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  م ٢٠١٥ العام عن السنوى اإلدارة جملس تقرير
  املوقرين                         مية الزراعية  السادة / مسامهي شركة اجلوف للتن

   ،،،،،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،،

  

 ؤهاالسنوي للشركة وأداتقرير اليسر جملس إدارة " شركة اجلوف للتنمية الزراعية " أن يضع بني أيديكم بكل شفافية 
واملقدم م ٢٠١٥ديسمرب ٣١ ابات عن العام املايل املنتهي يفملاليه املدققه وتقرير مراقب احلسمرفقا به القوائم ا

ملناقشته ومن مث املوافقة عليه ، حيث نستعرض معكم أداء الشركة التشغيلي واملايل  ٢٩جلمعيتكم العامة املوقرة رقم 
حول آليات تطبيق حوكمة الشركات ملخص واف كما يتضمن التقرير على ارات الرأمسالية خالل هذا العام واالستثم

اإلفصاحات ذات العالقة بتكوين جملس اإلدارة ومكافآته ومهامه وهيكل جلانه ومهامها ومكافآت كبار التنفيذيني و
الئحة وواملعامالت اليت تتم مع األطراف ذات العالقة ، كما يتضمن التقرير إقرارات الس ومدى توافق الشركة 

كات ، كما يصاحب هذا التقرير احلسابات اخلتامية املدققة واإليضاحات املرفقه هلا وتقرير املراجع مة الشركحو
م ، سائلني املوىل عز وجل أن يكلل جهودنا بالنجاح وحنن نستقبل ٣١/١٢/٢٠١٥اخلارجي عن العام املايل املنتهى يف 

ع يف كافة جماالت العمل ، ونتعهد أمام اهللا وأمام اجلميع عاماً جديداً مبزيد من الثقة والعزم ملواصلة خطة النمو والتوس
نه أن ى الرتب ولن نقصر يف أي جهد من شأحىت ترتقي الشركة ألعل بأن نستمر يف التطوير والدفع بالشركة لألمام 
  . يقدم مصلحة للمستثمر أو قارئ القوائم املالية
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    رئيس جملس اإلدارة  كلمة 

 

حفظه اهللا                        عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز أل سعود    / مري صاحب السمو امللكي األ  

 :  مساهمي الشركة الكرام /السادة  إىل

 يسرين أن أقدم لكم التقرير السنوي لشركة اجلوف للتنمية الزراعية والذي يتضمن اإلجنازات اليت حتققت خالل السنة املالية املنتهية يف
وقد  تواصل شركة اجلوف جناحها املستمروحتقق أعلى االرباح، وجل مث جبهود العاملني بالشركة  بعون من اهللا عز م ٣١/١٢/٢٠١٥

ضاعفت املساحة إال أن الشركة الـدخـل  لعل من أمهها تنوع مصادر واستطاعت حتقيق العديد من األهدافا واصلت الشركة جناحا
ىف اإلعداد والتجهيز أشجار الزيتون واليت بدأت الشركة وح والشعري مثل البصل والبطاطس املزروعة وأوجدت حماصيل بـديـلة للقم

  م بإذن اهللا .٢٠١٦/٢٠١٧خالل املوسم الزراعى  من هذه الشجرة املباركة لعمليات الزراعية للوصول اىل املليون اخلامسل

جهودهم الطيبة اليت تبذل دف الوصول بالشركة إىل ما تصبو  كافة منسويب الشركة علىإىل وختاما يتقدم جملس إدارة الشركة بالشكر 
  . إليه أمال وطموحات مسامهي الشركة الكرام

ووىل وىل عهده  داعيا املوىل عز وجل أن يوفقنا إىل ما حيبه ويرضاه خلدمة وطننا العزيز يف ظل رعاية خادم احلرمني الشريفني ووىل عهده 
  حفظهم اهللا مجيعا .

رئیس مجلس اإلدارة                                       

دعبد العزیز بن مشعل بن عبد العزیز أل سعوصاحب السمو الملكي األمیر /                                               
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املنتدب واملدير العامالعضو كلمة   

 
سليمان احلسنيبن العزيز بن حممد  األستاذ / عبد  

له وصحبه آم وعلى احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني سيدنا حممد صل اهللا عليه وسل : مسامهى الشركة  الكرام /السادة 
تـقـرير السـنـو بتوفيق من اهللا عز وجل ، وسواعـد الرجال األوفياء  م٢٠١٥ى للعام إىل يوم الدين  يسرىن أن أضع بني أيـديـكـم اـل

م خطوات متقدمة إجتاه حتقيق أولوياا املدرجة ٢٠١٥( اجلوف ) خالل العام ف للتنمية الزراعيه من العاملني ىف الشركة فـقـد خطت شركة اجلو
أن وجه ا جملس إدارة  من خالل العديد من املشاريع واألنشطه والىت سبقضمن خطتها اإلستراتيجيه لزراعة حماصيل بديلة للقمح والشعري ، وذلك 

ن تعترب من احملاصيل الشركة برئاسة صاحب السمو امللكى األمري عبد العزيز بن مشعل بن عبدالعزيز أل سعود حفظه اهللا  وحيث أن شجرة الزيتو
دى الشركة يتم التوسع يف زراعة ملالئمة الظروف اجلوية باملنطقة واخلربة املكتسبة ل اًاإلستراتيجية اجلاري التركيز عليها والتوسع ا ىف الشركة نظر

عروفة واليت يتم إجراء زيتون منها أشجار الزيتون املكثف ذات األصناف املال أشجارزراعة املليون الرابع من  البدء يفمؤخراً مت أشجار الزيتون حيث 
ون اخلامس من أشجار امليكنة دون احلاجة للعمالة باإلضافة إىل جودة زيتها وسوف تستكمل الشركة املليعمليات التقليم واحلصاد هلا باستخدام 

بإذن اهللا . م ٢٠١٧م /٢٠١٦العام من الزيتون   

أل سعود   زيزاألمري فهد بن بدر بن عبد الع/ اليسعىن إال أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير لصاحب السمو امللكي أمري منطقة اجلوف وىف اخلتام 
رئس جملس اإلدارة ومجيع أعضاء جملس األداره و منسويب الشركة ، و حفظه اهللا ، والشكر موصوال حلكومتنا الرشيدة املمثلة يف معايل وزير الزراعة

  .على اجلهود الكبرية اليت  تبذل من أجل أن تكون شركة اجلوف يف مصاف كربى الشركات باململكة 

دعـو اهللا عز وجل أن يوفقنـا مجيعا وأ، قدير للسادة مسامهي الشركة الكرام لدعمهم املستمر واملتواصل لس اإلدارة كما أتقدم بالشكر والت
  . الشركـة مسامهيلتحقيق تطلعات وأمـال 

  العضو املنتدب واملدير العام                                                                                                                                              

  عبدالعزيز بن حممد احلسيــن                                                                                                                             
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بناء علي ة سعودية مدرجه يف سوق األوراق املالية ، وقد تأسست الشركة شركة اجلوف للتنمية الزراعية هى شركة مسامه
هـ ١٤٠٨/ ٠٨/٠٦بتاريخ  ٥٣٥رقم  الترخيصمبوجب هـ ٢٧/١/١٤٠٩/م وتاريخ ٤/٢٣٧اآلمر السامي الكرمي رقم 

مليون  ٣٠٠هـ ، برأس مال قدره  ٢٢/٠٣/١٣٨٥) وتاريخ ٦( م /  وفقاً لنظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم
مليون سهم القيمة األمسية لكل سهم عشرة رياالت ، ومرت الشركة منذ تأسيسها إىل األن  ٣٠ريال سعودي مقسمة إيل 

  مبراحل تطوير خمتلفة وأنشطه متعددة حىت وصلت ملا هى عليه اآلن من رخاء وتقدم ىف جمال الزراعة والتصنيع الغذائى .

جلوف بوادي السرحان يف اجلزء الشمايل من اململكة وتعترب منطقة املشروع من أفضل ويقع مشروع الشركة يف منطقة بسيطا ا 
مناطق اململكة من حيث خمزوا من املياه اجلوفية وخصوبة تربتها ومالئمة مناخها لزراعة كافة احملاصيل علي مدار العام وتبلغ 

  هكتار مستغله بالزراعه . ٦٠٠٠٠مساحة املشروع  
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  ستراتيجيه العامه للشركة يف عدة حماور رئيسيه :تتلخص اإل

  تطوير البنيه التحتيه : احملور األول :

 إستقطاب هداف واخلطط املستقبليه من خالل يتمثل هذا احملور يف تطوير البنيه التحتيه للشركة وإعدادها لتحقيق األ
ظمه إداريه حديثه تتماشي مع التوجيه أنوتدريب وتطوير الكوادر البشريه املؤهله وتطوير اهليكل اإلداري ووضع 

، وكذلك تطوير البنيه التأسيسيه للمرافق اخلدميه من مستودعات وورش ومباين سكنيه ومكتبيه اإلستراتيجي للشركه 
 وغريها من اإلنشاءات املدنيه .

  : التسويقي إستراتيجية النمو  احملور الثاين :

 غرايف وفتح قنوات بيع جديده ويدخل ضمن هذا اإلطار فتح فروع ومنافذ يتعلق بإستراجتيه النمو من خالل التوسع اجل
 ومعارض بيع جديده .

 إستراتيجية تنويع مصادر الدخل :  احملور الثالث :

  يتعلق بإستراتيجيه تنويع مصادر الدخل من خالل اإلستغالل األمثل ملوارد الشركة وإستغالل الفرص الواعده يف جماالت
، وكذلك تنويع احملاصيل الزراعيه ذات اإلحتياج األقل القصوي من موارد وإمكانيات الشركة  جديده واإلستفاده

 .واملناسب والبديله للمحاصيل ذات اإلستهالك العايل من املياه وكذلك التوجيه للتركيز علي تصنيع مشتقات الزيتون 

  احملور الرابع : إستراتيجية التوسع اجلغرايف :

 طة طموحه لزيادة توسعها اجلغرايف بإفتتاح املزيد من الفروع حيث مت إفتتاح منفذ بيع لعرض منتجات تتبع إدارة الشركة خ
الشركة من زيت الزيتون يف مطار سكاكا / اجلوف وتعمل إدارة الشركة بصفه مستمره لتوسيع رقعتها اجلغرافيه لتوصيل 

 اململكة . مناطقا لكافة منتجا
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   النتائج : يفلرئيسية وإسهامها ) وصف ألنشطة الشركة ا ١(  

جمال تصنيع وتسويق  يف" كما تعمل أيضاً  واحليواين النبايتبشقية  الزراعيجمال اإلنتاج  يفتعمل شركة اجلوف للتنمية الزراعية  
فية وخصوبة تربتها يعترب مشروع الشركة من أفضل املناطق باململكة من حيث خمزوا من املياه اجلوو ، واحليوانية تيةاملنتجات النبا

حد أهم أنتاجية بكافة احملاصيل  وبعد مرور فترة قصرية علي تأسيسها أصبحت إاألمر الذي مكنها من حتقيق أعلي متوسط 
   .الشركات الزراعية والرائدة يف جمال األمن الغذائي 

شركة إىل توصيل منتجاا إىل كافة القطاعات تسعى ال جمال التسويق واملبيعات ودائماً ما يف العاليةوتتميز شركة اجلوف بالكفاءة 
 اتحتياجإوذلك بغرض سد  اململكةكافة أحناء  يفاملقام األول وذلك من خالل منافذ البيع املنتشرة  يفه لكاإلستهالكيه داخل املم

تعود بالنفع على املساهم ، ل األرباحتنتجها الشركة ، وذلك بغرض تعظيم املبيعات ومن مث تعظيم  اليت الغذائيةاملواطن من املواد 
   -الرئيسية للشركة : األنشطة ألهموصف  يليوفيما 

  :ـح القم )١

هللا احلمد مل تتأثر الشركة بقرار إيقاف إستالم حبوب القمح من قبل الصوامع ومت تغري اخلطة الزراعية حيث مت زراعة حبوب القمح 
وتنفرد الشركة بتحقيق أعلي متوسط    Soft wheat & Hard wheat  -Durum & Classicالتصنيعي بنوعيه 

   ملا لديها من مؤهالت لتحقيق هذا النجاح بسواعد موظفيها ودعم اإلداره الرشيده . إنتاجية للهكتار علي مستوي اململكة  أيضا

  :ـل البص )٢

حيث يعد هذا ،  نيهلكالذي يتميز بإقبال كبري من قبل املست ةكميات كبرية من حمصول البصل عايل اجلود تنتج الشركه كل عام
حققت الشركة جناحات كبرية بزراعة ، كما  هصنافأكما مت تنويع ، واحليوية اليت تليب رغبات املستهلك  ةول من احملاصيل اهلامصاحمل

