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 م31/12/2017لمنتهية في المالية السنة اإلدارة عن السنوي لمجلس التقرير ا

لرحيمالرحمن ابسم هللا   

 والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وصحبة أجمعين.    

 

  السادة والسيدات / مساهمى شركة وفرة للصناعة والتنمية                                المحترمين

ديسمبر  31لمالي المنتهى في اإلدارة للعام السنوي لمجلس التقرير ارحب بكم عبر أيسرني أن 

 .ألخبار المتعلقة بأداء الشركة وتطورات أعمالها وأدائها التشغيلياخر آطالعكم عن وذلك إل  .م2017

مرفقا بها القوائم المالية  .م 2017ديسمبر  31ستراتيجية خالل السنة المالية المنتهية في وتوجهاتها اإل

 إليضاحات التي تعتبراإضافة إلى  .ت )المراجع الخارجي(المدققة والمعتمدة من قبل مراقب الحسابا

ويدرك مجلس اإلدارة بأهمية الشفافية واإلفصاح، لذا فقد حرص  .لماليةالقوائم اال يتجزأ من  ا  جزء

ادرتين دراج الصعداد التقرير بما يتوافق مع الئحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل واإلإعلى أن يتم 

 لسعودية.عن هيئة سوق المال ا

ويتشرف مجلس اإلدارة بالرد على استفساراتكم حول المعلومات الواردة ضمن هذا التقرير خالل 

االجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين والتي سوف يتحدد موعد انعقادها الحقا بحيث ال تتجاوز 

 م. 2018يونية  30

 السادة المساهمين الكرام ،،

ر لكل لتقديالشكر واإلدارة بمزيد من اأتقدم باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس 

مساهمينا ولفريق اإلدارة التنفيذية بالشركة، كما أتقدم بالشكر لكل منسوبي الشركة داخل المملكة لما 

 بذلوه ويبذلوه من الجهد إلنجاح مسيرة الشركة.

خير في ظل قيادة الن يسود أالستقرار واألمان واألمن واالحرمين نعمة  وأسال هللا أن يديم على بالد

 لعزيز وفقه هللا.الملك سلمان بن عبد الحرمين الشريفين اخادم 
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 2 – نبذة عن الشركة وأنشطتها

س برأ م1990لسعودية في عام المساهمة الشركات األحكام  تأسست شركة وفرة للصناعة والتنمية وفقا  

غذائية اللمواد الشركة تصنيع وتغليف وحفظ وتطوير امليون لاير سعودي، وغرض  200مال 

ا خبرة لغذائية ولها لصناعاتالرائدة في الشركات الشركة من اوتسويقها في الداخل والخارج، وتعتبر 

 لمجال.اممتدة في هذا 

ة الى أن المواد المستخدمة منتجنتاج متطورة باإلضافة إوللشركة أكثر من مصنع تستخدم فيها خطوط 

في المملكة العربية السعودية، وذلك إلنتاج وتوزيع وتسويق أصناف عديدة من المواد الغذائية عالية 

 الجودة التي تقدم لعمالئنا الكرام.

أن مصانعنا المتعددة حديثة ومتطورة وتنتج العديد من المنتجات الغذائية لمقابلة احتياجات أسوق الجملة 

 تجزئة والتموين في جميع أنحاء المملكة والتصدير ألسواق الجوار.وال

وتمتلك الشركة خمسة مصانع منها أربعة بالمدينة الصناعية بالمرحلتين الثانية والثالثة بالرياض وهي 

مصنع المنتجات الخضرية ومصنع وفرة للمكرونة والشعرية ومصنع المأكوالت الجاهزة )اللحوم( 

 ر، إضافة لمصنع للصناعات التحويلية للتمور بمدينة الخرج.ومصنع حبوب اإلفطا

وتعمل الشركة على بيع وتوزيع منتجاتها من خالل إدارة التسويق والمبيعات وإدارة العمليات وتغطى 

همها مركز الشركة الرئيسي بالرياض، وفرع الشركة بمدينة جات الشركة معظم مناطق المملكة وأمنت

وفرعها بالمنطقة  ،عها بالمنطقة الشرقية )الدمام(ن المنطقة الغربية، وفرطى معظم مدجدة والذي يغ

باإلضافة لمنافذ البيع المنتشرة بالمملكة من خالل وجود مناديب للبيع في كل الجنوبية )خميس مشيط(. 

من المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية ومنطقة القصيم وحائل باإلضافة لسعى الشركة المستمر لفتح 

 نافذ بيع جديدة داخل المملكة وخارجها.م

 3- إسهامات كل مصنع في إيرادات الشركة لعام 2017م.

 أوال: مصنع المنتجات الخضرية 

 للمصنع خطان مستقالن متميزان:
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المنتجات تحت أسماء  أعبأولهما خط إنتاج شرائح البطاطس، وزوايا وحلقات البطاطس المجمدة، ت  

)وفرة( و )مأكوالت( و )نعمة الوادي( وتستخدم بطاطس ذات جودة ومواصفات ممتازة تنتجها لنا 

 كبرى الشركات الزراعية السعودية.

وبفضل الجودة العالية التي نحافظ عليها وبفضل السعر المتوازن أصبحت عالمتنا التجارية )وفرة( 

وق شرائح البطاطس السعودي دون جدال، منافسين في ذلك واحدة من أفضل ثالثة أسماء في س

 الشركات العالمية الشهيرة في هذا القطاع.

وقد بلغت مبيعات مصنع الخضرية خالل عام ويمثل هذا المصنع المصدر األول لدخل الشركة 

 .من إيرادات الشركة % 51.26لاير. وتمثل  31.182.399مبلغ م. 2017

 اني حيث ينتج المصنع زبدة الفول السوداني والفول السوداني المملح.خطوط إنتاج الفول السود ●

 م، بقرار من مجلس اإلدارة في ذلك الوقت.1998متوقفة منذ عام  خطوط إنتاج المخلالت وهي ●

 ثانيا: مصنع المعجنات للمكرونة والشعرية

ة في والتنمية بفضل المرونيبقى مصنع المعجنات واحدا من العالمات المضيئة لشركة وفرة للصناعة 

اإلنتاج التي مكنتنا من توزيع المنتجات والعبوات تحت األسماء التجارية، وفرة ونعمة وحدائق السعودية 

 وكابرينى.

أننا نستخدم كميات من أجود أنواع سميد القمح الذي ينتج أفضل المعجنات، ونستخدم أيضا دقيق القمح 

 ات المتفاوتة الدرجات.السعودي ونخلطها إلنتاج بعض المنتج

 ويشمل المصنع على أربعة خطوط إنتاج: 

اثنان إلنتاج المكرونة القصيرة بأنواعها )أحدهما جديد(. ●  

الثالث إلنتاج المكرونة الطويلة )السباجيتي(. ●  

الرابع إلنتاج الشعرية. ●  
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ت خالل عام وقد بلغت مبيعات مصنع المعجناويمثل هذا المصنع المصدر الثانى لدخل الشركة 

من إيرادات الشركة.  %39.46لاير. وتمثل  391.005.24مبلغ  م.2017  

 ثالثا: مصنع المأكوالت الجاهزة )اللحوم(

يتكون المصنع من وحدات إنتاجية متعددة األغراض بأحدث المكائن، تصنع منتجات لحوم مجمدة ذات 

وشرائح اللحمة المطهية مثل المارتديال قيمة عالية، ويشمل ذلك البرجر والكباب والسجق )النقانق( 

 وغيرها، مع مرونة في انتاج أصناف أكثر من منتجات اللحم والدجاج.

 يمثل المصدر الثالث من حيث الدخل للشركة. .تسوق هذه المنتجات تحت ماركة )وفرة(، وهذا المصنع

من  %8.73وتمثل لاير.  5.310.900مبلغ  م.2017وقد بلغت مبيعات مصنع المأكوالت خالل عام 

 إيرادات الشركة.

 رابعا: مصنع حبوب اإلفطار

 ويقوم هذا المصنع بإنتاج الكورن فليكس، فروستد، بران فليكس، الرايس كريسبي، الشوكو كريسبي 

وهذا المصنع يمثل المصدر الرابع لدخل الشركة حيث بلغت مساهمته من أجمالي عائدات مبيعات 

 من أجمالي إيرادات الشركة. %0.55وتمثل لاير فقط 335.316الشركة مبلغ 

وظلت مبيعات هذا المصنع متواضعة لسنوات، مقارنة بمصانع الشركة األخرى، ويرجع السبب في 

هذا إلى حدة المنافسة في قطاع حبوب اإلفطار ووجود عالمات تجارية ذات شهرة كبيرة في األسواق 

 المنتجات وابتكار اساليب جديدة للبيع، وتحرص الشركة على رفع الجودة وتحديث إضافة لذلك

والبحث الجاد عن االنتاج الخاص، اضافة لذلك بدات الشركة فى ادخال منتجاتها فى بعض منافذ  

 السوبر ماركت والهايبر ماركت لرفع مساهمة المصنع فى اجمالى ايرادات الشركة.
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 خامسا : مصنع التمور بالخرج  

المنتجات التحويلية للتمور مثل عجينة التمور ودبس التمور والخل تم تصميم هذا المصنع لتصنيع 

وإنتاج األعالف من مخلفات التمور، كما يشمل على خط إلنتاج المربى من التمور والفواكه األخرى 

 وقد تقلصت مساهمت هذا المصنع خالل العام.

 الخطط والتوقعات المستقبلية لشركة وفرة للصناعة والتنمية -4 

لسياسة اإلفصاح والشفافية التي تنتهجها شركة وفرة للصناعة والتنمية مع مساهميها، حيث تعزيزا 

تتوقع الشركة زيادة الطاقة اإلنتاجية وزيادة المبيعات المحلية وكذلك المبيعات الخارجية وتخفيض 

تكاليف المنتجات وخاصة في مصنعي الخضرية والمعجنات ، فقد قامت الشركة بوضع خطة 

(، ركزت فيها على التوسع األفقي للمبيعات بافتتاح بعض 2020 - 2016جية خمسية جديدة )استراتي

الفروع على أمداد المملكة لزيادة المبيعات، والتوسع في قطاع األسوق المركزية والمتاجر الكبرى 

تمام وااله م.2018للعام الجديد  )السوبر ماركت والهايبر ماركت(، وزيادة الحصة السوقية والبيعية

 بجودة وسالمة األغذية. 

