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 الموقرين                مية الزراعيةالسادة / مساهمي شركة الجوف للتن

  ،،،،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،

 

قا به مرف ؤهالشركة وأدالالسنوي ر تقريلاجملس إدارة " شركة اجلوف للتنمية الزراعية " أن يضع بني أيديكم بكل شفافية  يسعد     
 30واملقدم جلمعيتكم العامة املوقرة رقم م 2016ديسمرب 31 اابت عن العام املايل املنتهي يفاليه املدققه وتقرير مراقب احلسالقوائم امل

كما لعام  الية خالل هذا اات الرأمسار تثمملناقشته ومن مث املوافقة عليه ، حيث نستعرض معكم أداء الشركة التشغيلي واملايل واالس
رة ومكافآته لس اإلداجمتكوين اإلفصاحات ذات العالقة بحول آليات تطبيق حوكمة الشركات و خص واٍف يتضمن التقرير على مل

ر إقرارات ما يتضمن التقريعالقة ، كات الذومهامه وهيكل جلانه ومهامها ومكافآت كبار التنفيذيني واملعامالت اليت تتم مع األطراف 
ه هلا إليضاحات املرفقملدققة وااتامية ت ، كما يصاحب هذا التقرير احلساابت اخلمة الشركاكالئحة حو و اجمللس ومدى توافق الشركة 

ستقبل نجل أن يكلل جهودان ابلنجاح وحنن م ، سائلني املوىل عز و 31/12/2016وتقرير املراجع اخلارجي عن العام املايل املنتهى يف 
ن نستمر يف أب وأمام اجلميع هللا ونتعهد أمام ،يف كافة جماالت العمل عامًا جديدًا مبزيد من الثقة والعزم ملواصلة خطة النمو والتوسع 

قارئ  مستثمر أونه أن يقدم مصلحة للأشى الرتب ولن نقصر يف أي جهد من حىت ترتقي الشركة ألعل التطوير والدفع ابلشركة لألمام 
 . القوائم املالية
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

 

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

  : مساهمي الشركة الكرام /السادة  إلى

م إن شركة 2016الل العام جازات خإلنتحقيق العديد من النجاحات واشركة الجوف للتنمية الزراعيه واصل تبمزيد من التفاؤل 
قد فى المملكه فزراعيه شركات الال كبرىفي المملكة وهي واحدة من مجال الزراعه  قة والراسخة فيبجذورها العمي تتميّزالجوف 
ة خادم أولت حكوملقد و ألف هكتار 60على مساحة ها وتقع مشاريعبسيطا بالجوف في منطقة  1988سنة فى  تهانطالقكانت إ

ة للنمو ضمانة فاعلك،  لـ، وشتى الوسائ فشجعتها بكل السبل لكهلزراعى فى الممبنشاط القطاع اكبيرا  هتماما  إالحرمين الشريفين 
ير اما  في توفهدورا   (الجوف للتنمية الزراعيه ) الجوف تلعب شركة ، و نعكاس ذلك على تحسين دخل الفردإقتصادي الُمستََدام، واإل
بعض  زراعةوقف ه الدوله لتوجبعد ، و راعيقتصاد الوطني الزروافد اإلوأهم تعد أحد بالمملكه و الغذائية الزراعية نتجاتالم

،  سالبطاطو البصلومحاصيل الزيتون، المحاصيل الزراعيه مثل القمح والشعير ، قـد أهتمت الشركة بالتوسع فى زراعة أشجار 
 .ومشتقاته  زيت الزيتونو،  العسلوإنتاج 

حيث كان هللا عز وجل  م بتوفيق من2016هـ/ 1437ركة للعام وبهذه المناسبة يسرنى أن أضع بين أيـديـكـم الـتـقـريـر السـنـوى للش
ى جميع الشكر البوفي الختام يسرني ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أن أتوجه ، سبقا أداء الشركة يسير وفق ما خطط له م
مي سالفرصة بإ ز هذهأنتهدارة ، والكرام على ثقتهم التي منحوها لمجلس اإل لمساهمى الشركة  العاملين في الشركة والشكر موصول  

ن بن ك سلماوبإسم جميع أعضاء مجلس اإلدارة تقديم خالص الشكر وعظيم اإلمتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين المل
ي لكبيرة فقتهم امحدود وثالرشيدة على دعمهم الغير  عبدالعزيز أل سعود حفظه هللا وولى عهده األمين وولى ولى عهده وحكومتنا

 . القطاع الزراعى بالمملكه

 ُُ ين فين وعاملل يسعني إل أن أكرر شكري وتقديري لكل من ساهم في هذه اإلنجازات من أعضاء مجلس إدارة وموظ 00وأخيرا 
 حيث ل يزال لدينا الكثير من العمل واألهداف التي نسعى إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة .

رئيس مجلس اإلدارة                                                              

ز بن مشعل بن عبد العزيز أل سعودعبد العزيصاحب السمو الملكي األمير /                                                          
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   كلمة العضو المنتدب

 
سليمان الحسينبن العزيز بن محمد  األستاذ / عبد  

: مساهمى الشركة  الكرام /السادة   

فيكون من  ن في مناكبهاالحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلــم في رحلة الحياة تُكتب ُخطى الساعي      
دة ، لرؤية السدياى ذوي لم والتاجر والزارع لذلك كتب هللا لدروب المجد أن ل تقترن إل بخطالناس العالم والطبيب والمهندس والمع

تقر لحياة ، ويسستقر اوالعزيمة األكيدة من صناع الحضارة ومشيدي أركانها ، فقط بأمثال هؤلء يَعـُمـر هللا األرض ومن عليها لت
فيه قطاف ثمار  نجنيى فها هو اليوم الـذ 000ما هو الغرس يبدأ دائما ببذرة بظاللها اإلنسان ، وكما هى البدايه دوما صغيرة ، وك

طوال أكثر  (جــوف غرسنا المبارك فى بسيطا بمنطقة الجوف لنتوج وإياكم رحلة نجاح مستمرة لشركة الجوف للتنمية الزراعيه ) ال
 عاما . 27من 

ه بوصفها قطبا مكانتها بين كبرى الشركات الزراعيه فى المملك م أن ترسخ1988لقد إستطاعت شركة الجوف منذ تأسيسها فى عام 
ناء هذا من أب رائـدا  فى الزراعه فى ظل حكومتنا الرشيده لخادم الحرمين الشريفين وولى عهده وولى ولى عهده ، والمخلصين

 .الوطن المعطاء لتصبح شركة الجوف بمرور الوقت جزءا  ليتجزأ من مكونات القطاع الــزراعـى 

داء الشركة بتوفيق من أم حيث كان 2016هـ/ 1437وبهذه المناسبة يسعدني أن أضع بين أيـديـكـم الـتـقـريـر السـنـوى للشركة للعام 
ارة الشركة جلس إدهللا عزوجل يسير وفق ما تم التخطيط له مسبقا كما يسعدنى أن أتقدم بخالص الشكر لمساهمي الشركة الكرام وم

ى وصول إلمعلى دعمهم المتواصل والشكر  -الملكى األمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز أل سعود  برئاسة صاحب السمو
 فريق العمل بالشركة على تفانيهم وعطائهم وجهدهم المتواصل لتحقيق األهداف المنشودة التى نصبو إليها .

ولى ولى وألمين ادم الحرمين الشريفين وولى عهده اكما أنتهز هذه الفرصة وأتقدم بخالص الشكر وعظيم اإلمتنان لمقام سيدي خ
 عهده على دعمهم الغير المحدود وثقتهم الكبيرة في القطاع الزراعى . 

 آل لعزيز ادر بن عبد وفى الختام ليسعنى إل أن أتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف األمير فهد بن ب    
 ة  .د الكبيرة التي  تبذل من أجل أن تكون شركة الجوف في مصاف كبرى الشركات بالمملكسعود حفظه هللا على الجهو

مجلس إدارة وموظفين وعاملين حيث ل يزال لدينا الكثير من العمل من وأكرر شكري وتقديري لكل من ساهم في هذه اإلنجازات 
 واألهداف التي نسعى إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة .

     العضو المنتدب والمدير العام

 عبدالعزيز بن محمد الحسيــن
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 مربناء علي األة سست الشركة ، وقد أتاجلوف للتنمية الزراعية هى شركة مسامهة سعودية مدرجه يف سوق األوراق املالي شركة     
هـ وفقاً لنظام الشركات 1408 /08/06بتاريخ  535رقم  الرتخيصمبوجب هـ 27/1/1409م واتريخ /4/237السامي الكرمي رقم 

 300,000,000إيل  تهل ومت زايدرايمائتان مليون قدرة هـ برأس مال 22/03/1385 ( واتريخ6م/) الصادر ابملرسوم امللكي رقم
ل إىل األن مبراح ذ أتسيسهاركة منومرت الشمة األمسية لكل سهم عشرة رايالت ، مليون سهم القي ثالثونرايل سعودي مقسمة إيل 

 ائى .صنيع الغذوالت  جمال الزراعةتطوير خمتلفة وأنشطه متعددة حىت وصلت ملا هى عليه اآلن من رخاء وتقدم ىف

ناطق شروع من أفضل ممنطقة امل تعتربو ويقع مشروع الشركة يف منطقة بسيطا اجلوف بوادي السرحان يف اجلزء الشمايل من اململكة  
روع  ساحة املشوتبلغ م ار العاميل علي مدحملاصااململكة من حيث خمزوهنا من املياه اجلوفية وخصوبة تربتها ومالئمة مناخها لزراعة كافة 

 .ابلكامل  هكتار مستغله ابلزراعة 60000
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 تتلخص اإلسرتاتيجيه العامه للشركة يف عدة حماور رئيسيه :

  : ة الصناعيةيئودعم الب تطوير البنيه التحتيه احملور األول :

طعع اشععتاتالنععغرياتلعع الخسع الش اشعع اللئيفاامترعع االععااس اسععالل  الثل عيفاالاحمععيفاة البعع الش عع سععالل  االشصعع تالةالالعع الإلإلااتسعي الشرعع    (1
لةائ عع ااحملافظعع اعصعع الش عع ا لاتسععالف  اتمترعع االععااس اسعع الش اشعع الشععااالشزرلع عع االشاللععل اشصغلااعع يفالشزرلع عع ايلجالإللال ايععاجالةائ عع الث ععيف

غعا اذع  ااع  ال ع ان الثيالش  ئع الشنع للنعاف اايع ااجيالالش ع لئيفالشعتاققعيا  غع إالريامثاتقص يفالش  ي الشزرلع  الفيتالشر   اشصالل كاحنلا
 :عاااص ا  اابشر   اف غااب ئ الشن اعامت يفالعمالش الش  ئ اللخيفالشر   امي يفالل الحملاارالش ئ س  اةلليف الالطص اجالة لص الشقالل 

شرعع  االليالعصعع السععل الشزبالععازبععتشاللص عع الشالي ئعع ااالشاااشينعع االشصعع  لنلعع خاخطععل ابالنععغرياااجمغععاااعع اع الال الععيفن عع اانرععا اإ -
 .طريابلل اا(ا30اطريابلل اا(اي لاإضاف اإيلاخطل اتي ئ ابطا  اإنالاي  ا  رياا400)اعن االثاسطابطا  اإنالاي  ا

الماطعع ابااب ععلر اإنالاي ععاالععرياطععريا غ لصعع انايلااسعع ا1000لنعع ااثنالععازالشزبالععل الةاصععيفابطا عع اإنالاي عع ا عع ريااايععارياإنرععا ان عع ا -
 اب الشيا الحلايلاالطصاالشيا الةق يفاإ اشا اهللااتيايلاا.لشزبالل الةاصيفاهن

خنع اانسعللانالصع ا بالعل ال ع اا ااتي ئع ا)اازنالازاالشالي ئ اشصزبالعل الةاصعيفان اتالنعغريالخطعل اخطعل اإلنالعااراع اع  اش ل اخطل الإل -
 اأبسعمااشعياراجل بع الي علا عال ال لع فاا&ا بالل اةر &اخمص اا&اليجل ا بالل ا(اشالص   الاي الشسل ااسع الماطع ابالةب&اش لئحا

 لشر   اقتاشيارامثارا بالل اعنليالرياإنالازاش   الجلل اا.

  ا.اإلنالازالشصلماامتاإضاف انللت الشالقص ماشس ع الالشاليااخطااةياجل اانت الشين ا)الجلصتا(اأتلنيا (2

 بزبتالشزبالل ا.اCosmeticsأتلنياخطل اإلنالازااتي ئ ا (3

  ئ اار الشزبالل ابي اإيا هتاالرياي ئ الشل ل االش ال ا.أتلنياخطل اإنالازاةياجل ااتي (4

 : التسويقي إسرتاتيجية النمو  احملور الثاين :

 ا الشرت  زاعص الثاياياراسالفصكا االةشاليزبزالل  الشر   الشال افس الالثسلل اا ايل النالفاالشسل   اات س خالش ق ابنيال الجاجالشر  
اش اتسلبق ا اش حيلةق لش  ان   االلط   الةسالفص ني الري ا  السالغ ااتسي  اابر يف االإلللر  اخ ااال ف  ال سلبالري اباللق   الثي ل ا فا ي

ا.لإلسرتلت ج  االش  ي  اشصر   ا
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اقغيفالشريارالهتاالةالغ ز الشتسلل ابي لايلالثي لاا  امتاإت اعاس اس ااسي ب ااإع ل  اات اجي  افياش اال  تانزا ال الجاجالشر   الجل ب  ااإ
راابر ا ؤيااا ا اهلاالاااا اف اعغمم ز الاالثسلل ااابشالايلانلالصظتالشر   ابي  اجاط   اصر   امماان س فاامسي اي   الابالجل ب اشالش لا

االنلرالالغ زالا اف الحملافيفاالةيارضا.