 ) ويوجد طلب كبري علي إنتاج الشركة من البصل جلودته العالية فضال علي أنه يطرح لألسواق األمحر & األبيض(  بصنفيه البصل 
  ويتميز بصل الشركة بإخنفاض نسبة الرطوبة مما يساعد علي حتمل فترة ختزين . طازجا دون ختزين 
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  :اطس ـالبط )٣

) وقد متيز إنتاج الشركة باجلودة العالية  ةيتتميز شركة اجلوف بزراعة مساحات كبرية من أصناف البطاطس املختلفة (مائدة وتصنيع 
كما أن هناك إقبال كبري  ،كني على إنتاجها من حمصول البطاطس يف األسواق جبميع أصنافها من املستهل ، كما أن هناك إقبال كبري

من قبل االهاىل ، باإلضافة إىل ذلك  ةبطاطس التصنيع من قبل املصانع ألنه يليب املواصفات املطلوبة هلذه املصانع وبطاطس املائدعلي 
ا ومالئمتها لظروف الزراعة باململكة العربية السعودية ومتتاز شركة اجلوف تقوم الشركة بإنتاج تقاوي البطاطس واليت تتصف جبود

زراعة البطاطس ( مائدة ، تصنيعي ) علي مدار  جاريسبب الظروف املالئمة بالشركة وبات واخلربات اجليدة ىف هذا اال يباإلمكان
 & French fries  &Chips(  نتاجها من البطاطسوتتميز الشركة بالتنوع بإ عروات ( الربيعية ، الصيفية ، اخلريفية ) ٣

Tableنتاجها بالعروة الصيفية حيث تنفرد الشركة من إ %٧٠راعة سعر للوحدة تستهدف الشركة زعدل ) ولتحقيق أعلي م
ة مقرونا يق األسعار املستهدفبزراعة العروة الصيفية لعدم مالئمة زراعتها بأي منطقة بإستثناء اجلوف األمر الذي مكنها من حتق

  نتاجية .باإل

   : البيوت احملميه )٤

تم زراعة ي ار العام حيث أنه من املتوقع أنتعمل الشركة علي التوسع بزراعة اخلضار بالبيوت احملمية  لتلبية حاجة السوق علي مد
مل شعار حييقطني )  -زهرة  -ملفوف  -فلفل أخضر  -فلفل ملون  -خيار  -بيت حممي خضار طازج يتثمل يف ( طماطم  ٤٠٠

  وذلك لتلبيه إحتياجات املنطقه من اخلضار الطازج .  طازج من مزراع شركة اجلوف

للعمل علي زيادة اإلنتاج لسد إحتياجات السوق من  ةجاري العمل حالياً علي وضع خطة توسعه كبرية لعمل بيوت حمميه زجاجيو
  . اراخلض

  الربسيم : )٥

الثروة املائية قد مت إتباع  افلبان ومريب املاشية وللحد من إسترتركات ومزارع األه من إحتياجات شريبتغطية حصه كب تقوم الشركة
نظام حديث للري يستهدف ترشيد اإلستهالك وتسعي الشركة خالل املرحلة املقبلة تقليص مساحة زراعة الربسيم متشيا مع سياسة 

  .خالل الفتره اليت حددا الدوله الدولة ذا اخلصوص 
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   : ونــالزيت )٦

خمتلفة األعمار واألصناف منها ماهو قامت الشركه بزراعة العديد من األشجار نظرا ملالئمة الظروف اجلوية بالشركة لزراعة أشجار الزيتون  
)  مانزنيللو –خري خاصه بالتخليل مثل ( جلط أ) وأصناف  النيبايل -   K18 - قيسي - البيكوال - بإنتاج زيت الزيتون مثل ( صوراينخاص 
عتماد على العمالة ف لتقليل اإلالتوسع بزراعة الزيتون املكثمت  وجود إقبال كبري من قبل املستهلكني علي زيت الزيتون اخلاص بالشركةونظرا ل

   %١٠٠ عضوي يتميز زيت الشركة بأنههذا و فترات احلصادخيفض تكلفة املبيعات إضافة ايل تقليص  باحلصاد مما يكنهستخدام املإو
ORGANIC  أكرب املراكز املتخصصة باإلشراف علي الزراعات العضوية  ات من احلصول علي الشهادوقد متCOAE  &BCS  االملانية

ايل أن الشركة ، عضو باجلمعية السعودية للزراعة العضوية ، أكرب منتج للزيتون العضوي بالشرق األوسط حاصله علي شهادة  فضال 
iso22000:2005 &HACCP   نتاج بطاقة إستعابية متثل خطوط إالشركة متتلك وللمعاير العاملية لسالمة الغذاء ،  اليت تتضمن مطابقتنا

  طن مثار  يوميا ومتتلك الشركة  أكرب خطوط إنتاج بالشرق األوسط . ٤٠٠

 ـحل:عسل الن )٧

 ميات تسويقية ، وميتاز عسلأنواع عسل النحل الطبيعى كما تنتج الشركة عسل النحل بك أجودتتميز شركة اجلوف للتنمية الزراعية بإنتاج  
إضافة ، ألف شجرة من أشجار الفاكهة  مخسمائةحنل يتغذى على مراعي طبيعية متمثلة يف أزهار أكثر من  النحل املنتج بالشركة بأنه ينتج من
برية ويوجد كومضمون وذو جودة عالية ومرغوب لدى املستهلك لطيب مذاقه وفوائده الصحية ال %١٠٠إىل حقول الربسيم وهو طبيعي 

وعسل حببوب  - عسل بغذاء امللكات  - عسل حببة الربكة  - مع عسل بالش أنواع منتجات عسل النحل املختلفه ومنها (بالشركة العديد من 
  . للمواصفات القياسية السعودية  من العسل الطبيعي ومطابق مقرونا بالتحاليل اليت أثبتت أنه)  اللقاح

   :الذرة الصفراء  )٨
            من الشركة للتنوع  اًاألخرية قامت الشركة بإدخال حمصول الذرة الصفراء إىل احلزمة اإلنتاجية اخلاصة بالشركة وذلك سعي خالل املواسم

جات يف اإلنتاج واالستغالل األمثل لطاقات الشركة خالل فترة الصيف وإجياد البدائل من املنتجات لتدارك أي متغري قد يطرأ على منتج من منت
ا نتهاء من حصاد القمح بزراعتهإلبعد ا الصفراء مت استغالل بعض الدوائر رتفاع أسعار الذرةإظاهرة للحد من ركة األساسية يف املستقبل الش

طن / هكتار تستهدف الشركة زراعة دائرة ذرة صفراء ( تصنيعي) ويف حالة  ١٣نتاجية اهلكتار قد جتاوز ذرة صفراء ونشري ايل أن متوسط إ
 كعلف للماشيه ها وطرحها للبيعجربة سيتم التوسع بالزراعة أيضا وللحد من ظاهرة ارتفاع األعالف مت تلبني أعواد الذرة بعد  معاجلتجناح الت

  بأسعار مشجعة.
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   :ـالت الشتـ )٩

وذلك  لتلبية ) شتالت فاكهه وشتالت زيتون وشتالت أشجار زينة ( الشتالت املختلفة وإكثار مشتل كبري يتم فيه إنتاج متتلك الشركة 
  .م املزارعني بتوفري شتالت مالئمه ملناخ املنطقه ع، ودالشركة من الشتالت وكذلك تلبية طلبات السوق احمللي من الشتالت  اتإحتياج

   :ـة الفاكهـ )١٠

أشجار الفاكهة   فقد متكنت الشركة من تكوين بستان متكامل  للفاكهة من خمتلف أنواعيف منطقة اجلوف الطبيعية  مالئمة الظروفبسبب  
، كما يوجد شجرة منتجه  ١٣٨٣٨١شجرة منها  ٢٢١٦٨١مجايل عدد األشجار ببستان الفاكهة عنب ) وإ - برقوق  - مشمش –(خوخ 

  . مثمرة خنله ٢٨٤٥شجرة خنيل منها عدد  ٩٥١١عدد به ستان ملحق خاص بالنخيل ويوجد البب
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  :ستقبلية املتوقعة وصف القرارات املهمة و اخلطط امل)  ٢(  

ومتشيا مع سياسة الدولة اليت تتضمن تغري اخلطة الزراعية  يف ظل حمدودية البدائلستغالل الفرص املتاحة األستغالل األمثل الشركة إلإدارة تسعي 
ووضعها ضمن  يةالعاملمصاف الشركات ووضعها يف لنهوض بالشركة األقل وذلك ل ةيوالتحول للمحاصيل الزراعية ذات اإلحتياجات املائ

  . ةللرقى مبوظفى الشركة وذلك بإختاذ القرارات واخلطط املستقبليدائماً  كما تسعي إدارة الشركة،  ةالشركات الزراعية التنافسي

   -االتى :املستقبلية ومن أهم اخلطط والقرارات 

 . ستغالل األمثل ملوارد الشركةاإل -١

الوطنيـة الـيت حتتـاج إليهـا للقيـام مبهامهـا ولتحقيـق األهـداف          تسعي إدارة الشركة إلستقطاب الكفـاءات واخلـربات   -٢
 اإلستراتيجيه اليت إنشئت من أجلها .

  . رفع الكفاءة اإلنتاجية لكافة احملاصيل ذات االحتياجات املائية األقل -٣

 يص النفقات .لقتمرار العمل علي خفض التكاليف وتسإ -٤

  . محتقيق عوائد جمزية للمسامهني مبا يتوافق مع تطلعا -٥

 . ةوحمفزة وذات إنتاجيه عالي ةعمل إجيابي ةدف إدارة الشركة للحفاظ علي بيئ -٦

 . بالشركة  ةاملتاحتعمل إدارة الشركة علي توفري برامج التدريب والتأهيل ملوظفيها لرفع كفائتهم وتأهيلهم لألعمال   -٧

ت الشركة للتحـرك حنـو أجيـاد البـدائل الـيت حتقـق قيمـة        احملافظة علي الثروة املائية دفعيل إمتشيا مع سياسة الدولة اهلادفة  -٨
حـد احملـاور الرئيسـية ملواجهـة متطلبـات      أمضافة وهي البيئة الصناعية حيث أن األهتمام ذه البيئة داخـل الشـركة ميثـل    

   -ا يلي  :مستثمار املستهدف  فياإل عداد دراسة اجلدوي ذا اخلصوص ويتمثلإاملرحلة القادمة بعد 

 مع صناعي متكامل يتضمن :ـ شاء جمإن  

  أحدث خطوط لفرز وتعبئة وتغليف زيت الزيتون . - ١
  ملعاجلة وتعبئة املخلالت .خط أحدث  - ٢
 .نتاج الصابون والفحم والصناعات التكميلية  ملعاجلة ناتج العصر ( اجلفت ) إلخط  - ٣
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  :ر طواملخا التوقعات املستقبلية

ية املتاحة يف اململكة العربية السعودية تـدعم إجيـاد فـرص إسـتثمارية متميـزة , ونظـراً       تبني املؤشرات اإلقتصادية أن األسس االقتصاد 
سـتفادة مـن املزايـا التنافسـية الـيت تتمتـع ـا        كزها املايل فإن الشركة تعتـزم اإل ملا تتمتع به شركة اجلوف للتنمية الزراعية من قوة مر

مـن  املستقبل الواعد دف تعظيم العوائـد ملسـامهي الشـركة وعلـى الـرغم       توسيع إستثماراا يف القطاعات اإلستراتيجية ذات رضبغ
ال أـا وكـأي كيـان    إسـتثمار  اسة خماطر متوازنة حسـب طبيعـة كـل إ   نتقاء استثماراا وتطبيق سيإأن الشركة تعمل على منهجية 

   -تتلخص يف اآليت :قد تواجه جمموعة من املخاطر قتصادي إ
  :التشغيلية ( أ ) املخاطر 

علي القطاع الزراعي وهذا بدوره أثـر سـلباً علـي الشـركه إليقـاف زراعـة       احلكوميه وماهلا من تآثري والتوجهات القرارات  - ١
 بعض احملاصيل اهلامه وكذلك إرتفاع سعر احملروقات والطاقه .