ومن جانب أخر واصلت الشركة اهتمامها بالمعارض المرتبطة بمجال التصنيع الغذائي لما للمعرض 

من أهمية كبيرة وفوائد كثيرة خاصة في جانب التعريف بمنتجات الشركة وللقاء العمالء والموردين 

 : على المشاركة في المعارض التاليةفي نفس الوقت بل واستقطاب المزيد منهم فقد حرصت الشركة 

 م.2017دبي خالل شهر مارس ب )فود قلف( معرض ●

 م.2017معرض السودان للصناعات الغذائية خالل شهر سبتمبر  ●

 م.2017معرض المخبوزات بأرض المعارض بالرياض خالل شهر أكتوبر  ●

 م.2017معرض فوديكس السعودية بجدة خالل شهر نوفمبر  ●

 م. 2017معرض هوركا السعودية بالرياض خالل شهر نوفمبر  ●
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، نظرا ألهمية التسويق في عن طريق المعارض الخارجية وتولى الشركة اهتماما كبيرا بالتسويق

 .مساعدة الشركة على نمو المبيعات

ستراتيجية وتولى الشركة اهتماما كبيرا بتصنيع منتجات متميزة وذات جودة عالية وحسب التوجيهات اإل

إلدارة الشركة قامت الشركة بتصنيع المكرونة والبطاطس إلى أكبر الهايبرات في المملكة العربية 

السعودية وكذلك فتح أسواق وفروع في خميس مشيط وكذلك فتح أسواق للتصدير لزيادة الحصة 

 م.2018التسويقية والبيعية للعام الجديد 

 لة ألعمال الشركةالمحتم ةالمخاطر المالية والتشغيلي – 5

شركة وفرة للصناعة والتنمية، مثلها مثل أي كيان اقتصادي، تتعرض لبعض المخاطر من خالل  ن  إ

طبيعة نشاطها الصناعى، كشركة تعمل في مجال السلع واألغذية األساسية والتجزئة، فقد أولى مجلس 

وقت ألخر وذلك للتحقق من  اإلدارة أهمية قصوى لمراقبة ومراجعة وتقييم سياسة إدارة المخاطر من

وجودة أنظمة رقابية فعالة لمراقبة تلك المخاطر، وتحرص الشركة على متابعة المخاطر وبصفة خاصة 

المخاطر التشغيلية، ومنها على سبيل المثال تامين المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار 

 الالزمة لضمان التشغيل المستمر.

ك المواد من تل ااطر قامت الشركة بتوسيع قاعدة الموردين لضمان تلبية احتياجاتهوتجنبا لتلك المخ

 وتفاديا لتذبذب األسعار قامت الشركة بتوقيع عقود ملزمة مع بعض الموردين.

واهتمت الشركة بزيادة الطاقة التخزينية فإنشات مستودعات مبردة ومجمدة لحفظ المواد الخام األساسية 

نظرا لموسميتها وشرائها وقت انخفاض أسعارها، وفى مجال الدقيق والسميد فقد  )البطاطس واللحوم(

إنشات الشركة صوامع تخزينية ذات سعة كبيرة باإلضافة للحصول على حصة إضافية من المؤسسة 

 العامة لصوامع الغالل ومطاحن الدقيق.

مع موردي المصانع والوكالء المعتمدين خاصة في قطع  ة  وعن قطع الغيار فالشركة تتعامل مباشر

ألي توقف طاري، كما تحتفظ الشركة  الغيار الكبيرة لضمان الحصول على القطع األصلية وتفاديا  

 بقطع الغيار الالزمة للصيانة الدورية للمصانع في مستودع قطع الغيار. 



7 
 

 )5 – 1( األدوات المالية

فى قائمة المركز المالى بشكل رئيسى على النقد فى الصندوق ولدى دوات المالية المدرجة تشمل األ

خرى واالستثمارات والدائنين والمطلوبات المستحقة والقروض والمدنيين والموجودات األالبنوك 

 والمطلوبات غير المتداولة .

 )5 – 2( مخاطر المنافسة في األسواق

ألسعار في بيع المنتجات فقد ألمنافسة على أهم تلك المخاطر أهناك مخاطر كبيرة تواجه الشركة ومن 

تعرضت الشركة لمنافسة كبيرة من قبل الشركات العاملة في نفس المجال، وخاصة تلك التي تعمل في 

مجال تجارة البطاطس المجمدة، لذا لم تجد الشركة خيارا سوى اللجوء إلى تخفيض أسعار بيع البطاطس 

ظة على حصتها في السوق، وفى نفس الوقت تواجه الشركة مخاطر مماثلة وذلك للمنافسة وللمحاف

 قل من تلك التي تواجها البطاطس.ألباقي المنتجات وان كانت بدرجة 

خر لعمل العروض والبيع بأسعار مخفضة على المنتجات التي تقترب آوتلجا الشركة من وقت إلى 

 على االنتهاء، وذلك تفاديا لتقليل المخاطر.

 ( مخاطر االئتمان3 – 5)

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، مما يؤدى إلى تكبد الطرف األخر 

خسائر مالية، وتسعى الشركة لتقليل مخاطر االئتمان من خالل المتابعة الدورية للذمم المتعلقة  لذلك 

ابلة تامين احتياجاتها من المواد الخام والوفاء تحرص الشركة دائما على االحتفاظ بسيولة معقولة لمق

بالتزاماتها المتعلقة بالمدفوعات النظامية المستحقة السداد واي مستحقات أخرى، ومن هذا المنطلق 

ترى الشركة أنها ليست عرضة لمثل هذه المخاطر بدرجة كبيرة، وذلك نظرا لتركيزها على قاعدة 

 لمتميزين من كبار عمالء الجملة .عمالء جيدين متل الهايبرات ماركت وا

 )5 – 4( مخاطر العمالت

ألجنبية أمخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت 

معامالت شركة وفرة للصناعة والتنمية هي باللاير السعودي والدوالر األمريكي، ولمقابلة المخاطر 
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األجنبية وأسعار الصرف يتم استخدام التحويل المناسب لترجمة العمليات المتوقعة من العمالت 

واألرصدة التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي وفقا لألسعار السائدة حين أجراء المعامالت، 

وتعتبر الشركة أنها ليست عرضة لهذا الخطر، نظرا الن العملة الرئيسية لتعامالت الشركة هي اللاير 

 سعرة ثابت حاليا.و

 )5 – 5( المخاطر السيولة

لمالية ألمتعلقة باألدوات أاللتزامات أوهي مخاطر عدم مقدرة الشركة على تامين السيولة الالزمة لمقابلة 

فقد حرصت الشركة في عقود الشراء أن تحصل على مهلة سداد جيدة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها، 

ولة الالزمة للوفاء بالتزاماتها قصيرة األجل وبشكل مستمر باعتمادها كما تحرص دائما على توفير السي

 على عمالء ذات سمعة جيدة، وتتعامل الشركة مع بنوك ذات مراكز مالية قوية وسمعة جيدة.

  )5 – 6( القيمة العادلة

ك وبشروط ذلتمثل القيمة العادلة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو سداد التزام ما بين أطراف راغبة في 

تعامل عادلة، وحيث يتم أعداد القوائم المالية للشركة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، فانة يمكن أن ينتج 

فروق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة المقدرة، تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 

 متها الدفترية.المالية الخاصة بالشركة ال تختلف كثيرا عن قي

 (IFRS) 6 - توافق المراكز المالية للشركة مع معايير الدولية للتقارير المالية 

 2017قامت الشركة بتطبيق وأعداد القوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية للعام المالي 

 المتطلبات النظامية المطبقة.م. حسب  2017يناير  1وفقا للمعايير المحاسبية الدولية، بداية من 
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 7 - نتائج أعمال الشركة خالل الخمس سنوات األخيرة

 ملخص قائمة الدخل ألخر خمسة سنوات )باللاير(

م 2017 م 2016  م 2015  م 2014  م 2013   بيان 

 المبيعات 86.161.748 86.819.891 88.030.689 81.557.087 60.834.006

(75.165.062)  (65.793.550)  (63.084.688)  (61.054.838)  (58.006.388)  تكلفة المبيعات 

(14.331.056)  مجمل الربح 28.155.360 25.765.053 24.946.001 15.763.537 

(27.297.224)  (28.751.207)  (29.391.724)  (28.369.824)  (20.229.701)  أجمالي المصروفات 

 مخصص ديون ومخزون 0 335.967 0 0 0

(41.628.280)  (12.987.670)  (4.445.723)  (2.604.771)  صافي )خسارة( الربح من النشاط 7.925.659 

(4.521.000)  (3.287.562)  مخصص هبوط استثمار 0 0 0 

(2.500.000)  (2.000.000)  مخصص ديون مشكوك فيها 0 0 0 

(556.931)  مخصص بضاعة بطيئة الحركة 0 0 0 0 

 إيرادات أخرى 850.988 4.049.506 211.365 239.674 340.688

(48.865.523)  (18.035.558)  (4.234.358)  صافي الربح )خسارة( قبل الزكاة 8.776.647 1.444.735 

(1.254.527)  (2.141.297)  (1.274.538)  (1.411.105)  (1.661.046)  الزكاة الشرعية 

(50.120.050)  (855.176.20)  (5.508.896) الربح)خسارة(صافي  7.115.601 33.630   

 بنود الدخل الشامل:     

