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  املوقرين                                                   السادة / مسامهي شركة اجلوف للتنمية الزراعية 

  ،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،،
  

أيديكم بكل شفافية التقرير السنوي للشركة وأداؤها مرفقا به القوائم يسعد جملس إدارة " شركة اجلوف للتنمية الزراعية " أن يضع بني 
ملناقشته ومن  ٣١م واملقدم جلمعيتكم العامة املوقرة رقم ٢٠١٧ديسمرب ٣١املاليه املدققه وتقرير مراقب احلسابات عن العام املايل املنتهي يف 

  مث املوافقة عليه .

ملايل واإلستثمارات الرأمسالية خالل هذا العام كما يتضمن التقرير على ملخص واف حول حيث نستعرض معكم أداء الشركة التشغيلي وا 
آليات تطبيق حوكمة الشركات واإلفصاحات ذات العالقة بتكوين جملس اإلدارة ومكافآته ومهامه وهيكل جلانه ومهامها ومكافآت كبار 

ما يتضمن التقرير إقرارات الس ومدى توافق الشركة والئحة حوكمة التنفيذيني واملعامالت اليت تتم مع األطراف ذات العالقة ، ك
هى يف الشركات ، كما يصاحب هذا التقرير احلسابات اخلتامية املدققة واإليضاحات املرفقه هلا وتقرير املراجع اخلارجي عن العام املايل املنت

  م .٣١/١٢/٢٠١٧

ن نستقبل عاماً جديداً مبزيد من الثقة والعزم ملواصلة خطة النمو والتوسع يف كافة سائلني املوىل عز وجل أن يكلل جهودنا بالنجاح وحن 
حىت ترتقي الشركة ألعلى الرتب ولن نقصر  جماالت العمل ، ونتعهد أمام اهللا وأمام اجلميع بأن نستمر يف التطوير والدفع بالشركة لألمام 

  قوائم املالية .يف أي جهد من شأنه أن يقدم مصلحة للمستثمر أو قارئ ال
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 كلمة رئيس جملس اإلدارة

 

 

 

  

  

  

  :  مسامهي الشركة الكرام السادة /

ـ  ه مـن  بتوفيق من اهللا عزوجل تواصل شركة اجلوف للتنمية الزراعيه جناحها عاما بعد عام لتدرك دورها ومسئوليتها وحتقيق حاجة األسواق باململك

وى ـاملواد الغذائية مثل الفاكهه والبطاطس والبصل والزيتون وزيت الزيتون وذه املناسبة يسرىن أن أضع بني أيـديـكـم الـتـقـريـر السـن

سبقا ويف اخلتام يسـرين ونيابـة عـن    حيث كان أداء الشركة يسري وفق ما خطط له مم بتوفيق من اهللا عز وجل ٢٠١٧هـ/ ١٤٣٨للشركة للعام 

 الكرام على ثقتهم اليت منحوها لس أعضاء جملس إدارة الشركة أن أتوجه بالشكر اىل مجيع العاملني يف الشركة والشكر موصوال  ملسامهى الشركة

ني امللك اإلدارة ، وأنتهز هذه الفرصة بإمسي وإسم مجيع أعضاء جملس اإلدارة تقدمي خالص الشكر وعظيم اإلمتنان ملقام سيدي خادم احلرمني الشريف

لزراعى باململكه سلمان بن عبدالعزيز أل سعود حفظه اهللا ووىل عهده األمني وحكومتنا الرشيدة على دعمهم الغري احملدود وثقتهم الكبرية يف القطاع ا

ال يسعين إال أن أكرر شكري وتقديري لكل من ساهم يف هذه اإلجنازات من أعضاء جملس إدارة وموظفني وعاملني حيث ال يزال لدينا  ٠٠وأخريا 

  .الكثري من العمل واألهداف اليت نسعى إىل حتقيقها يف املرحلة املقبلة 

  

رئيس جملس اإلدارة                                                                   

عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز أل سعودصاحب السمو امللكي األمري /                                                          
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  كلمة العضو املنتدب  

 
 السادة / مسامهى الشركة  الكرام :

م األمر ٢٠١٧يسرىن أن ألـتـقـى بكم ، وقـد أكملت شركة اجلوف للتنمية الزراعية عامها التاسع والعشرون بتحقيق نتائج جيدة خالل العام 
ا مير  الذى جيعلنا أكثر تفاؤال وتصميما لتحقيق املزيد من التميز ىف كافة األنشطة الزراعيه خاصة الزيتون وزيت الزيتون ، ورغم الظروف الىت

إننا ىف  -إال  -القطاع الزراعى وتوقف زراعة بعض احملاصيل مثل القمح ، والشعري ، مث األعالف الىت تقرر إيقاف زراعتها إعتبارا من العام القادم  
ميز شركة اجلوف شركة اجلوف نفتخر بتارخينا الطويل وحنن نقترب من الثالثون عاما على إنشاء هذه الشركة خاصة ىف معدالت وجودة اإلنتاج وتت

ط إن إنطالق للتنمية الزراعيه جبذورها العميقه والراسخه ىف اململكه العربيه السعوديه وهى من كربى الشركات الزراعيه باململكه بل ىف الشرق األوس
مبنطقة اجلوف ىف مشال اململكه والىت تشتهر مبواردها املائية اجليده  –م ىف منطقة بسيطا بوادى السرحان ١٩٨٨شركة اجلوف بدء خالل عام 

) عام وكانت الشركة دوما رائدة ىف جمال الزراعه وقـد لعبت دورا ٣٠ومناخها املتميز للزراعه ، وقد تطور اإلنتاج ىف الشركة طوال مايقرب من (
والبصل والبطاطس والزيتون وزيت الزيتون طوال هذه السنوات ، كما أننا حنرص دائما  كبرياً ىف توفري املواد الغذائية ألسواق اململكه مثل الفواكه

نتهز على التواصل مع مسامهى الشركة الكرام بصورة مستمرة  وذلك عرب موقع الشركة اإلليكتروىن أو من خالل إجتماعات اجلمعيه العموميه كما أ
ام سيدى خادم احلرمني الشريفني ووىل عهده األمني على دعمهم الغري حمدود وثقتهم الكبرية هذه الفرصة وأتقدم خبالص الشكر وعظيم اإلمتنان ملق

زيز أل ىف القطاع الزراعى وىف اخلتام اليسعىن إال أن أتقدم خبالص الشكر لصاحب السمو امللكى أمري منطقة اجلوف األمري فهد بن بدر بن عبدالع
بذل من أجل أن تكون شركة اجلوف ىف مصاف كربى الشركات باململكه وأكـرر شكرى وتقديرى سعود حفظه اهللا على اجلهود الكبريه الىت ت

نا لكل من ساهم ىف هذه اإلجنازات من جملس اإلدارة وموظفني وعاملني على مايبذلوه من جهد دؤوب من أجل حتقيق مانصبو إليه حيث اليزال لدي
   املرحلة القادمه بإذن اهللا .الكثري من العمل واألهداف الىت نسعى اىل حتقيقها ىف

  العضو املنتدب واملدير العام                                                                             

   عبد العزيز بن حممد احلسني                                                                           
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شركة اجلوف للتنمية الزراعية هى شركة مسامهة سعودية مدرجه يف سوق األوراق املالية ، وقد تأسست الشركة بناء علي      
هـ  وفقاً ١٤٠٨/ ٠٨/٠٦بتاريخ  ٥٣٥هـ مبوجب الترخيص رقم ٢٧/١/١٤٠٩/م وتاريخ ٤/٢٣٧األمر السامي الكرمي رقم 
هـ برأس مال قدرة مائتان مليون ريال ومت زيادته ٢٢/٠٣/١٣٨٥) وتاريخ ٦باملرسوم امللكي رقم (م/لنظام الشركات الصادر 

ريال سعودي مقسمة إيل ثالثون مليون سهم القيمة األمسية لكل سهم عشرة رياالت ، ومرت الشركة  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠إيل 
ملا هى عليه اآلن من رخاء وتقدم ىف جمال الزراعة منذ تأسيسها إىل األن مبراحل تطوير خمتلفة وأنشطه متعددة حىت وصلت 

  والتصنيع الغذائى .

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

  هكتار مستغله بالزراعة بالكامل . ٦٠٠٠٠مساحة املشروع  

  

 عن تأسيس الشركةنبذه خمتصره 
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  تتلخص اإلستراتيجيه العامة للشركة يف عدة حماور رئيسية

  احملور األول : تطوير البنيه التحتيه ودعم البيئة الصناعية : 

ستغالل األمثل  يف ظل حمدودية البدائل ومتشيا مع سياسة الدولة اليت تتضمن تغري اخلطة الفرص املتاحة اإلستغالل  إل  تسعي الشركة )١
احملافظة علي الثروة املائية  يت تستهدفمتشيا مع سياسة الدولة الو الزراعية والتحول للمحاصيل الزراعية ذات اإلحتياجات املائية األقل

جياد البدائل اليت حتقق قيمة مضافة وهي البيئة الصناعية حيث أن األهتمـام  إومن مث تقليل الرقعة الزراعية دفعت الشركة للتحرك حنو 
  -: فيما يليعية بالشركة ل دعم البيئة الصناومتث حد احملاور الرئيسية ملواجهة متطلبات املرحلة القادمةأذه البيئة داخل الشركة ميثل 

 علي مستوي الشـرق  زيت الزيتون لتغليف التعبئة والو العصر والفرزأحدث خطوط يتضمن   جممع صناعي متكاملأكرب  نشاء إ
 .األوسط هذا إضافة إيل أحدث خطوط تعبئة )

   وسيتم طرح باكورة إنتاجنا من طن كمرحلة أويل  ١٠٠٠جاري إنشاء أكرب مصنع ألنتاج الزيتون املخلل بطاقة إنتاجيه قدرها
 الزيتون املخلل اية العام احلايل ومطلع العام املقبل إن شاء اهللا تعايل  .

 وتعبئة ( زيتون حبة كاملة أخضـر   جروعي عند شراء خطوط اإلنتاج والتعبئة للزيتون املخلل أن تتضمن اخلطوط خطوط إلنتا
معجون زيتون ) لتلبيه حاجة السوق وسيتم طرح املنتج اجلديـد معنـون    &خملي   &زيتون حمشي &شرائح بنوعيها  &وأسود 

 بأسم وشعار الشركة حتت شعار مثار زيتون عضوي من إنتاج شركة اجلوف  .
 إلنتاج الفحم ومت إضافة نواتج التقليم لسرعة االشتعال .  خط  ملعاجلة ناتج العصر ( اجلفت ) تأمني  )٢
 بزيت الزيتون . Cosmeticsتأمني خطوط إلنتاج وتعبئة  )٣
 تأمني خطوط إنتاج ملعاجلة وتعبئة ورق الزيتون بعد إجازا من هيئة الغذاء والدواء . )٤

  احملور الثاين : إستراتيجية النمو التسويقي : 

التركيز علي جاري لتعزيز موقف الشركة التنافسي يف األسواق وزيادة حصتها السوقية وترسيخ الثقة بني منتجات الشركة واملستهلك 
ومن خالل منسوبيها بتحقيق  وومنهج  اإلدارة وبشكل مستمر وتسعي األصناف املقبولة تسويقيا لتغطية أكرب شرحية من املستهلكني 

  .األهداف اإلستراتيجية والبيعية للشركة 

إيل األسواق بعبواا املتميزة اليت حتمل هذا وقد مت إتباع سياسة  سعرية وإعالمية وتروجيية فعالة واكبت نزول منتجات الشركة اجلديدة  
الشعار والثوب اجلديد للشركة مما أكسبها مسعة جيدة يف األسواق وبالتايل أحتفظت الشركة بعالقات طيبة ومميزة مع كافة عمالؤها وكان 

  هلا دور بارز وحضور متميز يف كافة احملافل واملعارض .