لقـرار   هلـذا ا قرار وقف إستالم حصص القمح من قبل املؤسسه العامه لصـوامع الغـالل ومطـاحن الـدقيق والتـأثري السـليب       - ٢
تنويـع مصـادر الـدخل    ن الشركة لديها خطط بديله لتفادي سـلبيات هـذا القـرار تتمثـل يف     بأ علي إيرادات الشركة علماً
 .واإلجتاه للتصنيع الزراعي 

ره السـليب الكـبري   بـأث قرار ربط منح تأشريات إستقدام العماله الزراعيه مبعدالت السعوده املقـرره يف نظـام نطاقـات يلقـي      - ٣
يـدي  إللي عمليات حصاد الزيتون والفاكهه و البصل والبطـاطس واخلضـر واحملاصـيل اآلخـري بالشـركة الـيت حتتـاج        ع

عامله وطاقات بشريه علي الرغم من قيام الشركة من إدخال عمليـه امليكنـه الزراعيـه يف عمليـات احلصـاد  إال أن احلاجـه       
 بعض احملاصيل حتتاج هلذه العماله خاصه الفاكهه واخلضر .ن هناك أال تزال قائمه ألعداد كبريه من العماله حيث 

والتأثري السليب هلـذا القـرار حيـث أن حمصـول الربسـيم مـن أهـم        بعد فتره معينه حددا الدوله قرار وقف زراعة األعالف  - ٤
اجـات مائيـه أقـل    احملاصيل بالشركه واليت متتاز برحبيه عاليه ، وتعمل الشركة حاليا علـي إجيـاد حماصـيل بديلـه ذات إحتي    

 مثل هذا احملصول املهم ذات الرحبيه العاليه .ساره تنفيذا لقرار الدوله يف هذا اخلصوص ولتعويض خ

            معدل الدوران العايل للعماله السعوديه يف الوظائف اإلدارية واملهنيـه بـرغم تـوفر بيئـة عمـل مدعومـه باملشـروع سـيما          - ٥
لك صعوبة إحالل الوظـائف للعمالـه الفنيـه واملـاهره عنـد شـغور هـذه الوظـائف         جانب املزايا واملخصصات ، وكذ يف

 بسبب ترك العمل لطول مدة اخلدمه للعماله الوافده بكوادر سعوديه .

التغيري املناخي املستمر وتأثريه السليب املباشر علي إحتياجات املزروعـات مـن درجـات احلـراره ودرجـات الـربوده وامليـاة         - ٦
 لفاكهه واخلضار والزيتون حيث تتأثر إنتاجياته وجودته بتأثر املناخ وتغرياته .خصوصا مزروعات ا
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          كلـي   ثري كبري علي إرتفاع تكلفة احملاصيل حيـث أن الشـركة تعتمـد إعتمـاد    وما له من تآوالطاقة سعار احملروقات أإرتفاع  - ٧
 .يف عملية التشغيل  احملروقاتيف مصادر الطاقه علي 

 والصعوبات اليت تواجه الشركه جراء ذلك .ع الشركه عن املناطق العمرانيه بعد موقع مشرو - ٨

  ( ب ) املخاطر املالية املتعلقة بعمليات الشركة : 

  : القيمة العادلة

ملالية لتزام بني أطراف مطلعة وراغبة يف املعامالت علي أسس جتارية, كما يتم تصنيف األدوات اإهي اليت ميكن فيها مبادلة أصل أو تسوية 
لعادلة للشركة وفقاً لطريقة التكلفة التارخيية وميكن أن تنشأ فروقات بني القيم الدفترية وتقديرات القيم العادلة تعتقد اإلدارة أن القيم ا

  قيمها الدفترية. عن للموجودات واملطلوبات املالية للشركة ال ختتلف جوهرياً 

  : خماطر العمالت

يمة األدوات املالية نتيجة للتقلبات قي أسعار صرف العمالت األجنبية , إن معامالت الشركة هي يف الغالب هي املخاطر النامجة عن تغري ق
ومبا أن الريال السعودي مرتبط بشكل فعال مع الدوالر األمريكي فإن خماطر الصرف أيضاً تدار بشكل , بالريال السعودي والدوالر األمريكي 

  . فعال

  :خماطر االئتمان 

لقد مت إيداع النقد لدي البنوك تكبد الطرف اآلخر خلسارة مالية و مما يؤدي إيل هلتزاماتعلي الوفاء بإر عدم قدرة أحد األطراف هي خماط
ئتمانية جيدة تظهر خماطر االئتمان علي الذمم املدينة باملبلغ األصلي بعد خصم خمصص الديون إالوطنية و املتعددة اجلنسيات مع تصنيفات 

  حتصيلها.املشكوك يف 

  :خماطر السيولة 

قد تنجم خماطر السيولة عن امات املرتبطة باألدوات املالية ولتزعلي األموال الالزمة ملقابلة اإل هي خماطر تعرض الشركة لصعوبات يف احلصول
لبات السيولة علي أساس منظم إن إدارة الشركة تراقب متطة وبقيمة مقاربة لقيمتها العادلة ، وعدم القدرة علي بيع املوجودات املالية بسرع

  لتزامات مستقبلية.فر األموال الكافية ملواجهة أية إوتضمن تو
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  : خماطر أسعار الفائدة

             ار الفائدةخماطر أسعار الفائدة هي خماطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية نتيجة للتذبذب بسبب التغريات يف أسع
ض يف السوق, إن املوجودات واملطلوبات املالية يف الشركة بتاريخ امليزانية ،ماعدا القروض، ليست عرضة ملخاطر أسعار الفائدة, بعض القرو

 حتمل معدل فائدة عائمة باإلضافة إيل هامش ائتماين علي أساس أسعار الفائدة السائدة يف السوق ,وقد اعتمدت الشركة إستراتيجية التحوط 
  .  يطرة علي التعرض لتقلبات أسعار الفائدةللس

  وقد تغلبت الشركه علي معظم املخاطر أعاله قدر املستطاع من خالل وضع اخلطط واإلستراتيجيات وإجياد احللول والبدائل
  ملواجة هذه املخاطر . 

  املزايا التنافسية :

ومن أجل هو زيادة املبيعات ومن مث تعظيم األرباح أو زراعي  يمما الشك فيه أن اهلدف األساسي ألي منشأة ذات نشاط أقتصادي أو جتار
ومن خالل منسوبيها بوضع اخلطط طويلة وقصرية املدي مستصحبة يف ذلك متغريات عوامل البيئة دارة العليا حتقيق هذا اهلدف تقوم اإل

ية داخل اململكة يل كافة القطاعات األستهالكإل منتجاا يل توصيإالشركة إدارة تسعي اخلارجية وأثرها علي التقلبات السوقية ويف هذا السياق 
ستراتيجي للشركة الذي ستغالل لتحقيق اهلدف اإلإفضل أيل الدول العربية مستغلني يف ذلك الفرص التسويقة إضافة ودول اخلليج باإل

  .  تعظيم املبيعات ومن مث األرباحيستهدف 

إيل إحداث توازن بني األهداف واملوارد وقد أخذت بعني اإلعتبار التخطيط اإلسترتيجي ( البيعي ومن هذ املنطلق سعت إدارة التسويق واملبيعات 
   والتسويقي ) يف املدي القصري ، واملتوسط ، والطويل .

سوق داخل  اإلدارة وحرصا منها علي جناح سياستها البيعية والتسويقية فأا تعتمد علي حسن إختيار املزيج التسويقي املناسب لكلكما أن 
  - مايلي :يف سبيل حتقيق ذلك وقد إنتهجت الشركة يليب أمناط وأذواق املستهلكني  وخارج اململكة مبا

  اإلرتقاء بعمليات الفرز والتدريج والتعبئة والتغليف . )١
  قية .خللق ميزة نوعية ملنتجات الشركة متكنها من املنافسة لزيادة حصتها السو بعناية وجودة عالية إختيار األصناف  )٢
 الكم كالمها معا . واإلهتما م بالكيف  )٣

 تطوير اخلدمات التسويقية واإلستفادة من التقنيات احلديثة اليت تنعكس علي جودة املنتج . )٤

 التغري مبواد التعبئة مبا يليب رغبات املستهلك ومبا يتوافق مع أمناط وأذواق املستهلكني . )٥

  



 

 

 

 

 ٥٣ من ١٦ صفحة       م                                                                                           ٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة  
               

  

  بة لشـركة اجلـوف , ويعتـرب ضـروري جـدا لنجـاح الشـركة علـى املـدى البعيـد           ميثل وضع نظام حوكمة فعال أولوية بالنس   
اجلـوف مـن املسـامهني واملـوظفني والعمـالء      شـركة  ستدامة الفائدة جلميـع املتعـاملني مـع    إويهدف نظام احلوكمة يف الشركة إىل 

  واتمعات اليت تعمل فيها الشركة .
   : م٢٠١٥ -م ٢٠١١ات اخلمس املاضية أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة للسنو )  ٣( 

 2015 2014 2013 2012 2011  البيان / السنة

 371,492,459 387,015,676 306,502,036 290,217,018 295,973,958 جمموع املوجودات املتداولة

 6,566,948 6,566,948 6,566,948 6,566,948 6,771,948 إستثمارات

 549,113,629 468,525,790 464,830,743 434,356,875 382,238,923 صايف املوجودات الثابتة

 44,675,864 39,013,218 40,227,895 29,409,161 21,296,134  مصاريف / مؤجلة

 593,789,493 507,539,008 505,058,638 470,332,984 410,307,005 جمموع املوجودات غري املتداولة

 971,848,900 901,121,632 818,127,622 760,550,002 706,280,963 جمموع املوجودات

 91,602,673 61,472,209 90,824,062 81,133,215 84,378,562  جمموع املطلوبات املتداولة

 24,716,572 44,216,825 15,447,422 17,296,553 11,593,774  قروض متوسطة األجل

 16,315,737 15,521,461 12,158,419 12,691,051 10,756,261  خمصص مكافأه اية اخلدمه 

 41,032,309 59,738,286 27,605,841 29,987,604 22,350,035 مطلوبات غري متداولةجمموع 

 132,634,982 121,210,495 118,429,903 111,120,819 106,728,597 جمموع املطلوبات

 839,213,918 779,911,137 699,697,719 649,429,183 599,552,366  حقوق املسامهني

 971,848,900 901,121,632 818,127,622 760,550,002 706,280,963 املطلوبات وحقوق املسامهني جمموع



 

 

 

 

 ٥٣ من ١٧ صفحة       م                                                                                           ٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة  
               

  .  م٢٠١٥ –م ٢٠١١ سنوات ملخص نتائج األعمال خلمس ) ب(  

 2015 2014 2013 2012  2011  قائمة الدخل / السنة

 368,953,489 350,307,894 340,993,094 344,536,657 293,383,530 إمجايل  املبيعات

 228,557,489 198,446,122 188,455,467 194,704,005 166,103,263  تكلفة املبيعات

 140,396,000 151,861,772 152,537,627 149,832,652 127,280,267  جممل الدخل

 34,752,968 32,094,992 41,940,468 36,513,959 33,610,356 مصاريف تسويق

 15,779,270 15,808,570 14,953,675 11,881,531 9,772,899 مصاريف إدارية وعمومية

 89,863,762 103,958,210 95,643,484 101,437,162 83,897,012 صايف ربح العمليات

 _ _ _ 4,972,093 _ مصروفات أخرى / خسائر استثنائية

 6,431,283 7,586,210 11,767,111 11,548,841 6,197,429  إيرادات أخرى

 96,295,045 111,544,420 107,410,595 108,013,910 90,094,441 بل الزكاةصايف ربح السنة ق

 5,192,264 4,531,002 5,342,059 6,337,093 5,479,772 الزكاة

 91,102,781 107,013,418 102,068,536 101,676,817 84,614,669 صايف الربح بعد الزكاة

 



 

 

 

 

 ٥٣ من ١٨ صفحة       م                                                                                           ٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة  
               

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ٥٣ من ١٩ صفحة       م                                                                                           ٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة  
               

  .م  ٤٢٠١ عامم مقارنة ب ٥٢٠١عام  عمالأالفرق اجلوهرية لنتائج ملخص  ( ج )  

 نسب التغري الفرق  م٢٠١٤ ٢٠١٥  قائمة الدخل / السنة

 %5.3 18,645,595 350,307,894 368,953,489 إمجايل  املبيعات

 %15.2 30,111,367 198,446,122 228,557,489 تكلفة املبيعات

 %7.6- 11,465,772- 151,861,772 140,396,000  جممل الدخل

 %8.3 2,657,976 32,094,992 34,752,968 ف تسويقمصاري

 %0.2- 29,300- 15,808,570 15,779,270 مصاريف إدارية وعمومية

 %13.6- 14,094,448- 103,958,210 89,863,762 صايف ربح العمليات

 - - - - خسائر استثنائية

 %15.2- 1,154,927- 7,586,210 6,431,283  إيرادات أخرى

 %13.7- 15,249,375- 111,544,420 96,295,045 ة قبل الزكاةصايف ربح السن

 %14.6 661,262 4,531,002 5,192,264  الزكاة

 %14.9- 15,910,637- 107,013,418 91,102,781  صايف الربح

 

  نتيجـة   %١٥,١٧مليون ريال بنسبة  ٣٠,١١إىل إرتفاع تكلفة املبيعات بقيمة  %١٤,٨٧يرجع السبب يف إخنفاض األرباح بنسبة
الكميات املنتجة لبعض احملاصيل الزراعية بسبب نقص العمالة الىت تقوم باحلصاد باإلضافة إىل التأثريات السلبية للتغريات املناخية إخنفاض 

ن مليو ١,١٥خالل هذا املوسم مما كان لة آثر واضح ىف أرتفاع تكلفة تلك املنتجات , باإلضافة إىل إخنفاض اإليرادات االخرى بقيمة 
 %٥,٣٢بالرغم من زيادة املبيعات بنسبة  %٨,٢٨وزيادة مصروفات البيع والتوزيع بنسبة  %١٥,٢٢ريال بنسبة 

  إىل إخنفاض اخلصم املكتسب لتعجيل السداد بـالرغم مـن زيـادة     %١٥,٢٢يرجع السبب يف إخنفاض اإليرادات اآلخري  بنسبة
 اإليرادات الرأمسالية .