 التغير فى القيمة العادلة لالستثمار 0 0 0 228.089 35.326

(44.9101)  613.106  االرباح)الخسائر( لمكافاة نهاية خدمة 0 0 0 

(618.66)  702.334  اجمالى الدخل الشامل 0 0 0 

(668.8650.1)  (153.842.19)  (5.508.896)  اجمالى ربح) الخسارة( الشاملة للسنة 7.115.601 33.630 

 

 يتضح من ملخص قائمة الدخل ما يلي:

( لاير 19.842.153لاير مقابل خسارة ) (50.186.668)م مبلغ  2017بلغ صافي الخسائر للعام  ▪

م. ويعود السبب الرئيسي للخسارة إلى البيع بأسعار منخفضة لمواجهة المنافسين وزيادة  2016في عام 

 لزيادة المبيعات لقطاع الهايبرات وعمالء الجملة وكذلك ارتفاع تكلفة المبيعات . المسموحات
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كما ان من اهم اسباب ارتفاع الخسائر تكوين مخصص هبوط استثمارات لشركة جنات بمبلغ  ▪

وتم اخذ مخصص هبوط  من راسمالها. %11.1والتى تملك الشركة فيها  ( لاير3.762.438)

( لاير. والتى تملك الشركة 758.562يا للتنمية واالستثمار الزراعى بمبلغ )استثمارات لشركة شرق اس

 بمبلغ خالل السنة اضافة لتكوين مخصص للديون المشكوك فى تحصلها. %14.285فيها 

 ( لاير. 556.931( لاير.اضافة لتكوين مخصص بضاعة بطيئة الحركة بمبلغ )2.500.000)

م  2016( فى عام 1.01) خسارةم ، مقابل  2017فى عام ( لاير 2.51)على السهم  خسارةوبلغ  ▪  

 8 -  بيان أصول وخصوم الشركة في السنوات الخمسة األخيرة

 ملخص قائمة المركز المالي ألخر خمسة سنوات )باللاير(

م 2017 م 2016  م 2015  م 2014  م 2013   بيان 

776.489.64  الموجودات المتداولة 79.462.109 74.689.851 98.372.519 91.180.870 

 المطلوبات المتداولة 10.029.501 20.045.157 34.612.715 27.254,177 44.075.615

 راس المال العامل 69.432.608 54.644.694 63.759.804 63.926.693 20.414.161

 األصول األخرى طويلة األجل 74.542.242 55.365.226 40.942.231 25,459,999 20.974.325

116.433.138 129.277.489 127.895.722 113.996.852 298.81.261  األصول الثابتة 

 أجمالي الموجودات 235.265.649 244.051.929 267.210.472 245,918,358 201.897.239

0.21  قروض طويلة األجل 0 15.854.000 30.000.000 31,500,000 00,000

082.665.5  971.820.5  المطلوبات األخرى 4.800.496 5.135.681 5.251.446 

697.740.70  148.575.64  أجمالي المطلوبات 14.829.997 41.034.838 69.864.161 

 راس المال المدفوع 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000

(68.843.458)  (18.656.790)  (2.653.689) واألرباح المدورةاالحتياطيات  20.435.652 3.017.091   

542.156.131  210.343.181  حقوق المساهمين 220.435.652 203.017.091 197.346.311 

239.897.012  أجمالي الخصوم وحقوق المساهمين 235.265.649 244.051.929 267.210.472 245.918.358 
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 يتضح من قائمة المركز المالي في 2017/12/31 ما يلي:

م. مقابل 2017-12-31في عام  لاير 201.897.239بلغ أجمالي الموجودات )االصول( مبلغ  ▪

      .%17.90 بنسبة انخفاض قدرها .م 2016-12-31لاير في  245.918.358

لاير  148.575.64م. مقابل 2017-12-31في  لاير 70.740.697بلغ أجمالي المطلوبات مبلغ  ▪

    .%9.55 زيادةم. السابق بنسبة 2016-12-31في 

م. مقابل مبلغ 2017-12-31في عام  لاير 20.414.161 بلغ راس المال العامل مبلغ ▪

        %68.06نخفاض م بنسبة ا 2016-12-31لاير في عام  63.926.693

 لفت انتباه

تم م. وبناء على ذلك 2017قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ابداء من ا يناير 

فقد تم اجراء بعض التغيرات فى القوائم المالية للشركة على عدد من البنود للعام الحالى وعام سنة 

 المقارنة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية كما يلى:

م )طبقا للمعايير الدولية( 2016 م 2016   بيان 

 الموجودات المتداولة 91.871.397 91.180.870

 المطلوبات المتداولة 27.254.177 27.254.177

 راس المال العامل 64.617.220 63.926.693

 األصول األخرى طويلة األجل 25.474.223 25,459,999

 األصول الثابتة 128.731.849 129.277.489

 أجمالي الموجودات 246.077.469 245,918,358

 قروض طويلة األجل 31.500.000 31,500,000

971.820.5  المطلوبات األخرى 5.927.584 

148.575.64  أجمالي المطلوبات 64.681.761 

 راس المال المدفوع 200.000.000 200.000.000

(18.656.790)  (18.604.292)  االحتياطيات واألرباح المدورة 

210.343.181  حقوق المساهمين 181.395.708 

المساهمينأجمالي الخصوم وحقوق  246.077.469 245.918.358  
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 9 - التحليل الجغرافي لمبيعات شركة وفرة للصناعة والتنمية )باللاير(

 السنة البيان داخل المملكة خارج المملكة اإلجمالي

 2017 المبيعات 58,737,344 2.096.662 60,834.006

 2016 المبيعات 80,403,101 1,153,986 81,557,087

 

بنسبة  .لاير عن العام السابق 75665.7.21انخفضت بمبلغ يتبين أن المبيعات داخل المملكة 

وتم تعويض االنخفاض فى المبيعات بزيادة فى المبيعات خارج المملكة بمبلغ  .526.9%

ويعود االرتفاع فى مبيعات التصدير للطلب العالى على منتج  .%981.6لاير. بنسبة  942.676

.البطاطس المجمدة والمكرونة  

 لفت انتباه

م. وبناء على ذلك فقد 2017قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ابداء من ا يناير 

 تم خصم مسموحات المبيعات لعام 2016م. من صافى قيمة المبيعات. 

 التحليل الجغرافي لمبيعات شركة وفرة للصناعة والتنمية )باللاير( طبقا للمعايير الدولية

ملكةخارج الم اإلجمالي  السنة البيان داخل المملكة 

)طبقا للمعاير الدولية( 6201 المبيعات 80,403,101 1,153,986 81,557,087  

19 , 785 , 743  1,153,986 09 ,703, 145  2016 المبيعات 
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 10 – مقارنة النتائج التشغيلية لعام 2017 م بالعام السابق 2016 م )باللاير(

(%)نسبة التغير  (-+ أو )مبلغ التغير   م 2017  م 2016   بيان 

- 25.40%  - 20.723.081  06.0834.60  المبيعات 81.557.087 

 +14.24%   +9.371.512  (062.165.57)  (65.793.550)  تكلفة المبيعات 

- 190.91%  - 30.094.593  (14.331.056)  مجمل الربح من التشغيل 15.763.537 

- 5.05%  - 1.453.983  (24.2297.72)  (28.751.207)  أجمالي المصروفات 

 +220.52%   +28.640.610  (028.628.41)  (12.987.670)  صافي الربح )خسارة( من النشاط 

 +37.51%   +1.233.438  (000.521.4)  (3.287.562)  مخصص هبوط استثمارات 

 +25%   +500.000  (00.0005.2)  (2.000.000)  مخصص ديون مشكوك فيها 

- 100%  - 556.931  (556.931)  مخصص بضاعة بطيئة الحركة 0 

 +42.14%   +101.014  88.6340  إيرادات أخرى 239.674 

- 41.41%  - 886.770  (527.254.1)  (2.141.297)  الزكاة الشرعية 

 +148.40%   +943.195.29  (050.200.15)  (20.176.855)  صافي الربح )الخسارة( 

 بنود الدخل الشامل:    

- 84.51%  - 192.763  326.35  التغير فى القيمة العادلة لالستثمار 228.089 

- 195.62%  - 208.557  (101.944) لمكافاة نهاية خدمة االكتوارية االرباح)الخسائر( 106.613   

- 119.90%  - 401.320  (66.618)  اجمالى الدخل الشامل 334.702 

 +152.92%   +30.344.515  (668.186.50)  (19.842.153)  اجمالى الخسارة الشاملة للسنة 

 +148.51%   +1.5  (2.51)  (1.01)  خسارة السهم 

 

        (%25.40) . بنسبة( لاير20.723.081) يتبين من الجدول أعاله أن المبيعات انخفضت بمبلغ ▪

. مما أدى (%14.24) بنسبة ( لاير.9.371.512) وفى نفس الوقت ارتفعت تكلفة المبيعات بمبلغ

. (%190.91) . أي بنسبة( لاير30.094.593)إلى انخفاض مجمل الربح من التشغيل بمبلغ   

. (%5.05) ن العام السابق بنسبة( لاير. ع1.453.983) انخفضت المصروفات بمبلغكما   

. وساهم فى (%152.92) لاير بنسبة بلغت ( لاير.30.344.515)كما ارتفع صافى الخسارة بمبلغ 

مارات والديون المشكوك فى تحصلها ومخصص بضاعة بطيئة وين مخصص هبوط االستثذلك تك

 الحركة .
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  لفت انتباه

م. وبناء على ذلك فقد 2017قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ابداء من ا يناير 