  

 إستراتيجيات الشركة
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 الدخل : احملور الثالث : إستراتيجية تنويع مصادر 

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

  .ا علي التقلبات السوقية ويف هذا السياق وأثره

يل الدول العربية مستغلني يف إيل كافة القطاعات األستهالكية داخل اململكة ودول اخلليج باألضافة إيل توصيل منتجاا إتسعي  الشركة 
  ومن مث األرباح . ستغالل لتحقيق اهلدف األستراتيجي للشركة الذي يستهدف تعظيم املبيعات إفضل أذلك الفرص التسويقة 

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

ق اسواألكما أن اإلدارة وحرصا منها علي جناح سياستها البيعية والتسويقية فأا تعتمد علي حسن إختيار املزيج التسويقي املناسب لكل 
 -داخل اململكة مبا يليب أمناط وأذواق املستهلكني وقد إنتهجت الشركة مايلي :

  اإلرتقاء بعمليات الفرز والتدريج والتعبئة والتغليف . )١
  األصناف بعناية وجودة عالية  خللق ميزة نوعية ملنتجات الشركة متكنها من املنافسة لزيادة حصتها السوقية . إختيار )٢
 . بالكم والكيف معاً اإلهتمام  )٣
 تطوير اخلدمات التسويقية واإلستفادة من التقنيات احلديثة اليت تنعكس علي جودة املنتج . )٤
 ستهلك ومبا يتوافق مع أمناط وأذواق املستهلكني .ري مبواد التعبئة مبا يليب رغبات امليالتغ )٥
بعقود ملزمة جتنبا ملخاطر   chips  &French friesوالبطاطس  Hard & soft wheatاإلعتماد علي األصناف التصنيعية من حبوب القمح  )٦

 تقلبات األسعار .
  احملور الرابع : إستراتيجية التوسع اجلغرايف :

  وضعت إدارة الشركة متمثله يف إدارة التسويق واملبيعات خطط مدروسة لزيادة رقعتها اجلغرافيه التسويقيه بإفتتاج املزيد من
منافذ البيع والفروع لتسويق منتجات الشركة لزيت الزيتون يف مجيع مناطق اململكة وتعمل إدارة الشركة بصفه مستمرة علي 

 إحتياج السوق . حتديث هذه اخلطط مبا يتوافق مع 

  احملور اخلامس : الصحة والسالمه املهنية :

 نتمكن حني يف العمل طاقم صحة على احلفاظ لنا يضمن التابعة لنا والتصنيع اإلنتاج مرافق كافة يف والسالمة الصحة ممارسات أفضل تطبيق إن 
 لتلبية املنتجات من واسعة تنويع جمموعة ويتم هذا وصحية ، فاخرة غذائية منتجات توفري من اجلودة معايري بأعلى خالل اإللتزام الصارم من

 التقنيات أحدث بني اجلوف شركة لدى والتصنيع اإلنتاج مرافق ، جتمع املنطقة يف الرغبات واألذواق خمتلف حتقيق دف املستهلكني أذواق
 وتوجيه القدرة الكفاءة زيادة دف مرافقها على املستمرة التحسينات بإدخال اجلوف ، تقوم شركة اململكة يف اإلنتاجية القدرات املتطورة وأعلى

جهودنا  تعزيز يف املياة وسامهت إستهالك ختفيض إىل هذه التطوير املستمرة ممارسات أدت للمستهلكني ، ولقد املتزايد الطلب يليب مبا اإلنتاجية
 . إستدامة أكثر شركة إىل التحول إىل الرامية
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)  أنطلقت فعاليات مهرجان الزيتون  بنسخته احلادي عشرة  برعاية شركة اجلوف وقد حاز جناح الشركة علي تقيم  غصن الذهبحتت شعار ( 
علي أفضل جناح من بني الشركات املشاركة وقام صاحب السمو امللكي نائب أمري منطقة اجلوف  سلمه اهللا  بإفتتاح جناح الشركة وقد أثين مسوه 

إضافة ايل طرح   Cosmeticsواليت تتمثل مبنتجات  Personal careو جديد وعلي هامش فعاليات املهرجان مت تدشني قسم متيز الشركة بتقدمي كل ماه
  .) بعد إجازا من قبل هيئة الغذاء والدواء   Liptonباكورة إنتاجنا من  ورق الزيتون ( 

) وجاري شجرة  ماليني مخسةمليون شجرة زيتون (  ٥ كة اجلوفوتعترب شركة اجلوف أكرب منتج للزيتون العضوي بالشرق األوسط وحتتضن شر
  .كمرحلة أويل )  شجرة (ماليني  تةليصبح أمجايل األشجار املزروعة سم ٢٠١٨زراعة مليون شجرة اية العام احلايل 

كة أكرب مشتل بالشرق األوسط ألنتاج شتال الزيتون للمحافظة علي جودة الزيت وللحد من ظاهرة املعاومه متتلك الشرأوجتنبا للخلط بني أصناف 
  كافة أصناف الزيتون والفاكهة لتأمني حاجة الشركة واملزارعني اليت تتناسب وطبيعة املنطقة .

طن مثار يوميا وخطوط  ١٠٠٠كرب مصنع ألنتاج وعصر وتعبئة الزيت بالشرق األوسط حيث تبلغ الطاقة األنتاجية خلطوط العصرأيل إهذا أضافة 
  طن يوميا . ٥٠افة األحجام التعبئة بك

ستانلس مزودة بوحدات من النتروجني متنع تفاعل إليا خلزانات آستخالص وللمحافظة علي زيت الزيتون بعد عمليات العصر يتم ضخ الزيت بعد اإل
بوحدات من النتروجني للمحافظة علي أيضا مت تزويد خطوط التعبئة ، طن  ٥٠٠٠الزيت مع األكسوجني ونشري إيل أن الطاقة األستيعابية للخزانات 

  جودة املنتج حيت الوصول للمستهلك النهائي .

م الفلترة تنفرد شركة اجلوف بتعبئة الزيت عن طريق الترسيب وليس الفلترة للمحافظة علي خواص املنتج  من الفيتامينات واملعادن كون التعبئة بنظا
  دة للصحة العامة وهذا مامييز زيت زيتون شركة اجلوف عن باقي املنتجني .تفقد املنتج كمية من الفيتامينات واملعادن املفي

  

اجلوف زيت أضاء زيت زيتون 
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رضاء أذواق ورغبات املستهلكني بكافة الشرائح  باألسـواق  إتتميز شركة اجلوف بتلمس كل ماهو جديد يف جمال التسويق واملبيعات كوا تستهدف 
ركة الداخلية  ودول اخلليج حيث دأبت علي طرح أشكال جذابة من عبوات الزيت منها البيضاوي واملارسكا ولسالمة الزيت داخل العبوة تشترط الش

  ذا وتنفرد الشركة بطرح كل ماهو جديد :لضمان سالمة املنتج  داخل العبوة ه  iso22000 &Haccpحصول املوردين علي شهادة 
  . 3وميجا أطرح زيت زيتون بالزعتر والثوم والزجنبيل وقريبا زيت الزيتون  )١
                ضافتها لناتج  املعصرة  بعد  املعاجلةإضافة نواتج  تقليم أشجار الزيتون بعد الفرم وإعبارة عن   ) حطب الزيتون( طرح  منتج جديد  )٢

 ستخدامها مبجال التدفئة والشواء .( اجلفت ) أل

         نتاجنا  إحتياجام  مت  طرح باكورة إنتاج الصابون من زيت الزيتون ونظر لألقبال املتزايد من قبل العمالء لتأمني إبعد جناح جتربة الشركة ب )٣
 .إستحسان منقطع النظري من قبل عمالء الشركةسائل )  وقد القي الصابون ال( شامبو & شاور جيل & زيت لألطفال &   ) Cosmetics (من  

م  ٢٠١٧طن سنويا خالل املوسم احلايل  ١٠٠٠ضايف بطاقة إ إنتاج  للطلب املتزايد علي الزيتون املخلل العضوي تستهدف الشركة تأمني خط اًنظر )٤
 اللوز& اجلزر & خملي & شرائح .  الثوم & حيث تنفرد بطرح زيتون خملل بالزعتر &

الشركة علي ترخيص من هيئة الغذاء والدواء يتضمن موافقتهم  علي  أستخدام ورق الزيتون العضوي لألغراض  الطبية  نظرا حلصول )٥
قامت الشركة بطرح باكورة إنتاجها باألسواق وقد القي أستحسان مجيع عمالء الشركة ومت  طرح منتج جديد عبارة عن  مسحوق ورق 

 الزيتون  معبأ بأكياس .

األيطالية )  بعد التأكد من   Megasa co &األسبانية Borges  pont  co جلوف بتصدير زيت الزيتون العضوي للسوق األوريب ( نفردت شركة اإ )٦
 مطابقة الزيت للمواصفات األوربية .

ملشاركة  الشركة جبميع احملافل واملعارض واملهرجانات اليت تم بالزراعة العضوية بدول اخلليج ومنها معرض ديب الدويل للمنتجات  اًنظر )٧
        ستحسان رواد املعرض ومنها معايل نائب وزير البيئة إالعضوية ومن خالل املعارض مت عمل محالت تذوق للتعريف باملنتج وقد القي املنتج 

حتياجات األسواق األمارتية  من زيت زيتون اجلوف وبالفعل إضرورة تأمني بحيث وجها معاليهم ، ومعايل وزير التجارة ، سلطان اهلاجري  م/
محد أجتياجات السوق الكوييت ( شركة  إ( وكيل الشركة شركة مرموم ديره بديب ) أيضا جاري  العمل علي تأمني  يتاماراإلمت التصدير للسوق 

 ان ) .اهلبد

  

  

 

 التسويق واملبيعات
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  املزايا التنافسية
هو زيادة املبيعات ومن مث تعظيم األرباح ومن أجل حتقيق هذا اهلدف أو زراعي  قتصادي أو جتاريإمما الشك فيه أن اهلدف األساسي ألي منشأة ذات نشاط 

السوقية ويف دارة العليا ومن خالل منسوبيها بوضع اخلطط طويلة وقصرية املدي مستصحبة يف ذلك متغريات عوامل البيئة اخلارجية وأثرها علي التقلبات تقوم اإل
ول العربية مستغلني يف ذلك يل الدإضافة يل كافة القطاعات األستهالكية داخل اململكة ودول اخلليج باإلإيل توصيل منتجاا إالشركة تسعي إدارة هذا السياق 

  .  األرباحتعظيم تعظيم املبيعات ومن مث ستراتيجي للشركة الذي يستهدف ستغالل لتحقيق اهلدف اإلإفضل أالفرص التسويقة 

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

ق داخل اململكة مبا يليب أمناط اسواألا تعتمد علي حسن إختيار املزيج التسويقي املناسب لكل كما أن اإلدارة وحرصا منها علي جناح سياستها البيعية والتسويقية فأ
  .وأذواق املستهلكني 

سوقية وترسيخ الثقة بني منتجات الشركة واملستهلك والتركيز علي األصناف املقبولة تسويقيا لتغطيـة  تلتعزيز موقف الشركة التنافسي يف األسواق وزيادة حصتها ال
  كرب شرحية من املستهلكني .أ