 إسرتاتيجية تنويع مصادر الدخل :  احملور الثالث :

لريانييفاقق ياي لااالثراباباااتيظ ممثنرا ان الناليانااجتاريايلا ايل الة  ياجاالرياممااالشكاف  ان الهل  الثساس اثيال رأ ايلجا
ث يااش  ئ الخاري  اانجاعللليفاللالل لاالرياخ  ال سلب فاابلضاالخططاطلبص اا ن  الة يالسالنل  الايشكلر الشيص االهل  اتقل الثل

ا.عص الشالقص اجالشسل   االاي لالشس ا ا

يشكااشي ب  الساللصنيالليلالش ا اإثضاف ايلا اف الشقطاعاجالثسالف    اللخيفالةغص  االا الخص  اابإيلاتلا يفال الجاهتااإتسي االشر   ا
ارابابا.الريامثالثسالل  اشاللق يالهل  الثسرتلت ج اشصر   الش يابسالف  اتيظ مالة  ياجاااإفنيفانلشص تالشالسلبق ا

)اااالاط طالإلسرتلت ج عال ارالشينيالإلبة  ياجاإيلاإل لخاتلل  ابنيالثي ل االةللرلاا  انخ جاالرياي الة طصياسيتاإللر الشالسلبياال
الش  ي االشالسلبق ا(الالة يالشقن ا،االةاللسطا،االشطلبيفا.

للخيفاا لسلالث اسباش يفاةشالسلبق الةزب الللإلللر اال ااال فااعص اجنااباس اسالفاالش  ي  االشالسلبق  افأهنااتيالغ اعص السرياإخال ارا غاان ا
 -ا  اإنالفجتالشر   الابص ا:بصيبانمنا اانيال الةسالفص نياالةغص  امبا

الإلرتقا ابيغص اجالشص  االشال رب االشالي ئ االشاللص  ا. (1
ا   ا.نالفاالشسلالايل اإخال ارالثا ا ابي اب اايلل اعاش  ااخصيال ز انلع  اة الجاجالشر   امت  فاالريالة افس اشزا (2
 .اابش ماالش   الياًا اغالإليال (3

 تطلب الخ لاجالشالسلبق  االإلسالصال الريالشالق  اجالحل ب  الشتات ي ساعص ايلل الة ال ا. (4

  امبلللالشالي ئ امباابصيبارغ اجالةسالفصكاامباابالللفيالاانمنا اانيال الةسالفص نيا. لشالل (5

بيقللاا French fries&ااchipsالش طاطسااHard & soft wheatا ا الشالن  ي  الريال لبالشقغحالإلعالغالاعص الث (6
 لصزل اجت  ااةااط اتقص اجالثسيارا.
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 احملور الرابع : إسرتاتيجية التوسع اجلغرايف :

 اف الش  االفالالازالةزب الرياإبشالسلبق  اف  الاضيتاإللر الشر   الالغ ص الاإللر الشالسلبياالة  ياجاخططال راس اشزايل ار يالفاالجلل ل 
ق ب اي  الخططااسالغ  اعص نص البشالسلبيال الجاجالشر   اشزبتالشزبالل الامج اال اطيالةغص  ااتيغيفاإللر الشر   ااالشص اع

 مباابالللفيالااإلال ازالشسل ا.ا

 احملور اخلامس : الصحة والسالمه :

  لني ل لشيغيف طا م ال  عصى صاظلحل ش ا بنغري لشالابي اش ا الشالن  ا لإلنالاز ل لفي  اف  ل الشس ل  لشنل  ممارساج نفنيف تط  ي إ 

 لة الجاج لري السي  ت لبااجمغلع  بالماا ي ل اال  ا, فاخ   غ لئ   ل الجاج تلف  لري لجللل  لياب  أبعصى خ  الإلشالزل الشنار  لري نالغ ري

 نل خ بني لجلل  ش    ش ى شالن  الاا لإلنالاز ل لفي جتغاا، لة طق  ل لش غ اجاالثيال  خمالص  قق ي ذ   لةسالفص ني نيال  شالص   

 لش صا    ايل  ذ   ل لفقفا عصى سالغ  لة لشاللس  اج إبلخا  لجلل  ،اتقل اش    لةغص   ل لإلنالاي   لشق رلج لةالطلر اانعصى لشالق  اج

 لة ا ااسامهت إسالف ك ختص ض إىل  ي  الغ  لشالطلب الةس ممارساج نلج ،ااشق اشصغسالفص ني لةالزلب  لشطصب بصيب مبا لإلنالاي   اتلي  الشق ر 

 .سال لل إ ن    ش    إىل لشاللل  إىل يفللانالش لل   تيزبز ل
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  النتائج : يف( وصف ألنشطة الشركة الرئيسية وإسهامها  1)  

االشزرلع لإلنالازاانراطفاالاجما ش   الجلل اشصال غ  الشزرلع  اات   ا     اطياابةغص  الرياريانفنيفالةل اعالشر   الرابيال ااا،الشالن  ي ااتسلبقفا
س سفااارافرت ا ن  اعص اأتابي ال ا يفالحملااانالاي  اب اف إل  اخمزاهناالريالة ا الجللف  ااخنلب ات بالفاالثل الش يال  فاالرياقق يانعص الاللسطا

اا.ل انيمالشر  اجالشزرلع  االش لئ  الاجما الثلريالشل لئ اننا لتا

شقطاعاجاإىلا اف الا الجاهتااىلاتلا يفالإىالشر   اتسيااللئغاًالالشلال اإيلالشالغ زالالش صا لجالشياش  اجما الشالسلبياالة  ياجاال اش   الجللااإت يت
ةلللالريالالةللطريااجلال ايإشلال اإيلالبل ضاا لةغص  اف انحنا اااللةقا الثا اايشكالرياخ  ال اف الش  االة الر  اال اص لإلسالف    اللخيفالةغ

يما،الاابش صااعصىالةساشاليلااثرابابلاتيظ مامثتيظ مالة  ياجاالريااس الإللال ازاالرياخ  ايشكانسي اشاللق يالهل  الات الجفاالشر   االشتالشل لئ  
اا-لش ئ س  اشصر   ا:الثنرط اثيماا اابص اف غاا

 :ـح القم (1

شاللي ااالنالرالش خيفامتالل يفااشال لبالل  الثجيالاب لئيفاشإلسالل  اشصغسالاجالةزراع الإلسنظ لاإلبقا الشقغحالريا  يفالشنلللاانجتفتالشر   اإلااا
فرت اا يفافن اعريناالةائ  انا ا اخاا اإلغ لضالشالن  ااي ب اابش   ان الثا ا انع  اإلال اياهتااClassic & Durumإلنالازال لبا غحا

ات ش  اإسالف كالة ا ا&اختص ضاات صص الإلنالازاالشزرلع ان يفالريااب  الثا ا الثل الش ياساع ال

 :ـل البص (2

 اشصف الاران  الي  ااإنالاي امتااقق ياسنيااعص   لن اانسي اشصالغ زاحبغ اهللامتاأتلنياب ارابنيفايلجانلع  اممالا  اغ الةاليار اعص فااش يالة افااا
رل يفااإخنصاضات صص الشالش يانلياليلثل الياراامتاإت اعاب انل اشرتش  الش يالفن اعص انعص ايلل الثل الش ياإني ساعص الي الجالشالن ب االثس

 ارفاالإلنالاي  امماانني ساعص الش حب  ا.

 :اطس ـالبط (3

  اا  اإنص لجالشر ا  ال اف اي با  افالحرياطنظ لاإلبقا اتن ب ابطاطساالةائ  امتا ايل النال ااش يالةناناافنً اعريا ايل االحلن الشسل   اعا
انع  اب اف ال اطياساخ  الش لن ابنيبا رلع الش طاطاا FRESHزرلع الش طاطساخ  الشي ا الشن ص  اشاللط  اإلال اياجالشسل االةنانااب صرت 

يلانن ايارياجت ب ارياإنر اا(Table&اChips&ااFrench fries طريا.ا38إنالاي  اشصف الاراجتاا االي  الحلغ اهللامتاقق يانعص االةغص  ا
اطساقتالشرتب اشرتش  اإسالف كالة ا ااشالاص ضات صص الشالرل يف.لش طا
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  : البيوت احملميه (4
غ اخناراطا زاةب تاا400ع ا رلامتن انلرالشيا ال  اتيغيفالشر   اعص الشاللساابزرلع الخناراابش  لجالحملغ  ااشالص   الاي الشسل اعص ال ااا

الص   اايشكاشاوفراع شركة اجلحيمل شعار طازج من مز بقطنيا(اا- ي  اا-لصصل اا-فصصيفانخن اا-فصصيفالصل اا-خ اراا-لا)اطغاطماابالغ يف
اإلال اياجالة طق الريالخنارالشطا زا.ا

 . اراخلض للعمل علي زايدة اإلنتاج لسد إحتياجات السوق من ةلعمل بيوت حمميه زجاجي وهناك رؤية مستقبليه

 الربسيم : (5

ريااشصل الفنيفالثسيارالنل اعص ان  اشصقارالريالش س مالري انايلابالص    اابالجا    ااابالجاالياريالشيغيفاعص اأتلنياإلال اياجالزلرعالثب
س مامتر اا صالسال ا رلع الش اةق ص اتقص لص اللش  ا الةائ  ا  امتاإت اعانظا ال ب اشص يابسالف  ات ش  الإلسالف كااتسي الشر   اخ  الةاف كإسال

اتا.لااس اس الش اش اذ لالخنلا

  : ونــالزيت (6

إبنالازااا ا ال فاالايلاخاتعغاراالثالصص الثخم التالشر   ابزرلع الشي ب الريالثشجارانظ لاة ئغ الشظ ا الجللب اابشر   اشزرلع انشجارالشزبالل اا
ا–صطاخ ياخاا اابشالاص يفال يفا)اينا ا ا(اانا  ان   ااا–نربلسااناا–نربل   ااا–الش   ايلا-ا K18ا-  س ا-لش   لل ا- بتالشزبالل ال يفا)االرلين

صىالشيغاش اعالغالاع اشالقص يفالإلبالل الة  رلع الشزالشاللساابزامتااانظ لاشليللاإ  ا ا   الريا  يفالةسالفص نياعص ا بتالشزبالل الخاتاابشر   (االانزن صصل
اORGANICاا%100اعنليان ر   اأببالغ زا بتالشااي لاافرتلجالحلنالخيصضات صص الة  ياجاإضاف اليلاتقص صااابحلنالامماا    سالا ل الةإاا

اأب الشر   اةان  الثاBCS&ااCOAEن  الة ل زالةالانن اابإلش ل اعص الشزرلعاجالشينلب االجالرياا  امتالحلنل اعص الشرفال عنلاعصغًا
لشتااا HACCP&اiso22000:2005 ااابجلغي  الشسيللب اشصزرلع الشينلب ا،ان  ال ال اشصزبالل الشينلياابشر  الثاسطالااص اعص اشفال

امتالصكالشر   اان  ااتق ب ااابلل اطريامثاراا400ياب  امت يفا نالازابطا  اإسالخطل اإلشر   امتالصكاااتالنغريالطابقال ااشصغياب الشياة  اشس ل الشل ل ا،ا
اخطل اإنالازاابشر  الثاسطا.

 : ـحلعسل الن (7

لش ليفالة ال اااميالا اعسيفاب غ اجاتسلبق  اننللعاعسيفالش ليفالشط  يىاانيللإبنالازا التالشر   اااإل  ا الةسالفص نياعص ال ال الشيسيفالشط  ي افق ا
%االنغل ااياا100إضاف اإىلالقل الش س ماايلاط  ي ا،احنيفابالل ىاعصىال لع اط  ي  الالغ ص الان يارانشجارالشصا ف ااابشر   اأبن اب ال الري

عسيفااننللعال الجاجاعسيفالش ليفالةاالصص اال فاا)    اابلي اابشر   الشي ب الريا ل  اافللئ  الشنل  الشيلل اعاش  اال غلباش ىالةسالفصكاشط بال
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شصغللاصاجاالريالشيسيفالشط  ي االطابيالق ااناابشاللاش يفالشتانث التانن (اااعسيفاحب لبالشصقاابا-عسيفابل ل الةص اجاا-عسيفاحب  الش   اا-غااابشر
ا.لشق اس  الشسيللب ا

  :لصفراء الذرة ا (8
سالل  الثل يفالالإلنالازاالالالعاشر   اشصال لريالااًاإلخا اةنل الش ر الشنص ل اإىلالحلزل الإلنالاي  الخاا اابشر   اسي لاخط ا رلع  امم فج ابيال ااا

ل الرياشصاس  الالةسالق يفار   الثسشل الجاجاشطا اجالشر   اخ  افرت الشن  ااإجيالالش  لئيفالريالة الجاجاشال لركانيالالل ا  ابط ناعصىال ال الريال
نالاي  اإنر اليلان الاللسطار ااص ل اااياازرلعالفنالفا الريالنالالشقغحابإلبي الالةسالاجالةزراع لشنص ل امتالسالل  ابيضاارتصاعانسيارالش ر إحماي  ا

للالش ر ابي اتص نيانعلااع  امتتصاعالثلرياحماي  الراا)اتن  ي (ااشصل الش ر الشنص ل تسالف  الشر   ا رلع ا،اااطريا/اي الاراا13لهل الارا  اجتاا ا
ا.لشسل ااسال الالشرت  زاعص الشن  الشالن  ي ابي الشالأ  الريال افاأبسيارالرجي ا يص اشصغاش  اافاااط لفااشص  الياجلال

  :ـالت الشتـ (9

اااا الشر    اش بفا الراليف الش يالحل ب اإل  ار اب ظا  ا ائم الشرال جالةاالصص  ااش) اااال جا بالل اشال جافا ف  اا   بشال جانشجار ا( الص   اشايشكا
الشرال جاااجإلال اي الري الشر    اعاش   ابال صص  اإسال لليا الري الشرب   اطص اجالشسل الحملص الري اااال جاا  شكاتص    الةزلرععل، نياباللف اشال جام

ا.لنغلن الةن راال ئغ اة اخالة طق ا

  :ـة الفاكهـ (10

االشرت  زاعص الثا ا الة غمتااااا اايلجالإلنالاي  الة     اسطسااالحلغ اهللامتب بيفالتانغإ الشصرت الرياشالألنياإلال اياجالشسل اخ لب اتسلبق ًا
النص لانابط ابانا ا امم ز اغ الاللف  ا رالشصا ف اريالرلس اقلبيفامثا افسنياايا يالةشقق يان  اعائ اشصلل  القارن ابنيالشر  اجالة افس اا لن ا

Ribbing الشالن  اا.اليلا

 النخيل  (11

غص  االرياثفنيفاعص السالليالةلجلل اأبن الب ل اابي اجناابا رلع الش صحالش ل اابشر   اتسالف  الشر   الشاللسااابشزرلع اخ  الة لص الةق ص ااابالغ ز
اصل الجلل الا ا&ا لشنقي ا&الجملانل  الحلجماالجللل ااس الماجت ب انا ا اي ب  اث تاجنالفااابشر   ال يفاعجل الة ب  ا&اا
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 :وصف القرارات املهمة و اخلطط املستقبلية املتوقعة (  2) 
الشاللل اال الخط الشزرلع  تشتاتالنغريالس الش اش اامتر االااس االاحميفاة الب الش  لئيفسالل  الثل يفاسالل  الشص تالةالال الإللشر   اإلإللر اتسي اا

ايلجالإللال اياجالةائ الشزرلع   اايشكاشا  شصغلاا يف الث يف اص فلضاابشر    ال الشرااضيا  لشياةلنا الشر  اجاااضيفا اضغري   اجالشزرلع  افا
 .ا ق ص شص  ىامبلحمصىالشر   اايشكاإبختايالشق لرلجاالخططالةسالللئغاًاا غااتسي اإللر الشر   ،ااا لشال افس 

  -االتى :املستقبلية ومن أهم اخلطط والقرارات 

 .ارلالشر   سالل  الثل يفاةلللإل -1

لشععععععتاايععععع ل الإلسعععععرتلت ج  شاللق عععععيالثااتسعععععي اإللر الشرععععع   اإلسعععععالقطابالش صعععععا لجاالخععععع لجالشلط  ععععع الشعععععتاقالععععععازاإش فعععععااشصق عععععا امبفالفعععععاا -2
 إنرئتالريانيصفاا.