م. من صافى قيمة المبيعات. 2016تم خصم مسموحات المبيعات لعام   

 تسوية قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية فى 31-12-2016م

ارصدة قائمة الدخل 

الشامل بعد تطبيق 

 المعايير الدولية

تاثير اعتماد المعايير 

 الدولية للتقارير

االرصدة كما تم 

عرضها سابقا 

 بالمعايير السعودية

 بيان

(81.557.087)  (10.300.350) المبيعات صافي 91.857.437   

(65.793.550)  (11.182.490)  (54.611.060)  تكلفة المبيعات 

0 11.113.437 (11.113.437)  استهالكات 

15.763.537 (10.369.403) التشغيليالدخل  إجمالي 26.132.940   

(9.519.065)  113.951 (9.633.016)  مصاريف عمومية 

(19.232.142)  10.300.350 (29.532.492) وتسوقيه بيعيهمصاريف    

(670.12.987)  44.898 (13.032.568) خسارة من النشاط صافي   

(3.287.562)  0 (3.287.562)  مخصص هبوط استثمارات 

(2.000.000)  0 (2.000.000) تحصيلها فيمخصص ديون مشكوك    

 ايرادات اخرى 239.674 0 239.674

(2.141.297)  0 (2.141.297)  زكاة تقديرية 

(20.176.855)  44.898 (20.221.753) خسارة السنة صافي   

 بنود الدخل الشامل:   

القيمة العادلة لالستثمار فيالتغير  0 228.089 228.089  

 االرباح)الخسائر( االكتوارية لمكافاة نهاية خدمة 0 106.613 106.613

الدخل الشامل إجمالي 0 334.702 334.702  

(19.842.153)  379.600 (20.221.753) الخسارة الشاملة للسنة إجمالي   
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 11 - أسباب االنحرافات في نتائج التشغيل:

تكلفة المبيعات رتفاعا -1  

بأسعار مخفضة للمنافسة في السوق لبيعا – 2  

مصروف مسموحات المبيعات ارتفاع – 3  

 12-  خطة الشركة للتوافق مع ضريبة القيمة المضافة

لمضافة كأحد اإلصالحات ألقيمة ألخليجي على تطبيق ضريبة ألتعاون أتفاق دول مجلس أبناء على 

االقتصادية المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي، تقوم الشركة بااللتزام باألنظمة والتشريعات في 

م. وتقوم الشركة بتوافق أعمالها مع جميع المتطلبات  2018تطبيق هذه الضريبة في بداية عام 

قها، وقامت الشركة بعمل دورات تدريبية للعاملين بالشركة في مراكز الرسمية التي تكفل حسن تطبي

 مالية متخصصة والشركة جاهزة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

  )13( – حقوق المساهمين فى ارباح االسهم

 سياسة توزيع األرباح

ح، ويوضخ تلتزم الشركة بالمواد التي وردت في النظام األساسي بالشركة والخاصة بتوزيع األربا

  النظام األساسي للشركة سياسة توزيع األرباح في المواد أدناه.

 المادة )41( من النظام األساسي 

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على 

:التاليالوجه   

من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف  %10نسبة  – 1

 هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي النظامي نصف راس المال.

يجوز للجمعية العامة العادية أن تجنب من الباقي نسبة معينة كاحتياطي عام. – 2  
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من راس المال المدفوع. %5اهمين تعادل يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمس – 3  

من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة على أن يراعى  %10تخصم بعد ما تقدم بما ال يزيد عن  – 4

التعليمات والقرارات الصادرة من الجهات المختصة بهذا األمر، ويوزع الباقي بعد ذلك على 

 المساهمين كحصة إضافية من األرباح.

 المادة )42( من النظام األساسي

 تدفع األرباح المقرر توزعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة .

  14 - اجتماعات مجلس اإلدارة

يعقد مجلس اإلدارة اجتماعات دورية ويخصص لها وقتا كافيا لألشراف والمتابعة ومراقبة تنفيذ 

محاضر تلك الجلسات بما يتوافق مع نظام الئحة  أعمال الشركة، كما يحرص على تدوين وتوثيق

الجتماعات، ولم يسبق أن تقدم أحوكمة الشركات، كما يحرص أعضاء مجلس اإلدارة على حضور 

أي عضو من األعضاء بطلب مكتوب لعقد اجتماعات طارئة للمجلس خالل السنة المالية المنتهية في 

األعضاء على جدول أعمال المجلس عترض أي عضو من أم كما لم يسبق أن  31/12/2017

 وقراراته.

( أربعة اجتماعات، وكان سجل حضور 4) م.7201مجلس اإلدارة خالل عام  جتماعاتاوبلغ عدد 

:كاالتيهذه االجتماعات   
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 بيان سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس خالل عام 2017 م

 اسم العضو تاريخ االجتماع

2017-11-5 الجملة النسبة )%(   31-7-2017  21-5-2017  9-3-2017  

/ خالد عبد العزيز الماجدم √ √ √ √ 4 100  

حمد رجبأأ/ عبد هللا على  √ √ √ √ 4 100  

مسعود أل عباس بن د/ تركي √ √ √ √ 4 100  

نصيف عبد االلة أ/ طارق عماد √ √ √ × 3 75  

 أ/ حسين جابر أل نصيب √ √ √ √ 4 100

 أ/ تركي مطلق البقمي √ √ √ × 3 75

 

 سجل حضور رئيس مجلس االدارة السابق والتي انتهت فترة عضويتة في 5-6-2017 م

 اسم العضو تاريخ االجتماع

9-3-2017 بد هللا المرزوقعأ/ مفرح    
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  15- أسماء أعضاء مجلس االدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبرتهم 

 االسم المؤهالت الوظيفة الحالية الوظيفة السابقة الخبرات

مدير عام ▪ - مجال االعمال التجارية  

 شركة امتكان لالعمار

مدير عام ▪  

شركة أرياد لالستثمار 

 والتطوير

/ خالد عبد العزيز عبد الرحمن الماجدم بكالوريوس هندسة  

سنة فى المجال  28

 القانونى

باحث قانونى البنك  ▪

 االهلى

مستشار قانونى  ▪

شركة البركة 

 لالستثمار والتنمية

 مستشار قانونى

)صاحب مكتب 

 محاماة(

 أ/ عبد هللا على احمد رجب بكالوريوس قانون

المقاوالت ▪  

مجال الفنادق  ▪

 والمنتجعات

مدير عام مجموعة  -

ألفاف )مقاوالت عامة 

 وفنادق ومنتجعات(

 

ادارة اعمال دكتوراه عباس د/ تركي مسعود مهدى أل   

عاما فى مجال  18خبرة 

 االعمال التجارية واالعالن

لشركة التنفيذيالمدير  -  

 غسان وطارق نصيف

 أ/ طارق عماد عبد االلة نصيف بكالوريوس طيران

عاما فى  22خبرة  ▪

مبيعات وتسويق 

 االتصاالت

خبرة تجارية فى  ▪

 االستيراد والتصدير

مدير حسابات مبيعات  -

منافذ بيع شركة 

 االتصاالت السعودية

شهادة جامعية متوسطة 

مجال االتصاالت في  

 أ/ حسين جابر على أل نصيب

مجال العقارات واالدارة 

 الفندقية

قسم المراسم وزارة 

 الخارجية

 التنفيذيالمدير 

بن  تركيلمؤسسة 

 مطلق العقارية

شهادة جامعية متوسطة 

الهندسة الكهربائية في  

البقمي مناحيأ/ تركي مطلق   
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 رئيس مجلس االدارة السابق

 االسم المؤهالت الوظيفة الحالية الوظيفة السابقة الخبرات

اعمال مالية  - اعمال تجارية ونقل

 وادارية وتسويق

مفرح عبد هللا المروزقأ/  ادارة اعمال  

 

 16- أسماء أعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبرتهم

 لجنة المراجعة 

 االسم الوظيفة  الوظيفة الحالية الوظيفة السابقة الخبرات

سنة فى المجال  28

 القانونى

باحث قانونى البنك  ▪

 االهلى

مستشار قانونى  ▪

شركة البركة 

 لالستثمار والتنمية

 مستشار قانونى

 )صاحب مكتب محاماة(

 أ/ عبد هللا على احمد رجب رئيس اللجنة

عاما فى  22خبرة  ▪

مبيعات وتسويق 

 االتصاالت

خبرة تجارية فى  ▪

 االستيراد والتصدير

مدير حسابات مبيعات  -

منافذ بيع شركة 

 االتصاالت السعودية

 أ/ حسين جابر أل نصيب عضو

عاما فى مجال  18خبرة 

االعمال التجارية 

 واالعالن

 المدير التنفيذى لشركة -

 غسان وطارق نصيف

عبد االلة نصيف أ/ طارق عضو  
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 لجنة الترشيحات والمكافأت

 االسم الوظيفة  الوظيفة السابقة الوظيفة السابقة الخبرات

المقاوالت ▪  

مجال الفنادق  ▪

 والمنتجعات

 مدير عام مجموعة ألفاف -

)مقاوالت عامة وفنادق 

 ومنتجعات(

/ تركي بن مسعود أل عباسد رئيس اللجنة  

مجال االعمال 

 التجارية

مدير عام  ▪ -  

 شركة امتكان لالعمار

مدير عام  ▪  

شركة ارياد لالستثمار 

 والتطوير

 م/ خالد عبد العزيز الماجد عضو

سنة فى المجال  28

 القانونى

باحث قانونى البنك االهلى ▪  

مستشار قانونى شركة  ▪

 البركة لالستثمار والتنمية

 مستشار قانونى

 )صاحب مكتب محاماة(

على احمد رجبأ/ عبد هللا  عضو  

 

 لجنة االستثمار 

 االسم الوظيفة  الوظيفة السابقة الوظيفة السابقة الخبرات

مدير عام  ▪ - مجال االعمال التجارية  

 شركة امتكان لالعمار

مدير عام  ▪  

رياد لالستثمار أشركة 

 والتطوير

 م/ خالد عبد العزيز الماجد رئيس اللجنة

عاما فى مجال  18خبرة 

التجارية واالعالناالعمال   

 المدير التنفيذى لشركة -

 غسان وطارق نصيف

 أ/ طارق عماد عبد االلة نصيف عضو

مجال العقارات واالدارة 

 الفندقية

قسم المراسم 

 وزارة الخارجية

المدير التنفيذى لموسسة 

 تركى بن مطلق العقارية

البقمي مناحى أ/ تركي المطلق عضو  
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17 – بيان بأسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التى يكون عضو مجلس ادارة الشركة 