  تقوم اإلدارة وبشكل مستمر ومن خالل منسوبيها بتحقيق األهداف اإلستراتيجية والبيعية للشركة وفق مايلي :ـ

 زيادة منافذ البيع املباشر  لتقليل اإلعتماد علي وكالء البيع بالعمولة .    )١
 تلبية إحتياجات السوق حسب ميول ورغبات املستهلكني . )٢
 أعلي معدل عائد للوحدة .حتقيق  )٣
 التواصل مع العمالء لتقدمي خدمات مابعد البيع . )٤
   Cateringإضافة ايل جمموعات ) تأمني إحتياجات كربى منافذ البيع ( اهلايرب ماركت ) مثل ( العثيم / التميمي ....اخل )٥
 عالن والترويج ملنتجات الشركة .اإلهتمام بعمليات الدعاية واإل )٦
 باإلسواق وتغطية فترات إنقطاع املنتج بالتخزين . التواجد املستمر )٧
 إختيار التوقيت املناسب لطرح إنتاجنا باإلسواق لتحقيق األسعار  املستهدفة. )٨

 
سعرية وإعالمية وتروجيية فعالة واكبت نزول منتجات الشركة اجلديدة  إيل األسواق بعبواا املتميزة اليت حتمل الشعار والثوب هذا وقد مت إتباع سياسة 

وحضـور  اجلديد للشركة مما أكسبها مسعة جيدة  يف  األسواق وبالتايل أحتفظت الشركة بعالقات طيبة ومميزة مع كافة عمالؤها وكان هلا دور بـارز  
  .احمللية والدولية  كافة احملافل واملعارض متميز يف
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 علي شهادة   حصلت الشركةISO22000    &HACCB  . اليت تتضمن مطابقة الشركة للمعاير الدولية املتخصصة بسالمة الغذاء 
 . الشركة عضو اجلمعية السعودية للزراعة العضوية 
  شهادات عضوية من أكرب الشركات املتخصصة مبجال الزراعة العضوية  (  عليحصلت الشركةBCS & COAE  (. 
 نتاجها  من زيت الزيتون للمواصفات القياسية السعودية  إعلي شهادة تتضمن مطابقة  حصلت الشركة )SASO ( . 

 
  

  

  
ة شاركت الشركة يف الكثري من املعارض داخل وخارج اململكة بغرض التعريف مبنتجات الشركة وفتح قنوات جديدة للتصريف لزيادة احلصة السوقي

 اعيـة للشركة ولتعزيز موقفها التنافسي ولتلمس مالمح التطور اليت شهدا الشركة خالل اآلونة األخرية األمر الذي جعلها مبصاف الشـركات الزر 
ذا السياق الرائدة حيث باتت شركة اجلوف قادرة علي إنتاج منتجات متلك عناصر ومقومات املنافسة ليس حمليا وال إقليميا بل ختطتها للعاملية ويف ه

  عالية .ن دل ذلك إمنا يدل علي متيزنا دون غرينا بإنتاج منتجات ذات جودة إو  Organicتصدير زيت زيتون ألسبانيا  وسويسرا لالشركة ختطط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الشهادات اليت حصلت عليها الشركة

 املعــارض
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  كالتايل الشركة داخل اململكة  بيعتتمثل منافذ 

  ) ٣٠٤/  ٣٠٠حتويلة  ٠١٤٦٤٦٦٦٦٤رقم  ليفون /ت –( بسيطا :   املقر الرئيسي للشركة

  ) ٠١٤٦٤٦٠٠٤٩/ فاكس رقم  (:                   

  )٠١١٤٣٨٨٠٦١رقم / فاكس  - ٠١١٤٣٨٩٠٤١رقم /  ليفونت -املنطقة الوسطي ( الرياض 

  )٠١٣٨١٧٨١٢٠/ تلفاكس رقم  -املنطقة الشرقية ( الدمام 

  )٠١٢٦٩٣٧٨٣٠/رقم  تلفاكس -( جدة   املنطقة الغربية 

  ) ٠١٤٦٢٤٥٨٨٨ / تلفاكس رقم -املنطقة الشمالية ( منفذ سكاكا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 منافذ البيع
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الشـركة   عمليـات  إدارة بـذلك  وضـمن  دون أي مشـاكل تـذكر ،   م٢٠١٧ العـام  خـالل  واجباته أداء اجلوف شركة إدارة جملس واصل
 التوجـه  قيـادة  يف حموريـاً  دوراً  اإلدارة جملـس  ألداء كـان   شـركة اجلـوف ولقـد    تتبناهـا  الـيت  الشركات حوكمة أساليب أفضل وفق

 واألنظمـة  القـوانني  بأحـدث  إلتزامهـا  الشـركة  تالراسخ ، كما واصـل  النمو خطى ودعم اإلستثمارية اخلطط ووضع اإلستراتيجي للشركة
  .السعودية  العربية اململكة يف العامة املسامهة يف الشركات املطبقة

  

  ) مامت تطبيقه من أحكام هذه الالئحة واألحكام الىت مل تطبق وأسباب ذلك : ١( 
  

الصادرة عن جملس السوق املالية ومت إعتماد الئحة خاصة  تعمل الشركة على وضع األسس واإلجراءات الكفيلة للتوافق مع بنود حوكمة الشركة
ئحة كليا حلوكمة الشركة إسترشادا بالئحة حوكمة الشركات باململكة العربية السعودية ، وتطبق الشركة من الناحية العملية غالبية ما جاء يف الال

نظمة واللوائح النظامية ذات العالقة إىل جانب تطبيقها للمعايري احملاسبية وجزئيا من خالل منظومة النظام األساسى واللوائح واإلجراءات الداخلية واأل
ير ذلك الدولية املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية وتعمل الشركة على إستكمال السياسات واإلجراءات املنظمة للتطبيق وتعمل على تطو

  مت تطبيقها . بصفة مستمرة وأن كافه البنود املتعلقة باجلمعية العامة

  

  
  

  

 حوكمة الشركة
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  ) أمساء أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذيه ووظائفهم ومؤهالم وخربام : ٢( 
  

  اخلربات  املؤهالت  الوظيفة  عضوية اللجان  األمســـاء  م

  صاحب السمو امللكي  ١
رئيس جملس   -  األمري/ عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز

  عام إدارة أعمال ٣٦  إدارة أعمال بكالوريوس  اإلدارة

جلنة الترشيحات واملكافآت   أ / عبد العزيز بن حممد احلسني  ٢
  اللجنة التنفيذية -

العضو املنتدب 
  عام إدارة أعمال ٢٦  عامة بكالوريوس إدارة   واملدير العام

  عام إدارة أعمال ٣٥  بكالوريوس جغرافيا  عضو جملس إدارة  اللجنة التنفيذية  أ / عبد الرمحن بن عبد العزيز اليمين  ٣
  عام إدارة أعمال ٣٨  دكتوراه هندسة نوويه  عضو جملس إدارة  اللجنة التنفيذية  د/ رشيد بن راشد عوين  ٤

سنوات إدارة الوكاالت  ١٠  ماجستري التجارة الدولية  عضو جملس إدارة  اللجنة التنفيذية  أ / عبد الرمحن بن سعيد اليمين  ٥
  التجارية

  عام إدارة أعمال ٣٥  ماجستري جغرافيا  عضو جملس إدارة  جلنة الترشيحات واملكافآت  مزروع عبد اهللا محد املزروع  ٦
  سنوات إدارة ١٠  ماجستري إدارة وريادة  عضو جملس إدارة  جلنة الترشيحات واملكافآت  حممد عبد اهللا إبراهيم البواردي  ٧
  عام إدارة أعمال ١٩  بكالوريوس شريعة وقانون  عضو جملس إدارة  جلنة املراجعة  أ / عمر رياض حممد احلميدان  ٨
  اإلدارة املالية ٢٥  بكالوريوس جتارة  عضو جملس إدارة  جلنة املراجعة  أ / ياسر حيىي عبد احلميد عبد ربه  ٩
   

  اململكة اليت يكون عضو جملس إدارة الشركة عضو يف جمالس إدارا :وخارج ) أمساء الشركات داخل  ٣( 
  
  

  العضوية يف جمالس الشركات املسامهة األخرى  الوظيفـة  اإلســــــم  م

١  
  صاحب السمو امللكي

  األمري/ عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز
  

  رئيس الس
  

  أمسنت املدينة   - شركة أمسنت ينبع

  دـال يوج  العضو املنتدب  أ / عبد العزيز بن حممد احلسني  ٢
  الكيميائيه السعودية  عضواً  العزيز اليمينأ / عبد الرمحن بن عبد   ٣
  إحتاد مصانع األسالك ( أسالك )  عضواً  د/ رشيد بن راشد عوين  ٤
  الكيميائيه السعودية  عضواً  أ / عبد الرمحن بن سعيد اليمين  ٥
دـال يوج  عضواً  مزروع عبد اهللا محد املزروع  ٦  
دـال يوج  عضواً  حممد عبد اهللا إبراهيم البواردي  ٧  

زجاج –جمموعة فتيحي   عضواً  أ / عمر رياض حممد احلميدان  ٨  

دـال يوج  عضواً  أ / ياسر حيىي عبد احلميد عبد ربه  ٩  
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١٦ 

  مستقل ) : -غري تنفيذي  -) تكوين جملس اإلدارة وتصنيف أعضائه علي النحو األيت عضو جملس إدارة ( تنفيذي  ٤(  
  

  
  م

  

  اإلســـــــــــــم
  

  الوظــــيفه

  العضويه صفة

عضو جملس 
  إدارة تنفيذي

عضو جملس إدارة 
  غري تنفيذي

عضو جملس  
  إدارة مستقل

  √      رئيس الس  صاحب السمو امللكي األمري/ عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز  ١

      √  العضو املنتدب  أ / عبد العزيز بن حممد احلسني  ٢

 √     عضو جملس إدارة  د/ رشيد بن راشد عوين  ٣

 √     عضو جملس إدارة  مزروع عبد اهللا محد املزروع  ٤

 √ √    عضو جملس إدارة  أ / عمر رياض حممد احلميدان  ٥

  √    عضو جملس إدارة  أ / ياسر حييي عبد احلميد عبد ربه  ٦

 √     عضو جملس إدارة  أ / عبد الرمحن بن عبد العزيز اليمين  ٧

 √     إدارةعضو جملس   أ / عبد الرمحن بن سعيد اليمين  ٨

 √     عضو جملس إدارة  مد عبد اهللا إبراهيم البوارديحم  ٩

  
علماً مبقترحات املسامهني وملحوظام حيال  –وخباصه غري التنفيذيني  –) اإلجراءات اليت إختذها جملس اإلدارة إلحاطة أعضائه  ٥( 

  الشركة وأدائها :
  ) لس واللجانلس وجلانه من اإلطالع علي حماضر إجتماع اجلنة الترشيحات واملكافآت  –جلنة املراجعة عن طريق متكني أعضاء ا– 

) ومناقشة مقترحات املسامهني احلاضرين يف اجلمعية العمومية وتدوين إستفسارام  يف حماضر اإلجتماع ومناقشتها مع  اللجنة التنفيذية
ا إن كان فيها فائده للشركة والعمل علي تالفيها إن كانت مالحظات علي أداء الشركة لس أعضاء ا والعمل. 
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١٧ 

  ) وصف خمتصر إلختصاصات جلان جملس اإلدارة الرئيسية ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد إجتماعاا :٦( 
  ( أ ) اللجنة التنفيذية : 