  .ارفاالش صا  الإلنالاي  اش اف الحملاا يفايلجالاللال اياجالةائ  الث يف -3

 ش صقاجا. صالصقالغ لرالشيغيفاعص اخصضالشال اش  ااتسإ -4

  . قق ياعللئ اجمزب اشصغسامهنيامباابالللفيالااتطصياهتم -5

 .ا اةصز اايلجاإنالاي  اعاش ا عغيفاإجياب ا هت  اإللر الشر   اشصلصاظاعص اب ئ -6

 .اابشر   اا اللةالعغا اتيغيفاإللر الشر   اعص اتلف اب لل الشال ربباالشالأي يفاةلحمص فااش فاا صائالفمااأتي صفماشألا -7

اف اايعععع الشععععتاققععععيا  غعععع النععععاجيععععالالش عععع لئيفإلحملافظعععع اعصعععع الش عععع ا الةائ عععع الفيععععتالشرعععع   اشصاللعععع كاحنععععلايلاإس اسعععع الش اشعععع الهلالفعععع امترعععع االععععاا -8
ععععع للاإبيعععع ااجالة لصعععع الشقاللعععع ليفعععع الالطص ععععالعععع الحملععععاارالش ئ سعععع  اةلانلش  ئعععع الشنعععع اع  ال عععع ان الثيالغععععا اذعععع  الش  ئعععع اللخععععيفالشرعععع   امي ععععيفا

 ا-اابص اا:غسال غارالةسالف  ااف لإلالخنلتاابالغ يفالرلس الجل اياذ ل

  شاء جممع صناعي متكامل يتضمن :ـ إنمت 

ااتلص  ا بتالشزبالل ا.شين ااف  ااتي ئ انل خاخطل ا -1
ااتي ئ الةاص جا.اختص يفخطانل خا -2
 .بل االشصلماالشن اعاجالشال غ ص  انالازالشناةياجل اانت الشين ا)الجلصتا(اإلخطا -3

 :ر طواملخا قبليةالتوقعات املست

 النععععععالب الةالالعععععع الالةغص عععععع الشي ب عععععع الشسععععععيللب اتعععععع عماإجيععععععالافعععععع تاإسععععععال غارب الالغ ععععععز ا,اانظعععععع لًاةععععععاالةؤشعععععع لجالإل النععععععالب ان الثسععععععسالإلت ععععععنيا    
تلسععععع ااا ضاتالغالعععععااذعععععاابلعععععسعععععالصال العععععريالةعععععزلايالشال افسععععع  الشعععععت زيعععععاالةعععععايلافععععع  الشرععععع   اتيالعععععز الإلتالغالععععاابععععع اشععععع   الجلعععععل اشصال غ ععععع الشزرلع ععععع العععععريا عععععل ال ا

ن الشرعععععع   اتيغععععععيفاعصععععععىالععععععرياإسعععععال غارلهتاالالشقطاعععععععاجالإلسععععععرتلت ج  ايلجالةسععععععالق يفالشللععععععع اذعععععع  اتيظعععععع مالشيللئعععععع اةسعععععامه الشرعععععع   ااعصععععععىالشعععععع غما
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جمموعـــــة مـــــن  قـــــد تواجـــــه النعععععالياإالانهنعععععااا عععععأيا  عععععا اإسعععععال غارااسععععع اخمعععععاط الاللل نععععع السعععععباط  يععععع ا عععععيفاإنالقعععععا السعععععال غارلهتاااتط  عععععياس إل فج ععععع ا
  -تتلخص يف اآليت :املخاطر 

 :التشغيلية ) أ ( املخاطر 
بقععععععا ا رلععععععع ابيععععععضاصعععععع الشرعععععع   اإلعصعععععع الشقطععععععاعالشزرلععععععع اايعععععع لابعععععع ار انثعععععع اسععععععص اًاعلحل لل عععععع االاهلععععععاالععععععريا ثعععععع االشالليفععععععاجالشقعععععع لرلجا -1

 رالحمل ا اجاالشطا  ا.اسينلحملاا يفالهلال اا  شكاإرتصاعا

شقعععععع لراعصعععععع الاشسععععععصيباهلعععععع لللععععععريا  ععععععيفالةؤسسعععععع الشيالعععععع اشنععععععلللاالشلعععععع  االطععععععالريالشعععععع   ياالشالععععععأث اا عععععع لراا عععععع اإسععععععال  النععععععصالشقغععععععح -2
  اا خيفاالإلجتعععععا اشصالنعععععاالنعععععالرالشععععت لبعععع الشرععععع   اشعععع بفااخطعععععطاب بصعععع اشالصعععععالياسععععص  اجايععععع لالشقعععع لراتالغ عععععيفالاأباإبعععع لللجالشرععععع   اعصغععععاًا

 .لشزرلع ا

لل الع ععععع امبيععععع الجالشسعععععييغاشععععع الشزرا ععععع لراربعععععطالععععع حاأتشععععع لجاإسعععععالق ل الشغق غعععععنيااا ععععع لرارفعععععاارسعععععل الشالأشععععع لجاارسعععععل اجت بععععع الإل الععععع اشص -3
يفاساالخنععععع االحملااععععع  نعععععيفاالش طعععععاط  الشسعععععصيبالش  ععععع اعصععععع اعغص عععععاجالنعععععالالشزبالعععععل االشصا فععععع ااالشأبثعععععلةقععععع ر الانظعععععا انطا عععععاجابصقععععع ا
 الشزرلع عععععع الاغص عععععع الة   عععععععرعععععع   الععععععرياإلخععععععا ابعععععع ياعالصعععععع ااطا ععععععاجابرعععععع ب اعصعععععع الشعععععع غمالععععععريا  ععععععا الشإللآلخعععععع ياابشرعععععع   الشععععععتاقالععععععازا

اععععع ازاهلعععع  الشيغاشعععع اخاااعععع يفاقالععععاا اي ععععاكابيععععضالحملنعغص ععععاجالحلنععععالااإالان الحلايعععع االاتععععزل ا ائغعععع اثععععع للا  عععع  الععععريالشيغاشععععع ال عععع ا
 لشصا ف االخن ا.

 يفاسععععع مالعععععريانيعععععمالحملااعععععةنعععععل الش اان االشالععععأث الشسعععععصيباهلععععع لالشقععععع لرال ععععع بيععععع افعععععرت الي  ععععع الععععع لهتاالش اشععععع ا عععع لراا ععععع ا رلعععععع الثعععععع  ا -4
لش اشعععع الاان ععععيفات ص عععع لاشقعععع لراايععععاجالائ عععع ابشرعععع   االشععععتامتالععععا اب حب عععع اعاش عععع ا،ااتيغععععيفالشرعععع   الاش ععععااعصعععع اإجيععععالاةااعععع يفاب بصعععع ايلجاإلال 

 ل يفاي لالحملنل الةفمايلجالش حب  الشياش  ا.سار اي لالخنلتااشاليلبضاخ

الاااااااااااارععععع اعاسعععععع غاا عللعععععع اابةلسععععععيللب الالشلحمعععععائ الإلللربععععع االةف  عععععع ابععععع غماتععععععلف اب ئععععع اعغعععععيفاليععععع  الشععععع ارل الشيععععععايلاشصيغاشععععع الش -5
بسعععع باتعععع كالشيغعععععيفاا  الشلحمععععائ يانععععبالةععععزلاياالةاننععععاجا،اا عععع شكااعععععيلب اإلعععع  الشلحمععععائ اشصيغاشعععع الشص  ععععع االةععععاي  اع عععع اشععععللرايععععع

 شطل ال  الخ ل اشصيغاش الشللف  اب لللراسيللب ا.

لاععععععااشعععععع ال االة ععععععا اخن االريععععععاجالالة ععععععاخ الةسععععععالغ ااأتثعععععع  الشسععععععصيبالة اشعععععع اعصعععععع اإلال ايععععععاجالةزراعععععععاجالععععععريالريععععععاجالحلعععععع لرالشالل ععععع  -6
 لزراعاجالشصا ف االخناراالشزبالل ال  اتالأث اإنالاي ات اايللت ابالأث الة اخااتل لت ا.

اااااااااا صععععععع اااعالغعععععععالإشرععععععع   اتيالغععععععع الت صصععععععع الحملااععععععع يفال ععععععع ان ااثععععععع ا  ععععععع اعصععععععع اإرتصعععععععاعالعععععععااشععععععع العععععععريا الشطا ععععععع اسعععععععيارالحمل ا عععععععاجانإرتصعععععععاعا -7
 .لاعغص  الشالرل يفاالحمل ا اجلالنالرالشطا  اعص ا

 الشنيلابجالشتاتللي الشر   اي ل ايشكا.بي الل االر اعالشر   اعريالة اطيالشيغ لن  ا -8
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 ) ب ( املخاطر املالية املتعلقة بعمليات الشركة :

 القيمة العادلة :

   اافقاًاثلالجالةاش  اشصرالماتن   الب ,ا غااشالزل ابنيانط ل الطصي اارلغ  الالةيال جاعص انسساجتاربإي الشتامي رياف فاال الش انايفانااتسلب ا
لةطصلابجالةاش  االش اشصغليلللجاااشيلن الشق مااإلللر لشط بق الشال صص الشالارخي  اامي ريان ات رأاف ا اجابنيالشق مالش فرتب ااتق ب لجالشق مالشيالش اتيالق ا

ا  غفاالش فرتب .عرياشصر   االاختالص ايلي ايًا

 : خماطر العمالت

ا, اشصالقص اجا  انسياراا  الشيغ جالثي      اي ا اي الالشلاشباابشر  شلإ اليال جااي الةااط الش امج اعرياتل ا  غ الثلالجالةاش  انال ج 
ا.ارابر يفافيا نبناًات لاط الشن  امباان الش اي الشسيلليال ت طابر يفافيا الاالش االرالثل ب  اف  اخما,الشسيللياالش االرالثل ب  ا

 :خماطر االئتمان 

ااااااااااط    ق اش يالش  لكالشلااإب لعالششق امتاااخ اخسار الاش  ت   الشط  الثامماابؤلياإيلا شالزللاتعص الشلفا اإبي اخماط اع  ا  ر انل الثط ل ا
ان صفا. بل الةر لكالاقنماخمنصالش ابي اخئالغان  اي   اتظف اخماط الالئالغا اعص الش لمالة ب  اابة صغالثاصإلةالي ل الجل س اجالااتن  صاجا

 :خماطر السيولة 

رياع  الشق ر اجماخماط الشس لش اع  ات  اااش جالةاللاجالة ت ط اابثلالشالزاعص الثللل الش  ل اةقابص الإلاي اخماط اتي ضالشر   اشنيلابجالالحلنل 
ابس ع الشيالش ا،اااعص اب االةليلللجالةاش   ثللل اف السال ظمااتنغرياتلاش اعص انسالشس لااإ اإللر الشر   ات ل بالالطص اج اابق غ القارب اشق غالفا

اشالزللاجالسالق ص  .لش اف  اةلليف انب اإ

 : خماطر أسعار الفائدة

ا الشصائ   انسيار انال خماط  الةاش   اشأللالج الةسالق ص   الش ق ب  الشال فقاج انا الشيالش  الشق غ  اخماط  اشصال ي  الج  ابس ب الب ب انسيار اااااااااااااشصائ  شالل لجال
لي  ااغيف  ,ابيضالشق اضاقسيارالشصائنااط اةلالشسل ,اإ الةليلللجاالةطصلابجالةاش  الالشر   ابالاربخالة زلن  ا،لاع لالشق اض،اش ستاع ض ا

شالي ضالاللل ااشصس ط  اعص الت ج  الش  اإسرتافائ  اعائغ اابإلضاف اإيلايالشالئالغايناعص انساسانسيارالشصائ  الشسائ  الالشسل ا,ا  العالغ جالشر ا
ا.اشالقص اجانسيارالشصائ  
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  إجياد ت و اتيجيااإلسرت و وقد تغلبت الشركه علي معظم املخاطر أعاله قدر املستطاع من خالل وضع اخلطط
 احللول والبدائل ملواجة هذه املخاطر . 