 عضوا فى مجالس ادارتها الحالية والسابقة او من مديريها

الشكل 

القانونى 

 للشركة

داخل المملكة 

/ خارج 

 المملكة

اسماء الشركات 

 السابقة

الشكل 

القانونى 

 للشركة

داخل المملكة 

/ خارج 

 المملكة

اسماء الشركات 

 الحالية

العضواسم   

شركة مساهمة 

 عامة سعودية

عضوية مجلس ادارة  داخل المملكة

شركة وفرة للصناعة 

دورات 4والتنمية   

ش/ ذات 

مسئولية 

 محدودة

 

شركة امتكان  ▪ داخل المملكة

 لالعمار

شركة ارياد  ▪

لالستثمار 

 والتطوير

/ خالد عبد العزيز الماجدم  

شركة مساهمة 

 عامة سعودية

مجلس ادارة عضوية  داخل المملكة

شركة وفرة للصناعة 

دورات 3والتنمية   

مكتب المحامى عبد  داخل المملكة فردى

 هللا على احمد رجب

 أ/ عبد هللا على احمد رجب

شركة مساهمة 

 عامة سعودية

عضوية مجلس ادارة  داخل المملكة

شركة وفرة للصناعة 

دورات 4والتنمية   

ش/ ذات 

مسئولية 

 محدودة

الفاف مجموعة  داخل المملكة

 للتجارة والمقاوالت

 د/ تركي مسعود أل عباس

شركة مساهمة 

 عامة سعودية

عضوية مجلس ادارة  داخل المملكة

شركة وفرة للصناعة 

دورات 3والتنمية   

ش/ ذات 

مسئولية 

 محدودة

شركة غسان  داخل المملكة

 وطارق نصيف

أ/ طارق عماد عبد االلة 

 نصيف

شركة مساهمة 

 عامة سعودية

 ش/ ذات - -

مسئولية 

 محدودة

شركة االغصان  داخل المملكة

 المثمرة

 أ/ حسين جابر على أل نصيب

شركة مساهمة 

 عامة سعودية

مؤسسة تركى بن  داخل المملكة مؤسسة - -

 مطلق العقارية

 أ/ تركي مطلق مناحي البقمي
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 رئيس مجلس االدارة السابق

الشكل القانونى 

 للشركة

داخل المملكة 

/ خارج 

 المملكة

اسماء الشركات 

 السابقة

الشكل 

القانونى 

 للشركة

داخل المملكة 

/ خارج 

 المملكة

اسماء الشركات 

 الحالية

 اسم العضو

شركة مساهمة 

 عامة سعودية

عضوية مجلس ادارة  داخل المملكة

شركة وفرة للصناعة 

دورات 4والتنمية   

ش/ ذات 

مسئولية 

 محدودة

 

عبد هللا المرزوقمفرح أ/  المرزوق للنقليات داخل المملكة  

 

  18- أسماء االدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبرتهم

 االسم الوظيفة الحالية الوظيفة السابقة المؤهالت الخبرات

سنة خبرة فى شركات  17

 غذائية فى السعودية

زراعة بكالوريوس مدير عمليات فى شركة  

 وفرة للصناعة والتنمية

تنفيذى مكلفرئيس  نان بن سالم الياميي/ زم   

 

 الرئيس التنفيذى السابق 

 االسم الوظيفة  الوظيفة السابقة المؤهالت الخبرات

مجال مبيعات السيارات 

وقطع الغيار لشركة عبد 

 اللطيف جميل

بكالوريس هندسة •  

ماجستير قيادة تنفيذية  •  

مدير عام أول 

عمليات البيع لقطع 

شركة عبد  –غيار 

 اللطيف جميل

 م / إبراهيم أل دغرير الرئيس التنفيذى
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 19 – تكوين مجلس االدارة وتصنيف أعضائة على أساس تنفيذي وغير تنفيذي أو مستقل

 اسم العضو الصفة تنفيذي غير تنفيذي مستقل

 م/ خالد عبد العزيز الماجد رئيس المجلس ال نعم نعم

 أ/ عبد هللا على احمد رجب نائب الرئيس ال نعم نعم

 د/ تركي مسعود أل عباس العضو المنتدب نعم ال ال

 أ/ طارق عماد عبد االلة نصيف عضو مجلس ال نعم نعم

 أ/ حسين جابر على أل نصيب عضو مجلس ال نعم نعم

 أ/ تركي مطلق مناحي البقمي عضو مجلس ال نعم نعم

 

20 – االجراءات التى اتخذها مجلس االدارة الحاطة أعضائة – وبخاصة غير التنفيذيين – علما 

 بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وادائها.

-7-31مقترحات ومالحظات المساهمين كانت من خالل اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 

الجتماع المذكور. لذا لم يتم اتخاذ أى أجراء م. ولقد حضر جميع أعضاء مجلس أالدارة أ 2017

لمساهمين، سوى وضع محضر أجتماع ألجمعية ألعامة ألمذكورة على موقع اأضافى لنقل أراء 

 ألشركة االلكترونى.
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 21- ملكية أعضاء مجلس اإلدارة السهم الشركة 

وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة واقرابائهم 

في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة او اى تغير فى تلك المصلحة او تلك 

 الحقوق خالل السنة المالية 2017 م .

 م االسم بداية العام نهاية العام صافى التغير نسبة التغير

 عدد األسهم أدوات دين عدد األسهم أدوات دين

/ خالد عبد العزيز الماجدم 1000 0 0 1000 0 0  1 

 2 أ/ عبد هللا على احمد رجب 1000 0 0 1000 0 0

 3 د/ تركي مسعود أل عباس 1682 0 0 1682 0 0

 4 أ/ طارق عماد نصيف 1000 0 0 1000 0 0

 5 أ/ حسين جابر أل نصيب 1000 0 0 1000 0 0

 6 أ/ تركي مطلق البقمي 1000 0 0 1000 0 0

 

 ملكية رئيس مجلس اإلدارة السابق والتي انتهت فترة عضويتة في 2017/6/5 م

 م االسم بداية العام نهاية العام صافي التغير

 عدد األسهم أدوات دين عدد األسهم أدوات دين

بد هللا المرزوقعأ/ مفرح  1000 0 ترك المجلس ترك المجلس 0  1 
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  22- ملكية كبار التنفيذيين السهم الشركة 

وصف ألي مصلحة اوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين واقرابائهم في أسهم أو 

أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة او اى تغير فى تلك المصلحة او تلك الحقوق خالل 

 السنة المالية 2017 م .

 االسم الوظيفة بداية العام نهاية العام صافى التغير نسبة التغير

 عدد األسهم أدوات دين عدد األسهم أدوات دين

نان بن سالم الياميي/ زم رئيس تنفيذى 0 0 0 0 0 0  

 أ / عثمان محمد توم مدير مالى 0 0 0 0 0 0

 د / صالح على محجوب مدير االستراتيجية 0 0 0 0 0 0

 

 الرئيس التنفيذى السابق والتي انتهت فترة خدمتة في 2017/9/27 م

 االسم بداية العام نهاية العام صافي التغير

 عدد األسهم أدوات دين عدد األسهم أدوات دين

 م / إبراهيم أل دغرير 0 0 ترك الشركة ترك الشركة 0

 

 23 – بيان تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين واسماء حضور اعضاء مجلس االدارة 

 خالل عام 2017 م 

 تاريخ الجمعيات رقم الجمعية االعضاء الحاضرين لهذة الجمعية الوصف

 2017/7/31 جمعية عامة عادية رقم )30(  م / خالد عبد العزيز الماجد رئيس المجلس

 أ / عبد هللا على احمد رجب نائب رئيس المجلس

 د / تركى بن مسعود أل عباس ألعضو المنتدب

 أ / طارق عماد عبد االلة نصيف عضو المجلس

 أ / حسين جابر أل نصيب عضو المجلس

 أ / تركى مطلق مناحى البقمى عضو المجلس
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24-  بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التى حضرها كل عضو من تاريخ اخر اجتماع 

 للجمعية العامة خالل عام 2017 م

 اسم العضو تاريخ االجتماع

 5-11-2017 الجملة النسبة )%(

 م/ خالد عبد العزيز الماجد √ 1 100

 أ/ عبد هللا على أحمد رجب √ 1 100

 د/ تركي بن مسعود أل عباس √ 1 100

 أ/ طارق عماد عبد االلة نصيف × 0 0

 أ/ حسين جابر أل نصيب √ 1 100

 أ/ تركي مطلق البقمي × 0 0

 

 25 – الوسائل التى اعتمد عليها مجلس االدارة فى تقييم أدائة وأداء لجانة وأعضائة

عضائة.ألم يتم عمل تقييم الداء المجلس و  

 26 – عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات واسبابها

 2017-7-25م. والثانى بتاريخ  2017-7-13تم طلب سجل المساهمين ثالثة مرات، االول بتاريخ 

( للشركة االجتماع االول 30م. وهى لغرض الجمعية العامة رقم ) 2017-7-31م. والثالث بتاريخ 

 والثانى.

 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين تاريخ الطلب اسباب الطلب

كل هذة الطلبات لغرض الجمعية 

( للشركة، 30العامة رقم )

 االجتماع االول والثانى

13-7-2017  (1)  

25-7-2017  (2)  

31-7-2017  (3)  
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 27 – سياسة مكافأت اعضاء المجلس واالدارة التنفيذية

مكافات أعضاء مجلس االدارة ولجان المجلس أنحصرت فى مكافأت حضور الجلسات، وسياسة  ▪

 مكافأت حضور الجلسات قام مجلس االدارة باقرارها فى االجتماع االول فى الدورة .

مكافأة العضو ألمنتدب والرئيس التنفيذى يحددها مجلس االدارة، بناء على توصية لجنة الترشيحات  ▪

 والمكافأت عند التعيين.