 اإلستجابة على القدرة وتوفري إجتماعاته بني فيما الس تواجد لتوفري اإلدارة جملس بواسطة تعيينها يتم بالشركة التنفيذية اللجنة -
 يتعلق فيما وفعالية  وخاصة بكفاءة اإلشرافية أداء مهامه يف الس مبساعدة القيام إىل باإلضافة ، الطارئة احلاالت يف السريعة
 األرباح توزيعات بسياسة اخلاصة التوصيات ووضع ، هلا والتشغيلية املالية واألولويات للشركة اإلستراتيجية األهداف بتحديد

      . التشغيلية الشركة لعمليات األجل طويلة اإلنتاجية بتقييم قيامها إىل باإلضافة
كما تقوم اللجنة التنفيذية بتقدمي التوصيات إيل جملس اإلدارة حول خمتلف املوضوعات ذات الصلة بإعداد وتنفيذ إستراتيجية  -

 الشركة ويفوض الس اللجنة لتصريف بعض مهامه مثل سياسات اإلستثمار وإعتماد تعيينات القيادات العليا 
مدة عضوية اللجنه ثالث سنوات بالتزامن مع مدة عضوية جملس اإلدارة ، ويتقاضى أعضاء اللجنة بدل حضور جلسات     -

 .ريال ) عن كل جلسه لكل عضو  ٣٠٠٠(
 وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور إجتماعاا خالل العام . -

 

 إسم العضــــــو  م
 

صفة 
 العضويه

  تاريخ اإلجتماع
نسبة 
  ٢/١٢  ٢٩/١٠  ١٠/١٠  ٢٥/٠٩  ١٧/٠٦  ٢٩/٠٣  ٢٠/٠٣  ٦/٠٣ احلضور

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

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

  %١٠٠ √ √ √ √ √ √ √ √  عضواً  عبد الرمحن بن سعيد اليمين  ٣

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

  جلميع األعضاء . ١٠٠بنسبة حضور  ات) إجتماع ٨م عدد ( ٢٠١٧عقدت اللجنة التنفيذية خالل العام %  
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١٨ 

 ( ب ) جلنة املراجعة :

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

 اليت تؤثر على عملية إعداد التقارير املالية وفهم مدى تأثريها على صحة تلك التقارير .
كما تقوم جلنة املراجعة باإلشراف على املراجعة الداخلية بالشركة ودراسة التقارير املالية الدورية وتقارير املراجعة الداخلية  -

واخلارجية ومدى كفاءا ، كما تقوم بالتحقق من كفاءة نظم الرقابة ، وتقوم مبتابعة أعمال احملاسبني القانونيني ، مدة عضوية 
ريال )  ٣٠٠٠بالتزامن مع مدة عضوية جملس اإلدارة ، ويتقاضى أعضاء اللجنة بدل حضور جلسات (اللجنه ثالث سنوات 

 .ثالث آالف ريال عن كل جلسه لكل عضو 
 وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور إجتماعاا خالل العام . -

 

  إسم العضــــو  التاريخ  م
  عبد العزيز بن حممد احلسني *  عمر رياض احلميدان  عبد ربه ياسر حيىي عبد احلميد  ناصر عبد اهللا العويف *

 √ √ √ √  م١٦/٠١/٢٠١٧  ١

 √ √ √ √  م٠٩/٠٢/٢٠١٧  ٢

 √ √ √ √  م١٤/٠٢/٢٠١٧  ٣

 √ √ √ √  م٠٥/٠٣/٢٠١٧  ٤

 √ √ √ √  م١٤/٠٣/٢٠١٧  ٥

 √ √ √ √  م٠٢/٠٥/٢٠١٧  ٦

 √ √ √ √  م٣٠/٠٧/٢٠١٧  ٧

 √ √ √ √  م٣٠/١٠/٢٠١٧  ٨

 √ √ √ √  م١٧/١٢/٢٠١٧  ٩
  

  

  % جلميع األعضاء . ١٠٠نسبة حضور ) إجتماعات ب ٩م عدد ( ٢٠١٧عقدت جلنة املراجعه خالل العام  )١
إجتماعات لتقدمي البيانات الالزمه ألعضاء  ٩حضور لعضو جملس اإلدارة االستاذ / عبد العزيز بن سليمان احلسني ، ضمن جلنة املراجعه ، عدد  )٢

 جلنة املراجعه وملناقشة القوائم املاليه املدققه واألوليه ، بصفته العضو املنتدب واملدير العام . 
  رئيس جلنة املراجعه ، عضو خارجي . - أ / ناصر بن عبد اهللا صاحل العويف  )٣
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١٩ 

  ( ج ) جلنة الترشيحات واملكافآت :

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

بأعضاء جملس اإلدارة واملديرين املميزين وبالتايل فهي تساعد الشركة يف حتقيق أهدافها والنمو االقتصادي هلا ، وضع معايري لتحديد 
مهني عن أي متغريات قد تؤدي إىل فقد العضو الستقالليته ، والتأكد من استقاللية عضو جملس اإلدارة  ، ووضع آلية مناسبة ألعالم املسا

 عدم وجود أي تعارض مصاحل إذا كان العضو يشغل عضوية جملس إدارة شركة أخرى .
ملعتمدة كما تقوم جلنة الترشيحات واملكافآت باملراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة وفقاً للسياسات واملعايري ا -

ومراجعة هيكل جملس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات والتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني وعدم تعارض 
مصاحل العضو إذا كان يشغل عضوية جمالس أخرى مدة عضوية اللجنه ثالث سنوات بالتزامن مع مدة عضوية جملس اإلدارة ، ويتقاضى 

 .ريال) ثالث آالف ريال عن كل جلسه لكل عضو  ٣٠٠٠حضور جلسات ( أعضاء اللجنة بدل
 وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور إجتماعاا خالل العام .  -

  
 
١(   

  

  م
  

  إسم العضــــــو
  

  صفة العضويه
    تاريخ اإلجتماع

  ١٨/١٠  ٢٢/٠٣  ٠١/٠٣  ٠٩/٠٢  نسبة احلضور
  %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  اتإجتماع ) ٤( م عدد ٢٠١٧عقدت جلنة الترشيحات واملكافأت خالل العام % 
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٢٠ 

  م : ٢٠١٧) تفاصيل املكافأت املدفوعه لس اإلدارة واإلدارة التنفيذيه خالل العام  ٨( 
  ( أ ) مكافآت أعضاء جملس اإلدارة : 

  
  
  

  : ( ب ) مكافآت كبار التنفيذيني
  

  وتعويضات مكافآت أعلى تلقوا ممن الشركة يف التنفيذيني كبار

  اإلمجــــاىل  املكافآت الدورية واخلطط التحفيزية  رواتب وأجور وبدالت وماىف حكمها  البيــــان

 ريال ٣,٦٨٧,٥٢٣ ريال ١,١٧٠,٦٧١ ريال ٢,٥١٦,٨٥٢  اإلمجــاىل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

بدل 
حضور 
جلسات 
المجالس

مجموع 
بدل 

حضور 
جلسات 
اللجان

مزایا 
عینیة

مكافأة 
األعمال 
الفنیة 

واإلداریة

مكافأة رئیس 
المجلس 
والعضو 
المنتدب 

وأمین السر

نسبة من المجموع
األرباح

مكافأت دوریة

خطط  
تحفیزیة 
قصیرة 
األجل

خطط  
تحفیزیة 
طویلة  
األجل

األسھم 
الممنوحة

مكافأة نھایة المجموع
الخدمة

المجموع 
الكلي 

بدل 
المصروفات

األعضاء المستقلین

صاحب السمو الملكي األمیر/ 
عبد العزیز بن مشعل بن عبد 

12,00012,000200,000200,000212,000

12,00024,00036,000200,000200,000236,000د/ رشید بن راشد عوین

12,00024,00036,000200,000200,000236,000عبدالرحمن بن سعید الیمني

12,00024,00036,000200,000200,000236,000عبدالرحمن بن عبدالعزیز الیمنى

12,00015,00027,000200,000200,000227,000مزروع عبد اهللا حمد المزروع

12,00015,00027,000200,000200,000227,000محمد عبد اهللا إبراھیم البواردي

72,000102,000174,0001,200,0001,200,0001,374,000المجموع

األعضاء غیر التنفیذین 

12,00033,00045,000136,438136,438181,438 عمر ریاض محمد الحمیدان

12,00033,00045,000122,192122,192167,192یاسر یحیي عبد الحمید عبد ربھ

0077,80877,80877,808 محمد بن عبد اهللا الرقیب

0063,56263,56263,562سلیمان إبراھیم سلیمان الرمیح

24,00066,00090,000400,000400,000490,000المحموع

األعضاء التنفیذین 

12,00072,00084,000200,000200,000284,000عبدالعزیز  بن محمد الحسین

12,00072,00084,0000200,000200,0000284,000المجموع 
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  :( ج ) مكافآت أعضاء اللجان  

 
 اموع بدل حضور اجللسات ) عدا بدل حضور اجللسات املكافآت الثابتة (

 أعضاء اللجنة التنفيذية

ريال  ٢٤,٠٠٠  بن عوينرشيد بن راشد سعد  - ١ ريال  ٢٤,٠٠٠   

 عبد العزيز بن حممد سليمان احلسني - ٢
 

ريال  ٢٤,٠٠٠ ريال  ٢٤,٠٠٠   
 عبد الرمحن بن عبد العزيز اليمين - ٣

 
ريال  ٢٤,٠٠٠ ريال  ٢٤,٠٠٠   

 عبد الرمحن بن سعيد عبد الرمحن اليمين - ٤
 

ريال  ٢٤,٠٠٠ ريال  ٢٤,٠٠٠   
 اموع

 
ريال  ٩٦,٠٠٠ ريال  ٩٦,٠٠٠   

  أعضاء جلنة  الترشيحات املكافآت
 مزروع بن عبداهللا محد املزروع - ١

 
ريال  ١٥,٠٠٠ ريال  ١٥,٠٠٠   

 عبد العزيز بن حممد سليمان احلسني - ٢
 

ريال  ١٥,٠٠٠ ريال  ١٥,٠٠٠   
 حممد بن عبداهللا إبراهيم البواردي - ٣

 
ريال  ١٥,٠٠٠ ريال  ١٥,٠٠٠   

 اموع
 

ريال  ٤٥,٠٠٠ ريال  ٤٥,٠٠٠   
 أعضاء جلنة املراجعة

ريال  ١٥٠,٠٠٠  * ناصر عبد اهللا العويف - ١ ريال  ٢٧,٠٠٠  ريال  ١٧٧,٠٠٠   

 عمر رياض حممد احلميدان - ٢
 

ريال  ٢٧,٠٠٠ ريال  ٢٧,٠٠٠   
 ياسر حيىي عبد احلميد عبد ربه - ٣

 
ريال  ٢٧,٠٠٠ ريال  ٢٧,٠٠٠   

ريال  ١٥٠,٠٠٠ اموع ريال  ٨١,٠٠٠  ريال  ٢٣١,٠٠٠   
 

 . األستاذ ناصر عبد اهللا العويف عضو خارجي بلجنة املراجعة  

         ةي جهة إشرافيه أو تنظيميأ) أي عقوبة أو جزاء أو تدبري إحترازي أو قيد إحتياطي مفروض علي الشركة من اهليئة أو من  ٩(  
  هلها وسبل عالجها وتفادي وقوعها يف املستقبل :  ةمع بيان أسباب املخالفة واجلهه املوقع ةأو قضائي

  

 .ال يوجد وهللا احلمد  -
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) نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة إضافة إيل رأي جلنة املراجعة يف مدي كفاءة نظام الرقابة  ١٠( 
  الداخلية يف الشركة .