  



 

 

 

 

 ٥٣ من ٢٠ صفحة       م                                                                                           ٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة  
               

 
  
  

  
  
  
  
  

 
 



 

 

 

 

 ٥٣ من ٢١ صفحة       م                                                                                           ٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة  
               

   : م٢٠١٥رايف إلمجايل إيرادات الشركة للعام حتليل جغ ) ٤(  
  

  م حسب المنطقة الجغرافیة٢٠١٥تحلیل مبیعات 
 

مبیعات خارج  المنطقة الشرقیة المنطقة الغربیة المنطقة الوسطى المنطقة الشمالیة بیان
 اإلجمالي الكلي المملكة

 53,351,001.26 - 3,355.00 2,530.00 12,750.00 53,332,366.26 قمح
 74,935,875.58 - 3,865,708.49 14,908,806.40 38,427,385.87 17,733,974.82 یت زیتونز

 70,188.43 550.00 5,118.23 22,272.20 2,470.00 39,778.00 ورق عنب
 1,563,625.00 -  -  1,563,625.00 تبن ذرة شامیة ورفیعة

 500,000.00 -  -  500,000.00 بطیخ
 8,146,586.58 414,447.79 1,055,913.83 3,030,750.75 1,055,433.73 2,590,040.48 ثمار فاكھة

 56,749.31 - - - 7,391.33 49,357.98 مخلل وورق زیتون
 1,481,969.80 - 117,899.07 113,795.08 26,295.36 1,223,980.29 خضار
 783,250.06 - 72,362.50 45,079.36 151,415.44 514,392.76 عسل

 40,601.73 - 8,012.99 3,336.00 11,601.92 17,650.82 ونصابون زیت زیت
 45,521,566.71 - - - - 45,521,566.71 ذرة صفراء

 208,951.00 - - - - 208,951.00 شتالت متنوعة
 2,442,639.50 - - - - 2,442,639.50 شعیر خام

 2,820,900.00 - - - - 2,820,900.00 ذرة سودانیة بالة صغیرة
 430,296.00 - - - - 430,296.00 جفت زیتون

 137,125.00 - - - - 137,125.00 حطب
 4,184,400.00 - - - - 4,184,400.00 تبن قمح وشعیر

 990,398.30 - 52,533.74 - - 937,864.56 بلح
 75,741,080.16 - 1,470,985.93 2,216,365.66 617,734.35 71,435,994.22 بطاطس

 2,079,855.00 - -  - 2,079,855.00 تقاوي شعیر
 748,760.00 - - - - 748,760.00 تقاوي قمح

مبیعات اعالف ذرة 
 50,769.01 - - - - 50,769.01 رفیعة

 55,093.00 - - - - 55,093.00 ثمار زیتون تخلیلي
 1,301,125.00 - - - - 1,301,125.00 ذرة رفیعة

 1,076.00 - - -  1,076.00 فحم
 11,254,859.22 - 1,404,395.88 565,280.29 711,502.45 8,573,680.60 بصل
 80,054,747.09 - - - - 80,054,747.09 برسیم

 368,953,488.74 414,997.79 8,056,285.66 20,908,215.74 41,023,980.45 298,550,009.10 اإلجمالي الكلي
  

 
 
 



 

 

 

 

 ٥٣ من ٢٢ صفحة       م                                                                                           ٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة  
               

  
 
 
  
 



 

 

 

 

 ٥٣ من ٢٣ صفحة       م                                                                                           ٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة  
               

 م٢٠١٥ معدالت نموالمبیعات عن عام 

    
 النمو 31/12/2015 31/12/2014 الصنف

 %8 53,351,001.26 49,217,132.13 القمح والشعري
 %0 2,442,639.50 - الشعري

 %0 2,079,855.00 -  بذور الشعري
 %90- 748,760.00 7,813,365.00 تقاوى القمح

 %18 46,822,691.71 39,685,586.00 الذرة الصفراءو الرفيعة
 %4- 82,875,647.09 85,911,035.44 االعالف

 %0 5,798,794.01 5,388,600.00 تنب
 %13 75,741,080.16 66,815,989.00 البطاطس
 %33- 11,254,859.22 16,751,033.00 البصل
 %23- 9,136,983.89 11,834,921.00 الفاكهة
 %13- 783,250.01 902,541.00 عسل

 %17 74,935,875.60 64,170,833.00 زيت الزيتون
 %57- 208,951.00 483,781.00 الشتالت
 %309 1,481,969.80 362,431.00 خضار
 %0 137,125.00 84,612.50 حطب
 %11 500,000.00 452,000.00 البطيخ

 %167 55,093.28 20,625.00 مثار زيتون
 %18- 70,188.43 85,475.00 ورق عنب

 %0 430,296.00 131,680.50 جفت الزيتون
 %69- 40,601.73 130,442.00 صابون زيت

 %14- 56,749.31 65,812.00 خملل
 %0 1,076.00 - فحم

 368,953,488.00 350,307,894.57 االمجاىل
   

  



 

 

 

 

 ٥٣ من ٢٤ صفحة       م                                                                                           ٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة  
               

  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 ٥٣ من ٢٥ صفحة       م                                                                                           ٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة  
               

    :على مستوى النشاط   م ٢٠١٥، م ٢٠١٤إيضاح بيان حتليلي بقوائم الدخل لعامي  )  ٥ ( 

 ف ريال )( املبلغ باألل م ٢٠١٥ لعام   حتليل قائمة الدخل من اإلعمال الرئيسية -١

 صايف الدخل التشغيلى مصاريف عمومية وادارية مصاريف بيع وتسويق امجايل الدخل تكلفة املبيعات املبيعات البيان

 6,578 2,719 4,592 13,889 46,089 59,978 القمح والشعري

 227 169 4,809 5,205 43,232 48,437 الذرة الصفراء والرفيعة

 24,260 3,239 6,847 34,346 41,395 75,741 البطاطس

 1,241 481 845 2,567 8,688 11,255 البصل

 35,639 5,387 13,235 54,261 28,615 82,876 االعالف

 1,903- 391 1,113 399- 9,536 9,137 الفاكهة

 14 9 6 29 180 209 الشتالت

 233 33 23 289 494 783 عسل النحل

 24,351 3,205 2,971 30,527 44,409 74,936 زيت زيتون

 776- 146 312 318- 5,919 5,601 متنوعة

 89,864 15,779 34,753 140,396 228,557 368,953 االمجايل
 

 م  ( املبلغ باأللف ريال )٢٠١٤حتليل قائمة الدخل من اإلعمال الرئيسية لعام   -٢

 صايف الدخل التشغيلى يةمصاريف عمومية وادار مصاريف بيع وتسويق امجايل الدخل تكلفة املبيعات املبيعات البيان

 1,599 1,708 3,467 6,774 46,454 53,228 القمح

 5,614 646 1,311 7,571 33,492 41,063 الذرة الصفراء

 25,764 3,029 6,150 34,943 31,873 66,816  البطاطس

 6,943 530 1,077 8,550 8,201 16,751 البصل

 30,725 7,541 12,310 50,576 35,335 85,911 االعالف

 2,545 787 1,597 4,929 6,906 11,835 الفاكهة

 232 8 16 256 228 484 الشتالت

 16 1 2 19 884 903 عسل النحل

 29,362 1,409 5,862 36,633 27,821 64,454 زيت زيتون

 1,158 150 305 1,613 7,251 8,864 متنوعة

 103,958 15,809 32,097 151,864 198,445 350,309 االمجايل



 

 

 

 

 ٥٣ من ٢٦ صفحة       م                                                                                           ٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة  
               

القانونیین مطابقة المعاییر المحاسبیة المستخدمة لدى الشركة مع المعاییر الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین)    ٦ (  
ختالف بین المعاییر المحاسبیة المستخدمة في الشركة وتلك الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین أى إ دــــــــال یوج

  .  القانونیین
  

  : وأدوات الدین ةطوصف ألنش )  ٧(  
 : أو حقوق مشابھة تم إصدارھا اكتتابأسھم أو أي حقوق خیار أو مذكرات  ىأدوات قابلة للتحویل إل .١

أو حقوق مشابھة أصدرتھا  كتتابإأسھم أو حقوق خیار أو مذكرات حق  ىأي أدوات دین قابلة للتحویل إل ال یوجـــــد
  . م ٢٠١٥دیسمبر  ٣١ة في الشركة أو منحتھا خالل السنة المالیة المنتھی

  :بموجب أدوات دین قابلة للتحویل إلى أسھم منحتھا الشركة   اكتتابحقوق تحویل أو  .٢
خالل السنة المالیة  بموجب أدوات دین قابلة للتحویل إلى أسھم منحتھا الشركةكتتاب إحقوق تحویل أو أي  ال یوجـــــــد
  . م ٢٠١٥دیسمبر  ٣١المنتھیة في 

 : بلة لالسترداد من جانب الشركةأدوات دین قا .٣
سترداد أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات إأي  ٢٠١٥دیسمبر  ٣١خالل العام المالي المنتھي في  ال یوجـــــــد

  .قابل لالسترداد دین 
  

  في توزیع األرباح : الشركةوصف لسیاسة )   ٨( 
  

 ةالرباح الصافیتوزیع ا النظام االساسى للشركة حیث یتمسیس ومن عقد التأ ٤١ وفقًا لنص المادةرباح یتم توزیع األ
   -:خرى على الوجھ التالى المصروفات العمومیة والتكالیف األبعد خصم جمیع  ةالسنوی

 . شرعًا  ةتجنب الزكاة المفروض  -
متى وقف ھذا التجنیب  ةالعادی ةالعام ةویجوز للجمعی ينظام يلتكوین إحتیاط ةمن االرباح الصافی %١٠ب تجن  -

 س المال .المذكور نصف رأ يبلغ اإلحتیاط
 .من رأس المال المدفوع  % ٥للمساھمین تعادل  يیوزع من الباقي بعد ذلك دفعھ أول -
اإلدارة ویوزع الباقى بعد ذلك على من الباقى لمكافآة مجلس  %١٠یخصص بعدما تقدم نسبة ال تتجاوز -

  .األرباح من  ةإضافی ةالمساھمین كحص
               ریال ١م بواقع ٢٠١٥عن العام المالى نقدیة  بتوزیع أرباحم ١٥/١٢/٢٠١٥بتاریخ دارة وصى مجلس اإلأ -

  ریال . ٣٠،٠٠٠،٠٠٠مبلغ وقدرة  يللسھم الواحد بإجمال( واحد ریال ) 
  

  ) وصف ألي مصلحة في فئة األسھم ذات األحقیة في التصویت :  ٩( 
م أي مصلحة في فئة األسھم ذات األحقیة في التصویت ٢٠١٥دیسمبر  ٣١تھي في خالل العام المالي المن ال یوجـــــــد

تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین وأزواجھم وأوالدھم القصر ) قاموا بإبالغ الشركة بتلك 
   الحقوق . تلكالحقوق أو أي تغییر في 
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غيري يف تلك يذيني وزوجام وأوالدهم القصر يف أسهم الشركة وأي تالتنفب متلك أعضاء جملس اإلدارة وكبار) نس ١٠ ( 
  م :٢٠١٥املصلحة خالل العام 

   : أعضاء جملس اإلدارة( أ ) 

مــــــاالس م  
 األسهمعدد 

 بداية العام
 نسبة التملك
اميف بداية الع  

 عدد صايف التغري يف
خالل العام األسهم  

ري نسبة التغ
 خالل العام

  األسهمإمجايل 
 يف اية العام

ك نسبة التمل
عاميف اية ال  

١ 
زيز صاحب السمو امللكي األمري / عبد الع

ال سعود بن مشعل بن عبد العزيز  
٠،٠٣٣ ٩٧٥٠%  _ _ ٠،٠٣٣ ٩٧٥٠%  

%٠،٠٠٣ ١٠٠٠ أ/عبد العزيز بن حممد احلسني ٢  _ _ ٠،٠٠٣ ١٠٠٠%  

/عبد الرمحن بن عبد العزيز اليمين أ ٣  ٠،٠٠٥ ١٥٠٠%  _ _ ٠٠١٥  ٠،٠٠٥%  

* رشيد بن راشد العوين د/ ٤  ٠،٠٢ ٦٠٠٠%  ١٧،٠ ٤٩٨٧٥%  ١٩،٠ ٥٥،٨٧٥%  
%٠،٠٠٨ ٢٣٣٥ أ/عبد الرمحن بن سعيد اليمين ٥  _ _ ٠،٠٠٨ ٢٣٣٥%  
اهللا الرقيب حممد بن عبدأ /  ٦  ٠،٠٠٤ ١٢٠٠%  _ _ ٠،٠٠٤ ١٢٠٠%  