28 – العالقة بين المكافأت الممنوحة وسياسة المكافأت المعمول بها، وبيان أى أنحراف جوهرى 

 عن هذة السياسة

ولم يتم انحراف جوهرى عن هذة السياسة. تم منح المكافأت باتباع السياسة المعمول بها  

 29 – المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة

تقوم شركة وفرة للصناعة والتنمية بدفع مكافات ومصاريف وبدل حضور جلسات ألعضاء مجلس 

 اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس، طبقا للنظام األساس للشركة.

 المكافآت وألتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة

تذاكر سفر  رواتب بدل سكن تامين طبى االجمالى

 واقامة 

 بيان بدل حضور جلسات

 اوال: االعضاء المستقلين      

 م/ خالد عبد العزيز الماجد  20,000 30,393 0 0 0 50,393

 أ/ عبد هللا على احمد رجب 20,000 4,000 0 0 0 24,000

 أ/ طارق عماد عبد االلة نصيف 15,000 4,000 0 0 0 19,000

 أ/ حسين جابر أل نصيب 20,000 4,000 0 0 0 24,000

 أ/ تركي مطلق مناحي البقمي 15,000 4,000 0 0 0 19,000

 ثانيا : االعضاء التنفيذيين      

 د/ تركي بن مسعود أل عباس 20,000 10,383 960,000 280,000 65,751 1,336,134

 اإلجمالي 110,000 56,776 960,000 280,000 65,751 1,472,527
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* الرواتب وبدل السكن والتامين الطبى الخاصة بالعضو المنتدب الدكتور/ تركي مسعود أل عباس 

 تمثل استحقاقه نظير أدارته للشركة.

 المكافآت والتعويضات رئيس مجلس اإلدارة السابق

جلساتبدل حضور   واقامة تذاكر سفر رواتب بدل سكن اإلجمالي  بيان 

بد هللا المرزوقعأ/ مفرح  5.000 4.000 0 0 9,000  

 

30 - المكافآت والتعويضات لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا اعلى المكافآت والتعويضات، 

 علما بان الرئيس التنفيذي والمدير المالي من ضمنهم

 بيان المجموع

 الرواتب والتعويضات 574,250

 البدالت 144,962

 المزايا العينية 148,494

 تذاكر طيران وانتدابات 68,220

 بدل حضور 15,000

 االجمالى 950,926

 

 المكافآت والتعويضات للرئيس التنفيذى السابق

 بيان المجموع

 الرواتب والتعويضات 878,511

514  البدالت 950,

413.53  المزايا العينية 

 تذاكر طيران وانتدابات 36,642

حضور بدل 5,000  

 دورات تدربية 5,629

 االجمالى 1,125,145
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 31 - لجان مجلس االدارة ومهامها

 وصف لجان مجلس اإلدارة ومهامها:

شكل مجلس اإلدارة عدد مناسب من اللجان حتى تتمكن هذه اللجان من تأدية مهامها بشكل فعال 

ولجنة االستثمار، وتشكل لجنة المراجعة بقرار  تهمها لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافئاأو

من الجمعية العامة العادية للشركة وفقا لنظام الشركات الجديد، وتم اختيار هذه اللجنة على ضوء هذا 

م.   2016-10-2التعديل في   

  )31-1( - لجنة المراجعة

 مهام لجنة المراجعة ومسؤوليتها

ارة المراجعة الداخلية في الشركة من اجل التحقق من لجنة المراجعة تقوم باألشراف على إد – 1

 مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة.

وتقوم لجة المراجعة بدراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوجيهاتها – 2  

خلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية لجنة المراجعة تقوم بدراسة تقارير المراجعة الدا – 3

 للملحوظات الواردة فيها.

لجنة المراجعة تقوم بالتوجيه لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد  – 4

 أتعابهم.

لجنة المراجعة تقوم بمتابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق  – 5

 المراجعة.

لجنة المراجعة تقوم بدراسة خطط المراجعة مع المحاسب القانوني وتبدى ملحوظتها عليها. – 6  

لجنة المراجعة تقوم بدراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية. – 7  
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لجنة المراجعة تقوم بدراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة  – 8

لراي والتوصية في شانها.وأبداء ا  

لجنة المراجعة تقوم بدراسة السياسات المحاسبية المتبعة وأبداء الراي والوصية لمجلس اإلدارة  – 9

 بشأنها.

وتتكون لجنة المراجعة من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين. وعدد أعضائها ثالثة، أحدهم 

 مختص بالشئون المالية والمحاسبية من خارج المجلس.

م، لجنة المراجعة كما أجازت مهام  2016-10-2شكلت الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ  – 10

( من نظام الشركات الجديد والمعتمد في 101أعضائها وفق المادة ) توضوابط عملها ومكافئا

م. والمهام التي أجازتها الجمعية العامة كما يلي: 2/5/2016  

األولية والسنوية والبيانات المالية للشركة قبل عرضها على  ( دراسة ومراجعة القوائم المالية1)

 مجلس اإلدارة لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وأبداء رأيها.

التقارير المالية والحسابات. ا( دراسة أي مسائل مهمة أو غير مهمة مألوفة تتضمنه2)  

ي والتوصية لمجلس اإلدارة في ( دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة، وأبداء الرا3)

 شانها.

( دراسة خطة المراجعة مع مراجع الحسابات وأبداء مالحظاتها عليها.4)  

( دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية في الشركة وأعداد تقرير مكتوب يتضمن 5)

 توصيتها ورايها في مدى كفاية هذه النظم.

ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها. ( دراسة تقارير المراجعة الداخلية6)  

( الرقابة واألشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من اجل التحقق من 7)

 مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة.
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ن القانونيين وعزلهم وتحديد أتعابهم، بعد التأكد من ( التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبي8)

 استقاللهم ومراجعة شروط التعاقد معهم.

( دراسة تقارير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.9)  

يكلفون  ( متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي10)

 بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.

( يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور اغلبيه أعضائها باإلضافة للمراجع الداخلي 11)

للشركة وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوى األصوات يرجح الجانب الذي 

 صوت معه رئيس االجتماع.

اعات في السنة على األقل.( تعقد اللجنة أربعة اجتم12)  

لاير عن كل جلسة. 000.5أعضاء اللجنة عن حضور جلسات اجتماع اللجنة بواقع  ت( مكافئا13)  

( تتكون لجنة المراجعة من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، وعدد أعضائها ثالثة، أحدهم 14)

حسين جابر أل نصيب )عضوا  مختص بالشئون المالية والمحاسبية من خارج المجلس وهو األستاذ/

م.( 2016-7-4بمجلس اإلدارة في الدورة التي بدأت بتاريخ   

م. وتقاضى كل عضو من أعضاء اللجنة مبلغ  2017( اجتماعات خالل عام 5عقدت اللجنة عدد )

لاير فقط ال غيرفى كل جلسة . 000.5  

االجتماع  أجمالي

 الخامس

أكتوبر 26  

االجتماع 

 الرابع

اغسطس 13  

الجتماع ا

 الثالث

مايو 3  

االجتماع 

 الثاني

فبراير 21  

االجتماع 

 األول

يناير 17  

 

 الصفة

 

 األعضاء

لجنةرئيس  √ √ √ √ √ 5 رجب على احمد أ/ عبد هللا   

نصيب جابر أل أ/ حسين عضو √ √ √ × √ 4  

نصيف عبد االلة أ/ طارق عضو × × × √ × 1  

 



32 
 

 )31-2( - لجنة الترشيحات والمكافات

 مهام لجنة الترشيحات والمكافات ومسؤولياتها

القيام بالتوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس والمعايير المعتمدة على أن تراعى  – 1

 اللجنة عدم ترشيح أي شخص سبق أدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.

لعضوية مجلس اإلدارة القيام بمراجعة سنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة  – 2

وأعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي 

 يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شان التغيرات التي يمكن أجراؤها. – 3  

مجلس اإلدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. تحديد جوانب الضعف والقوة في – 4  

لجنة الترشيحات والمكافات عليها التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم  – 5

 وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين مع  عليها وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافات – 6

 مراعاة عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء.

م. األول عقد بتاريخ  2017عقدت لجنة الترشيحات والمكافات اجتماعيين اثنين خالل عام  - 7

االجتماعين م . وحضر كل أعضاء اللجنة  5/11/2017م . واالجتماع الثاني بتاريخ  31/7/2017

  المذكورين كما .

 االجتماع الثاني

نوفمبر 15  

 االجتماع األول

يوليو 31  

 

 الصفة

 

 األعضاء

 أ/ تركي بن مسعود أل عباس رئيس اللجنة √ √

 م/ خالد عبد العزيز الماجد عضو √ √

 أ/ عبد هللا على احمد رجب عضو √ √

 



33 
 

 )31-3( - لجنة االستثمار

 مهام لجنة االستثمار ومسؤوليتها:

قام مجلس اإلدارة بتكوين لجنة لالستثمار، وتقوم اللجنة بالبحث عن فرص استثمارية أو النظر في 

الفرص االستثمارية المتاحة. وتقوم بأجراء التقصي والدراسات األولية ورفع التوصيات بشأن هذه 

وهذه اللجنة المشاريع لمجلس اإلدارة، وتساعد هذه اللجنة المجلس في تحقيق األهداف االستثمارية، 

وردت في النظام األساسي للشركة بعد تعديله لتشمل االستثمار في مجال أنشاء وتطوير وتملك 

 المشاريع الصناعية واالستثمارية في مجال األراضي والعقار. 

وفى حال تبنى المجلس للمشاريع االستثمارية تكمل لجنة االستثمار الدراسات باالستعانة بمن ترى 

قة النهائية من مجلس اإلدارة والدفع بالمشروع لإلدارة التنفيذية للتنفيذ.قبل اخذ المواف  

 مدة عمل اللجنة:

 تبقى لجنة االستثمار عاملة كإحدى لجان المجلس مادام مجلس اإلدارة يرى ضرورة لذلك.