 قبل جلنة املراجعة تقوم إدارة املراجعة الداخلية برفع تقارير دورية إىل جلنة املراجعة عن عمليات املراجعة  وفقاً خلطة املراجعة املعتمدة من
ر العمل التشغلية واإلدارية واملالية الىت تقوم ا بصفة مستمرة للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية ىف محاية أصول الشركة وتقييم خماط

اء إضافة ملتابعتها لتنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الىت مت تسجيلها وتقدم تقارير متابعة اهلدف منها وقياس مدى كفاءة األد
 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 يعدعلى  فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلي ، أخذا يف االعتبار طبيعة أى نظام رقابة داخلية ، فإن ا

أسس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية تسمح بإعداد قوائم مالية سليمة وصحيحه طبقا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها باململكة والذى يؤكده 
  -دم وجود حاالت غش أو أخطاء جوهرية بالتقارير املالية وذلك عن طريق  اإلجراءات املتبعة :ع

 املطابقة العينية لألصول واملوجودات مع السجالت . -١
 احملافظة على األصول . -٢
 التحقق من اإلستخدام األمثل للموارد . -٣
 التأكد من اإلجراءات احملاسبية . -٤
 ية التأكد من دقة البيانات احملاسب -٥
 االلتزام بلوائح وأنظمة العمل بالشركة . -٦

    -إجراءات التحقق من فعالية الرقابة :
 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
 . األصول الثابتة  وجرد املخزون التحقق من عمليات جرد -٤
 .التحقق من أرصدة العمالء واملوردين  -٥
 فحص القوائم املالية . -٦
 التحقق من تنفيذ القرارات اإلدارية املنظمة للعمل . -٧
 مراجعة اللوائح واألنطمة اخلاصة بالشركة بناءاً على طلب الس واإلدارة التنفيذية . -٨
  -نتائج املراجعه الداخليه :

  م عدم وجود أي مالحظات جوهريه تؤثر علي أنشطة الشركة .٢٠١٧أظهرت نتائج املراجعه الداخليه اليت متت خالل العام قد 
  ال خيلو أى قطاع إقتصادى من خماطر حمتملة كما هو احلال يف كافة العمليات اإلنتاجية والتجارية فان املخاطر قائمة يف مجيع األوقات

نشاط اإلنتاج الزراعي من ظروف مناخية ، هذا باإلضافة إىل ما ميكن أن يطرأ من تغيريات جوهرية على  وتتمثل فيما ميكن أن يواجه
أسعار بيع املنتجات ومدخالت اإلنتاج، باالضافه للمخاطر الىت تتعلق بالدخول ىف أسواق جديدة ضمن إستراجتيات الشركة التوسعية 

 كة واستثمارا التوسعية املتنوعه ىف جماالا الزراعية والصناعية.وغريها من املخاطر الىت تفرضها طبيعه عمل الشر
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  ) تفاصيل املسامهة اإلجتماعية للشركة :   ١٣( 
  

لني ىف هذا السياق لشركة اجلوف الزراعية واجبات جمتمعية والتزاماً منها باملسئولية اإلجتماعية وتعظيما لقيمة مسامهيها مراعاة ملصاحل املوظفني والعام
  -التالية :تنشط الشركة يف جماالت املسئولية اإلجتماعية 

 ( أ ) البيئة والصحة واألمن والسالمة : 
 ا بأداء يفوق تلتزم اجلوف يف مشروعها لتحقيق أعلي مستويات األداء يف جماالت البيئة والصحة واألمن والسالمة متمثلة يف إجناز عمليا

اة مستوى اإللتزام املنشود وترسيخ هذا التوجه لدى مجيع العاملني بالشركة واملتعاملني معها كما تسعى الشركة يف مجيع عملياا إىل مضاه
 ن منوذجا للغلتزام واحملافظة على البيئة والصحة والسالمة واألمن .أفضل املستويات وأن تكو

  ويعترب أداء الشركة يف جماالت البيئة والصحة واألمن والسالمة من أعلى املستويات املعروفة بني الشركات العاملية حيث حصلت الشركة
ن أهدافها املستقبلية ، وقد حتقق هذا األداء املتميز بإلتزام على العديد من الشهادات اليت تؤكد ذلك وتواصل حتسني هذا األداء ووضعه ضم

كة للوصول مجيع القيادات التنفيذية ىف الشركة بالدعم واملساندة الغري حمدود ىف مجيع ااالت التقنية والتدريبية والتعليمية لدعم مسرية الشر
 إىل الريادة  العاملية . 

 اخلية بالتحقق من تبىن و تطبيق الشركة ألفضل األنظمة العاملية يف الضبط واإللتزام حلماية مصاحل تساهم اإلدارة القانونية واملراجعة الد
الشركة ومسامهيها أال وهو نظام حوكمة الشركات ، ودعم حتقيق رؤية الشركة الن تصبح الشركة الرائدة واملفضلة على مستوى العامل يف 

 اإلنتاج والتصنيع الزراعي . 
  ( ب ) بيئة العمل :   

 . مراعاة مصاحل املوظفني وتعدد الثقافات الناتج عن إختالف جنسيات املوظفني وتوفري الرعاية وإحتياطيات األمن والسالمة 
 . حتسني األوضاع املعيشية للموظفني من خالل اإللتزام بسياسة منح احلوافز ومكافآت اإلنتاج 
  والسكن املناسب للموظفني وعوائلهم وتوفري وسائل االنتقال املناسبة هلم . توفري اخلدمات اإلجتماعية والثقافية 
 . مم وثقافااإلهتمام باألنشطه الثقافيه والرياضيه والدينيه لكافة موظفى ومنسوىب الشركة مبختلف جنسيا 
 . عمل مسابقات رياضيه ودينيه وثقافيه جلميع اجلنسيات 
  دورية .عمل رحالت لألماكن املقدسه بصفه 
 . إنشاء جمتمع عمراين متجانس خمتلف اجلنسيات والثقافات داخل مشروع الشركة 

 ( ج ) األسواق والعمالء :  
 . اإلهتمام باملستهلك ىف املقام األول وتقدمي كافه التسهيالت لتوصيل منتجات الشركة ألبعد مكان ىف اململكه 
 الستثمارات الزراعية والتجارية للشركة .مراعاة مصاحل العمالء واملستهلكني يف إختيار نوع ا 
  إدارة اجلودة و تطوير املنتجات كل اجلهود لتقدمي أفضل املنتجات دوماً لضمان أرقى  رستكو نا تستثمارإإن إلتزامنا باجلودة هو أساس

 ٠التفوق معايري 
 ملصانع وا   البنية التحتية املميزة اليت تتضمن املزارع مزيج منكما يشمل التطور  ن تطورنا هو نتيجة لسعينا الدائم حنو األفضل واألجود وإ

 . و شبكات التوزيع ذات املقاييس العاملية 
  نسعي لتحقيق التوازن املطلوب بني العرض والطلب السوقي واحملافظة على األسعار يف مستويات جتعل احلصول على املنتجات الغذائية

 الدخل . متاحاً لكافة فئات اتمع مع إختالف مستويات
  اإللتزام بتطبيق أنظمة اجلودة لنقاط ومراحل اإلنتاج املختلفة مبا يضمن ويؤكد حصول املستهلكني على منتجات ذات جودة عالية وأسعار

 تنافسية . 
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٢٤ 

 ( د ) املسامهة اتمعية : 
 لة غذاء منطقه اجلوف بل متتد للمملكة كما نظراً ملا تتميز به شركة اجلوف من التنوع يف إنتاج احملاصيل املختلفه تعترب شركة اجلوف س

 تقوم الشركة بتوريد حصة كبرية لدى صوامع الدولة من حمصول القمح . 
  تسعى الشركة بشكل متواصل لسعوده العديد من الوظائف عن طريق إستقطاب الكوادر الوطنية وتأهيل وتدريب السعوديني حديثي

بعض الوظائف القيادية يف مجيع جماالت العمل وذلك إلعداد صف مساند من القادة  التخرج وحتفيزهم باالضافه إىل تدريب وسعوده
 ليحملوا على عاتقهم مسئولية تطوير وإدارة أعمال الشركة .

 تمع ومشاركة الشركةمشاركة الشركة الفعالة ورعايتها املاسية ملهرجان اجلوف للزيتون مسامهة منها يف زيادة األنشطة التفاعلية يف ا 
نتجاا يف املهرجان عن طريق جناحها اخلاص و حرص الشركة على بيع منتجاا بأسعار تنافسية لزوار املهرجان وعلى هامش  فعاليات مب

 . املهرجان  يتم تنظيم  حماضرات للعديد من اخلرباء واملختصني واملهتمني بالزيتون ، حتت عنوان الفوائد الصحية والعالجية لزيت الزيتون
 ة الفعالة يف دعم برامج التدريب للشباب السعودي املقبل على العمل لتأهيلهم للدخول إيل املنافسة يف إجياد فرص عمل مناسبة املسامه

 حسب مؤهالم العلمية . 
  

  م وأمساء أعضاء جملس اإلدارة احلاضرين :٢٠١٧) بيان بتواريخ اجلمعيات العامة للمسامهني املنعقدة خالل العام  ١٤( 

   -م وحضر أعضاء جملس اإلدارة التايل أمسائهم :١٧/١٢/٢٠١٧( أ ) اجلمعية العامة العادية الثالثون إنعقدت بتاريخ 

 عبد العزيز بن حممد احلسني . )١

 ياسر حييي عبد احلميد عبد ربه . )٢

 عمر رياض حممد احلميدان . )٣

   - م وحضور أعضاء جملس اإلدارة التايل أمسائهم :٢٠/٠٤/٢٠١٧( ب ) اجلمعية العامة الغري عادية رقم مثانية بتاريخ 

 عبد العزيز بن حممد احلسني . )١

 ياسر حييي عبد احلميد عبد ربه . )٢

 عمر رياض حممد احلميدان . )٣
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   النتائج : يفوصف ألنشطة الشركة الرئيسية وإسهامها )  ١٥( 

يعترب مشروع الشركة من أفضل املناطق و، والتصنيعي وتسويقها  الزراعياإلنتاج  نشاطها يف جمالشركة اجلوف للتنمية الزراعية تكثف         
نتاجية بكافة احملاصيل وبعد مرور فترة قصرية إباململكة من حيث خمزوا من املياه اجلوفية وخصوبة تربتها األمر الذي مكنها من حتقيق أعلي متوسط 

الوصول إيل جمال التسويق واملبيعات  يفشركة اجلوف  إتبعت، وحد أهم الشركات الزراعية والرائدة يف جمال األمن الغذائي أعلي تأسيسها أصبحت 
املقام األول وذلك من  يفه لكطاعات اإلستهالكيه داخل املمإىل كافة الق تسعى الشركة إىل توصيل منتجاا  ودائماً ماالتميز يف الكفاءات العالية 
وسد اإلحتياج ومن تنتجها الشركة  اليت الغذائيةاملواطن من املواد  الوصول إيل إحتياجاتبغرض  اململكةكافة أحناء  يفخالل منافذ البيع املنتشرة 

الرئيسية  األنشطة ألهموصف  يليلتعود بالنفع على املساهم ، وفيما  األرباحتعظيم املبيعات ومن مث تعظيم خالل ذلك نسعي لتحقيق اهلدف يف 
   -للشركة :