 املزااي التنافسية :

يظ مالثراباباتجاالريامثاة  ياليلا ايل اناا رلع اا الناليانااجتاريإممااالشكاف  ان الهل  الثساس اثيال رأ ايلجانرا ا
جا الايشكالالل ل يالسالنل  الةا ن ااالرياخ  ال سلب فاابلضاالخططاطلبص للر الشيص ااالريانييفاقق ياي لالهل  اتقل الإل

الشس ا ا اعاجايلا اف الشقطإاايفال الجاهتيلاتلا إلشر   اتسي اإللر اعللليفالش  ئ الخاري  اانث يااعص الشالقص اجالشسل   االاي ل
االا الخص  اابإللثسالف   اللخيفالةغص   ا   الساللصنيالايشكالشص اإضاف  سالل  اشاللق ياإافنيفنلبق اتالشالسيلالش ا الشي ب  
ا.اااألرابحتعظيم تعظيم املبيعات ومن مث سرتلت ج اشصر   الش يابسالف  الهل  الإل

ا اا   االةللرل الثي ل  ابني اتلل   اإل لخ اإيل االة  ياج الشالسلبي اإللر  اسيت الة طصي اي  ابنالري الإلعالخ ج الشالاط طايني  ار
اااللسطا،االشطلبيفا.لإلسرتت ج ا)الش  ي االشالسلبق ا(الالة يالشقن ا،االة

ان ا اتيالغ اعص السرياإخ غا افأهنا االشالسلبق   الش  ي   اعص اجنااباس اسالفا ال فا اال اا اللإلللر  يفاسلبق الة اسباش ةزب الشالال ار
ا. اللخيفالةغص  امباابصيبانمنا اانيال الةسالفص نيالسلالث

افصكاالشرت  عععزاعصععع    االةسعععال خالش قععع ابعععنيال الجعععاجالشرعععسعععل   اات سعععالشاليزبعععزالل ععع الشرععع   الشال افسععع الالثسعععلل اا ايل النعععالفاالش
الثا ا الةق لش اتسلبق ااشاللط  ان  اش حي الريالةسالفص نيا.

ا

ا

ا

ا
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 ايلي :ـمشركة وفق تقوم اإلدارة وبشكل مستمر ومن خالل منسوبيها بتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية والبيعية لل

 عص اا   الش  ااابشيغلش ا.اا ايل ال اف الش  االة اش ااشالقص يفالإلعالغالا (1

 تص   اإلال اياجالشسل السبال ل اارغ اجالةسالفص نيا. (2

 قق يانعص الي  اعائ اشصلل  ا. (3

 لشالللايفالاالشيغ  اشالق مياخ لاجالابي الش  اا. (4

 .اا Cateringغلعاجضاف اليلاجمإا(اأتلنياإلال اياجا  ىال اف الش  اا)الهلاب الار تا(ال يفا)الشي  ما/الشالغ غ ا....لخل (5

 ع  االشرتاب اة الجاجالشر   ا.لإليالغا ابيغص اجالش عاب االإل (6

 لشالللي الةسالغ اابإلسلل ااتلط  افرتلجاإنقطاعالة ال اابشالازبريا. (7

 إخال ارالشالل  تالة اسباشط اباإنالاي ااابإلسلل اشاللق يالثسياراالةسالف ف . (8

 

اراالش ععلباغ ععز الشععتاقغععيفالشرععيي للهتععاالةالبفياشعع اال  ععتانععزا ال الجععاجالشرعع   الجل بعع  ااإيلالثسععلل ايعع لاا عع امتاإت ععاعاس اسعع ااسععي ب ااإع ل عع اات اجي عع ا
لالغ عزالاااهلعاالاراابر االنعلراغ ؤيعااا عا لجل ب اشصر   امماان س فاامسي اي   االاالثسعلل ااابشالعايلانلالصظعتالشرع   ابي  عاجاط  ع اامم عز العاا افع اع

ا.لحملص  االش اش  ا اف الحملافيفاالةيارضا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ا اي اابالشر   اجلل اا  الل عاب اش   اب ساال الشياش  ابنطصقتافياش اجالف يا الشزبالل اإاقتاشيارا بتا بالل اش   الجلل ا بتانضا الشلطريااا
ا.عص اتق مانفنيفاي اابالريابنيالشر  اجالةرار  ا

شر   االثينامسل اعص امت زار   اا  ان اابالشيزبزااسصغ اهللااانل ال طق الجلل ااإبفالالااباا ا ااالبالشسغلالةص  االثل افف ابرياب رابرياع  الشي
إضاف اليلاط اباا Cosmeticsالشتاتالغ يفامب الجاجااPersonal careبالق ميا يفالايلاي ب ااعص ايالشافياش اجالةف يا امتات شنيا سما

ا.االريا  يفاي ئ الشل ل االش ال ا(ابي اإيا هتا Liptonاب لر اإنالاي االريااار الشزبالل ا)ا

الجلل ان  ال ال  اااتيال اش    الجلل شصزبالل الشينلياابشر  الثاسطا اشاياريا بالل االص ل اشج  ا5اتق ب اااقالنرياش    الإلع لل ص ل الةزرلع 
ا.شج  ا) غ لص انايلا(اال بنيحانمجايلالثشجارالةزراع اسال اش ن لشسالسا

اف ا نالازااشر  الثاسطاإل الراليفااب   ان شرشالا الشزبالل اشصغلافظ اعص ايلل الشزبتااشصل الرياحماي  الةياال اامتالصكالناجت  ااشصاصطابنيانا ا ا
الشزبالل االشصا ف ااشالألنيالاي الشر   االةزلرعنيالشتاتال اسبااط  ي الة طق ا.نا ا ا

طريامثارابلل اااخطل الشالي ئ اا400لشين انالاي  اخطل طال  ات صغالشطا  الإلشر  الثاس  الن ااثنالازااعن ااتي ئ الشزبتاابناي لانضاف اليل
اطريابلل اا.ا30ب اف الثلجا ا

اينيامت ااتصاعيفالجالريالش رتال ابلل سالانصساالزااإش ااخزلانجاآسالا تاغص اجالشين ابالماضخالشزبتابي الإلاشصغلافظ اعص ا بتالشزبالل ابي اع
لل الل لجالريالش رتاينياشصغلافظ اعص ايبمتاتزاب اخطل الشالي ئ انبنااطرياا4000ن الشطا  الثسال ياب  اشصازلانجالشزبتالاالث سجنياانر اإيلا

الة ال التالشلال اشصغسالفصكالش فائ ا.

صصرت اتصق االي ئ اب ظا الش الشلةيال ا لااال  اجات ص لاش   الجلل ابالي ئ الشزبتاعرياط بيالشرتس بااش سالشصصرت اشصغلافظ اعص اخللتالة ال االريالشص الا
ا الجنيا.  الةلة ال ا غ  الريالشص الال  اجاالةيال الةص   اشصنل الشيال ااي لالامي زا بتا بالل اش   الجلل اعريااب

ا
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ابثسعععلل اارععع لئحاص نياب افععع الشارغ عععاجالةسعععالفرضعععا انيال اإلشالسعععلبياالة  يعععاجا لهنعععااتسعععالف  اتالغ ععزاشععع   الجلعععل ابعععالصغسا عععيفالعععايلاي بععع الاجمعععا ا
ي ععل اترععرت الشرعع   ازبععتاللخععيفالشلش لخص عع ااالا الخصعع  ال عع النبععتاعصعع اطعع ابانشعع ا اي لبعع الععرياع ععللجالشزبععتال فععاالش  نععااياالةارسعع اااشسعع ل الش

الاي ب ا:شنغا اس ل الة ال االلخيفالشي ل اي لاات ص لالشر   ابط ابا يفالايااiso22000 &Haccpلنل الةلرلبرياعص اشفال ا
ا.ا3ال جاانتا بالل اابشزعرتاالش ل االشزجن  يفاا  ب اا بتالشزبالل اط ابا ب (1
ال ال اي ب ا (2 اط ابا اا(الطبالشزبالل ) اعريا اااإع ار  الشزبالل ابي الشص   اتقص مانشجار انللت ا اش ات ضافإضاف  االفا اا الةياجل بالةين   ا اااااااااااااااااي 

 )الجلصتا(اثسالا للفاامبجا الشال فئ االشرلل ا.

ااالرياانالاي إااط ابااب لر امتلال اياهتمااإشالألنيااانظ اشأل  ا الةالزلب الريا  يفالشيغ  نالازالشنابل الريا بتالشزبالل اجت ب الشر   اإبجناابابي ا (3
(Cosmeticsااا  اال  اإساللسا الشنابل الش(اا)اشال لا&اشااراي يفا&ا بتاشألطصا ا&اا)ا  يفاعغ  اش ظ الريلل قطااسائيفا

 لشر   ا.

طرياس لاياخ  الةلسمالحلايلاا1000ضالابطا  اإاإنالازااتسالف  الشر   اأتلنياخطزلب اعص الشزبالل الةاصيفالشينليابالةالشصطصالًانظ ا (4
 لشصل &الجلزرا&اخمص ا&اش لئحا.االش ل ا&ا ال  ات ص لابط ابا بالل اخمصيفاابشزعرتا&ا2017

لشط   ا التااالياشألغ لضالل الشيننسالا ل اار الشزبالفمااعص اا االش ال ابالنغريالللفقنظ لاحلنل الشر   اعص ات خ صالرياي ئ الشل ل (5
أا اار الشزبالل االي  اعرياالسللا اع ارالشر   ابط ابااب لر اإنالايفااابثسلل اا  اال  انساللسا امج ااعغ  الشر   اامتااط ابال ال اي ب

 أب  اسا.

 جالخطل الشسيللب ا.ارل سيللب اش ن حا بتالجلل اعص النتا  ب ااس المالشاليا  الاالخطل الش (6

العضوية  يب الدويل للمنتجاتنها معرض دليج ومبدول اخل ت اليت هتتم ابلزراعة العضويةالشركة جبميع احملافل واملعارض واملهرجااننظرا ملشاركة  (7
من منتجاتنا من يات سال كمإر  متابلفعل و رض استحسان رواد املعإلتعريف ابملنتج وقد القي املنتج ومن خالل املعارض مت عمل محالت تذوق ل

 .سواق دول اخلليج أللتصدير كتجربة لزيت الزيتون  
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 ل ل ا.ن ابس ل الشلشتاتالنغريالطابق الشر   اشصغياب الش اش  الةالانا HACCB&ااا ISO22000عص اشفال ااالنصتالشر    -

 لشر   اعنلالجلغي  الشسيللب اشصزرلع الشينلب ا. -

 .ا(اBCS & COAE)ااب الريان  الشر  اجالةالانن امبجا الشزرلع الشينلب اشفاللجاعنلاالنصتالشر   اعص  -

ا.ا(اSASOا)نالايفااالريا بتالشزبالل اشصغللاصاجالشق اس  الشسيللب ااإعص اشفال اتالنغريالطابق االنصتالشر    -

 

 

ايل الحلنعع الشسععل   ا اشصالنعع ب اشععزاالحا  ععللجاي بعع شععار تالشرعع   الالش  عع الععريالةيععارضاللخععيفااخععارزالةغص عع ابلعع ضالشالي بعع امب الجععاجالشرعع   اافععااا
 الش لئعع  انععا الشرع  اجالشزرلع ععياييصفعاامبشصرع   ااشاليزبععزالل صفعاالشال افسعع ااشعالصغسال لععحالشالطعلرالشععتاشعف هتاالشرعع   اخعع  الآلانع الثخعع  الثلع الشعع 

طععطاخت عع االايعع لالشسعع ا ااةالفععااشصيةص ععاااالاإ ص غ ععاابععيفاختطال عع اابتععتاشعع   الجلععل ا ععالر اعصعع اإنالععازال الجععاجامتصععكاع ااعع االقللععاجالة افسعع اشعع س
ال الجاجايلجايلل اعاش  ا.ا ال ايشكاإمنااب  اعص امت زانالا اغ اناإبنالازإاا،ااOrganicالن ب ا بتا بالل اثس ان ااااسلبس لاشلشر   ا

ا

 

 

ا
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ا

 

  -تتمثل منافذ مبيعات الشركة داخل اململكة يف :

 (0114388061رقم  /فاكس  - 0114389041رقم  / ليفونت - املنطقة الوسطي ) الرايض

 (0138178120 /تلفاكس رقم  -املنطقة الشرقية ) الدمام 

 (0126937830/رقم  تلفاكس -) جدة   املنطقة الغربية 

 ( 0146245888 / تلفاكس رقم -املنطقة الشمالية ) منفذ سكاكا 

 ( 300حتويلة  0146466664قم ر  ليفون /ت –) بسيطا :   املقر الرئيسي للشركة

 ( 0146460049 /فاكس رقم  ) :                   
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الشرعع    عغص ععاج إللر  بعع شك اضععغري ،لا انيالرععا يفاتع   ا  2016 يععا لش   خعع الي اتعع  نلل  اجلــوف شــركة إدارة جملــس الاعيفااااا
اسععرتلت ج إلل لشالليع    عال  ل رايًاةعلا لارلًا للر إلل جمصعس لل ث ا  عا اشقع شعع   الجلعل ا تال  ايعا لشعت لشرعع  اج لل غع  نسعاش ب نفنععيف افعي

 لشرع  اجال لةط قع  ظغع لثناا نيلشقعللن أبلع خ شالزللفعاإ لشرع    الاعصتا غعا،ااالش لسعخ لش غعل خطعى الععم سعال غارب لإل لخطعط ااضعا شصرع   

ا.الشسيللب  لشي ب   لةغص   ل لشيال  لةسامه 
ا

ا

  : م2016 -م 2012صوم ونتائج أعمال الشركة للسنوات اخلمس املاضية أصول وخ) أ (  (  3) 

 م 2016 م 2015 م 2014 م 2013 م 1012 البيان / السنة

 293,166,181 287,570,863 328,449,586 306,502,036 290,217,018 مجموع الموجودات المتداولة

 0 0 0 6,566,948 6,566,948 إستثمارات

 636,736,352 585,654,366 498,096,576 464,830,743 434,356,875 ابتةصافي الموجودات الث

 32,371,959 44,675,864 39,013,218 40,227,895 29,409,161 مصاريف / مؤجلة

مجموع الموجودات غير 
 المتداولة

470,332,984 505,058,638 537,109,794 630,330,230 669,108,311 

 962,274,492 917,901,093 865,559,380 818,127,622 760,550,002 مجموع الموجودات

 108,836,561 105,215,778 74,763,941 90,824,062 81,133,215 مجموع المطلوبات المتداولة

 17,756,678 24,716,572 44,216,825 15,447,422 17,296,553 قروض متوسطة األجل

 18,114,436 16,315,737 15,521,461 12,158,419 12,691,051 مخصص مكافأه نهاية الخدمه 

 35,871,114 41,032,309 59,738,286 27,605,841 29,987,604 مجموع مطلوبات غير متداولة

 144,707,675 146,248,087 134,502,227 118,429,903 111,120,819 مجموع المطلوبات

 817,566,817 771,653,006 731,057,153 699,697,719 649,429,183 حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق 
 المساهمين