وينقضي اجل اللجنة كبقية لجان المجلس مع نهاية اجل دورة مجلس اإلدارة، تم عقد اجتماع واحد 

  م ، تتكون لجنة االستثمار من ثالثة أعضاء على النحو التالي: 2017-7-31للجنة االستثمار بتاريخ 

 االجتماع األول

يوليو 31  

 

 الصفة

 

 األعضاء

 م/ خالد عبد العزيز الماجد رئيس اللجنة √

 أ/ طارق عماد عبد االلة نصيف عضو √

 أ/ تركي المطلق البقمي عضو √
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 32 - مكافآت اعضاء اللجان

 اعضاء اللجان عدد أالجتماعات ألمكافات والتعويضات

 أعضاء لجنة المراجعة  

000.25  أ/ عبد هللا على احمد رجب 5 

000.20  أ/ حسين جابر أل نصيب 4 

000.5  أ/ طارق عبد االلة نصيف 1 

 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافات  

 أ/ تركي بن مسعود أل عباس 2 0

 م/ خالد عبد العزيز الماجد 2 0

عبد هللا على احمد رجب/ أ    

 أعضاء لجنة االستثمار  

 م/ خالد عبد العزيز الماجد 1 0

عبد االلة نصيف عماد أ/ طارق 1 0  

البقمي المطلق أ/ تركي 1 0  

 المجموع  50,000

 

 لفت انتباة

جلستين من جلسات اللجنة  تنازل رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافات عن بدل حضور  - 1

 لتزامنهما مع اجتماعات مجلس االدارة واالكتفاء ببدل حضور جلسات مجلس االدارة .

تنازل رئيس واعضاء لجنة االستثمار عن بدل حضور جلسة من جلسات اللجنة ، لتزامنها مع  - 2

 اجتماعات مجلس االدارة واالكتفاء ببدل حضور جلسات مجلس االدارة . 

عن كل لاير  000.5أعضاء اللجنة المراجعة عن حضور جلسات اجتماع اللجنة بواقع  تمكافئا - 3

. جلسة  
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 33 - بيان حركة القرض

 9/5/2012حصلت الشركة على قرض طويل األجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ 

ة، وبلغ أجمالي الخضروات والبطاطس المجمد جبغرض تمويل مشروع إقامة وتوسعة مصنع انتا

لاير سعودي من اصل أجمالي  31.500.000مبلغ قدرة  2016-12-31رصيد القرض بتاريخ 

لاير سعودي، ويسدد على فترة ست سنوات، وعلى  34.000.000تسهيل القرض المعتمد والبالغ 

لاير سعودي  1.500.000م. وهذا وقد تم سداد مبلغ  2015-8-1أقساط نصف سنوية اعتبارا من 

لاير سعودي و خالل  1.000.000م. و 2016-12-31ل الربع الرابع من العام المنتهى في خال

م.  ليصبح أجمالي قيمة ما سدد من القرض 2015-12-31الربع الرابع من العام المنتهى في 

لاير سعودي في  31.500.000لاير سعودي، ويصبح أجمالي قيمة القرض  2.500.000

لاير سعودي على إن تستحق  31.500.000لة القرض البالغ م. وتم إعادة جدو31/12/2017

والقرض مضمون بواسطة رهن كل من  .م 2018-1-2الدفعة األولى بعد إعادة الجدولة بتاريخ 

كامل مصنع األغذية لتجميد الخضروات وكامل مصنع الغذائية النتاج اللحوم لصالح صندوق التنمية 

.الصناعية كضمان للقرض، وفيما يلي ملخصا بحركة القرض  

2017المدفوع عام  المتبقى  الجهة المانحة مبلغ القرض مدة القرض المدفوع  سابقا 

صندوق التنمية  34,000,000 6 2,500,000 0 31,500,000

 الصناعية السعودي

 

34 – بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي 

 مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية 2017م.

 بيان القيمة )باللاير(

مستحقةزكاة شرعية  1,254,527  

 تامينات اجتماعية مستحقة 94,113

 توزيع ارباح مستحقة 1.200.525

 االجمالى 2.549.165
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 موقف الزكاة

لاير              297.141.2والبالغ قدرها  .م 2016-12-31تم سداد كامل الزكاة المقدرة على الشركة حتى 

 1.254.527 م. مبلغ 2017للعام م. و كما بلغ رصيد الزكاة المقدرة  2017سعودي خالل عام 

 لاير.          

 35 – االحتياطيات لمصلحة الموظفين

ال يوجد أي استثمارات، كما تقوم الشركة بتكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة لجميع منسوبيها وفقا 

 لقانون العمل والعمال السعودي ويصرف لهم عند نهاية خدماتهم حسب النظام وبيانة كاالتي:

 بيان المبلغ

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 5.665.082

 

 36 - افصاحات مجلس اإلدارة

 يقر مجلس إدارة الشركة بما يلي:

أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. – 1  

أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية. – 2  

انه ال يوجد أي شك يذكر في عدم قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. – 3  

 37 - التصويت اإللكتروني

تتيح الشركة للمساهمين المسجلين المشاركة في التصويت اإللكتروني عن بعد على بنود اجتماع 

الجمعية العمومية العامة في حال عدم مقدرتهم حضور االجتماع، وذلك عن طريق الموقع 

 اإللكتروني الخاص بخدمة تداوالتي وهذه الخدمة متاحة مجانا لجميع المساهمين.
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 38 - اإلفصاح فى تقرير مجلس اإلدارة ما طبق من احكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق 

 قامت الشركة بتطبيق ما ورد بالئحة حوكمة الشركات فيما عدا التالي:

الفقرةنص المادة /  أسباب عدم التطبيق  رقم المادة 

 

ال يتضمن النظام االساسى للشركة 

 طريقة التصويت التراكمى.

 

 

يجب استخدام التصويت التراكمى فى انتخاب مجلس )ب( 

االدارة ، بحيث ال يجور استخدام حق التصويت للسهم اكثر 

 من مرة واحدة

 

 الثامنة

 

 

توزيع األرباح في الشركة  سياسة -1

( من 42+  41تنص عليها المواد )

.النظام األساسي للشركة  

لم تقم بتوزيع أرباح  الشركة - 2

.للمساهمين  

 

يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسات واضحة  - )ب(

بشأن توزيع أرباح األسهم بما يحقق مصالح المساهمين 

 والشركة وفقا لنظام الشركة األساسي

تحق المساهم حصته في األرباح وفقا لقرار يس –)ج( 

الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع األرباح على 

المساهمين، أو قرار مجلس اإلدارة القاضي بتوزيع أرباح 

.مرحلية ويبن القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع  

 التاسعة

 

اعداد سياسات ومعايير واجراءات واضحة ومحددة  –( 3) ال تطبق وتحت االعداد.

بما ال يتعارض مع االحكام  –للعضوية فى مجلس االدارة 

ووضعها موضع التنفيذ بعد  –االلزامية فى هذة الالئحة 

 اقرار الجمعية العامة لها.

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع اصحاب  –( 4)

 المصالح وفق أحكام هذة الالئحة.

الثانية 

 والعشرون
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ال تطبق وسوف يتم عمل نظام 

 اساسى جديد يشمل هذة الفقرة.

على مجلس االدارة تحديد اختصاصات كل من  –)ج( 

ان وجد  –رئيس مجلس االدارة ونائبة والعضو المنتدب 

ومسؤولياتهم بشكل واضح ومكتوب اذا خال نظام الشركة 

 االساسى من ذلك.

الرابعة 

 والعشرون

 

 39 – تحفظات مراجع حسابات الشركة على القوائم المالية السنوية 

( من 129لم تقم ادارة الشركة بتعديل النظام االساسى الخاص بها بما يتالءم مع نص المادة رقم )

 نظام الشركات.

 40 - توصية مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني 

هاء الفترة المعين من أجلها.ال يوجد توصية بتغيير المحاسب القانوني قبل انت  

 41 - الرقابة الداخلية وتقرير المراجعة الداخلية للشركة ونتائج المراجعة السنوية 

تسعى إدارة الشركة على تطوير أنظمة الرقابة الداخلية كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بعمل 

وال تخضع المراجعة الداخلية ألى تأثير  خطة للمراجعة السنوية وتكون معتمدة من لجنة المراجعة ،

من قبل اإلدارة التنفيذية ولها كامل الصالحيات للوصول ألى مستندات ترى أنها ضرورية وتساعد 

على إنجاز عملها على الوجه األكمل، وتسعى إدارة المراجعة الداخلية بمراقبة ومراجعة كافة المخاطر 

والمالية وتسعى على تطبيق اللوائح واإلجراءات الداخلية بغرض الرقابة الداخلية  ةاإلدارية والتشغيلي

بالشركة ، وترفع إدارة المراجعة الداخلية تقاريرها الى لجنة المراجعة بعد مناقشتها مع اإلدارة التنفيذية 

 ووضع الخطط التصحيحية المناسبة .
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تم حفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل وفى حالة أي مالحظات جوهرية يتم اإلفصاح عنها، وي

متضمنة بوضوح ما انجز وما خلصت الية من نتائج وتوصيات، كما انه لم يتبين لها مالحظات 

 جوهرية تتطلب اإلفصاح.

42 – توصيات لجنة المراجعة التى يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس االدارة او التى رفض 

المجلس االخذ بها بشان تعيين مراجع حسابات الشركة وعزلة وتحديد اتعابة وتقييم ادائة او تعيين 

 المراجع الداخلى

.ال يوجد تعارض  

43 – توصية لجنة المراجعة بشان مدى الحاجة الى تعيين مراجع داخلى فى الشركة فى حال عدم 

 وجودة  

.يوجد فى الشركة مراجع داخلى ذو كفاءة وخبرة عالية   

 44 - مراجع حسابات الشركة 

على ترشيح مجلس اإلدارة مع  ء  مراجع حسابات الشركة يعين من قبل الجمعية العامة العادية بنا

مراعاة أن يكون ترشيحه من لجنة المراجعة، وان يكون مرخصا بمراجعة حسابات شركات مساهمة 

مصالح الشركة وان  ومستوفى الشروط المقررة من الجهة المختصة، واال تتعارض مصالحة مع

 يتمتع بالخبرة والكفاءة واألمانة للشركة.

