9000لاير
 9000لاير
 6000لاير
 6000لاير
 183,000لاير



بدل حضور جلسات للعضو اخلارجي أ  /انصر عبد هللا العويف  -مبلغ وقدره  15,000رايل خالل العام 2016م .



أعضاء جملس اإلدارة أ  /عمر رايض حممد احلميدان ( اتريخ تعيينه 2016/04/27م ) وأ /ايسر حييي عبد احلميد عبد ربه ( اتريخ تعيينه 2016/05/23م ) مت تعيينهم
بديالً ألعضاء جملس اإلدارة أ  /سليمان إبراهيم سليمان الرميح أ  /حممد بن عبد هللا الرقيب لتقدم األخريين ابإلستقالة.
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 -2كبار التنفيذيني يف الشركة ممن تلقوا أعلى مكافآت وتعويضات مبا فيهم الرئيس التنفيذي واملدير املايل :

 -1العضو املنتدب واملدير العام

 -2املستشار القانوين

 -3املدير املايل

 -5مساعد املدير العام للشئون الزراعية

 -4مدير الشئون اإلدارية
البيـ ــان

لإلمجععاىلا ا

رواتب وأجور وبدالت وماىف حكمها

املكافآت الدورية واخلطط التحفيزية

اإلمجـ ــاىل

 2,329,262رايل

2,866,541رايل

 5,195,803رايل

( ز ) عقوابت مت توقيعها على الشركة من قبل هيئة سوق املال :
-

مل يتم توقيع أى غرامه ماليه من قبل هيئة السوق املاليه خالل العام 2016م .
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( و ) نتائج املراجعه السنوية لفاعلية إجراءات الرقابه الداخلية للشركة :
نظام املراجعة الداخلية للشركة :
الارب الىلاجل الة ليي اعرياعغص اجالة ليي الشالرلص ا
فااتقارب ا
ا
 افقاًاخط الة ليي الةيالغ الريا يفاجل الة ليي اتقل اإللر الة ليي الش لخص اب
ىا
الإلللرب االةاش الشىتاتقل اذاابنص السالغ اشصاللقيالريافاعص انظا الش اب الش لخص اىفامحاب انال الشر ااتق ماخماط الشيغيفاا اسال ا
صا الثلل اإضاف اةالابيالفا اشال ص الإلي ل لج الشالنل ل اشصغ لظاج الشىت امت اتسج صفا ااتق اتقارب الالابي الهل

ال فا الشيغيف اعصىا

إهنا الغ الة لظاجالةسجص اعصىاال لجالشيغيفاابشر ااملاتظف اتقارب اعغص اجالة ليي الةرارالش فااضيصاًايلي ايًاىفانظا الشن طا
لش لخصىاشصر ا.
 ف غااباليصياب ظا الش اب الش لخص ا,انخ لالالالعال اراط ي انىانظا ار اب اللخص ا,اف الجملصسابؤ ان انظا الش اب الش لخص ابي اعصىانسسا
سص غ اابالمات ص ابصياش اتسغحاابع للا للئمالاش اسص غ ااال ل اط قااةياب الحملاس الةاليار اعص فااابةغص االش ىابؤ اع اايللا
لاالجاغشاناانخطا ايلي ب اابشالقارب الةاش اايشكاعرياط بياالإلي ل لجالةال ي ا-:ا
لةطابق الشي اشألال االةليلللجالاالشسج جا.
لحملافظ اعصىالثال ا.
لشاللقيالريالإلسالا ل الثل يفاشصغللرلا.
لشالأ الريالإلي ل لجالحملاس ا.

-1
-2
-3
-4

 -5لشالأ الريال الش اانجالحملاس ا
 -6لالشالزل ابصللئحااننظغ الشيغيفاابشر ا.
إجراءات التحقق من فعالية الرقابة  -:ا
 -1لشاللقيالريالش ار الةسال ب اشصغ ياجااالةررتايجا.
-2
-3
-4
-5

لشاللقيالريالش ار الةسال ب اشص ق ب ااي لالخزب االطابق الساابجالش لكا.
لشاللقيالرياسج جالثال الش ابال ا.
لشاللقيالرياعغص اجاي لالثال الش ابال اااي لالةازا
لشاللقيالريانرا الشيغ االةلرلبريا

 -6فلصالشقللئمالةاش ا.
 -7لشاللقيالريات ص الشق لرلجالإلللرب الة ظغ اشصيغيفا.
 -8ل ليي الشصللئحاالثنطغ الخاا اابشر اب ا الًاعصىاطصبالجملصساالإلللر الشال ص ب ا.
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نتائج املراجعه الداخليه  - :ا


انحمف جانالائ الة ليي الش لخص الشتامتتاخ الشيا ا 2016اع اايللانيال لظاجايلي ب ات اؤث اعص اننرط الشر ا.