%٠،٠٠٣ ١٠٠٠  * مزروع عبد اهللا محد املزروع ٧  _ _ ٠،٠٠٣ ١٠٠٠%  

%٤٠،٠٠ ١٢٠١  *  مد عبد اهللا إبراهيم البوارديحم ٨  _ _ ٤٠،٠٠ ١٢٠١%  

%٠،٠٠٣ ١٠٠٠  * سليمان إبراهيم سليمان الرميح ٩  _ _ ٠،٠٠٣ ١٠٠٠%  

  
  

، م سليمان الرميح واألستاذ / سليمان إبراهي – حممد عبد اهللا إبراهيم البوارديواألستاذ /  -  مزروع عبد اهللا محد املزروعأعضاء جملس اإلدارة  األستاذ /   *
  .م ٢١/٠٣/٢٠١٨ع بدء دوره جديده لس اإلدارة متتد لثالث سنوات تنتهي بتاريخ م م٢٢/٠٣/٢٠١٥املنصب هو بتاريخ  همتاريخ تولي

 مت إضافتهم علي نسبه متلكه يف اجلدول أعاله .،  سهم  ٥٧٧عدد  –متتلك زوجه عضو جملس اإلداره د / رشيد بن راشد العوين * 

  

 ) كبار التنفيذيني : ( ب 
 ضمن اجلدول اخلاص بأعضاء من كبار التنفيذيني بالشركة  والعضو املنتدب املدير العام -/ عبد العزيز بن حممد احلسني  أ مت تسجيل

 . جملس اإلدارة

 كبار التنفيذيني يف أسهم الشركة باقي ال يوجد متلك ل. 
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   : املعلومات املتعلقة بالقروض )  ١١( 
  

 ىف البيان التاىل : ةاملوضحالسداد غري  ةالسداد أو غري واجب ةسواء كانت واجب ةكة بانه اليوجد عليها أى قروض ألى جهتقر الشر-  

  ــــــانالبيـــ
  

  مالحظات  رصيد نهاية العام المسدد خالل العام ضافه خالل العامإ رصيد بداية العام  قيمة القرض

قرض الراجحى بالمرابحة 
  اإلسالمية

 تم السداد بالكامل - ٢،٤٩٩،٩٧٤ _ ٢،٤٩٩،٩٧٤ ٩،٩٩٩،٨٩٩

قرض الراجحى بالمرابحة 
  االسالمية

١٣،٦٨٦،٦٣٩  ١٣،٦٨٦،٦٣٩ _ ١٣،٤٩٩،٩٩٩ 
يبدأ السداد 

٠١/٠٥/٢٠١٦  
 سنوات ٣على 

قرض صندوق التنمية 
  الزراعية

١٥،٥٩٢،١٤٥  _  _  ١٥،٥٩٢،١٤٥  ١٥،٥٩٢،١٤٥  
يبدأ السداد عام 

  م٢٠٢١

قرض بنك الرياض 
  المرابحة اإلسالميةب

٢٩،٥٦١،٧٠٠  _  ٩٣٧،٠٢٠  ٢٨،٦٢٤،٦٨٠  ٢٨،٦٢٤،٦٨٠ 
تاريخ اإلستحقاق 

  م٢٠/٠٤/٢٠١٦

  االجمــــــــــالى
  ٥٨،٨٤٠،٤٨٤ ٢،٤٩٩،٩٧٤ ١٤،٦٢٣،٦٥٩ ٤٦،٧١٦،٧٩٩  

 

 م بتاريخ  ٢٠١٥لعام ريال خالل ا ٢،٤٩٩،٩٧٤,٩٩قرض الراحجى باملراحبة االسالمية ( بيع آجل)  مبلغ  سداد الرصيد املتبقى من مت
 م. ١٨/٠٣/٢٠١٥

  ريال على أن تسدد ١٣،٤٩٩،٩٩٩قامت الشركة بتوقيع عقود مراحبة مع مصرف الراجحى حصلت مبوجبها خالل العام على مبلغ
 تناقصى . %١,٥شهر +  ٣٦م امش ربح على أساس سايبور  ٢٠١٦مايو  ١أقساط سنوية تبدأ بتاريخ  ٣على

  قساط أريال بدون فوائد على عشرة  ١٥،٥٩٢،١٤٥على قرض من صندوق التنمية الزراعية مببلغ  م حصلت الشركة٢٠١٤يف عام
ريال  لصاحل مشروع الزيتون مقابل خطاب ضمان من بنك الراجحي ويبدأ  ١،٥٩٢،٢١٩متساوية ملدة عشر سنوات قيمة القسط 

 هـ .١٢/١١/١٤٤٢ول قسط يف تاريخ  أسداد 

  امش ربح على  ٢٨،٠٠٠،٠٠٠على قرض مراحبة إسالمية من بنك الرياض مببلغ  م حصلت الشركة٢٠١٤خالل العام ساس أريال
 م .٢٠/٠٤/٢٠١٦لصاحل توسعة مصنع الزيتون على أن يسدد يف تاريخ  %١,٥سايرب سنتني + 
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   - : م وسجل احلضور ٢٠١٥جتماعات جملس اإلدارة اليت عقدت خالل العام إعدد  )  ١٢( 
  

  قدمي :( أ ) الس ال
  

  

  للمجلس القدمي وتارخيها ٢٠١٥تسلسل االجتماعات لعام 

  مرات احلضور  يناير ٢٨  ــوالعضـ

  صاحب السمو امللكي

  األمري/ عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز

  

√  

  

١  

  ١  √  أ / عبد العزيز بن حممد احلسني

  ١  √  أ / عبدا هللا بن سليمان الشعييب

  ١  √  اليمين أ / عبد الرمحن بن عبد العزيز

  ١  √  د/ رشيد بن راشد عوين

  لم يحضر  ــــ  * أ / عبد الرمحن بن سعيد اليمين

  ١  √  أ / عبد احملسن بن خالد عبد احملسن املقرن

  ١  √  اهللا الرقيب حممد بن عبدأ / 

  ١  √  الرمحن بن سعد الكنهل عبدم / 

  
  بنسبة حضور  ٢٠١٥خالل العام واحد فقط إجتماع م ٢١/٠٣/٢٠١٥الذي إنتهت دورته بتاريخ القدمي عقد جملس إدارة الشركة

 . مل حيضر - عبد الرمحن بن سعيد اليمينماعدا عضو جملس اإلدارة االستاذ / لكل األعضاء  % ١٠٠
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  : احلايل(ب) الس 
  

  

  للمجلس احلايل وتارخيها ٢٠١٥تسلسل االجتماعات لعام 

  

  ــوالعضـــ

 )١ (  

   مارس١٥

 )٢ (  

  إبريل ٦

) ٣ (  

  إكتوبر١٩

 )٤ (  

  ديسمرب١٥

  

  مرات احلضور

  صاحب السمو امللكي

  األمري/ عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز
√  √  √  √  ٤ 

 ٤  √  √  √  √  أ / عبد العزيز بن حممد احلسني

 ٤  √  √  √  √  أ / عبد الرمحن بن عبد العزيز اليمين

 ٤  √  √  √  √  د/ رشيد بن راشد عوين

 ٤  √  √  √  √  اليمينأ / عبد الرمحن بن سعيد 

 ٤  √  √  √  √  اهللا الرقيب حممد بن عبدأ / 

 ٤  √  √  √  √  مزروع عبد اهللا محد املزروع

 ٤  √  √  √  √  حممد عبد اهللا إبراهيم البواردي

 ٤  √  √  √  √  سليمان إبراهيم سليمان الرميح

  
 لكل األعضاء . % ١٠٠بنسبة حضور  ٢٠١٥خالل العام  رة الشركة احلايل عدد أربع إجتماعات عقد جملس إدا 

  بالتمرير . م٢٠١٥ديسمرب  ١٥م و٢٠١٥إبريل  ٦جملس اإلدارة بتاريخ إجتماع 
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               كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء جملس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي ود املربمة وتوجد أو معلومات عن العق)  ١٣( 
  : بأي منهمو ألي شخص ذي عالقة أو رئيس قطاع املالية أ

 ا مصلحم ٢٠١٥بأنه ال توجد أي عقود مربمة خالل العام :  تقر الشركة دارة ى من أعضاء جملس اإلجوهرية أل ةوتوجد         
بقائمة املركز املاىل لألطراف ذات العالقة  ١٤، سوى الذى ذكر ىف اإليضاح رقم  ةعالق يى شخص ذأو رئيس قطاع املالية أو أل

  - :واملوضح أدناه 
  
  
  
  

  نوع التعامل  إسم صاحب العالقة  صاحب العالقة
  م١٢/٢٠١٥/  ٣١الرصید فى   حجم التعامل خالل العام  م٢٠١٥/ ١/  ١الرصید فى 

  دائن  مدین  دائن  مدین  دائن  مدین

 ریال سعودى ریال سعودى ریال سعودى ریال سعودى ریال سعودى ریال سعودى      

شركة الیمنى 
  للسیارات

شراء سیارات   حمن بن سعید الیمنىأ / عبد الر
  وقطع غیار

__  ٢،٨٩٤،٨٩٢  ١،٩٦٠،٧٧٣  ٤١٨،٩٤٦  __ 

  

١،٣٥٣،٠٦٥ 

  
  
  
 

  وكان عضو جملس اإلدارة  ةالعام ةاملنافسوتقر الشركة بأن مبلغ التعامل هو عبارة عن شراء سيارات وقطع غيار متت عن طريق        
 هو صاحب العرض األفضل .

  

  :م أو أي مستحقات أخرى دفوعات النظامية املستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوبيان بقيمة امل ) ١٤( 

  م٢٠١٥  م٢٠١٤  بيان املدفوعات  م

  ريال ٥،٧١٠،١٩٠  ريال ٤،١٦٠،٤٠٣  الزكاة الشرعية  ١

 ريال ٣،٣٧٦،٦٣٤ ريال ١،٠٨٦،٩٦١  الرسوم اجلمركية  ٢

 ريال ٢٦٣،٤٧٠ ريال ٤٨٦،٠٠٠  تأشريات  ٣

  ريال ٢،٦٩٤،٩٤٢  ريال ٢،٠١٨،٩٥١  جتماعيةالتأمينات اال  ٤

 ريال١٢،٠٤٥،٢٣٦ ريال ٧،٧٥٢،٣١٥  اإلمجـــــايل  
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 :خرى مت إنشاؤها ملصلحة موظفي الشركة أإحتياطيات و ستثمارات أإي بيان بقيمة أ ) ١٥(

   ٣١ل العام املايل املنتهي يف حتياطيات أخرى مت إنشاؤها ملصلحة موظفي الشركة خالإأي ستثمارات أوإمل تقم الشركة بإنشاء أي 
 . م٢٠١٥ديسمرب 

  :وتأكيدات جملس اإلدارة ـرارات إق ) ١٦( 
حيث أن قواعد التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة الشركات اليت أصدرا هيئة السوق املالية يؤكدان على ضرورة اإلفصاح يف التقرير 

ن ن جملس إدارة الشركة يقر بأيئة فإموذج التقرير السنوي االسترشادي املعد من قبل اهلالسنوي لس اإلدارة عن مجيع البنود املطلوبة وفقا لن
   - نطبقت على الشركة :إاملواضيع التالية ال تنطبق على الشركة ويلتزم الس باإلفصاح عنها مىت 

صادرة وات دين و أدأوبالتايل ال يوجد أسهم  ٢٠١٥ديسمرب  ٣١لشركة اجلوف حىت  ةشركات تابعى أ ــدال يوجـ -١
  تابعة . ةى شركأل

م أي مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت تعود ٢٠١٥ديسمرب  ٣١خالل العام املايل املنتهي يف  ـدــال يوج -٢
ألشخاص (عدا أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني وأزواجهم وأوالدهم القصر ) قاموا بإبالغ الشركة بتلك احلقوق أو أي 

 احلقوق . تلكيف  تغيري

إتفاق تنازل مبوجبه أي أحد أعضاء جملس اإلدارة  أي ترتيبات أو م٢٠١٥ديسمرب  ٣١خالل العام املنتهي يف  ـديوجــ ال -٣
كبار تنفيذيني مل يتقاضوا أي بدالت  أوأو أحد كبار التنفيذيني عن أي راتب أو تعويض كما ال يوجد أعضاء جملس إدارة 

و تنازلوا عن مكافآم وتعويضام أو بدالت أخرى أتنقالت  أوو أي مصاريف سفر ألس اإلدارة جم اجتماعاتمقابل حضور 
 عن العام املذكور . 