  الزيتــون

اجات يعد قطاع الزيتون من أهم القطاعات بالشركة وأحد أهم أعمدا الرئيسيه وقد ضخت الشركة يف هذا اال إسثمارات كبرية بعد دراسة إحتي
زيتون شركة اجلوف أفضل زيت علي مستوي الشرق األوسط بل والعامل طبقا لنتائج مشاركتنا السوق وحجم الطلب وهللا احلمد يعترب زيت 

  . ) New York Olive oil international competitionباملسابقات العاملية بإيطاليا وأمريكا واسبانيا (

للزيتون العضوي بالشرق األوسط ولسد الفجوة بني ونظرا لتزايد الطلب وكون حجم اإلنتاج اليغطي حاجة السوق بالرغم من أننا أكرب منتج 
ادة  (العرض والطلب ) جاري التوسع بزراعة الزيتون  املكثف والتقليدي ( ثنائي الغرض ) وقد مت إختيار أصناف جديدة حصريه للشركة تتميز بزي

   .اإلنتاجية & اجلودة  األمر الذي مييزنا عن غرينا بأنتاج زيت عايل اجلودة 

وقد مت احلصول علي الشهادات من أكرب املراكز املتخصصة باإلشراف علي الزراعات  ORGANIC %100يز زيت الشركة بأنه عضوي هذا ويتم
  ـ  األملانية فضال إيل أن الشركة  : ) TAWTHIQ ) & ( BCS (العضوية 

  .  GUINESS BOOKط وجاري التسجيل أكرب منتج للزيتون العضوي بالشرق األوسو)  عضو باجلمعية السعودية للزراعة العضوية ١

  اليت تتضمن مطابقتنا للمعايري العاملية لسالمة الغذاء .   ISO22000 &HACCP) حاصلة علي شهادة  ٣

  طن مثار  يوميا ومتتلك الشركة  أكرب خطوط إنتاج بالشرق األوسط .  ١٠٠٠) متتلك خطوط أنتاج بطاقة إستعابية متثل ٤

  طن يوميا . ٥٠بطاقة إنتاجية قدرها ) خطوط تعبئة وتغليف ٥

  القمـح  

مت التوجه ثل ولتنويع مصادر الدخل إليقاف القمح من قبل الصوامع أجتهت الشركة إلجياد بدائل لإلستغالل للمساحات املزروعة اإلستغالل األم اًنظر
أصناف خاصة إلغراض التصنيع جدير بالذكر أن األصناف أعاله إحتياجاا املائية أقل فضال عن فترة  Classic & Durumإلنتاج حبوب قمح 

ن قبل الزراعة أقل من باقي األصناف األمر الذي ساعد يف ترشيد إستهالك املياه & ختفيض  تكلفة اإلنتاج وذلك خالل الفتره املسموح ا فقط م
  اجلهات السياديه باململكة .
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  البصـل

علي  تستهدف الشركة التوسع بزراعة  البصل كونه من احملاصيل ذات األنتاجية األعلي ومن مث إخنفاض تكلفة األنتاج وجنحت الشركة يف التركيز 
ويوجد طلب كبري  حققت الشركة جناحات كبرية بزراعة البصل بنوعيه(  األمحر & األبيض )واألصناف اجليدة من الناحية اإلنتاجية والتسويقية 

)  ويتميز  من اجلوف ايل اجلوفنتاج الشركة من البصل جلودته العالية فضال علي أنه يطرح لألسواق طازجا دون ختزين حتت شعار الشركة ( إعلي 
  بصل الشركة بإخنفاض نسبة الرطوبة مما يساعد علي حتمل فترة ختزين .

  البطـاطس

سواق ملالئمة الظروف اجلوية ويتم تغطية إحتياجات األ اًعروات ( الربيعية & الصيفية & اخلريفية) نظر ٣تنفرد الشركة بإنتاج البطاطس علي مدار  
ولتحقيق أعلي )  French fries  &Chips  &Table( احمللية واملصانع من البطاطس الطازجة بدون ختزين وتتميز الشركة بالتنوع بإنتاجها من البطاطس 

نتاجها بالعروة الصيفية حيث تنفرد الشركة بزراعة العروة الصيفية لعدم مالئمة زراعتها بأي إمن  %60م/ سعر للوحدة تستهدف الشركة زراعة 
الغرض جتنبا ملخاطر منطقة بإستثناء اجلوف األمر الذي مكنها من حتقيق األسعار املستهدفة مقرونا باألنتاجية وجاري زراعة أصناف جديدة  ثنائية 

رتفاع األسعار أو التصنيع يف حالة إخنفاض أسعار إيتم طرحها باألسوق حال  Sagita( مائدة  & تصنيعي ) مثل الصنف  إخنفاض أسعار السوق
  .السوق 

  البيوت احملميه

مشروع الزراعة بعد جناح جتربة زراعة اخلضار بالبيوت احملمية ولزيادة الطلب وألستمرار تدفق اخلضار لألسواق عل مدار العام سيتم البدء بإنشاء  
Hydroponics  للتوسع بزراعة كافة أنواع اخلضار والورقيات والفاكهةStrawberries  اجلوف  سم وشعار شركةإيل أن اخلضار يطرح معنون بإونشري

وقد إستحوزت الشركة علي شرحية كبرية من املستهلكني لثقتهم جبودة املنتجات املطروحة من قبل الشركة )  من اجلوف ايل اجلوف(  حتت شعار
  .جدير بالذكر أنه يتم فحص إي من منتجات الشركة خمربيا قبل طرحها باألسواق للتأكد من سالمتها للمعايري السالمة العاملية 

  الربسيم

م جاري العمل علي تقييم البدائل املطروحة مع ٢٠١٨متشيا مع السياسة الزراعية اليت تتضمن إيقاف زراعة األعالف إعتبارا من اية موسم 
  األستغالل األمثل للموارد املتاحة لتحقيق اهلدف األستراتيجي للشركة والذي يضمن حتقيق أمال وتطلعات املسامهني . 

 عسل النـحل

ستهلكني علي منتج العسل الطبيعي فقد قامت الشركة  بإنتاج أجود أنواع عسل النحل الطبيعى وبكميات تسويقيه وميتاز عسل النحل إلقبال امل 
% ١٠٠املنتج بالشركة بأنه ينتج من حنل يتغذى على مراعي طبيعية متمثلة يف أزهار أشجار الفاكهة ، إضافة إىل حقول الربسيم وهو طبيعي 

دة عالية ومرغوب لدى املستهلك لطيب مذاقه وفوائده الصحية الكبرية ويوجد بالشركة العديد من أنواع منتجات عسل النحل ومضمون وذو جو
وعسل حببوب اللقاح ) مقرونا بالتحاليل اليت أثبتت أنه من العسل  -عسل بغذاء امللكات  -عسل حببة الربكة  -املختلفه ومنها ( عسل بالشمع 

  مواصفات القياسية السعودية .الطبيعي ومطابق لل
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  الذرة الصفراء

ح لعمل لألستغالل األمثل للموارد املتاحة وكون حمصول الذرة من احملاصيل ذات اإلحتياجات املائية األقل مت زراعة بعض الدوائر بعد حصاد القم
Rotation   رتفاع األعالف مت تلبني أعواد الذرة بعد معاجلتها وطرحها إوتنفرد الشركة بتحقيق أعلي متوسط إنتاجة / هكتار أيضا وللحد من ظاهرة

    للبيع بأسعار مشجعة .

  الشتــالت

الشركة لديها مشتل قائم بنظام الري احلديث إلكثار الشتالت املختلفة ( شتالت فاكهه وشتالت زيتون وشتالت أشجار زينه ) وذلك  لتلبية 
بتكلفه عاليه وكذلك تلبية طلبات السوق احمللي من الشتالت ، ودعم املزارعني بتوفري شتالت  إحتياجات الشركة من الشتالت بدل من إستريادها

  مضمونة املصدر ومالئمة ملناخ املنطقة .

  لــالنخي

احلجم يتميز برحي اجلوف بأنه األفضل علي مستوي اململكة  من ناحية  جاري التوسع بزراعة النخيل صنف برحي بعد جناح  جتربته بالشركة و
ستدخل مرحلة اإلنتاج املوسم  عجوة املدينة &  الصقعي & ادول & حلوة اجلوف ) واجلودة وقد مت  زراعة أصناف جديدة املوسم املاضي (

  القادم بعدها سيتم تقييم التجربة إقتصاديا .

  الفاكهــة

حديثة مت التأكد من كفائتها من الناحية اإلنتاجية والتسويقية جاري إستكمال خطة الشركة خبصوص أحالل األصناف الغري جمدية إقتصاديا بأصناف 
 أن اخلطة إيلونشري  قلألزيادة عدد األشجار بوحدات املساحة واحلصول علي أعلي إنتاجية بتكلفة  vومت إتباع طرق حديثة للزراعة علي شكل 

خوخ &  (   لصناعة املركزات هذا ونود اإلفادة بأن األصناف اليت جتود زراعتها بالشركة هي  Fruit matureستفادة من مثار الفاكهة املستهدفة اإل
  . مشمش& نكتارين & عنب & برقوق )

  ) وصف خلطط وقرارات الشركة املهمة والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة : ١٦( 

ومتشيا مع سياسة الدولة اليت تتضمن تغري اخلطة الزراعية  حمدودية البدائل ستغالل األمثل يف ظلستغالل الفرص املتاحة اإلالشركة إلإدارة تسعي  
 والتحول للمحاصيل الزراعية ذات اإلحتياجات املائية األقل وذلك للنهوض بالشركة ووضعها يف مصاف الشركات العاملية ووضعها ضمن الشركات

  ظفى الشركة وذلك بإختاذ القرارات واخلطط املستقبلية .الزراعية التنافسية ، كما تسعي إدارة الشركة دائماً للرقى مبو

   -ومن أهم اخلطط والقرارات املستقبلية االتى :

 . ستغالل األمثل ملوارد الشركةاإل )١
تسعي إدارة الشركة إلستقطاب الكفاءات واخلربات الوطنية اليت حتتاج إليهـا للقيـام مبهامهـا ولتحقيـق األهـداف اإلسـتراتيجيه        )٢

 ن أجلها .اليت إنشئت م
  . رفع الكفاءة اإلنتاجية لكافة احملاصيل ذات االحتياجات املائية األقل )٣
 يص النفقات .لستمرار العمل علي خفض التكاليف وتقإ )٤
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  . حتقيق عوائد جمزية للمسامهني مبا يتوافق مع تطلعام )٥
 دف إدارة الشركة للحفاظ علي بيئة عمل إجيابية وحمفزة وذات إنتاجيه عالية . )٦
 تعمل إدارة الشركة علي توفري برامج التدريب والتأهيل ملوظفيها لرفع كفائتهم وتأهيلهم لألعمال املتاحة بالشركة  .  )٧
جيـاد البـدائل الـيت حتقـق قيمـة مضـافة       إيل احملافظة علي الثروة املائية دفعت الشركة للتحرك حنـو  إمتشيا مع سياسة الدولة اهلادفة  )٨

حـد احملـاور الرئيسـية ملواجهـة متطلبـات املرحلـة القادمـة        أاألهتمام ذه البيئة داخل الشركة ميثل وهي البيئة الصناعية حيث أن 
  -ا يلي  :مستثمار املستهدف  فيعداد دراسة اجلدوي ذا اخلصوص ويتمثل اإلإبعد 
 شاء جممع صناعي متكامل يتضمن :ـ مت إن  