 ال خيلو أى قطاع إقتصادى من خماطر حمتملة كما هو احلال يف كافة العمليات اإلنتاجية والتجارية فان املخاطر قائمة يف مجيع األوقات
وتتمثل فيما ميكن أن يواجه نشاط اإلنتاج الزراعي من ظروف مناخية  ،هذا ابإلضافة إىل ما ميكن أن يطرأ من تغيريات جوهرية على
أسعار بيع املنتجات ومدخالت اإلنتاج ,ابالضافه للمخاطر الىت تتعلق ابلدخول ىف أسواق جديدة ضمن إسرتاجتيات الشركة التوسعية
وغريها من املخاطر الىت تفرضها طبيعه عمل الشركة واستثمارهتا التوسعية املتنوعه ىف جماالهتا الزراعية والصناعية.

ا

شر الجلل الشزرلع االي اجاجمالغي ااإشالزللاال فااابةسئلش الإليالغاع ااتيظ غاًاشق غ السامه فاال لعا اةناحلالةلحمصنياالشيالصنيااىفاي لالشس ا ا
ت رطالشر الاجماالجالةسئلش الإليالغاع الشالاش ا - :ا

( أ ) البيئة والصحة واألمن والسالمة :
 تصالز الجلل ال الر اعفااشاللق يانعص الساللايجالثلل الاجماالجالش ئ االشنل االشس ل االثلريالالغ ص الالجنا اعغص اهتااأبلل ابصل ا
لساللىالالشالزل الة رللاات س خاي لالشاللي اش ىامج االشيالصنياابشر االةاليالصنياليفاا غااتسيىالشر ال امج ااعغص اهتااإىلالنايا ا
نفنيفالةساللايجاال ات ل امنلييااش شالزل االحملافظ اعصىالش ئ االشنل االشس ل االثلريا.
 ابيال انلل الشر ال اجماالجالش ئ االشنل االثلرياالشس ل الريانعصىالةساللايجالةي اف ابني الشر اجالشياة ال النصتالشر اعصىا
لشي ب الريالشرفاللجالشت اتؤ ايشكااتللايفاقسنياي لالثلل اااضي اضغرياني لففاالةسالق ص ا,اا اققي اي لالثلل الةالغ زاابشالزل امج اا
لشق اللجالشال ص ب اىفالشر اابش عماالةسان الشل اة الاىفامج االجملاالجالشالق االشال ارب االشاليص غ اش عمالس الشر اشصلال اإىلالش ايل اا
لشياة ا.ا
 تسايمالإلللر الشقانلن االة ليي الش لخص اابشاللقيالريات ىناااتط يالشر اثفنيفالثنظغ الشياة الالشن ط االالشالزل احلغاب الناحلالشر ا
السامه فا انال اايل انظا الل غ الشر اج ا ,االعم اقق ي اراؤب الشر اال اتن ح الشر الش لئ االةصنص اعصى الساللى الشيامل ال الإلنالازا
الشالن االشزرلع ا.ا

( ب ) بيئة العمل :
 ل لعا الناحلالةلحمصنيااتي لالش قافاجالش ات اعرياإخال اي س اجالةلحمصنيااتلف الش عاب ااإلال اط اجالثلرياالشس ل ا.
 قسنيالثاضاعالةي ر اشصغلحمصنيالرياخ الإلشالزل ابس اس ال حالحلللفزاال افآجالإلنالازا.
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 تلف الخ لاجالإليالغاع االش قاف االشس ريالة اسباشصغلحمصنيااعللئصفمااتلف ااسائيفالالنالقا الة اس اهلما.ا
 لإليالغا اابثنرط الش قاف االش ايض االش ب اش اف اللحمصىاال سلىبالشر امباالص اي س اهتمااثقافاهتما.
 عغيفالسابقاجارايض االب ااثقاف اجلغ االجل س اجا.
 عغيفارل جاشأللا ريالةق س ابنص الارب ا.

 إنرا اجمالغااعغ لينالالجانساخمالص الجل س اجاالش قافاجاللخيفالر اعالشر ا.

( ج ) األسواق والعمالء :
 لإليالغا اابةسالفصكاىفالةقا الثا ااتق ميا اف الشالسف جاشاللا يفال الجاجالشر اثبي ال ا اىفالةغص .
 ل لعا الناحلالشيغ االةسالفص نيالاإخال ارانلعالالسال غارلجالشزرلع االشالجارب اشصر ا.