تنازل مبوجبه أحد املسامهني عن أي  تفاقإم أي ترتيبات أو ٢٠١٥ديسمرب  ٣١خالل العام املنتهي يف  ــدال يوجـ -٤
 حقوق يف األرباح .

  .  يمن قبل احملاسب القانوىن اخلارج ةت على القوائم املالية السنويال يوجـــد أى مالحظات أو حتفظا -٥

  :  يلي مبا الشركة يقر إدارةن جملس ووفقا لقواعد التسجيل واإلدراج فإ -٦
 . أن سجالت احلسابات أعدت بالشكل الصحيح -

  .ةونفذ بفاعليسس سليمة الداخلية أعد على أ ةنظام الرقاب أن -

   . مواصلة نشاطه ىعلقدرة املصدرشك يذكر يف  ىأأنه ال يوجد  -
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وصف ألي مصلحه أو أوراق ماليه تعاقديه وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني  ال يوجـــد : -٧
وأقربائهم يف أسهم أو أدوات دين املصدر أو أي من شركاته التابعه ، وأي تغيري يف تلك املصلحه أو تلك احلقوق خالل السنه 

 م .٢٠١٥يه املال

 

 ةاملعتمد ةمن مكاتب املراجع ةكل عام حسب العروض املقدمىف اية احملاسب القانوىن  بإختيارجملس اإلدارة  يوصى) ١٧(
   وتوصية جلنة املراجعة .

  

   )  اإلفصاح والشفافية :١٨(  
  

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

عتماد إالشركة على وضع األسس واإلجراءات الكفيلة للتوافق مع بنود حوكمة الشركة الصادرة عن جملس السوق املالية ومت  تعمل -
اململكة العربية السعودية , وتطبق الشركة من الناحية العملية بحوكمة الشركات  بالئحةسترشادا إالئحة خاصة حلوكمة الشركة 
من خالل منظومة النظام االساسى واللوائح واإلجراءات الداخلية واألنظمة واللوائح النظامية  وجزئياغالبية ما جاء يف الالئحة كليا 

ستكمال إجانب تطبيقها للمعايري احملاسبية املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية وتعمل الشركة على  إىلذات العالقة 
ن كافه البنود املتعلقة باجلمعية العامة مت تطبيقها أمستمرة و ةطوير ذلك بصفالسياسات واإلجراءات املنظمة للتطبيق وتعمل على ت

نه جارى أللشركة و  يمل تطبق الشركة نظام التصويت التراكمي وذلك بسبب عدم وجوده بالنظام االساسمن ذلك (  ستثناًءإ
 .  ) هدراست

  

  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 ٥٣ من ٣٤ صفحة       م                                                                                           ٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة  
               

   ( ب )ا مساء الشركات املسامهه الىت يكون عضو جملس االدارأة عضو ىف جملس إدار:  
  
  

  العضوية يف جمالس الشركات املسامهة األخرى  الوظيفـة  االســــــم  م

١  

  صاحب السمو امللكي

  األمري/ عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز
  أمسنت ينبعشركة   رئيس الس

  دـال يوج  العضو املنتدب  أ / عبد العزيز بن حممد احلسني  ٢

  الكيميائيه  عضواً  عبد العزيز اليمين أ / عبد الرمحن بن  ٣

  إحتاد مصانع األسالك ( أسالك )  عضواً  د/ رشيد بن راشد عوين  ٤

  الكيميائيه  عضواً  أ / عبد الرمحن بن سعيد اليمين  ٥

دـال يوج  عضواً  اهللا الرقيب حممد بن عبدأ /   ٦  

دـال يوج  عضواً  مزروع عبد اهللا محد املزروع  ٧  

دـال يوج  عضواً  راهيم البوارديحممد عبد اهللا إب  ٨  

دـال يوج  عضواً  سليمان إبراهيم سليمان الرميح  ٩  

  
  
  
  



 

 

 

 

 ٥٣ من ٣٥ صفحة       م                                                                                           ٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة  
               

    - :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

  عضو جملس
  دارة مستقلإ

١  
  صاحب السمو امللكي

  األمري/ عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز

  

  √      رئيس الس

      √  العضو املنتدب  أ / عبد العزيز بن حممد احلسني  ٢

 √     عضو جملس إدارة  أ / عبد الرمحن بن عبد العزيز اليمين  ٣

 √     عضو جملس إدارة  د/ رشيد بن راشد عوين  ٤

 √     عضو جملس إدارة  محن بن سعيد اليمينأ / عبد الر  ٥

 √     عضو جملس إدارة  اهللا الرقيب حممد بن عبدأ /   ٦

 √     عضو جملس إدارة  مزروع عبد اهللا محد املزروع  ٧

 √     عضو جملس إدارة  حممد عبد اهللا إبراهيم البواردي  ٨

 √     عضو جملس إدارة  سليمان إبراهيم سليمان الرميح  ٩

  
  
  



 

 

 

 

 ٥٣ من ٣٦ صفحة       م                                                                                           ٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة  
               

  عضائها وعدد إجتماعاا :أورؤسائها و مهامهاتصر إلختصاصات جلان جملس اإلدارة الرئيسية و( د ) وصف خم
  :اللجنة التنفيذية( أ ) 

 

 على القدرة وتوفري هجتماعاتإ بني فيما الس تواجد لتوفري اإلدارة جملس بواسطة تعيينها يتم بالشركة التنفيذية اللجنة )١
 وخاصة،  وفعالية بكفاءة اإلشرافية مهامه أداء يف الس مبساعدة القيام إىل باإلضافة ، لطارئةا احلاالت يف السريعة االستجابة

 بسياسة اخلاصة التوصيات ووضع ، هلا والتشغيلية املالية واألولويات للشركة اإلستراتيجية األهداف بتحديد يتعلق فيما
       . التشغيلية الشركة لعمليات األجل طويلة اإلنتاجية بتقييم قيامها إىل باإلضافة ، األرباح توزيعات

وتنفيذ إستراتيجية  املوضوعات ذات الصلة بإعدادصيات إيل جملس اإلدارة حول خمتلف بتقدمي التوالتنفيذية  اللجنةتقوم كما  )٢
مدة عضوية  ، تعيينات القيادات العليا واعتماد االستثمارالس اللجنة لتصريف بعض مهامه مثل سياسات الشركة ويفوض 

) ريال  ٣٠٠٠ويتقاضى أعضاء اللجنة بدل حضور جلسات (اللجنه ثالث سنوات بالتزامن مع مدة عضوية جملس اإلدارة ، 
  .وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور اجتماعاا خالل العام الف ريال عن كل جلسه لكل عضو ، أثالث 

 

 الس القدمي : -١
 

  م
  

  وــــــــإسم العض

  

  فة العضويهص

    تاريخ اإلجتماع

  مارس ٠١  ینایر ١٨  احلضور

  %١٠٠ √ √  رئيساً  أ / عبد اهللا بن سليمان الشعييب  ١

  %١٠٠ √ √  عضوا  أ / عبد العزيز بن حممد احلسني  ٢

  %١٠٠ √ √  عضوا  أ / عبد الرمحن بن عبد العزيز اليمين  ٣

  %١٠٠ √ √  عضوا  عوين بن د / رشيد بن راشد   ٤

  

  ألعضاء .جلميع ا % ١٠٠بنسبة حضور  إجتماع)  ٢( عدد م ٢٠١٥خالل العام للمجلس القدمي اللجنة التنفيذية عقدت 



 

 

 

 

 ٥٣ من ٣٧ صفحة       م                                                                                           ٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة  
               

  الس احلايل : )٢
  

  م
  

  إسم العضــــــو

  

  صفة العضويه

    تاريخ اإلجتماع

  نسبة احلضور
  إكتوبر١٢  يوليو ١٥  يونيو ٠٧  إبريل ٠٦

  %١٠٠ √ √ √ √  رئيساً  د / رشيد بن راشد بن عوين  ١

  %١٠٠ √ √ √ √  عضوا  عبد العزيز بن حممد احلسني  ٢

  %١٠٠ √ √ √ √  عضوا  اليمينعبد الرمحن بن سعيد   ٣

  %١٠٠ √ √ √ √  عضوا  اليمينعبد الرمحن بن عبد العزيز   ٤

  

  ء .جلميع األعضا % ١٠٠) إجتماع بنسبة حضور  ٤م عدد ( ٢٠١٥عقدت اللجنة التنفيذية للمجلس احلايل خالل العام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 ٥٣ من ٣٨ صفحة       م                                                                                           ٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة  
               

 جلنة املراجعة :( ب ) 
 

الوظيفة األساسية للجنة املراجعة هي مساعدة جملس اإلدارة للقيام مبهامه اإلشرافية بكفاءة وفعالية ، وبصفة خاصة تعترب اللجنة  )١
نوين ، مسئولة عن التأكد من سالمة وكمال القوائم ، وسياسات وإجراءات الرقابة الداخلية والعالقة مع احملاسب القا

وسياسات وإجراءات املراجعة الداخلية , دراسة املخاطر األساسية اليت تواجهها الشركة واليت تتضمن املخاطر املالية والتشغيلية 
والقانونية ، ومراجعة السياسيات اليت تطبقها اإلدارة املتعلقة بعمليات حتديد وتقييم ومعاجلة تلك املخاطر, حتديد ومراجعة 

 . بية اليت تؤثر على عملية إعداد التقارير املالية وفهم مدى تأثريها على صحة تلك التقاريراملشاكل احملاس

التقارير املالية الدورية وتقارير املراجعة الداخلية ودراسة  باإلشراف على املراجعة الداخلية بالشركة املراجعةجلنة تقوم كما  )٢
مدة عضوية  وتقوم مبتابعة أعمال احملاسبني القانونيني ، ة نظم الرقابة ،واخلارجية ومدى كفاءا ، كما تقوم بالتحقق من كفاء

) ريال  ٣٠٠٠ويتقاضى أعضاء اللجنة بدل حضور جلسات (،  تزامن مع مدة عضوية جملس اإلدارةاللجنه ثالث سنوات بال
  .أمسائهم ثالث آالف ريال عن كل جلسه لكل عضو ، وتتكون اللجنة من األعضاء التالية 

١( لس القدمي :ا 

  م
  

  إسم العضــــــو

  

  صفة العضويه

نسبة   تاريخ اإلجتماع
  مارس ٠١  يناير ٢٧  يناير ١٨  احلضور

  %١٠٠ √ √ √  رئيساً  أ / عبد احملسن بن خالد عبد احملسن املقرن  ١

  %١٠٠ √ √ √  عضوا  الرقيب عبد اهللا/ حممد بن  أ  ٢

  %١٠٠ √ √ √  جياعضوا خار  أ / ناصر بن عبد اهللا صاحل العويف  ٣

  

  جلميع األعضاء % ١٠٠بنسبة حضور  إجتماعات)  ٣( عدد م ٢٠١٥خالل العام  للمجلس القدمي عقدت جلنة املراجعه* 
   



 

 

 

 

 ٥٣ من ٣٩ صفحة       م                                                                                           ٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة  
               

  الس احلايل : )٢
  

  م
  

  إسم العضــــــو

  

  صفة العضويه

نسبة   تاريخ اإلجتماع
  إكتوبر ١٨  يوليو ١٤  إبريل١٢  احلضور

  %١٠٠ √ √ √  رئيس اللجنه  *  العويفأ / ناصر بن عبد اهللا صاحل  ١

  %١٠٠ √ √ √  عضوا  حممد بن عبد اهللا حممد الرقيب  ٢

  %١٠٠ √ √ √  عضوا  سليمان إبراهيم سليمان الرميح  ٣

  

  

  .جلميع األعضاء  % ١٠٠) إجتماعات بنسبة حضور  ٣م عدد ( ٢٠١٥لعام عقدت جلنة املراجعه للمجلس القدمي خالل ا* 
إجتماعات لتقدمي  ٦عدد ، ، ضمن جلنة املراجعه دارة االستاذ / عبد العزيز بن سليمان احلسني حضور لعضو جملس اإل* 

   ، بصفته العضو املنتدب واملدير العام . وملناقشة القوائم املاليه املدققه واألوليه عضاء جلنة املراجعهألالبيانات الالزمه 
  راجعه ، عضو خارجي .رئيس جلنة امل - * أ / ناصر بن عبد اهللا صاحل العويف 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 ٥٣ من ٤٠ صفحة       م                                                                                           ٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة  
               

  
 جلنة الترشيحات واملكافآت :( ج ) 

 

تقوم اللجنة مبساعدة جملس اإلدارة يف أداء مهامه اإلشرافية بكفاءة وفعالية ، وبصفة خاصة ختتص اللجنة بتحديد أعضاء جملس  )١
ينتج عنها التعيينات الصحيحة وتؤدي إىل اإلدارة واملديرين التنفيذيني األكفاء والتأكيد على أن سياسة الترشيحات بالشركة 

التنمية واالحتفاظ بأعضاء جملس اإلدارة واملديرين املميزين وبالتايل فهي تساعد الشركة يف حتقيق أهدافها والنمو االقتصادي هلا 
قد تؤدي إىل فقد  , وضع معايري لتحديد استقاللية عضو جملس اإلدارة  ، ووضع آلية مناسبة ألعالم املسامهني عن أي متغريات

 العضو الستقالليته ، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصاحل إذا كان العضو يشغل عضوية جملس إدارة شركة أخرى .

املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة وفقاً للسياسات واملعايري  لالحتياجاتباملراجعة السنوية واملكافآت جلنة الترشيحات تقوم كما  )٢
التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء كل جملس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات واملعتمدة ومراجعة هي

مدة عضوية اللجنه ثالث سنوات بالتزامن مع مدة  و إذا كان يشغل عضوية جمالس أخرىاملستقلني وعدم تعارض مصاحل العض
) ثالث آالف ريال عن كل جلسه لكل ريال ٣٠٠٠ويتقاضى أعضاء اللجنة بدل حضور جلسات (عضوية جملس اإلدارة ، 

 .مسائهم أ عضو ، وتتكون اللجنة من األعضاء التالية

 الس القدمي : )١
  

  م
  

  إسم العضــــــو

  

  صفة العضويه

    تاريخ اإلجتماع

  يناير ١٩  نسبة احلضور

  %١٠٠ √  رئيس اللجنه   أ / عبد الرمحن بن سعيد اليمين  ١

  %١٠٠ √  عضوا   حلسنيأ / عبد العزيز بن حممد ا  ٢

  %١٠٠ √  عضوا  الرمحن بن سعد الكنهل / عبد م  ٣
  

  
  

  جلميع األعضاء . % ١٠٠بنسبة حضور  عدد جلسه واحدهم ٢٠١٥عقدت جلنة الترشيحات واملكافأت خالل العام * 



 

 

 

 

 ٥٣ من ٤١ صفحة       م                                                                                           ٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة  
               

  

 الس احلايل : )٢

  م
  

  إسم العضــــــو

  

  صفة العضويه

    تاريخ اإلجتماع

  نسبة احلضور
  يونيو ٠٧

  %١٠٠ √  رئيس اللجنه  مزروع بن محد بن عبد اهللا املزروع  ١

  %١٠٠ √  عضوا  عبد العزيز بن حممد احلسني  ٢

  %١٠٠ √  عضوا  حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم البواردي  ٣
  

  
  

  

  . جلميع األعضاء % ١٠٠بنسبة حضور  إجتماع واحدم عدد ٢٠١٥عقدت جلنة الترشيحات واملكافأت خالل العام * 
علي ضمن جلنة الترشيحات واملكافأه كعضو للرد فقط ، عضو جملس اإلدارة االستاذ / عبد العزيز بن حممد احلسني  وجود* 

  ضافته عضو ضمن اللجنه .إاإلستفسارات وتقييم املوظفني لذا مت 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 ٥٣ من ٤٢ صفحة       م                                                                                           ٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة  
               

  

  

  

  من :  افأت املدفوعه لكالًك( هـ ) تفصيل عن التعويضات وامل 

 :  "  القدميلس ا "عضاء جملس اإلدارة أ -١

بدل حضور   ســـــماإل  م
  مجالس

مكافآت عن توزيع 
  أرباح

 بدل حضور لجان
  وجمعيات

١  
  

  ـــــــــــ  ریال  ٢٠٠،٠٠٠  ریال ٣٠٠٠  صاحب السمو الملكي األمیر/عبد العزیز بن مشعل بن عبد العزیز

  لریا ٢٤،٠٠٠  ریال  ٢٠٠،٠٠٠  ریال ٣٠٠٠  أ/عبد العزیز بن محمد الحسین  ٢

ریال ٦٠٠٠  ریال  ٢٠٠،٠٠٠  ریال ٣٠٠٠  اهللا بن سلیمان الشعیبي أ/عبد  ٣  

ریال ٦٠٠٠  ریال  ٢٠٠،٠٠٠  ریال ٣٠٠٠  أ/عبد الرحمن بن عبد العزیز الیمني  ٤  

ریال ٦٠٠٠  ریال  ٢٠٠،٠٠٠  ریال ٣٠٠٠  عوینبن رشید بن راشد  د/  ٥  

ریال ٠٠٣٠  ریال  ٢٠٠،٠٠٠  ــــــــ  أ/عبد الرحمن بن سعید الیمني  ٦  

ریال ٩٠٠٠  ریال  ٢٠٠،٠٠٠  ریال ٣٠٠٠  المحسن بن خالد عبد المحسن المقرن عبد أ/  ٧  

ریال ٩٠٠٠  ریال  ٢٠٠،٠٠٠  ریال ٣٠٠٠  الرقیب عبد اهللا/ محمد بن  أ  ٨  

ریال ٣٠٠٠  ریال  ٢٠٠،٠٠٠  ریال ٣٠٠٠  الرحمن بن سعد الكنھل / عبد م  ٩  

  ریال ٦٦،٠٠٠  ریال  ١،٨٠٠،٠٠٠  ریال  ٢٤،٠٠٠  اإلجمــــــــــالى
 

  
 

  
  
  

  

  

  



 

 

 

 

 ٥٣ من ٤٣ صفحة       م                                                                                           ٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة  
               

 أعضاء جملس اإلدارة " الس احلايل " :  -٢

بدل حضور   اإلســـــم  م
  مجالس

مكافآت عن توزيع 
  أرباح

بدل حضور لجان 
  وجمعيات

١  
  صاحب السمو الملكي

  _  _  ریال ٦٠٠٠  األمیر/ عبد العزیز بن مشعل بن عبد العزیز

  ریال ٢٤٠٠٠ _  ریال ٦٠٠٠  أ / عبد العزیز بن محمد الحسین  ٢

ریال ١٢٠٠٠ _  ریال ٦٠٠٠  أ / عبد الرحمن بن عبد العزیز الیمني  ٣  

ریال ١٢٠٠٠ _  ریال ٦٠٠٠  د/ رشید بن راشد عوین  ٤  

ریال ١٢٠٠٠ _  ریال ٦٠٠٠  أ / عبد الرحمن بن سعید الیمني  ٥  

ریال ٩٠٠٠ _  ریال ٦٠٠٠  اهللا الرقیب محمد بن عبدأ /   ٦  

ریال ٣٠٠٠ _  ریال ٦٠٠٠  مد المزروعمزروع عبد اهللا ح  ٧  

ریال ٣٠٠٠ _  ریال ٦٠٠٠  محمد عبد اهللا إبراھیم البواردي  ٨  

ریال ٩٠٠٠ _  ریال ٦٠٠٠  سلیمان إبراھیم سلیمان الرمیح  ٩  

  ریال ٨٤،٠٠٠ _  ریال ٥٤،٠٠٠  اإلجمــــــــــالى

  

  م ٢٠١٥خالل العام ريال  ١١٨،٠٠٠  رهمبلغ وقد - للعضو اخلارجي أ / ناصر عبد اهللا العويفوأتعاب بدل حضور.  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 ٥٣ من ٤٤ صفحة       م                                                                                           ٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة  
               

 كبار التنفيذيني يف الشركة ممن تلقوا أعلى مكافآت وتعويضات مبا فيهم الرئيس التنفيذي واملدير املايل : -٣
  

  املستشار القانوين   - ٢  العضو املنتدب واملدير العام - ١

 املدير املايل  - ٣

  مدير الشئون اإلدارية  - ٤

  الزراعية مساعد املدير العام للشئون  - ٥

  اإلمجــــاىل   املكافآت الدورية واخلطط التحفيزية   رواتب وأجور وبدالت وماىف حكمها    ــانالبيــ

  ريال  ٤،٦١٥،٩٧٣  ريال  ٢،٥٧٠،٧٠٨  ريال  ٢،٠٤٥،٢٦٥  اىل ــاإلمج

  
  

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

  م .٢٠١٥من قبل هيئة السوق املاليه خالل العام   مل يتم توقيع أى غرامه ماليه -

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 ٥٣ من ٤٥ صفحة       م                                                                                           ٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة  
               

  نتائج املراجعه السنوية لفاعلية إجراءات الرقابه الداخلية للشركة : ( و ) 
  
  

  نظام املراجعة الداخلية للشركة :

 ورية اىل جلنة املراجعة عن عمليات وفقا خلطة املراجعة املعتمدة من قبل جلنة املراجعة تقوم إدارة املراجعة الداخلية برفع تقارير د
قييم املراجعة التشغلية واإلدارية واملالية الىت تقوم ا بصفة مستمرة للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية ىف محاية أصول الشركة وت

مت تسجيلها وتقدم تقارير خماطر العمل وقياس مدى كفاءة األداء إضافة ملتابعتها لتنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الىت 
متابعة اهلدف منها العمل على إاءواغالق املالحظات املسجلة على وحدات العمل بالشركة ومل تظهر تقارير عمليات املراجعة 

 املشار اليها ضعفاً جوهرياً ىف نظام الضبط الداخلى للشركة .

  لس يؤكد أن نظام الرقابة الداخلية يعد نظام رقابة داخلية , فإ أىفيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلي , أخذا يف االعتبار طبيعةن ا
على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية تسمح باعداد قوائم مالية سليمة وصحيحه طبقا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها باململكة والذى 

  - جراءات املتبعة :اإلريق  يؤكده عدم وجود حاالت غش أو أخطاء جوهرية بالتقارير املالية وذلك عن ط

 املطابقة العينية لألصول واملوجودات مع السجالت . - ١

 احملافظة على األصول - ٢

 التحقق من االستخدام األمثل للموارد . - ٣

 التأكد من اإلجراءات احملاسبية . - ٤

 التأكد من دقة البيانات احملاسبية  - ٥

 االلتزام بلوائح وأنظمة العمل بالشركة . - ٦

    -عالية الرقابة :إجراءات التحقق من ف
 التحقق من الدورة املستنديه للمبيعات و املشتريات . - ١

 . التحقق من الدورة املستندية للنقدية وجرد اخلزينة ومطابقة حسابات البنوك - ٢

 .التحقق من سجالت األصول الثابتة  - ٣

 التحقق من عمليات جرد األصول الثابتة  وجرد املخزون - ٤

 ن التحقق من أرصدة العمالء واملوردي - ٥

 فحص القوائم املالية . - ٦

 التحقق من تنفيذ القرارات اإلدارية املنظمة للعمل . - ٧

 على طلب الس واإلدارة التنفيذية . ءاًنطمة اخلاصة بالشركة بنالوائح واألمراجعة ال - ٨



 

 

 

 

 ٥٣ من ٤٦ صفحة       م                                                                                           ٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة  
               

  -نتائج املراجعه الداخليه :
  الحظات جوهريه تؤثر علي أنشطة الشركة ي مأم عدم وجود ٢٠١٥قد أظهرت نتائج املراجعه الداخليه اليت متت خالل العام. 

  
  

ال خيلو أى قطاع إقتصادى من خماطر حمتملة كما هو احلال يف كافة العمليات اإلنتاجية والتجارية فان املخاطر قائمة يف مجيع األوقات 
يطرأ من تغيريات جوهرية على وتتمثل فيما ميكن أن يواجه نشاط اإلنتاج الزراعي من ظروف مناخية ، هذا باإلضافة إىل ما ميكن أن 

سواق جديدة ضمن إستراجتيات الشركة التوسعية أأسعار بيع املنتجات ومدخالت اإلنتاج, باالضافه للمخاطر الىت تتعلق بالدخول ىف 
  وغريها من املخاطر الىت تفرضها طبيعه عمل الشركة واستثمارا التوسعية املتنوعه ىف جماالا الزراعية والصناعية .