  وتغليف زيت الزيتون .لعصر وفرز وتعبئة أحدث خطوط  -١
  وتعبئة املخلالت . ختليلخط أحدث  -٢
 .نتاج الصابون والفحم والصناعات التكميلية خط ملعاجلة ناتج العصر ( اجلفت ) إل -٣
 منتجات العناية الشخصية . -٤

  ) املخاطر اليت تواجهها الشركة يف ظل التحديات احلالية واملستقبلية :  ١٧( 

 تبني املؤشرات اإلقتصادية أن األسس اإلقتصادية املتاحة يف اململكة العربية السعودية تدعم إجيـاد فـرص إسـتثمارية متميـزة ، ونظـراً ملـا          
 تتمتع به شركة اجلوف للتنمية الزراعية من قوة مركزها املايل فإن الشركة تعتزم اإلسـتفادة مـن املزايـا التنافسـية الـيت تتمتـع ـا بغـرض        

ع إستثماراا يف القطاعات اإلستراتيجية ذات املستقبل الواعد دف تعظيم العوائـد ملسـامهي الشـركة وعلـى الـرغم مـن أن الشـركة        توسي
قـد تواجـه   تعمل على منهجية إنتقاء استثماراا وتطبيق سياسة خماطر متوازنة حسب طبيعة كل إستثمار إال أـا وكـأي كيـان إقتصـادي     

    -لخص يف اآليت :جمموعة من املخاطر تت
  ( أ ) املخاطر التشغيلية :

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

العامه لصوامع الغالل ومطـاحن الـدقيق والتـأثري السـليب هلـذا القـرار علـي        قرار وقف إستالم حصص القمح من قبل املؤسسه  -٢
إيرادات الشركة علماً بأن الشركة لديها خطط بديله لتفادي سـلبيات هـذا القـرار تتمثـل يف تنويـع مصـادر الـدخل واإلجتـاه         

 للتصنيع الزراعي .
مـنح تأشـريات إسـتقدام العمالـه الزراعيـه مبعـدالت        قرار رفع رسوم التأشريات ورسوم جتديد اإلقامة للمقيمني وقـرار ربـط   -٣

السعوده املقرره يف نظام نطاقات يلقي بأثره السـليب الكـبري علـي عمليـات حصـاد الزيتـون والفاكهـه و البصـل والبطـاطس          
ليـه  واخلضر واحملاصيل اآلخري بالشركة اليت حتتاج إليدي عامله وطاقات بشريه علي الرغم مـن قيـام الشـركة مـن إدخـال عم     

امليكنه الزراعيه يف عمليات احلصاد  إال أن احلاجه ال تزال قائمه ألعـداد كـبريه مـن العمالـه حيـث أن هنـاك بعـض احملاصـيل         
 حتتاج هلذه العماله خاصه الفاكهه واخلضر .

م مـن أهـم   قرار وقف زراعة األعالف بعد فتره معينه حددا الدوله والتـأثري السـليب هلـذا القـرار حيـث أن حمصـول الربسـي        -٤
احملاصيل بالشركه واليت متتاز برحبيه عاليه ، وتعمل الشركة حاليا علي إجيـاد حماصـيل بديلـه ذات إحتياجـات مائيـه أقـل تنفيـذا        

 لقرار الدوله يف هذا اخلصوص ولتعويض خساره مثل هذا احملصول املهم ذات الرحبيه العاليه .
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ف اإلداريـة واملهنيـه بـرغم تـوفر بيئـة عمـل مدعومـه باملشـروع سـيما                      معدل الدوران العايل للعماله السعوديه يف الوظـائ  -٥
يف جانب املزايا واملخصصات ، وكذلك صعوبة إحالل الوظائف للعماله الفنيه واملاهره عند شـغور هـذه الوظـائف بسـبب تـرك      

 العمل لطول مدة اخلدمه للعماله الوافده بكوادر سعوديه .
ر وتأثريه السليب املباشر علـي إحتياجـات املزروعـات مـن درجـات احلـراره ودرجـات الـربوده وامليـاة          التغيري املناخي املستم -٦

 خصوصا مزروعات الفاكهه واخلضار والزيتون حيث تتأثر إنتاجياته وجودته بتأثر املناخ وتغرياته .
حيـث أن الشـركة تعتمـد إعتمـاد كلـي                إرتفاع أسعار احملروقات والطاقة وما له من تآثري كبري علي إرتفـاع تكلفـة احملاصـيل     -٧

 يف مصادر الطاقه علي احملروقات يف عملية التشغيل .
 بعد موقع مشروع الشركه عن املناطق العمرانيه والصعوبات اليت تواجه الشركه جراء ذلك . -٨

  ( ب ) املخاطر املالية املتعلقة بعمليات الشركة : 
 القيمة العادلة : 

ة للشركة هي اليت ميكن فيها مبادلة أصل أو تسوية إلتزام بني أطراف مطلعة وراغبة يف املعامالت علي أسس جتارية، كما يتم تصنيف األدوات املالي 
دلة للموجودات واملطلوبات وفقاً لطريقة التكلفة التارخيية وميكن أن تنشأ فروقات بني القيم الدفترية وتقديرات القيم العادلة تعتقد اإلدارة أن القيم العا

  املالية للشركة ال ختتلف جوهرياً عن قيمها الدفترية. 

  خماطر العمالت :

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

  خماطر االئتمان :

        مما يؤدي إيل تكبد الطرف األخر خلسارة مالية ولقد مت إيداع النقد لدي البنوك الوطنية ههي خماطر عدم قدرة أحد األطراف علي الوفاء بإلتزامات
خمصص الديون املشكوك يف  و املتعددة اجلنسيات مع تصنيفات إئتمانية جيدة تظهر خماطر االئتمان علي الذمم املدينة باملبلغ األصلي بعد خصم

  . حتصيلها

  خماطر السيولة :

املالية وقد تنجم خماطر السيولة عن عدم هي خماطر تعرض الشركة لصعوبات يف احلصول علي األموال الالزمة ملقابلة اإللتزامات املرتبطة باألدوات 
تضمن توفر القدرة علي بيع املوجودات املالية بسرعة وبقيمة مقاربة لقيمتها العادلة ، وإن إدارة الشركة تراقب متطلبات السيولة علي أساس منظم و

  األموال الكافية ملواجهة أية إلتزامات مستقبلية.

  خماطر أسعار الفائدة :

إن   يف السوق فائدة هي خماطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية نتيجة للتذبذب بسبب التغريات يف أسعار الفائدةخماطر أسعار ال
دل فائدة عائمة املوجودات واملطلوبات املالية يف الشركة بتاريخ امليزانية ،ماعدا القروض، ليست عرضة ملخاطر أسعار الفائدة، بعض القروض حتمل مع

قلبات أسعار باإلضافة إيل هامش ائتماين علي أساس أسعار الفائدة السائدة يف السوق ،وقد اعتمدت الشركة إستراتيجية التحوط  للسيطرة علي التعرض لت
  الفائدة . 
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٣٠ 

  م : ٢٠١٧ - م ٢٠١٣) أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة للسنوات اخلمس املاضية  ١٨( 

  أعمال الشركة خلمس سنوات . ( أ ) أصول وخصوم

   

   نتائج األعمال خلمس سنوات .( ب ) ملخص 

 م٢٠١٧ م٢٠١٦ م٢٠١٥ م٢٠١٤ م٢٠١٣ قائمة الدخل / السنة

 ٣٠٥,٦١٥,١٨٨ ٣٨٠,٢١١,٤٦٨ ٣٦٨,٩٥٣,٤٨٩ ٣٥٠,٣٠٧,٨٩٤ ٣٤٠,٩٩٣,٠٩٤ إمجايل  املبيعات
 ٢٣١,٢٢٢,٧٥٢ ٢٤٧,٩٩٠,٨٠٦ ٢٤٩,٩٨٥,٣٧٨ ٢٢٠,١٠٤,٤٢٤ ٢١٠,٥٠٧,٠٢٤ تكلفة املبيعات

 ٧٤,٣٩٢,٤٣٦ ١٣٢,٢٢٠,٦٦٢ ١١٨,٩٦٨,١١١ ١٣٠,٢٠٣,٤٧٠ ١٣٠,٤٨٦,٠٧٠ جممل الدخل

 ٢٧,٣٣٦,١٩٢ ٤١,١٩٠,٣٥٧ ٣٤,٧٥٢,٩٦٨ ٣٢,٠٩٤,٩٩٢ ٤١,٩٤٠,٤٦٨ مصاريف تسويق
 ١٦,٦٣٥,٠١٥ ١٨,٦٨٥,٠٣٦ ١٤,٠٥٣,٤٣٥ ١٥,٧٦٨,٠٣٢ ١٤,٥٥٨,٦٤٠ مصاريف إدارية وعمومية

 ٣٠,٤٢١,٢٢٩ ٧٢,٣٤٥,٢٦٩ ٧٠,١٦١,٧٠٨ ٨٢,٣٤٠,٤٤٦ ٧٣,٩٨٦,٩٦٢ صايف ربح العمليات
 ٨١٨,٠٨١ ١,٦٤٤,٥٣٤ ٢,٠٠١,٥٧٣ ٠ ٠ مصروفات أخرى

 ٧٣١,٨٥٨- ٦٠٣,١٢٤ ٤,٤٢٩,٧١٠ ٧,٥٨٦,٢١٠ ١١,٧٦٧,١١١ إيرادات أخرى

 ٢٨,٨٧١,٢٩٠ ٧١,٣٠٣,٨٥٩ ٧٢,٥٨٩,٨٤٥ ٨٩,٩٢٦,٦٥٦ ٨٥,٧٥٤,٠٧٣ صايف ربح السنة قبل الزكاة

 ٣,٢٧٠,٣٠٧ ٣,١٥١,٩٤٥ ٥,١٩٢,٢٦٤ ٤,٥٣١,٠٠٢ ٥,٣٤٢,٠٥٩ ستدراك الزكاةإالزكاة و
 ٢٥,٦٠٠,٩٨٣ ٦٨,١٥١,٩١٤ ٦٧,٣٩٧,٥٨١ ٨٥,٣٩٥,٦٥٤ ٨٠,٤١٢,٠١٤ صايف الربح بعد الزكاة

  
  

 م٢٠١٧ م٢٠١٦ م٢٠١٥ م٢٠١٤ م٢٠١٣ البيان / السنة

 ٢٥٧,٦٣٢,٢٩٠ ٢٨٠,٣٩٢,٠١٠ ٢٨٧,٥٧٠,٨٦٣ ٣٢٨,٤٤٩,٥٨٦ ٣٠٦,٥٠٢,٠٣٦ جمموع املوجودات املتداولة

 ٦٠٢,٧٦٥,٩٥٤ ٦١٨,٨٣١,٧٥١ ٦٣٠,٣٣٠,٢٣٠ ٥٣٧,١٠٩,٧٩٤ ٥١١,٦٢٥,٥٨٦ صايف املوجودات الثابتة واالستثمارات

 ٨٦٠,٣٩٨,٢٤٤ ٨٩٩,٢٢٣,٧٦١ ٩١٧,٩٠١,٠٩٣ ٨٦٥,٥٥٩,٣٨٠ ٨١٨,١٢٧,٦٢٢ جمموع املوجودات

 ٨١,٨٤٤,١٢٣ ١١٠,٦٣٦,٥٦١ ٩١,٦٠٢,٦٧٣ ٦١,٤٧٢,٢٠٩ ٩٠,٨٢٤,٠٦٢ جمموع املطلوبات املتداولة