غارلت اااات ساإللر الجللل اااتطلب الة الجاجا يفالجلفللاشالق ميانفنيفالة الجاجالالاًاشنغا انر ىالياب ا
 إ اإشالزلل ااابجللل ايلانساساإسال ا
لشالصل اا غااإ اتطلرانايلانال ج اشسي االش لئماحنلالثفنيفاالثيللاااا غاابرغيفالشالطلرالزب الريالش الشاللال الةغ ز الشتاتالنغريالةزلرعاا
الةنانااااش اجالشالل باايلجالةقاب سالشياة ا.ا
 نسي اشاللق يالشاللل الةطصلبابنيالشي ضاالشطصبالشسل االحملافظ اعصىالثسيارالالساللايجاجتييفالحلن ال اعصىالة الجاجالشل لئ الالال اًا
ش اف افئاجالجملالغاالااإخال الساللايجالش خيفا.
 لإلشالزل ابالط ياننظغ الجللل اش قا اال لليفالإلنالازالةاالصص امباابنغرياابؤ النل الةسالفص ني اعصىال الجاجايلجايلل اعاش اانسيارا
ت افس ا.ا

( د ) املسامهة اجملتمعية :
 نظ لًاةااتالغ زاب اش الجلل الريالشال لعالاإنالازالحملاا يفالةاالصص اتيال اش الجلل اسص اغ ل ال طق الجلل ابيفامتال اشصغغص ا.

 تسيىالشر ابر يفالالللايفاشسيلل الشي ب الريالشلحمائ اعرياط بياإسالقطابالش لللرالشلط ااأتي يفاات رببالشسيللبنيال ب الشالا زا
اقص زيم اابالضاف اإىلات رببااسيلل ابيضالشلحمائ الشق الب الامج ااجماالجالشيغيفاايشكاإلع لل اا السان الريالشقال اش لغصللاعصىا
عاتقفمالسئلش اتطلب ااإللر انعغا الشر ا.
 لةسامه الشصياش الالعماب لل الشال ربباشصر ابالشسيلليالةق يفاعصىالشيغيفاشالأي صفماشص خل اإيلالة افس الاإجيالاف تاعغيفال اس السبا
لؤي هتمالشيصغ ا.ا
 اشييفالريانب الرارل اجاش الجلل الجملالغي اي الةرار الشصياش الالف يا الجلل اشصزبالل السامه ال فاالا ايل الثنرط الشالصاعص الا
الفاالخاتاال تالشر اعصىاب اال الجاهتااأبسيارات افس اشزالرالةف يا ااعصىا
ا
لجملالغااالرار الشر امب الجاهتاالالةف يا اعرياط بياي
يالشافياش اجالةف يا اابالمات ظ مااةاض لجاشصي ب الريالخ ل االةاالننياالةفالغنياابشزبالل ا،اقتاع لل الشصللئ الشنل االشي ي اشزبتا
لشزبالل ا.
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 مت التعاقد مع مكتب إستشاري ومت اإلتفاق علي خطه التحول إيل معايري احملاسبه الدوليه كما يلي :

( أ ) خطة التحول :
 )1حتديد الفجوة القائمة :
اااا1/1ااالرلس اننرط الشر الحلاش االشالرل ص ا(خط اعغيفالشر ) .ا
ااااا1/2اااق ب الةياب الحملاس الش اش الة ئغ اش را الشر ا .ا
ااااا1/3اااق ب الشصجل ابنيالةياب الةط ق الاش اًاالةياب الش اش ا .ا
ااااا1/4ااالرلس الثث الةرتتباعص الشاللل ا .ا
 1/5مت إعداد دليل للسياسات احملاسبية للشركة وفقاً للمعايري الدولية يتضمن :
الشس اساجالحملاس الهلال ا .اااااااااااااا-انل ص اتط ق اشصغياب الة ئغ اش را الشر ا .ا
ااااااااااااا-اتقارب الاش الي ارب اشصر ا .ا

 )2التدريب والتطبيق :
 مت تدريب العاملني علي املعايري الدولية املالئمة لعمل الشركة وإعداد تقاريرها املالية الدورية :2/1ااامتاتي بيفالش يفالحلساابج.ا ا
ااااا2/2ااامتاإع للالشقللئمالةاش الش بااس لب اشيا ا2016اافقاًاشصغياب الش اش  .ا
اااااا2/4ااامتاإع للاقلبيفالشقللئمالةاش اشيا ا2016اشصغياب الش اش ا.ا ا
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 )1التقيي ـم :
3/1امتالإلياب اعريالسالصسارلجالشيالصنياابشر الش امج اعريالشاللل  .ا
ااااااااااااا3/2امتاتق مانث الشاللل اعص انالائ الشر اااضيفاالةايل .ا