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 ٥٣ من ٤٧ صفحة       م                                                                                           ٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة  
               

  

  

ني وىف هذا لشركة اجلوف الزراعية واجبات جمتمعية والتزاما منها باملسئولية االجتماعية وتعظيما لقيمة مسامهيها مراعاة ملصاحل املوظفني والعامل
  - السياق تنشط الشركة يف جماالت املسئولية االجتماعية التالية :

  

  : البيئة والصحة واألمن والسالمة( أ )  
 

  ا أمشروعها لتحقيق  يفتلتزم اجلوفبأداءعلي مستويات األداء يف جماالت البيئة والصحة والسالمة واألمن متمثلة يف اجناز عمليا 
مجيع  يفيفوق مستوى االلتزام املنشود وترسيخ هذا التوجه لدى مجيع العاملني بالشركة واملتعاملني معها كما تسعى الشركة 

 ستويات وان تكون منوذجا لاللتزام واحملافظة على البيئة والصحة والسالمة واألمن .املة أفضل عملياا إىل مضاها

  جماالت البيئة والصحة واألمن والسالمة من أعلى املستويات املعروفة بني الشركات العاملية حيث حصلت  يفويعترب أداء الشركة
سني هذا األداء ووضعه ضمن أهدافها املستقبلية , وقد حتقق هذا تؤكد ذلك وتواصل حت اليتالشركة على العديد من الشهادات 

تعليمية األداء املتميز بالتزام مجيع القيادات التنفيذية ىف الشركة بالدعم واملساندة الغري حمدود ىف مجيع ااالت التقنية والتدريبية وال
 . لدعم مسرية الشركة للوصول إىل الريادة  العاملية 

 القانونية واملراجعة الداخلية بالتحقق من تبىن و تطبيق الشركة ألفضل األنظمة العاملية يف الضبط وااللتزام حلماية  تساهم اإلدارة
وهو نظام حوكمة الشركات , ودعم حتقيق رؤية الشركة الن تصبح الشركة الرائدة واملفضلة على  الأمصاحل الشركة ومسامهيها 

 .  لزراعياوالتصنيع  اإلنتاج يفمستوى العامل 

  بيئة العمل :  ( ب )  
  حتياطيات األمن والسالمةإجنسيات املوظفني وتوفري الرعاية و ختالفإمراعاة مصاحل املوظفني وتعدد الثقافات الناتج عن . 

  بسياسة منح احلوافز ومكافآت اإلنتاج لتزاماإلحتسني األوضاع املعيشية للموظفني من خالل . 

  املناسبة هلم االنتقالللموظفني وعوائلهم وتوفري وسائل والثقافية والسكن املناسب  جتماعيةإلاتوفري اخلدمات .  

 م  ومنسوىب موظفى افةاإلهتمام باألنشطه الثقافيه والرياضيه والدينيه لكم وثقافاالشركة مبختلف جنسيا. 

 عمل مسابقات رياضيه ودينيه وثقافيه جلميع اجلنسيات . 

 سه بصفه دورية .ماكن املقدعمل رحالت لأل 

 . إنشاء جمتمع عمراين متجانس خمتلف اجلنسيات والثقافات داخل مشروع الشركة 

 
  

   



 

 

 

 

 ٥٣ من ٤٨ صفحة       م                                                                                           ٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة  
               

  والعمالء : األسواق( ج ) 

 اإلهتمام باملستهلك ىف املقام األول وتقدمي كافه التسهيالت لتوصيل منتجات الشركة ألبعد مكان ىف اململكه. 

  الزراعية والتجارية للشركة االستثماراتنوع  تيارخإمراعاة مصاحل العمالء واملستهلكني يف . 

  إدارة اجلودة و تطوير املنتجات كل اجلهود لتقدمي أفضل املنتجات دوماً لضمان  رستكو نا تاستثمارإإن إلتزامنا باجلودة هو أساس
 ٠التفوق أرقى معايري 

 مزيج من البنية التحتية املميزة اليت تتضمن املزارعطور كما يشمل الت ينا الدائم حنو األفضل واألجود ون تطورنا هو نتيجة لسعإ   
 . ملصانع و شبكات التوزيع ذات املقاييس العاملية وا

 املطلوب بني العرض والطلب السوقي واحملافظة على األسعار يف مستويات جتعل احلصول على املنتجات سعي لتحقيق التوازن ن
 مستويات الدخل . الفختإلكافة فئات اتمع مع  الغذائية متاحاً

 بتطبيق أنظمة اجلودة لنقاط ومراحل اإلنتاج املختلفة مبا يضمن ويؤكد حصول املستهلكني على منتجات ذات جودة عالية  لتزاماإل
  . وأسعار تنافسية

 
  املسامهة اتمعية :( د ) 

  متتد للمملكة .بل شركة اجلوف سلة غذاء منطقه اجلوف تعترب نظراً ملا تتميز به شركة اجلوف من التنوع يف إنتاج احملاصيل املختلفه 

  ستقطاب الكوادر الوطنية وتأهيل وتدريب السعوديني إلسعوده العديد من الوظائف عن طريق تسعى الشركة بشكل متواصل
صف مساند  حديثي التخرج وحتفيزهم باالضافه إىل تدريب وسعوده بعض الوظائف القيادية يف مجيع جماالت العمل وذلك إلعداد

 .ولية تطوير وإدارة أعمال الشركة من القادة ليحملوا على عاتقهم مسئ

  املسامهة الفعالة يف دعم برامج التدريب للشباب السعودي املقبل على العمل لتأهيلهم للدخول إيل املنافسة يف إجياد فرص عمل
 مناسبة حسب مؤهالم العلمية . 

 وتقدمي كافة أنواع الدعم نطقة اجلوف وخاصه املتعلقه مبجال زراعة الزيتون وأحباث الزيتون إستقبال الوفود البحثيه اليت تزور م
 واملعلومات الكافيه إلجناح زيارم ملنطقة اجلوف .

  
  
 



 

 

 

 

 ٥٣ من ٤٩ صفحة       م                                                                                           ٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة  
               

 تمعيه هي املمسامهة منها يف  ورعايتها املاسية ملهرجان اجلوف للزيتونشاركة الفعالة ولعل من أبرز مشاراكات شركة اجلوف ا
ادة األنشطة التفاعلية يف اتمع ومشاركة الشركة مبنتجاا يف املهرجان عن طريق جناحها اخلاص و حرص الشركة على بيع زي

وعلى هامش  فعاليات املهرجان  يتم تنظيم  حماضرات للعديد من اخلرباء واملختصني  منتجاا بأسعار تنافسية لزوار املهرجان
 ن الفوائد الصحية والعالجية لزيت الزيتون .واملهتمني بالزيتون ، حتت عنوا

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  . شركة الجوف الماسیھ للمھرجان تحت رعایةھـ  ١٤٣٧صور من حفل إفتتاح مھرجان الزیتون التاسع 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

 

 



 

 

 

 

 ٥٣ من ٥٠ صفحة       م                                                                                           ٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة  
               

  

  

 : مت التعاقد مع مكتب إستشاري ومت اإلتفاق علي خطه التحول إيل معايري احملاسبه الدوليه كما يلي   

  ( أ ) خطة التحول :

  : حتديد الفجوة القائمة )١

  دراسة أنشطة الشركة احلالية والتشغيلية (خطة عمل الشركة).   ١/١    

  حتديد املعايري احملاسبية الدولية املالئمة لنشاط الشركة .   ٢/١     

  حتديد الفجوة بني املعايري املطبقة حالياً واملعايري الدولية .   ٣/١     

  دراسة األثر املترتب علي التحول.   ٤/١     

  ، يتضمن : إعداد دليل للسياسات احملاسبية للشركة وفقاً للمعايري الدولية  ٥/١    

  السياسات احملاسبة اهلامة. -             

  أمثلة تطبيقية للمعايري املالئمة لنشاط الشركة. -             

  شركة.تقارير مالية معيارية لل -             

  : التدريب والتطبيق) ٢

   : تدريب العاملني علي املعايري الدولية املالئمة لعمل الشركة وإعداد تقاريرها املالية الدورية

  تعديل دليل احلسابات.    ١/٢     

  وفقاً للمعايري الدولية. ٢٠١٦إعداد القوائم املالية الربع سنوية لعام    ٢/٢     



 

 

 

 

 ٥٣ من ٥١ صفحة       م                                                                                           ٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة  
               

  وفقاً للمعايري الدولية. ٢٠١٦املالية لعام  إعداد القوائم   ٣/٢     

  .  للمعايري الدولية ٢٠١٥حتويل القوائم املالية لعام    ٤/٢      

  : مــالتقيي )٣

  اإلجابة عن استفسارات العاملني بالشركة النامجة عن التحول. ١/٣            

  .تقييم أثر التحول علي نتائج الشركة ووضعها املايل ٢/٣             

  اجلدول الزمين :( ب ) 

  كما يلي:وحىت اية العام ، ٢٠١٦تغطي هذه املهام الفترة من اية الربع األول لعام  

  تاريخ اإلجناز  دةــامل  هــاملهم  م

أسابيع ٥  دراسة الفجوة القائمة  ١   م٢٠١٦إبريل  ٣٠ 

أسابيع ٥ القوائم املالية يحتديد األثر عل  ٢   م٢٠١٦مايو  ٣٠ 

أسابيع ٤ يل السياسات احملاسبية اهلامة وفقا للمعايري الدوليةإعداد دل  ٣   م٢٠١٦سبتمرب  ٣٠ 

  - إسبوع IFRSالتقارير املالية النمطية حسب   ٤

  م٢٠١٦إكتوبر  ١٥ إسبوع التقييم  ٥

  يوم من تاريخ إنتهاء الربع ٢١بعد  إسبوع ٢٠١٦حتويل القوائم املالية الربعية لعام   ٦

  م )٢٠١٧يناير  ٣٠بعد إسبوع من تاريخ تسليمها (  إسبوع ٢٠١٦الية لعام حتويل القوائم امل  ٧

  م٢٠١٧يناير  ٣٠  إسبوع التقييم والتسليم النهائي  ٨

    



 

 

 

 

 ٥٣ من ٥٢ صفحة       م                                                                                           ٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة  
               

  : املخرجات( د ) 

 تقرير حيدد الفجوة القائمة بني املعايري احلالية واملعايري الدولية.   )١

 وما قبلها. ٢٠١٦تقرير يبني أثر التحول علي القوائم املالية لسنة    )٢

 وفقا للمعايري الدولية. ٢٠١٦وائم مالية ربعية وسنوية لعام ق   )٣

 قوائم مالية منطية حسب املعايري الدولية الستخدام الشركة.   )٤

                            . دليل مبسط للسياسات احملاسبية اهلامة املالئمة للشركة حسب املعايري الدولية وكيفية تطبيقها )٥

 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
 



 

 

 

 

 ٥٣ من ٥٣ صفحة       م                                                                                           ٢٠١٥تقریر مجلس اإلدارة  
               

  
  

 

 م.٣١/١٢/٢٠١٥ىف  رباح واخلسائر وتقرير مراقب احلسابات للعام املاىل املنتهى ى امليزانيه العموميه وحسابات األاملوافقه عل -١

 م .٣١/١٢/٢٠١٥املوافقة على تقرير جملس االدارة للسنة املنتهية ىف  -٢

  م .٣١/١٢/٢٠١٥ىف ذمة أعضاء جملس االدارة عن السنة املنتهية املوافقة على إبراء  -٣

م ٢٠١٦املوافقه على إختيار مراقب حسابات الشركة من املرشحني من قبل جلنة املراجعة ملراجعة القوائم املالية للعام  -٤
  والبيانات املالية والربع سنوية .

سعيد اليمىن بن  عبد الرمحن/  األستاذ اإلدارةمتت بني الشركة وبني عضو جملس  اليتوالعقود  األعمالعلى  املوافقة -٥
 . م والترخيص ا لعام قادم٢٠١٥خالل العام 

ألعضاء جملس اإلداره بواقع مكافاه لف ريال ) أريال ( مليون ومثامنائة  ١،٨٠٠،٠٠٠املوافقه علي صرف مبلغ  -٦
 م .٣١/١٢/٢٠١٥لكل عضو عن السنه املاليه املنتهيه  لف ريال )أريال ( مائتان  ٢٠٠،٠٠٠

 %١٠) ريال لكل سهم بنسبة ١س اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على املسامهني بواقع واحد (املوافقه على توصية جمل -٧
، مع مالحظة خصم من رأس املال وتكون أحقية األرباح للمسامهني املقيدين بسجالت تداول يوم إنعقاد اجلمعيه 

 كاة والدخل .زمن قيمة االرباح علي املسامهني األجانب لصاحل مصلحة ال %٥

 قه علي إستخدام اإلحتياطي العام يف مواجهة تدين األصول واإلستثمارات .املواف -٨
 

 

  
 

  

                                                                   
  

  مجلــس إدارة شركة الجوف                                                                       
  م ٢٠١٦في فبراير                                                                           

يف اخلتام نغتنم هذه الفرصه لتقدمي خالص الشكر والتقدير لكم ولثقتكم ىف جملس إدارة شركة اجلوف للتنمية الزراعية ، كما ميتد 

ذى يؤكد دوماً بأن والم ٢٠١٥دائهم املتميز خالل العام أودهم والشكر إىل اإلدارة التنفيذية لشركة اجلوف وموظفيها على جه

 من فراغ ولكن نابع عن جهد وجد ومتيز ىف األداء داعيني اهللا عز وجل أن يوفقنا وإياكم ملا فيه اخلري للجميع . النجاح مل يأت