 45 -المعايير المحاسبية المطبقة في شركة وفرة للصناعة والتنمية

ال يوجد اختالف في المعايير المحاسبية المطبقة في شركة وفرة للصناعة والتنمية وهي نفس المعايير 

 الصادرة عن الهيئة السعودية.

 46 – الشركات التابعة للشركة 

 ال يوجد شركات تابعة لشركة وفرة للصناعة والتنمية.
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 47 - األسهم وأدوات الدين في الشركات التابعة 

 ال يوجد أسهم وأدوات دين في شركات تابعة.

 48 - وصف ألي مصلحة من فئة األسهم ذات األحقية في التصويت

بها.ال يوجد أسهم ذات أحقية في التصويت وال يوجد أي إبالغ   

49 – وصف لفئات واعداد أى أدوات دين قابلة للتحويل وأى اوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق 

 اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها ألشركة خالل السنة المالية 2017م

 ال يوجد.

50 – وصف الى حقوق تحويل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية 

 تعاقدية أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها ألشركة

 ال يوجد.

51 – وصف الى استرداد أو شراء او الغاء من جانب الشركة الى أدوات دين قابلة لالسترداد 

وقيمة أالوراق المالية المتبقية مع التميز بين أالورق المالية المدرجة التى اشترتها ألشركة وتلك 

 التى أشترتها شركاتها التابعة

 ال يوجد.

52 – وصف الى مصلحة فى فئة االسهم ذات االحقية فى التصويت تعود الشخاص )عدا أعضاء 

مجلس ادارة الشركة وكبار التنفيذيين واقربائهم ( ابلغو الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة 

الخامسة واالربعين من قواعد التسجيل واالدراج، واى تغيير فى تلك الحقوق خالل السنة المالية 

 االخيرة.

 ال يوجد.
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 53 – اسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذة االسهم

 ال يوجد.

 54 – وصف ألي صفة بين الشركة وطرف ذي عالقة

الشركة بانة ال يوجد أي صفقة بينها وطرف ذي عالقة. توكد  

 55 – العقود المبرمة بين الشركة والجهات األخرى

تقر الشركة بانة ال يوجد عقود تتعلق باي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها أو فيها مصلحة 

ذي عالقة.الحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو ألي شخص   

56 – بيان أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبة أحد اعضاء مجلس االدارة أو أحد كبار التنفيذيين 

 عن اى راتب او تعويض

تنازل رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافات عن بدل حضور جلستين من جلسات اللجنة   ▪

 لتزامنهما مع اجتماعات مجلس االدارة واالكتفاء ببدل حضور جلسات مجلس االدارة .

تنازل رئيس واعضاء لجنة االستثمار عن بدل حضور جلسة من جلسات اللجنة ، لتزامنها مع  ▪

ارة واالكتفاء ببدل حضور جلسات مجلس االدارة . اجتماعات مجلس االد  

 57 – بيان أي ترتيبات أو اتفاق تنازل الحد مساهمي الشركة عن أى حقوق فى االرباح

 ال يوجد أى ترتيبات أو أتفاق تنازل بموجبة أحد مساهمى ألشركة عن أى حقوق فى االرباح

 58 - العقوبات والجزاءات التي طبقت على الشركة 

تطبق على الشركة أي عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي مفروض من هيئة السوق المالية أو لم 

م. 2017من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية أخرى خالل العام   
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  59 – المسئولية االجتماعية

 )59 – 1( الموارد البشرية 

سجلها في توظيف الكوادر السعودية قامت الشركة بتطوير الموارد البشرية وحافظت الشركة على 

المتميزة والتركيز على توظيف وتدريب السعوديين وعمل دورات تدربية للعاملين عن طريق مراكز 

التدريب المتخصصة لتحفيز قدرات العاملين على كافة المستويات والتأكد على الحصول على مزيد 

إنتاجيتهم واستقرارهم، كما إنشات الشركة  من التطوير بما ينعكس إيجابيا على رضا الموظفين لزيادة

 قسما نسائيا مستقال للعمل بالمجال اإلداري والمشتريات والمحاسبة.

  )59 – 2( العمل الخيري

تحرص الشركة على تقديم الدعم النقدي والعيني للجمعيات الخيرية، حيث قامت الشركة بتوقيع عقد 

ة وجمعية حفظ النعمة بمنطقة عسير )شكرا(، على تعاون وشراكة بين مصنع وفرة للصناعة والتنمي

قيام الشركة بتدريب وتأهيل موظفي الجمعية في مجال سالمة الغذاء، وتبنى مبادرات توعية 

للمساهمة في الحد من هدر الطعام وقيام الجمعية بتنفيذ هذه المبادرات، كما تتعاون مع المؤسسات 

تلك المؤسسات بمصانعها المختلفة، كما تم تكريم التعلمية المختلفة، وتعمل على تدريب طالب 

 الشركة من جمعية األطفال المعاقين.

 )59 – 3( الجودة الشاملة 

تسعى إدارة الشركة للمحافظة على اعلى مستويات الجودة لمنتجاتها ومواكبة متطلبات المعايير 

الحصول على منتجات جودة الدولية بما يحقق اعلى مستويات الرضا للعمالء، بما يضمن للمستهلك 

 عالية.

 )59 – 4( تنمية وتطوير العاملين وتقدير إنجازاتهم:

تقوم الشركة بتحفيز العاملين وعقد ورش عمل متخصصة لالستماع للعاملين ومناقشتهم في 

 الموضوعات التي تخص العمل، وعمل برامج التدريب والتأهيل مع شركات تدريب معترف بها. 
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 ين مواطنين من ذوى االحتياجات الخاصة، وقد تم بالفعل تعيين عدد من ذوىوتقوم الشركة بتعي

 عاقتهم. وظائف تتماشى ومقدراتهم وطبيعة إ االحتياجات الخاصة في

وتقوم الشركة بإقامة حفل سنوي للعاملين من خالل إقامة إفطار جماعي للعاملين في شهر رمضان.   

 )59 – 5( صحة وسالمة الموظفين

تقوم الشركة بتوفير الرعاية الصحية للعاملين وأسرهم، أثناء تأدية العمل وتوفير أدوات األمن والسالمة 

 حفاظا على أرواح العاملين. 

 )59 – 6( التعاون مع المؤسسات التعليمية

هناك مشاركة بين الشركة وبين جامعة الملك سعود بالرياض على استقبال الطالب للتدريب في 

كة، وكذلك تقوم الشركة باستقبال الطالب )مختلف المستويات( في زيارة اليوم الواحد مصانع الشر

الغذائي داخل المصانع.   علتعرفهم بالتصني  

 60 - اهم األحداث خالل العام المالي المنتهى في 31-12-2017 م 

استقالة األستاذ / مفرح عبد هللا المرزوق )عضو مستقل( رئيس مجلس اإلدارة من رئاسة  – 1

وتعود أسباب االستقالة لظروف شخصية. .م 2017-6-5وعضوية مجلس اإلدارة بداية من تاريخ   

وافق مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية على تعيين المهندس / خالد عبد العزيز عبد  – 2

الماجد )عضو مستقل( في منصب رئيس مجلس اإلدارة خلفا لرئيس المجلس المستقيل الرحمن 

م. 2017-6-5األستاذ/ مفرح عبد هللا المرزوق ابتداء من   

حمد رجب )عضو مستقل( في منصب أوافق مجلس اإلدارة على تعيين األستاذ / عبد هللا على  – 3

م. 2017-6-5خالد الماجد ابتداء من  نائب رئيس مجلس اإلدارة الذي كان يشغله المهندس /  

م. عن استقالة الرئيس  2017-9-27يعلن مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية بتاريخ  – 4

م. وتعود أسباب  2017-10-1التنفيذي للشركة المهندس / إبراهيم بن محمد أل دغرير اعتبارا من 

  .االستقالة لظروف شخصية
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م. تكليف المهندس /  2017-9-27قرر مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية بتاريخ  – 5

م. والذي كان يشغل منصب  2017-10-1زينان بن سالم اليامي بعمل الرئيس التنفيذي اعتبارا من 

 مدير العمليات ويتمتع بخبرة في الشركات الغذائية 

 قوم الشركة بتصنيع البطاطس النصف مقليةالشركة لديها خطة لتصنيع منتجاتها، حيث ت – 6

المملكة . ب أسواق )الهايبر(كبر والمكرونة أل  

 61 – كلمة ختامية 

ن يكون العرض المقدم في التقرير السنوي لشركة وفرة للصناعة والتنمية عن نتائج األعمال نتمنى بأ

قد نال رضاكم، وفى الختام يتقدم مجلس اإلدارة بوافر  .م 2017- 12- 31للسنة المالية المنتهية في 

لى مقام خادم الحرمين الشريفين وولى العهد والحكومة الرشيدة ومؤسساتها للدعم إالتحية والتقدير 

.م درجةالالمحدود للقطاع الخاص وخاصة الشركات ال  

قتهم في مجلس اإلدارة لى المساهمين الكرام الذين وضعوا ثإكما البد من تقديم الشكر والعرفان 

 ودعموا المجلس وساندوه بأفكارهم واقتراحاتهم.

جل النهوض بالشركة أونتوجه بالشكر لمنسوبي الشركة على إخالصهم وتفانيهم في العمل من 

فاق أرحب في المستقبل آن على ثقة وتفاؤل بتجاوز المعوقات واالنطالق إلى ورفعتها ونحن اآل

ذن هللا.بإالقريب   

المولى عز وجل التوفيق والسداد.ونسأل   

 

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة   

 