760,550,002 818,127,622 865,559,380 917,901,093 962,274,492 
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 .  م2016 –م 2012 سنوات ملخص نتائج األعمال خلمس ( ب)  

 م2016 م2015 م2014 م2013 م 2012 قائمة الدخل / السنة

 380,211,468 368,953,489 350,307,894 340,993,094 344,536,657 إمجايل  املبيعات

 243,666,354 246,943,044 198,446,122 188,455,467 194,704,005 تكلفة املبيعات

 136,545,114 122,010,445 151,861,772 152,537,627 149,832,652 جممل الدخل

 41,190,357 34,752,968 32,094,992 41,940,468 36,513,959 مصاريف تسويق

 17,273,691 14,099,070 15,808,570 14,953,675 11,881,531 يف إدارية وعموميةمصار 

 78,081,066 73,158,407 103,958,210 95,643,484 101,437,162 صايف ربح العمليات

 1,228,750 2,001,573 0 0 4,972,093 مصروفات أخرى

 4,013,440 6,431,283 7,586,210 11,767,111 11,548,841 إيرادات أخرى

 80,865,756 77,588,117 111,544,420 107,410,595 108,013,910 صايف ربح السنة قبل الزكاة

 3,151,945 5,192,264 4,531,002 5,342,059 6,337,093 الزكاة واستدراك الزكاة

 77,713,811 72,395,853 107,013,418 102,068,536 101,676,817 صايف الربح بعد الزكاة
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ااا.م  5201 عامم مقارنة ب 6201عام عمال أق اجلوهرية لنتائج و الفر ملخص  ) ج (  

 م2016 البند
 التغري ةنسب التغيري م2015

 380,211,468 إمجايل  املبيعات
368,953,489 11,257,979 3.05% 

 243,666,354 تكلفة املبيعات
246,943,044 -3,276,690 -1.33% 

 136,545,114 الر بحجممل 
122,010,445 14,534,669 11.91% 

 41,190,357 مصروفات البيع والتوزيع
34,752,968 6,437,389 18.52% 

 17,273,691 عموميةالدارية و اإلصاريف امل
14,099,070 3,174,621 22.52% 

 78,081,066 الدخل من التشغيل
73,158,407 4,922,659 6.73% 

 4,013,440 إيرادات أخرى
6,431,283 -2,417,843 -37.60% 

 1,228,750 مصروفات متويلية
2,001,573 -772,823 -38.61% 

 80,865,756 قبل الزكاة دخل الفرتهصايف 
77,588,117 3,277,639 4.22% 

 2,994,958 إستدراك الزكاة
4,152,237 -1,157,279 -27.87% 

 156,987 تسوية الزكاة
1,040,027 -883,040 -84.91% 

 77,713,811 صايف الدخل السنوي
72,395,853 5,317,958 7.35% 

 30,000,000 عدد األسهم
30,000,000 0 0 

 2.60 نصيب السهم من الدخل والتشغيل
2.44   

 2.59 نصيب السهم من صايف الدخل
           2.41           
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  : م2016حتليل جغرايف إلمجايل إيرادات الشركة للعام  ( 4)  

 

 الجمالى الكلى الشرقية الغربية الوسطى الشمالية البيان

 15,028 قمح
   

15,028 

 103,612 5,960 22,032 56,387 19,233 زيت زيتون

 54,590 918 901 33 52,738 بطاطس

 126,701 برسيم
   

126,701 

 12,879 شعيــر
   

12,879 

 9,351 2,309 2,893 997 3,152 فاكهة وتمر

 7,161 تقاوى قمح وشعير
   

7,161 

 9,572 403 401 691 8,077 بصل

 847 118 49 214 466 عسل

 30,091 ذرة صفراء ورفيعة
   

30,091 

 364 شتالت متنوعة
   

364 

 586 جفت زيتون. حطب. فحم
   

586 

 4,888 تبن قمح .شعير. ذرة
   

4,888 

 4,541 1,104 468 944 2,025 خضار وأخرى

 380,211 10,812 26,744 59,266 283,389 الجمالى
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 ) منو املبيعات (

 النسبة الفرق م2015 م2016 سم الصنفإ

 %72- 38,322,052- 53,351,001 15,028,949 قمح

 %427 10,437,108 2,442,639 12,879,747 الشعير

 %11 81,820 748,760 830,580 تقاوى القمح

 %204 4,251,359 2,079,855 6,331,214 تقاوى الشعير

 %36- 16,731,670- 46,822,691 30,091,021 الذرة الصفراء

 %58 46,646,505 80,054,747 126,701,252 البرسيم

 %37- 2,165,044- 5,798,794 3,633,750 التبن

 %56- 1,566,278- 2,820,900 1,254,622 الذرة السودانية

 %28- 21,150,675- 75,741,080 54,590,405 البطاطس

 %15- 1,682,717- 11,254,859 9,572,142 بصلال

 %2 214,785 9,136,984 9,351,769 الفاكهة والتمر

 %8 64,597 783,250 847,847 العسل

 %38 28,677,046 74,935,875 103,612,921 زيت زيتون

 %75 155,851 208,951 364,802 شتالت متنوعة

 %88 1,741,592 1,981,969 3,723,561 بطيخ وخضار

 %129 234,453 182,030 416,483 مخلل وورق زيتون

 %3 18,171 568,502 586,673 جفت. فحم . حطب

 %870 353,128 40,601 393,729 صابون

 %3 11,257,979 368,953,488 380,211,467 الىــــــــــجماإل
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   :النشاط على مستوى   م 2016، م 2015إيضاح بيان حتليلي بقوائم الدخل لعامي  (  5 ) 

 ) املبلغ ابأللف رايل ( م 2016 لعام   حتليل قائمة الدخل من اإلعمال الرئيسية -1

 المبيعات البيان
 تكلفة 
 المبيعات

 جمالى الدخلإ
بيع  مصاريف

 وتسويق

مصاريف 
إدارية 
 وعمومية

 صافى الدخل التشغيلى

 القمح والشعير
37,607 36,540 1,067 2,376 1,709 -3,018 

 راء والرفيعةالذرة الصف
31,189 29,883 1,306 6,161 1,417 -6,272 

 البطاطس
54,590 35,362 19,228 6,469 2,480 10,279 

 البصل
9,572 7,632 1,940 553 435 952 

 األعالف
127,956 74,674 53,282 18,758 5,813 28,711 

 الفاكهة
9,352 7,723 1,629 2,006 424 -801 

 الشتالت
365 376 -11 12 17 -40 

 عسل النحل
848 352 496 27 39 430 

 زيت الزيتون
103,613 45,474 58,139 4,192 4,707 49,240 

 متنوعة
5,119 5,650 -531 636 233 -1,400 

 جمالىاإل
380,211 243,666 136,545 41,190 17,274 78,081 

 
 



 

 

 

 

52 من 30 صفحة                                       م                                                             6201تقرير مجلس اإلدارة  

 . ابأللف رايل ( ) املبلغ معدله م 2015حتليل قائمة الدخل من اإلعمال الرئيسية لعام   -2

 المبيعات انــــــــــــالبي
 تكلفة 
 المبيعات

 جمالى الدخلإ
بيع  مصاريف

 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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 . نونييبين القاندية للمحاسمطابقة المعايير المحاسبية المستخدمة لدى الشركة مع المعايير الصادرة عن الهيئة السعو(    6) 

ن ة للمحاسبيلسعوديختالف بين المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركة وتلك الصادرة عن الهيئة اأى إ دــــــــال يوج

 .  القانونيين
 

 : وأدوات الدين ةوصف ألنشط (  7) 

 : اإصداره أو حقوق مشابهة تم كتتابإأسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات  ىأدوات قابلة للتحويل إل .1

درتها ابهة أصأو حقوق مش كتتابإأسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق  ىأي أدوات دين قابلة للتحويل إل يوجـــــدال 

 . م 2016ديسمبر  31الشركة أو منحتها خالل السنة المالية المنتهية في 

  :بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم منحتها الشركة   اكتتابحقوق تحويل أو  .2

ة المالية خالل السن بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم منحتها الشركةكتتاب إحقوق تحويل أو أي  ــــدال يوجـــ

 . م 2016ديسمبر  31المنتهية في 

 : أدوات دين قابلة لالسترداد من جانب الشركة .3

قابل كة ألي أدوات دين ن جانب الشرسترداد أو إلغاء مإأي  2016ديسمبر  31خالل العام المالي المنتهي في  ال يوجـــــــد

 .لالسترداد 
 

 في توزيع األرباح : الشركةوصف لسياسة (   8) 
 

 ةالسنوي ةباح الصافيلرتوزيع ا سيس والنظام الساسى للشركة حيث يتممن عقد التأ 41 وفقا  لنص المادةرباح يتم توزيع األ

  -:ى الوجه التالى خرى علالمصروفات العمومية والتكاليف األبعد خصم جميع 

 . شرعا   ةتجنب الزكاة المفروض  -

بلغ  متىجنيب وقف هذا الت ةالعادي ةالعام ةويجوز للجمعي ينظام يلتكوين إحتياط ة% من الرباح الصافي10ب تجن  -

 س المال .المذكور نصف رأ ياإلحتياط

 .دفوع % من رأس المال الم 5للمساهمين تعادل  ييوزع من الباقي بعد ذلك دفعه أول -

لمساهمين ااإلدارة ويوزع الباقى بعد ذلك على % من الباقى لمكافآة مجلس 10يخصص بعدما تقدم نسبة ل تتجاوز -

  .األرباح من  ةإضافي ةكحص

               لاير 1 م بواقع2016عن العام المالى نقدية  بتوزيع أرباحم 11/12/2016بتاريخ وصى مجلس اإلدارة أ -

  لاير . 30,000,000مبلغ وقدرة  يم الواحد بإجمالللسه) واحد لاير ( 
 

 ( وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت :  9) 

ية في التصويت تعود م أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحق2016ديسمبر  31خالل العام المالي المنتهي في  ال يوجـــــــد

لحقوق أو بتلك ا التنفيذيين وأزواجهم وأولدهم القصر ( قاموا بإبالغ الشركةألشخاص )عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

  الحقوق . تلكأي تغيير في 
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لعام لك املصلحة خالل اغيري يف تتكة وأي التنفيذيني وزوجاهتم وأوالدهم القصر يف أسهم الشر  ب متلك أعضاء جملس اإلدارة وكبار( نس 10 )
 م :2016

  : اإلدارة أعضاء جملسمتلك ) أ ( 

مــــــاالس م  
 األسهمعدد 

 بداية العام
نسبة التملك 
 يف بداية العام

صايف التغري يف عدد 
خالل العام األسهم  

نسبة التغري 
 خالل العام

  األسهمإمجايل 
 يف هناية العام

نسبة التملك 
 يف هناية العام

1 
صاحب السمو امللكي األمري / عبد العزيز 

ال سعود بن مشعل بن عبد العزيز  
9750 0,033%  _ _ 9750 0,033%  

%0,003 1000 أ/عبد العزيز بن حممد احلسني 2  _ _ 1000 0,003%  

عبد الرمحن بن عبد العزيز اليمين/ أ 3  1500 0,005%  _ _ 1500 0,005%  

رشيد بن راشد العوين د/ 4  55,875 0,19%  _ _ 55,875 0,19%  

%080,0 2335 أ/عبد الرمحن بن سعيد اليمين 5  _ _ 2335 0,008%  

هللا الرقيب حممد بن عبدأ /  6  1200 0,004%  _ _ 1200 0,004%  

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 30,00%  

 _ _ _ _ _ _ * أ / عمر رايض حممد احلميدان  10

 _ _ _ _ _ _ *عبد احلميد عبد ربه  أ / ايسر حيىي 11
 

 

 .حي  عن جمموعة فتينيممثل ه حيث أهنمجد هلم ملكياليو ،  عبد احلميد عبد ربه ايسر حيىيواألستاذ /  - عمر رايض حممد احلميدان * أعضاء جملس اإلدارة االستاذ / 
 دول أعاله .مت إضافتهم علي نسبه متلكه يف اجل،  سهم  577عدد  –د / رشيد بن راشد العوين  ةتلك زوجه عضو جملس اإلدار * مت

 كبار التنفيذيني : متلك  ) ب (  

 عضاء جملس اإلدارةأبدول اخلاص ضمن اجلركة من كبار التنفيذيني ابلش والعضو املنتدب املدير العام -/ عبد العزيز بن حممد احلسني  أ مت تسجيل . 