( ب ) اجلدول الزمين :
 متاتلط ااي الةفا الشصرت الرياهناب الش باالثا اشيا ا2016االىتاهناب الشيا اا غاابص  :ا
م

املهمــه

املــدة

اتريخ اإلجناز

مامت إجنازه

1

دراسة الفجوة القائمة

 5أسابيع

 30إبريل 2016م

مت

2

حتديد األثر علي القوائم املالية

 5أسابيع

 30مايو 2016م

مت

3

إعداد دليل السياسات احملاسبية اهلامة وفقا

 4أسابيع

 30سبتمرب 2016م

مت

4

التقارير املالية النمطية حسب IFRS

إسبوع

-

مت

5

التقييم

إسبوع

 15إكتوبر 2016م

مت

6

حتويل القوائم املالية الربعية لعام 2016

إسبوع

بعد  21يوم من اتريخ إنتهاء الربع

مت

7

حتويل القوائم املالية لعام 2016

إسبوع

بعد إسبوع من اتريخ تسليمها (  30يناير 2017م )

مت

8

التقييم والتسليم النهائي

إسبوع

 30يناير 2017م

جاهز

للمعايري الدولية
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( د ) املخرجات :
)1

تق ب احي لالشصجل الشقائغ ابنيالةياب الحلاش االةياب الش اش .

 )2ااتقاب اب نيانث الشاللل اعص الشقللئمالةاش اشس ا2016االاا صفا.
 )3اا للئمالاش اربي ااس لب اشيا ا2016اافقااشصغياب الش اش .
 )4اا للئمالاش امنط السبالةياب الش اش اإلسالا ل الشر .

 )5لش يفال سطاشصس اساجالحملاس الهلال الة ئغ اشصر السبالةياب الش اش اا ص اتط قفا.اااااااااااااااااااااااااا ا
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 -1املوافقه على القوائم املالية وتقرير مراقب احلساابت للعام املاىل املنتهى ىف 2016/12/31م.
 -2املوافقة على تقرير جملس االدارة للسنة املنتهية ىف 2016/12/31م .
 -3املوافقة على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املنتهية ىف 2016/12/31م .
 -4املوافقه على إختيار مراقب حساابت الشركة من املرشحني من قبل جلنة املراجعة ملراجعة القوائم املالية للعام 2017م والبياانت املالية
والربع سنوية .
 -5املوافقة على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وبني عضو جملس اإلدارة األستاذ  /عبد الرمحن بن سعيد اليمىن خالل العام
2016م والرتخيص هبا لعام قادم .
 -6املوافقه علي صرف مبلغ  1,800,000رايل ( مليون ومثامنائة ألف رايل ) مكافاه ألعضاء جملس اإلداره بواقع  000,200رايل (
مائتان ألف رايل ) لكل عضو عن السنه املاليه املنتهيه 2016/12/31م .
 -7امل وافقه على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرابح نقدية على املسامهني بواقع واحد ( )1رايل لكل سهم بنسبة  %10من رأس املال
وتكون أحقية األرابح للمسامهني املقيدين بسجالت تداول يوم إنعقاد اجلمعيه .
 -8إعتماد الئحة جلنة املراجعة والئحة املراجعة الداخلية وإعادة تعيني جلنة املراجعة وإعتماد املكافأة السنوية لرئيس جلنة املراجعة .
 -9التصويت علي إختيار أعضاء جملس اإلدارة اجلدد من املرشحني للدوره العاشرة اليت تبدأ إعتباراً من 2018/03/22م وتنتهي بتاريخ
2021/03/21م .
ا
يف اخلتام نغتنم هذه الفرصه لتقدمي خالص الشكر والتقدير لكم ولثقتكم ىف جملس إدارة شركة اجلوف للتنمية الزراعية  ،كما ميتد الشكر
إىل اإلدارة التنفيذية لشركة اجلوف وموظفيها على جهودهم وأدائهم املتميز خالل العام 2016م والذى يؤكد دوماً أبن النجاح مل أيت من
فراغ ولكن انبع عن جهد وجد ومتيز ىف األداء داعيني هللا عز وجل أن يوفقنا وإايكم ملا فيه اخلري للجميع .

مجلــس إدارة شركة الجوف
في مارس 2017م
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