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

 بيان التاىل :ىف ال ةوضحاملري السداد غ ةالسداد أو غري واجب ةسواء كانت واجب ةنه اليوجد عليها أى قروض ألى جهتقر الشركة أب 

 مالحظات رصيد نهاية العام المسدد خالل العام إضافه خالل العام داية العامرصيد ب البيـــــــــان

 
قرض الراجحى بالمرابحة 

 االسالمية

لاير 19,368,549 لاير 4,779,960 10,461,870 13,686,639  
 05السداد يبدأ         

 م2017فبراير 

قرض صندوق التنمية 
 الزراعية

15,592,145 - 15,592,145 - 
قيمة القرض تم سداد 

 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 

 م2022

 االجمــــــــــالى
58,840,484 24,098,170 50,220,105 32,718,549  

 

  ن من مصرف لزيتون مقابل خطاب ضمارايل من صندوق التنمية الزراعية بدون فوائد إلنشاء مشروع ا 15,592,145حصلت الشركة علي قرض طويل األجل مببلغ
م مت سداد كامل مبلغ 2016 خالل العامهـ و 1442ذو القعده  12الراجحي علي أن يتم سداده علي عشر اقساط متساويه ملده عشر سنوات ويبدأ أول قسط بتاريخ 

 رايل . 3,898,536رايل واحلصول علي خصم تعجيل سداد القرض مببلغ  15،592,145القرض البالغ 

  نتاج زيت الزيتون إوف ( بغرض سيطا / اجلبقرض من صندوق التنمية الصناعي السعودي لتمويل مصنع زيت زيتون اجلوف واملخلالت ) موافقه علي حصلت الشركة علي
حبيث ، رايل  13,350,000ء منه مببلغ رايل حصلت الشركة علي جز  30,700,000القصي للموافقه مبلغ  وقد وصل احلد ا، خلالت وصابون جتميل وفحم وجفت وامل

أرض ومباين برهن كافة هذا القرض مضمون م و 2022نوفبمر  10املوافق  هـ 1444ربيع األخر  15يتم السداد علي أقساط نصف سنويه ملدة مثان سنوات وتنتهي يف 
سبا لية وتوزيعات األرابح ونفات الرأمساواملصرو  اليت مت احلصول عليها من أجل املشروع وتضمنت شروط القرض أمور أخري متثلت يف وضع حدود قصوي لإلجياراتواآلالت 

 وسند ألمر .، ماليه يتوجب علي الشركة احملافظة عليها 

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

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

 ( 15 – 12) اإليضاح رقم 
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  : م وسجل احلضور 2016جتماعات جملس اإلدارة اليت عقدت خالل العام إعدد   ( 12) 
 

 تسلسل اإلجتماعات وتواريخها

 م
 

 العضـــــو

 (1 ) 

27/01 

 (2 ) 

25/04 

 (3 ) 

22/05 

 (4 ) 

02/10 

 (5 ) 

11/12 

 
 نسبة احلضور

 

1 

 صاحب السمو امللكي

 يزاألمري/ عبد العزيز بن مشعل بن عبد العز 
√ √ √ √ √ 100%  

%001 √ √ √ √ √ أ / عبد العزيز بن حممد احلسني 2  

%100 √ √ √ √ √ د/ رشيد بن راشد عوين 3  

%100 √ √ √ √ √ مزروع عبد هللا محد املزروع 4  

%100 √ √ √ - - * أ / عمر رايض حممد احلميدان  5  

%100 √ √ √ - - *عبد احلميد عبد ربه  أ / ايسر حيىي 6  

%100 √ √ √ √ √ أ / عبد الرمحن بن عبد العزيز اليمين 7  

%80 √ - √ √ √ رمحن بن سعيد اليمينأ / عبد ال 8  

%100 √ √ √ √ √ مد عبد هللا إبراهيم البوارديحم 9  

* هللا الرقيب حممد بن عبدأ /  10  √ √ - - - 100%  

%50 - - - - √ *سليمان إبراهيم سليمان الرميح  11  

 عاله س اإلدارة كما هو موضح يف اجلدول ألكل عضو من أعضاء جملبة احلضور وكانت نس م ، 2016خالل العام إجتماعات  مخسرة الشركة احلايل عدد عقد جملس إدا. 

  م ابلتمرير .2016 مايو 22م و2016إبريل  25جملس اإلدارة بتاريخ إجتماع 
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  / ايض حممد احلميدان  الً هلم األستاذ / عمر ر ني بدي تعيبتهم ، ومتواألستاذ / سليمان إبراهيم سليمان الرميح إستقالوا من اجمللس بناء علي رغ هللا الرقيب حممد بن عبداألستاذ
  واألستاذ / ايسر حييي عبد احلميد عبد ربه .

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

و أئيس قطاع املالية ر و أنفيذي و الرئيس التأجوهرية ألحد أعضاء جملس اإلدارة كانت توجد فيه مصلحة ود املربمة وتوجد أو  معلومات عن العق(  13)  
  -: ألي شخص ذي عالقة أبي منهم

اش  انااناارئ سا طاعالةاللر اصسالإلىالريانعنا اجميلي ب اثا اتلي اذاالنصل ا2016أبن االاتلي انياعقللال ل اخ  الشيا ا:  تقر الشركة
 ا-:لضحانلان االةبقائغ الة  زالةاىلاشألط ل ايلجالشي   اا14ىالش ىاي  اىفالإلبناابار ما،اسلاا ع  ايىاشاصايث

 

 

 

 

 نوع التعامل إسم صاحب العالقة صاحب العالقة

 م12/2016/  31الرصيد فى  حجم التعامل خالل العام م2016 /1/  1الرصيد فى 

 دائن مدين دائن مدين دائن مدين

شركة اليمنى 

 راتللسيا
 أ / عبد الرحمن بن سعيد اليمنى

شراء سيارات 

 وقطع غيار

 لاير سعودى لاير سعودى لاير سعودى لاير سعودى لاير سعودى لاير سعودى

 لاير  60,913 - لاير  641,742  1,933,894 1,353,065 -

 

 

 

 

 حب العرض األفضل .هو صا ارة لس اإلدوكان عضو جم ةالعام ةاملنافسق وتقر الشركة أبن مبلغ التعامل هو عبارة عن شراء سيارات وقطع غيار متت عن طري
 

 : قات أخرىم أو أي مستحبيان بقيمة املدفوعات النظامية املستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسو  ( 14)  

 م2016 م2015 بيان املدفوعات م

 الزكاة الشرعية 1
 رايل  2,444,256 رايل 5,710,190

 رايل  821,129 رايل 3,376,634 ركيةالرسوم اجلم 2

 رايل  279,000 رايل 263,470 تأشرياتال 3

 التأمينات االجتماعية 4
 رايل  2,806,060 رايل 2,694,942

 رايل  6,350,445 رايل12,045,236 ـايلاإلمجـــ
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 :خرى مت إنشاؤها ملصلحة موظفي الشركة أإحتياطيات و ستثمارات أإي بيان بقيمة أ ( 15)

  البسغ ا31لااااالف اةايلالة ل الشيا الال اط اجانخ ىامتاإنراؤيااةنصل اللحمص الشر   اخ إنياسال غارلجانااإملاتقمالشر   اإبنرا انيا
 .ا 2016

 :وأتكيدات جملس اإلدارة ـرارات إق ( 16) 
سالإلللر اشالق ب الشس لياجملصلإلفناابالا ار الضل الةاش  ابؤ  ل اعصىال  ان ا للع الشالسج يفاالإللرلزااالئل الل غ الشر  اجالشتانا رهتااي ئ الشس

اش غليزالشالق ب الشس ليالالسرتشاليالةي الريا  يفالهل الات ط ياعصىاا الةللض االشالاش     ابق اأب الشر اجمصساإللرا ئ اف عريامج االش  للالةطصلب اافقا
اا-عصىالشر   ا:نط قتاإلشر   اابصالز الجملصساابإلفنااباع فاالىتا

 ا.اتبي اا ىاش  االر اثلجالبريااانلااناابشالايلاالابلي انسفماا2016لبسغ اا31شر   الجلل الىتاا ش  اجااتبيىان ــدال يوجـ -1

اثلق  الالشالنلبتاتيللاثشاات انيالنصل الافئ الثسفمايلجال2016لبسغ اا31خ  الشيا الةايلالة الف الا ـدــال يوج -2
 الحلقلااتصكياتل  الاحلقل اناانلبالصكااجمصسالإلللر اا  ارالشال ص  بنياان اليفمااناالليمالشقن ا(ا الللاإبب غالشر   )ع لانعنا ا

. 

اانل ااناااااانل انعنا اجمصسالإلللر ااإتصا ات ا  امبلي  انيانيات ت  اجاناا 2016لبسغ اا31خ  الشيا الة الف الا ـديوجــ ال -3
الشال ص  بنياعريا ا  ار االابلي انعنا اجمصساإللر  اباانانيارلتبانااتيلبضا غا ات ص  بنيامل ا  ار ابيفالنلراياب الجالقنالقاضلل

 ة  لرا.العريالشيا ااتيلبناهتماااات ا شللاعريال افآهتمانااب الجانخ ىانت ق جاانااانيالنارب اسص انجمصسالإلللر االيالغاعاج

 ثرابابا.للاا الةسامهنياعريانيالقل ات ا  امبلي  انلاتصا إ انيات ت  اجاناا2016لبسغ اا31خ  الشيا الة الف الا ــدال يوجـ -4

  .  يخلارجوىن امن قبل احملاسب القان ةال يوجـــد أى مالحظات أو حتفظات على القوائم املالية السنوي -5

 :  يلي مبا الشركة يقر إدارةن جملس ووفقا لقواعد التسجيل واإلدراج فإ -6
 .انع جاابشر يفالشنل حان اسج جالحلساابج -

 ا. انص ابصاعص سساسص غ الش لخص  انع اعصىانا نظا الش  ابان  -

 اا.الللاص انراط اىعصشكاب   الا  ر الةن رااىننن االابلي ا -

فمانسا بنياان  ابئفمال ارالشال ص ر اا اا اثيالنصل اناانارل الاش  اتيا  ب االقل اإ الالاباتيللاثعنا اجمصسالإلللاال يوجـــد : -7
  ا.2016  اشس  الةاش  الناانلالجالبريالةن راناانيالرياش  ات الشالابي ا،اانياتل  الاتصكالةنصل انااتصكالحلقل اخ
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وتوصية  ةملعتمدا ةملراجعن مكاتب ام ةكل عام حسب العروض املقدمىف هناية  احملاسب القانوىن  إبختيارجملس اإلدارة  يوصى( 17)
  جلنة املراجعة .

 

  (  اإلفصاح والشفافية :18)  
 

 سباب ذلك :أواالحكام الىت مل تطبق و  ةحكام هذه الالئحأ) أ ( مامت تطبيقه من 
 

ا اعالغالاالئل اخاإمتااا الةاش  اسالشسلاتيغيفالشر   اعصىااضاالثسساالإلي ل لجالش ص ص اشصالللفيالااب للالل غ الشر   الشنالر اعرياجمص -
ل ا ص اا  الاايا الالش ئيغص  اغاش ش ال  الشلةغص  الشي ب  الشسيللب ا,ااتط يالشر   الرياابلل غ الشر  اجاا ب ئلسرتشاللاإحلل غ الشر   ا

صغياب اشيانباتط  قفاااإىلالجالشي   ال  ايساسىاالشصللئحاالإلي ل لجالش لخص  االثنظغ االشصللئحالش ظلرياخ  ال ظلل الش ظا الثاايزئ ا
طلب اصالط  يااتيغيفاعصىاتشجالة ظغ الإلي ل لسال غا الشس اساجاااإعص فاالالةغص  الشي ب  الشسيللب ااتيغيفالشر   اعصىالحملاس   الةاليار ا

 لريايشكا:اسال  ا ًاإ ا اف الش  للالةاليصق اابجلغي  الشيال امتاتط  قفاانلسالغ  اااا يشكابنص
 

 .  ( هرى دراستنه جاأللشركة و  يابلنظام االساس مل تطبق الشركة نظام التصويت الرتاكمي وذلك بسبب عدم وجوده)ا -
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 :مساء الشركات املسامهه الىت يكون عضو جملس االدارة عضو ىف جملس إدارهتا أ) ب ( 

 

 

 العضوية يف جمالس الشركات املسامهة األخرى الوظيفـة ســــــماإل م

1 

 صاحب السمو امللكي

 زيبد العز األمري/ عبد العزيز بن مشعل بن ع
انمس تاب  اش   ا رئيس اجمللس

2 
ا عالابلي العضو املنتدب أ / عبد العزيز بن حممد احلسني

3 
الشسيللب االش  غ ائ   عضواً  أ / عبد الرمحن بن عبد العزيز اليمين

4 
اإقالالناناالثس كا)انس كا( عضواً  د/ رشيد بن راشد عوين

5 
الشسيللب االش  غ ائ   اً عضو  أ / عبد الرمحن بن سعيد اليمين

6 
  عالابلي عضواً   * هللا الرقيب حممد بن عبدأ / 

7 
  عالابلي عضواً  مزروع عبد هللا محد املزروع

8 
  عالابلي عضواً  حممد عبد هللا إبراهيم البواردي

9 
  عالابلي عضواً   * سليمان إبراهيم سليمان الرميح

10 
  يازاا–جمغلع افال ل ا عضواً  * أ / عمر رايض حممد احلميدان 

11 
  عالابلي عضواً  *عبد احلميد عبد ربه  أ / ايسر حيىي
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 ستاذ / عمر رايض تعيني بدياًل هلم األ بتهم ، ومتاء علي رغواألستاذ / سليمان إبراهيم سليمان الرميح إستقالوا من اجمللس بن هللا الرقيب حممد بن عبدألستاذ / ا
 .      م (23/05/2016ينه ) اتريخ تعي واألستاذ / ايسر حييي عبد احلميد عبد ربهم (  27/04/2016ه ) اتريخ تعيينحممد احلميدان  

   -:عضائه على النحو التاىل ارة وتصنيف أ) ج ( تكوين جملس اإلد 

 

 م

 

 ــمـــــــاإلســــ

 

 يفهــــالوظ

 صفة العضويه

عضو جملس 
 إدارة تنفيذي

عضو جملس إدارة 
 غري تنفيذي

  ضو جملسع
 إدارة مستقل

 √   رئيس اجمللس زلعزيبد اعاألمري/ عبد العزيز بن مشعل بن  صاحب السمو امللكي 1

   √ العضو املنتدب أ / عبد العزيز بن حممد احلسني 2

 √   عضو جملس إدارة د/ رشيد بن راشد عوين 3

 √   عضو جملس إدارة مزروع عبد هللا محد املزروع 4

 √   عضو جملس إدارة * ض حممد احلميدان أ / عمر راي 5

 √   عضو جملس إدارة *أ / ايسر حييي عبد احلميد عبد ربه  6

 √   عضو جملس إدارة أ / عبد الرمحن بن عبد العزيز اليمين 7

 √   عضو جملس إدارة أ / عبد الرمحن بن سعيد اليمين 8

 √   عضو جملس إدارة مد عبد هللا إبراهيم البوارديحم 9

* هللا الرقيب حممد بن عبدأ /  10  √   عضو جملس إدارة 

 √   عضو جملس إدارة *سليمان إبراهيم سليمان الرميح  11
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  م (  23/05/2016) اتريخ تعيينه  ميد عبد ربهأ/ ايسر حييي عبد احلو م ( 27/04/2016) اتريخ تعيينه رايض حممد احلميدان أعضاء جملس اإلدارة أ / عمر
 إلستقالة.ابم األخريين لتقد رقيبهللا ال حممد بن عبدينهم بدياًل ألعضاء جملس اإلدارة أ / سليمان إبراهيم سليمان الرميح أ / مت تعي، 

 اهتا :د إجتماعوعد عضائهاأورؤسائها و  مهامها) د ( وصف خمتصر إلختصاصات جلان جملس اإلدارة الرئيسية و  
  : اللجنة التنفيذية) أ ( 

 

الشس بي اسالجاب لإلاعصىاشق ر لااتلف ا يالغاعاتإابنياف غاالجملصساتللي اشاللف الإلللر اجمصسابللسط اتي   فاابالماابشر   اص  ب لشال الشصج   (1
الثي ل ا ب باللاباليصياغاف ااخاا ،اافياش  اااب صا  الإلش لف  الفال انلل الالجملصسامبساع  الشق ا اإىلاابإلضاف ا،الشطارئ الحلاالجال

ابالق  ما الفا اإىلاإلضاف ابالثرابابابياجتل اابس اس الخاا الشاللا اجاااضاا،اهلااالشالرل ص  الةاش  االثاشلايجاشصر   الت ج  لإلسرتا
 ااااا.الشالرل ص  الشر   اشيغص اجالثييفاطلبص الإلنالاي  

ا (2 اإبع للجالشنصلةلضلعاجايلا اجاإيلاجمصسالإلللر الل اخمالص ابالق ميالشاللالشال ص  ب االشصج  تقل ا غا رتلت ج  الشر   اات ص  اإسا 
 .اص اتي   اجالشق اللجالشياعالغالإاااسال غارلإللجملصسالشصج  اشالن ب ابيضالفال ال يفاس اساجاابصلضا

ا3000)اااارايصساج  النلابابالقاضىانعنا الشصج  ال  اعنلب الشصج  اث خاس للجاابشالزللريالاال  اعنلب اجمصسالإلللر ا،ا (3
 .العام  جتماعاهتا خاللإوفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور صس اش يفاعنلا،ا(اعريا يفايراي ا

 

 م
 

 إسم العضــــــو

 

صفة 
 العضويه

 اتريخ اإلجتماع
 

نسبة 
 5/12 23/11 25/09 15/07 13/06 18/04 21/03 18/1 احلضور

ا%100 √ √ √ √ √ √ √ √ارئ ساًا د / رشيد بن راشد بن عوين 1

ا%100 √ √ √ √ √ √ √ √اعنللًا يز بن حممد احلسنيعبد العز  2

ا%100 √ √ √ √ √ √ √ √اعنللًا اليمينعبد الرمحن بن سعيد  3

ا%100 √ √ √ √ √ √ √ √اعنللًا عبد الرمحن بن عبد العزيز اليمين 4

 

  ع األعضاء .% جلمي 100( إجتماع بنسبة حضور  8م عدد ) 2016عقدت اللجنة التنفيذية للمجلس احلايل خالل العام 
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 جلنة املراجعة :) ب ( 

ئلش ااا اتيال الشصج  السخ ا،اابنص افياش االشلحم ص الثساس  اشصج  الة ليي اي الساع  اجمصسالإلللر اشصق ا امبفال الإلش لف  اب صا  ا (1
الحملا الا االشي    الش لخص   ااس اساجااإي ل لجالش  اب  ا، الشقللئم اا غا  الرياس ل  الشالأ   اااقاسبالشعري س اساجااإي ل لجانلينا،

لشس اس اجاالشقانلن  ا،اال ليي االشالرل ص  ااااش  الة ليي الش لخص  ا,الرلس الةااط الثساس  الشتاتلليففاالشر   االشتاتالنغريالةااط الة
  اإع للا الشتاتؤث اعصىاعغص  يفالحملاسةرا لشتاتط قفاالإلللر الةاليصق ابيغص اجاق ب ااتق  ماالياجل اتصكالةااط ,اق ب اال ليي ال

 .الشالقارب الةاش  ااففمال ىاأتث يااعصىاال اتصكالشالقارب 

 اال ىااالخاري ي الش لخص  ارب الة ليش ارب ااتقاللشالقارب الةاش  االرلس ااابإلش ل اعصىالة ليي الش لخص  اابشر   الة ليي جل  اتقل ا غاا (2
اابشاللقيالريا صا  اتقل  ا،ا غا ا، صا هتا الش  اب  انظم انعغا الحملاس نيالشقانلاا  امبالابي  الا،ن نيااتقل  اث خاس للجاشل  اعنلب  صج  

ااالزللريالاال  اعنلب اجمصسالإلللر ابش  خاآال اراي اعريا يفا(اثراي اا3000ابالقاضىانعنا الشصج  اب  النلرايصساجا)،
 ا خالل العام .وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور إجتماعاهتيصس اش يفاعنلا،ا

 
 

 م
 

 إسم العضــــــو

 

 صفة العضويه

نسبة  اتريخ اإلجتماع
 احلضور

17/01 26/01 18/04 20/07 17/10 

ا%100 √ √ √ √ √ارئ سالشصج   * يفأ / انصر بن عبد هللا صاحل العو  1

ا- *عبد العزيز بن حممد احلسني  2 ا100% √ √ √ √ √ 

%100 √ √ - - -الًاعنلا عمر بن رايض احلميدان 3  

%100 √ √ - - -الًاعنلا ايسر حيىي عبد احلميد عبد ربه 4  

ا%100 - - √ √ √الًاعنلا حممد بن عبد هللا حممد الرقيب 5

ا%100 - - √ √ √الًاعنلا سليمان إبراهيم سليمان الرميح 6
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 عضو. أمام كله  اجلدول أعالحسب املوضح يف( إجتماعات بنسبة حضور  5م عدد ) 2016لعام عقدت جلنة املراجعه خالل ا( 1
عضاء جلنة ألماعات لتقدمي البياانت الالزمه إجت 5عدد ، ، ضمن جلنة املراجعه حضور لعضو جملس اإلدارة االستاذ / عبد العزيز بن سليمان احلسني ( 2

  ، بصفته العضو املنتدب واملدير العام . وملناقشة القوائم املاليه املدققه واألوليه املراجعه
 رئيس جلنة املراجعه ، عضو خارجي . -أ / انصر بن عبد هللا صاحل العويف ( 3
    مت إحتساب نسبة حضور اإلجتماعات جلميع األعضاء حسب عدد اجللسات اليت كان من املفرتض علي العضو حضورها.( 4

 جلنة الرتشيحات واملكافآت :) ج (  
 ا انعنا اجمصسالإلللراصج  ابالل بالصالشلإلش لف  اب صا  اافياش  ا،اابنص اخاا اختتقل الشصج  امبساع  اجمصسالإلللر الانلل الفال ا (1

الصاظاياإىلالشال غ  االاللنل ل ااتؤلاجالشالة ب بريالشال ص  بنيالث صا االشالأ   اعصىان اس اس الشرتش لاجاابشر   اب ال اع فاالشالي   
االة ب بريالةغ زبريااابشالايلافف اتسا االش أبعنا اجمصسالإلللر  ا,ااضاالياب اشالل  النالياهلغلالالع الشر   الاقق ياني لففا ب اا

اسالق ش ال ا،االشالأ   الشينلاالىلافقإلسالق ش  اعنلاجمصسالإلللر اا،اااضااآش  ال اس  اثع  الةسامهنياعريانيالالل لجا  اتؤليا
  انخ ىا.لرياع  اايللانياتيارضالناحلاإيلا ا الشينلابرليفاعنلب اجمصساإللر اش  

ا (2 االةياب الةيالغ  ااشصس اساجللر اافقاًالةطصلب اشينلب اجمصسالإلاش لال اياجابة ليي الشس لب االة افآجاجل  الشرتش لاجاتقل ا غا
قصنيااع  اتيارضاعنا الةسال الثلشالأ  ابر يفاس ليالريالسالق ش ال ليي اي  يفاجمصسالإلللر اارفاالشاللا اجالاشأ الشالل  لجااا

ابالقاضىا ا،اصسالإلللرانلب اجمعل  اعنلب الشصج  اث خاس للجاابشالزللريالاال  االاإيلا ا ابرليفاعنلب اجماشسانخ ىالشينلناحل
لجنة يان بعضوية الوفيما يلي ب(اث خاآال اراي اعريا يفايصس اش يفاعنلا،اراي ا3000نعنا الشصج  اب  النلرايصساجا)

 وسجل حضور إجتماعاهتا خالل العام .

 

 

 

 

 
 

 
3)  

 

 

 م
 

 إسم العضــــــو

 

 صفة العضويه

  اتريخ اإلجتماع

 نسبة احلضور
10/01 07/04 09/05 11/12 

 %100 √ √ √ √ رئيس اللجنه مزروع بن محد بن عبد هللا املزروع 1

 %100 √ √ √ √ عضوا  عبد العزيز بن حممد احلسني 2

 %100 √ √ √ √ عضوا ديار حممد بن عبد هللا بن إبراهيم البو  3
 

 

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

 اإلســـــم م
بدل حضور 

 مجالس
مكافآت عن توزيع 

 أرباح
بدل حضور لجان 

 وجمعيات

1 
 األمير/ عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز صاحب السمو الملكي

 ------ لاير 200,000 لاير 9000

2 
 أ / عبد العزيز بن محمد الحسين

 لاير 48,000 لاير 200,000 لاير 9000

3 
 أ / عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني

 لاير 200,000 لاير 9000
لاير 24,000  

4 
 ند/ رشيد بن راشد عوي

 لاير 200,000 لاير 9000
لاير 24,000  

5 
 أ / عبد الرحمن بن سعيد اليمني

 لاير 200,000 لاير 6000
لاير 24,000  

6 
 هللا الرقيب محمد بن عبدأ / 

 لاير 200,000 لاير 3000
لاير 9000  

7 
 مزروع عبد هللا حمد المزروع

 لاير 200,000 لاير 9000
لاير 9000  

8 
 البواردي محمد عبد هللا إبراهيم

 لاير 200,000 لاير 9000
لاير 9000  

9 
 سليمان إبراهيم سليمان الرميح

 لاير 200,000 لاير 3000
لاير 9000  

10 
 أ / عمر رياض محمد الحميدان

 ------ لاير 6000
لاير 6000  

11 
 عبد الحميد عبد ربه ىأ / ياسر يحي

 ------ لاير 6000
لاير 6000  

 لاير 78,000 اإلجمــــــــــالى
لاير 1,800,000  

 لاير  183,000

 

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

  عيينهم مت تم ( 23/05/2016نه ه ) اتريخ تعييبر م ( وأ/ ايسر حييي عبد احلميد عبد 27/04/2016أعضاء جملس اإلدارة أ / عمر رايض حممد احلميدان ) اتريخ تعيينه
 .إلستقالةلتقدم األخريين اب هللا الرقيب حممد بن عبدبديالً ألعضاء جملس اإلدارة أ / سليمان إبراهيم سليمان الرميح أ / 
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 املايل : املديرو كبار التنفيذيني يف الشركة ممن تلقوا أعلى مكافآت وتعويضات مبا فيهم الرئيس التنفيذي  -2
 

 املستشار القانوين   -2 تدب واملدير العامالعضو املن -1

 املدير املايل  -3

 مدير الشئون اإلدارية  -4

 مساعد املدير العام للشئون الزراعية  -5

 اإلمجــــاىل  ية املكافآت الدورية واخلطط التحفيز  رواتب وأجور وبدالت وماىف حكمها   البيــــان

الإلمجععاىلا
 رايل 5,195,803 رايل2,866,541 رايل 2,329,262

 

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

 م .2016مل يتم توقيع أى غرامه ماليه من قبل هيئة السوق املاليه خالل العام   -
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 نتائج املراجعه السنوية لفاعلية إجراءات الرقابه الداخلية للشركة : ) و ( 
 
 

  ركة :نظام املراجعة الداخلية للش

 اجالة ليي الشالرلص  ا الة ليي اعرياعغص ب الىلاجل ب الاراخط الة ليي الةيالغ  الريا  يفاجل  الة ليي اتقل اإللر الة ليي الش لخص  اب فااتقارااافقاًا
يفاا  اسال ىااتق  ماخماط الشيغاااال الشر   اب انالإلللرب االةاش  الشىتاتقل اذاابنص السالغ  اشصاللقيالريافاعص  انظا الش  اب الش لخص  اىفامح

ا ااتق   اتسج صفا امت اشصغ لظاجالشىت الإلي ل لجالشالنل ل   اشال ص   اةالابيالفا اإضاف  الثلل  ات صا   الهل لقارب  اعصىاالابي  الشيغيف  ال فا
شن طايلي اًياىفانظا الاش فااضيصاًارارالإهنا الغ  الة لظاجالةسجص اعصىاال لجالشيغيفاابشر   ااملاتظف اتقارب اعغص اجالة ليي الة

 لش لخصىاشصر   ا.

 اعصىانسساش  اب الش لخص  ابيل ان انظا اصسابؤ  الجملنىانظا ار اب اللخص  ا,اف ف غااباليصياب ظا الش  اب الش لخص ا,انخ لالالالعال اراط  ي ا 
 اايللاص  االش ىابؤ   اع ص فااابةغعيار ا الةالسص غ اابالمات ص   ابصياش  اتسغحاابع للا للئمالاش  اسص غ ااال ل اط قااةياب الحملاس 

 ا-ي ل لجالةال ي ا:لإللاالجاغشاناانخطا ايلي ب اابشالقارب الةاش  اايشكاعرياط بياا

 لةطابق الشي    اشألال االةليلللجالاالشسج جا. -1

 .الحملافظ اعصىالثال  -2

 سالا ل الثل يفاشصغللرلا.لشاللقيالريالإل -3

 اس   ا.لشالأ  الريالإلي ل لجالحمل -4

 لشالأ  الريال  الش  اانجالحملاس   ا -5

 لالشالزل ابصللئحااننظغ الشيغيفاابشر   ا. -6

ا  -إجراءات التحقق من فعالية الرقابة :
 لشاللقيالريالش ار الةسال  ب اشصغ  ياجااالةررتايجا. -1

 .الشاللقيالريالش ار الةسال  ب اشص ق ب ااي لالخزب  االطابق الساابجالش  لك -2

 .جالثال الش ابال الشاللقيالرياسج  -3

 لشاللقيالرياعغص اجاي لالثال الش ابال اااي لالةازا  -4

 لشاللقيالريانرا  الشيغ  االةلرلبريا -5

 فلصالشقللئمالةاش  ا. -6

 لشاللقيالريات ص  الشق لرلجالإلللرب الة ظغ اشصيغيفا. -7

 . اعصىاطصبالجملصساالإلللر الشال ص  با لًانطغ الخاا اابشر   اب اصللئحاالثل ليي الش -8
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ا-نتائج املراجعه الداخليه :
 ث اعص اننرط الشر   ايال لظاجايلي ب اتؤان اع  اايللا2016  انحمف جانالائ الة ليي الش لخص  الشتامتتاخ  الشيا ا. 

 

 األوقات ع خاطر قائمة يف مجية فان امللتجاريال خيلو أى قطاع إقتصادى من خماطر حمتملة كما هو احلال يف كافة العمليات اإلنتاجية وا
لى عن تغيريات جوهرية مأن يطرأ  ا ميكنوتتمثل فيما ميكن أن يواجه نشاط اإلنتاج الزراعي من ظروف مناخية ، هذا ابإلضافة إىل م

ية يات الشركة التوسعن إسرتاجتيدة ضمسواق جدأأسعار بيع املنتجات ومدخالت اإلنتاج, ابالضافه للمخاطر الىت تتعلق ابلدخول ىف 
 .والصناعية الزراعية االهتاملخاطر الىت تفرضها طبيعه عمل الشركة واستثمارهتا التوسعية املتنوعه ىف جموغريها من ا

 

 

ا

ال فااابةسئلش  الإلشر   الجلل الشزرلع  االي اجاجمالغي  ااا ال لعشق غ السامه فايالغاع  ااتيظ غاًاإشالزللا الشس ا اااةلحمصنياالشيالصنيالا اةناحلاا ىفاي ل
ا-يالغاع  الشالاش  ا: الاجماالجالةسئلش  الإلطالشر  ت ر

 

 : البيئة والصحة واألمن والسالمة) أ (  
 

 الجلل ا اشاللق ياالتصالز  االثلنلر اعفا االشس ل  االشنل  اعلالجنا ااريالالغ ص عص الساللايجالثلل الاجماالجالش  ئ  بصل ااأبلل غص اهتا
الشاللي اش ىا ا اااعغص اهتااإىلالنايمج ال   اسيىالشرتمج االشيالصنياابشر   االةاليالصنياليفاا غاالساللىالالشالزل الة رللاات س خاي ل

 ساللايجاال ات ل امنلييااش شالزل االحملافظ اعصىالش  ئ االشنل االشس ل االثلريا.لةنفنيفا

 صىاع ال  النصتالشر   ااجالشياة لشر  انيجماالجالش  ئ االشنل االثلرياالشس ل الريانعصىالةساللايجالةي اف ابالابيال انلل الشر   ا
 اامج الةالغ زاابشالزل اي لالثللا  اققيااتؤ  ايشكااتللايفاقسنياي لالثلل اااضي اضغرياني لففاالةسالق ص  ا,االشتلشي ب الريالشرفاللجا

صلال اإىلالش ايل اا عمالس  الشر   اششلشاليص غ  اااب   ا رالشق اللجالشال ص  ب اىفالشر   اابش عماالةسان  الشل اة الاىفامج االجملاالجالشالق   االشال
 .الشياة  ا

 ناحلالشر   الالالشالزل احلغاب اا الالشن طشياة لتسايمالإلللر الشقانلن  االة ليي الش لخص  اابشاللقيالريات ىناااتط  يالشر   اثفنيفالثنظغ ا
ا اقق يارؤااالنالسامه فا االعم الشر  اجا, الل غ  انظا  االايل الش لئ   اتن حالشر    اال  الشر    اب  اصىالساللىالعةصنص  الإلنالازالشيامل
 .االشزرلع الشالن  اا

 بيئة العمل :  ) ب (  
 اس ل لثلرياالشا اط اجلالإي س اجالةلحمصنيااتلف الش عاب ااااخال  إل لعا الناحلالةلحمصنيااتي لالش قافاجالش ات اعريا. 

 ابس اس ال حالحلللفزاال افآجالإلنالازاشالزل لإلالرياخ  اقسنيالثاضاعالةي ر  اشصغلحمصني. 
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 ا.ا اهلملة اس الالنالقا شصغلحمصنيااعللئصفمااتلف ااسائيفاالش قاف  االشس ريالة اسباايالغاع  إللتلف الخ لاجا 

  اهتمااثقافالشر   امباالص اي س اهتماال سلىباللحمصىااف لإليالغا اابثنرط الش قاف  االش ايض  االش ب   اش. 

 اعغيفالسابقاجارايض  االب   ااثقاف  اجلغ االجل س اج. 

 لا ريالةق س ابنص الارب ا.عغيفارل جاشأل 

 .إنرا اجمالغااعغ لينالالجانساخمالص الجل س اجاالش قافاجاللخيفالر اعالشر   ا 

  والعمالء : األسواق) ج (  

 غص  ىفالةا يفال الجاجالشر   اثبي ال ا لإليالغا اابةسالفصكاىفالةقا الثا ااتق ميا اف الشالسف  جاشاللا. 

 الشزرلع  االشالجارب اشصر   الالسال غارلجنلعااخال ارإل لعا الناحلالشيغ  االةسالفص نيالا. 

 ايابللالاًاشنغا انر ىاايفالة الجاجالق ميانفنإللر الجللل اااتطلب الة الجاجا يفالجلفللاشا ست اا ااتلسال غاراإإ اإشالزلل ااابجللل ايلانساسا 
اازلرع ز الشتاتالنغريالةاللال  الةغش    الشللزب الريا غاابرغيفالشالطلرااا  االش لئماحنلالثفنيفاالثيللاا اتطلرانايلانال ج اشسيإ غاالشالصل اا

 .اةنانااااش  اجالشالل باايلجالةقاب سالشياة  اال

 ااًاالجاجالشل لئ  الالال اعصىالة يفالحلنلاارالالساللايجاجتيلةطصلبابنيالشي ضاالشطصبالشسل  االحملافظ اعصىالثسيسي اشاللق يالشاللل  ان
 لساللايجالش خيفا.اخال  إش اف افئاجالجملالغاالاا

 لل اعاش  اانسياراي الجاجايلجالاعصىابالط  ياننظغ الجللل اش قا اال لليفالإلنالازالةاالصص امباابنغرياابؤ  النل الةسالفص نياشالزل لإل
 ا.ات افس  

 

  عية :املسامهة اجملتم) د ( 

 متال اشصغغص  ا.يفابق الجلل ا ل ال طغتيال اش   الجلل اسص انظ لًاةااتالغ زاب اش   الجلل الريالشال لعالاإنالازالحملاا يفالةاالصص ا 

 ب  الشالا زاسيللبنيال ت رببالشااسالقطابالش لللرالشلط   ااأتي يفاإشسيلل الشي ب الريالشلحمائ اعرياط بياتسيىالشر   ابر يفالالللايفا
ال اش لغصللاعصىاان الريالشقا الساابالضاف اإىلات رببااسيلل ابيضالشلحمائ الشق الب الامج ااجماالجالشيغيفاايشكاإلع للااقص زيم

 .لش  اتطلب ااإللر انعغا الشر   اعاتقفمالسئ

 لسبااالاف تاعغيفال اس  إجياافس الالة لةسامه الشصياش الالعماب لل الشال ربباشصر ابالشسيلليالةق يفاعصىالشيغيفاشالأي صفماشص خل اإيل
 لؤي هتمالشيصغ  ا.ا

 الال الثنرط الشالصاعص فاالا ايسامه الف يا الجلل اشصزبالل اللالرار  الشصياش ااشييفالريانب  الرارل اجاش   الجلل الجملالغي  اي الة  
اعصىااس  اشزالرالةف يا سيارات افأبجاهتااب اال الال تالشر   اعصىلةف يا اعرياط بياي الفاالخاتااالجملالغااالرار  الشر   امب الجاهتاالا

 اشزبتائ الشنل  االشي ي  لل الشصللع،اقتاافياش اجالةف يا اابالمات ظ مااةاض لجاشصي ب الريالخ ل االةاالننياالةفالغنياابشزبالل يالشا
 لشزبالل ا.
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 ما يليكايري احملاسبه الدوليه  مت التعاقد مع مكتب إستشاري ومت اإلتفاق علي خطه التحول إيل مع  : 

 ) أ ( خطة التحول :

 : حتديد الفجوة القائمة (1

الرلس اننرط الشر   الحلاش  االشالرل ص  ا)خط اعغيفالشر   (.ااا1/1اااا

اق ب الةياب الحملاس   الش اش  الة ئغ اش را الشر   ا.ااا2/1ااااا

اش اًاالةياب الش اش  ا.ق ب الشصجل ابنيالةياب الةط ق الاااا3/1ااااا

ا.الرلس الثث الةرتتباعص الشاللل ااا4/1ااااا

 يتضمن :  إعداد دليل للسياسات احملاسبية للشركة وفقاً للمعايري الدوليةمت   5/1    

ا.الشس اساجالحملاس  الهلال ا-             

ا.انل ص اتط  ق  اشصغياب الة ئغ اش را الشر   ا-ااااااااااااا

ا.اتقارب الاش  الي ارب اشصر   ا-ااااااااااااا

 : التدريب والتطبيق( 2

  : دوريةتدريب العاملني علي املعايري الدولية املالئمة لعمل الشركة وإعداد تقاريرها املالية المت  -

اتي بيفالش يفالحلساابج.امتاااا1/2     

اافقاًاشصغياب الش اش  .ا2016إع للالشقللئمالةاش  الش بااس لب اشيا امتاااا2/2ااااا

ا.ااشصغياب الش اش  ا2016قلبيفالشقللئمالةاش  اشيا امتاإع للاااا4/2اااااا
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 : مــالتقيي (1

الإلياب اعريالسالصسارلجالشيالصنياابشر   الش امج اعريالشاللل .متاا1/3            

اتق  مانث الشاللل اعص انالائ الشر   اااضيفاالةايل.متاا2/3ااااااااااااا

 اجلدول الزمين :ب ( ) 

 ا غاابص :ااالىتاهناب الشيا ا2016ي  الةفا الشصرت الرياهناب الش باالثا اشيا اامتاتلط  ا

 مامت إجنازه  اتريخ اإلجناز املــدة املهمــه م

أسابيع 5 دراسة الفجوة القائمة 1  مت  م2016إبريل  30 

أسابيع 5 القوائم املالية يحتديد األثر عل 2  مت  م2016مايو  30 

ا فقو مة إعداد دليل السياسات احملاسبية اهلا 3
 للمعايري الدولية

أسابيع 4  مت  م2016سبتمرب  30 

 مت  - إسبوع IFRSالتقارير املالية النمطية حسب  4

 مت  م2016إكتوبر  15 إسبوع التقييم 5

 مت  نتهاء الربعيوم من اتريخ إ 21بعد  إسبوع 2016 حتويل القوائم املالية الربعية لعام 6

 مت م (2017يناير  30بعد إسبوع من اتريخ تسليمها )  إسبوع 2016حتويل القوائم املالية لعام  7

 جاهز  م2017يناير  30 إسبوع التقييم والتسليم النهائي 8
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 : املخرجات) د ( 

 تق ب احي لالشصجل الشقائغ ابنيالةياب الحلاش  االةياب الش اش  .   (1

 الاا  صفا.ا2016ب اب نيانث الشاللل اعص الشقللئمالةاش  اشس  اتق ااا (2

 افقااشصغياب الش اش  .ا2016للئمالاش  اربي  ااس لب اشيا ا اا (3

 سالا ل الشر   .  امنط  السبالةياب الش اش  اإل للئمالاشاا (4

ااااااااااااااااااااااااااا.اط  قف اتلش يفال سطاشصس اساجالحملاس   الهلال الة ئغ اشصر   السبالةياب الش اش  اا  ص  (5
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 م.31/12/2016ىف  وتقرير مراقب احلساابت للعام املاىل املنتهى  القوائم املالية ى املوافقه عل -1

  م .31/12/2016املوافقة على تقرير جملس االدارة للسنة املنتهية ىف  -2

  م .31/12/2016ة عن السنة املنتهية ىف دار ذمة أعضاء جملس اإلاملوافقة على إبراء  -3

ت املالية م والبياان2017لعام لاملالية  لقوائماملوافقه على إختيار مراقب حساابت الشركة من املرشحني من قبل جلنة املراجعة ملراجعة ا -4
  والربع سنوية .

يمىن خالل العام ن سعيد الب د الرمحنعب/  تاذاألس اإلدارةمتت بني الشركة وبني عضو جملس  اليتوالعقود  األعمالعلى  املوافقة -5
 . م والرتخيص هبا لعام قادم2016

رايل )  200,000س اإلداره بواقع ألعضاء جملمكافاه لف رايل ( أرايل ) مليون ومثامنائة  1,800,000املوافقه علي صرف مبلغ  -6
 م .31/12/2016لكل عضو عن السنه املاليه املنتهيه  لف رايل (أمائتان 

% من رأس املال 10ل لكل سهم بنسبة ( راي1وافقه على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرابح نقدية على املسامهني بواقع واحد )امل -7
 .وتكون أحقية األرابح للمسامهني املقيدين بسجالت تداول يوم إنعقاد اجلمعيه 

 . راجعة امل رئيس جلنةسنوية لالكافأة ملاتماد املراجعة وإع إعتماد الئحة جلنة املراجعة والئحة املراجعة الداخلية وإعادة تعيني جلنة -8

م وتنتهي بتاريخ 22/03/2018 من عتباراً التصويت علي إختيار أعضاء جملس اإلدارة اجلدد من املرشحني للدوره العاشرة اليت تبدأ إ -9
 م .21/03/2021

 
 

 

ا
 

 

                                                                  
 

 جلــس إدارة شركة الجوفم                                                                       
 م  2017  مارسفي                                                                            

تد الشكر ميالزراعية ، كما  ف للتنميةاجلو  يف اخلتام نغتنم هذه الفرصه لتقدمي خالص الشكر والتقدير لكم ولثقتكم ىف جملس إدارة شركة

من  ذى يؤكد دومًا أبن النجاح مل أيتوالم 2016دائهم املتميز خالل العام أىل اإلدارة التنفيذية لشركة اجلوف وموظفيها على جهودهم و إ

 . ري للجميعه اخلفراغ ولكن انبع عن جهد وجد ومتيز ىف األداء داعيني هللا عز وجل أن يوفقنا وإايكم ملا في

 