 ٩٣,٣١٨,٠٧٩ ١٠١,٤٧٩,٠٩٩ ٥٤,٦٤٥,٤١٤ ٧٣,٠٣٠,٠١٨ ٢٧,٦٠٥,٨٤١ جمموع املطلوبات غري املتداولة

 ١٧٥,١٦٢,٢٠٢ ٢١٢,١١٥,٦٦٠ ١٤٦,٢٤٨,٠٨٧ ١٣٤,٥٠٢,٢٢٧ ١١٨,٤٢٩,٩٠٣ املطلوباتجمموع 

 ٦٨٥,٢٣٦,٠٤٢ ٦٨٧,١٠٨,١٠١ ٧٧١,٦٥٣,٠٠٦ ٧٣١,٠٥٧,١٥٣ ٦٩٩,٦٩٧,٧١٩ حقوق املسامهني

 ٨٦٠,٣٩٨,٢٤٤ ٨٩٩,٢٢٣,٧٦١ ٩١٧,٩٠١,٠٩٣ ٨٦٥,٥٥٩,٣٨٠ ٨١٨,١٢٧,٦٢٢ جمموع املطلوبات وحقوق املسامهني
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٣١ 

  م :٢٠١٧) حتليل جغرايف إلمجايل إيرادات الشركة للعام  ١٩( 
  

 م٢٠١٧حتليل جغرايف إلمجايل إيرادات الشركة للعام 
 اإلجمالي الغربیة الشرقیة الوسطي والجنوبیة الشمالیة  ٢٠١٧مبیعات األصناف 

القمح منقي + رجكت وكسر القمح وتقاوي 
 18,878,855.64    18,878,855.64 القمح

 18,527,282.65    18,527,282.65 الشعیر+ شوائب الشعیر +تقاوي الشعیر
 11,950,978.20    11,950,978.20 ذرة صفراء وذرة رفیعة

 110,427,925.00    110,427,925.00 البرسیم
 3,845,035.00    3,845,035.00 تبن قمح وشعیروذرة شامیة وذرة رفیعة

 108,584.00    108,584.00 ذرة شامیة بالھ صغیرة
 1,203,707.00    1,203,707.00 الذرة السودانیة

 44,794,406.00 1,175,088.00 485,506.00 408,717 42,725,095 البطاطس
 6,245,601.00 533,051.00 405,000.00 371,216 4,936,334 البصل

 6,097,044.00 1,268,447.00 1,697,259.00 911,062 2,220,276 الفاكھة + التمور
 950,648.00 171,869 116,916.00 296,444.00 365,419 عسل

 77,475,490.00 15,769,108.00 5,403,038.00 39,147,187 17,156,157 زیت زیتون
 253,322.00 15,200.00 29,722.00 50,600 157,800 زیتون مخلل وورق
 217,422.00    217,422 شتالت

 3,265,973.00 373,533.00 1,651,200.00  1,241,240 خضار اصناف متنوعة
 683,256.49    683,256.49 جفت زیتون + حطب + فحم

Cosmatics 275,822 206,897 82,758.00 124,181.00 689,658.00 
 305,615,188 19,430,477.00 9,871,399.00 41,392,123 234,921,188.98  اليـــــــــجماإل
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٣٢ 

   . م ٢٠١٦م مقارنة بعام  ٢٠١٧) ملخص الفروق اجلوهرية لنتائج أعمال عام  ٢٠( 
  

 النسبة التغيـر م٢٠١٦ م٢٠١٧ قائمة الدخل / السنة

 %٢٠- ٧٤,٥٩٦,٢٨٠- ٣٨٠,٢١١,٤٦٨ ٣٠٥,٦١٥,١٨٨ إمجايل  املبيعات

 %٧- ١٦,٧٦٨,٠٥٤- ٢٤٧,٩٩٠,٨٠٦ ٢٣١,٢٢٢,٧٥٢ تكلفة املبيعات

 %٤٤- ٥٧,٨٢٨,٢٢٦- ١٣٢,٢٢٠,٦٦٢ ٧٤,٣٩٢,٤٣٦ جممل الدخل

 %٣٤- ١٣,٨٥٤,١٦٥- ٤١,١٩٠,٣٥٧ ٢٧,٣٣٦,١٩٢ مصاريف تسويق

 %١١- ٢,٠٥٠,٠٢١- ١٨,٦٨٥,٠٣٦ ١٦,٦٣٥,٠١٥ مصاريف إدارية وعمومية

 %٥٨- ٤١,٩٢٤,٠٤٠- ٧٢,٣٤٥,٢٦٩ ٣٠,٤٢١,٢٢٩ العملياتصايف ربح 

 %٥٠- ٨٢٦,٤٥٣- ١,٦٤٤,٥٣٤ ٨١٨,٠٨١ مصروفات أخرى

 %٢٢١- ١,٣٣٤,٩٨٢- ٦٠٣,١٢٤ ٧٣١,٨٥٨- إيرادات أخرى

 %٦٠- ٤٢,٤٣٢,٥٦٩- ٧١,٣٠٣,٨٥٩ ٢٨,٨٧١,٢٩٠ صايف ربح السنة قبل الزكاة

 %٤ ١١٨,٣٦٢ ٣,١٥١,٩٤٥ ٣,٢٧٠,٣٠٧ ستدراك الزكاةإالزكاة و

 %٦٢- ٤٢,٥٥٠,٩٣١- ٦٨,١٥١,٩١٤ ٢٥,٦٠٠,٩٨٣ صايف الربح بعد الزكاة

  

  . مطابقة املعايري احملاسبية املستخدمة لدى الشركة مع املعايري الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني)  ٢١( 
  . املستخدمة يف الشركة وتلك الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونينيختالف بني املعايري احملاسبية أى إ دــــــــال یوج         

  ) اليوجد شركات تابعة للشركة داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها .  ٢٢( 
  ) اليوجد أسهم او ادوات دين صادرة لشركات تابعة حيث أن الشركة ال متتلك شركات تابعة هلا . ٢٣( 
  ياسة الشركة يف توزيع األرباح :) وصف لس ٢٤( 

  

من عقد التأسيس والنظام األساسى للشركة حيث يتم توزيع األرباح الصافية السنوية بعد خصم مجيع  ٤٦يتم توزيع األرباح وفقاً لنص املادة 
   -على الوجه التاىل :املصروفات العمومية والتكاليف األخرى 

 جتنب الزكاة املفروضة شرعاً .   -

من االرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مىت بلغ اإلحتياطي % ١٠جتنب  -
 املذكور نصف رأس املال .

 % من رأس املال املدفوع . ٥يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه أويل للمسامهني تعادل  -

        لس اإلدارة ويوزع الباقى بعد ذلك على املسامهني كحصة إضافية % من الباقى ملكافآة جم١٠خيصص بعدما تقدم نسبة ال تتجاوز -
 من األرباح . 
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٣٣ 

  ) وصف ألي مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت :  ٢٥(  
 م أي مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت تعود ألشخاص ٢٠١٧ديسمرب  ٣١خالل العام املايل املنتهي يف   ال یوجـــد         

 تلكعدا أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني وأزواجهم وأوالدهم القصر ) قاموا بإبالغ الشركة بتلك احلقوق أو أي تغيري يف  (
  م . ٢٠١٧احلقوق خالل العام 

    ة وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء جملس إدارة الشركة وكبار التنفيذيني وأقربائهم يف أسهم ) وصف ألي مصلحة و أوراق مالية تعاقدي ٢٦( 
  م :٢٠١٧أو أدوات دين الشركة وأي من شركاا التابعة وأي تغري يف تلك املصلحة أو تلك احلقوق خالل العام 

 . ال یوجـــد  
  

  املعلومات املتعلقة بالقروض :  )  ٢٧( 
  

  اليوجد عليها أى قروض ألى جهة سواء كانت واجبة السداد أو غري واجبة السداد غري املوضحة ىف البيان التاىل :تقر الشركة بأنه 
 

  مالحظات  رصيد اية العام املسدد خالل العام إضافه خالل العام رصيد بداية العام  ـانــالبيـ
  ٤,٨٢٦,٦٧٠.٢١ ١٥,٠٠١,٥٩٧.٤٠ ٤٥٩,٧١٨.٠٥ ١٩,٣٦٨,٥٤٩.٦٠  االسالميةقرض الراجحى باملراحبة 

   ١٣,٤٩٦,٧٦٣   ١٤٦,٧٦٣  ١٣,٣٥٠,٠٠٠  قرض صندوق التنمية الصناعي السعودي

  ١٨,٣٢٣,٤٣٣.٢١ ١٥,٠٠١,٥٩٧.٤٠ ٦٠٦,٤٨١.٠٥ ٣٢,٧١٨,٥٤٩.٦٠  ـــاىلاالمجـ
  

  ريال علي أن يسدد علي ثالث دفعات علي ثالث سنوات مبعدل دفعه  ١٣,٤٩٩,٩٩٩م مببلغ ٣٠/٠٤/٢٠١٥قرض من مصرف الراجحي حصلت الشركة علي
 م .٣٠/٠٤/٢٠١٧م وقسط أخر بتاريخ ٢٠١٦مت سداد قسط يف عام كل عام 

  م .٠٥/٠٢/٢٠١٧ريال ومت سداد قيمته بالكامل بتاريخ  ١٠,٠٠٠,٠٠٠مت احلصول علي قرض من مصرف الراجحي بقيمة 

  ٣٠,٧٠٠,٠٠٠م لتمويل إنشاء مصنع إنتاج زيت الزيتون واملخلالت بإمجايل مبلغ ٢٠١٦حصلت الشركة علي قرض من صندوق التنمية الصناعي السعودي عام 
سنوات علي أن يبدأ  م ويتم سداد القرض علي أقساط نصف سنويه غري متساويه ملدة مثان٣١/١٢/٢٠١٧ريال حيت  ١٣,٣٥٠,٠٠٠ريال ومت إستالم مبلغ 

  م .٢٠٢٢نوفمرب  ١٠هـ املوافق ١٤٤٤ربيع األخر  ١٥عامني من إستالم مبلغ القرض وتنتهي يف بعد مرور السداد 
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٣٤ 

) وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشاه أصدرا         ٢٨ ( 
  م مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك :٢٠١٧أو منحتها الشركة خالل العام املايل 

  الیوجـــد. 

ب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب ، أو حقوق ) وصف ألي حقوق حتويل أو إكتتا ٢٩( 
  مشاة أصدرا أو منحتها الشركة :

  . الیوجـــد 

ييز بني ) وصف ألي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة الي ادوات دين قابلة لإلسترداد وقيمة األوراق املاتلية املتبقية مع التم ٣٠( 
  األوراق املالية املدرجة اليت إشترا الشركه وتلك اليت إشترا شركاا التابعة :

 . الیوجـــد  
 

  م وسجل احلضور :  ٢٠١٧) عدد إجتماعات جملس اإلدارة اليت عقدت خالل العام  ٣١(  
  

  تسلسل اإلجتماعات وتواریخھا

  األول  العضـــــو  م
٠٩/٠٢  

  الثاين
١٤/٠٣  

  الثالث
٢٣/٠٣  

  الرابع
٣١/١٠  

  اخلامس
٠٣/١٢  

 السادس
٢٦/١٢  

 
  نسبة احلضور

  
١  

  صاحب السمو امللكي
%١٠٠ √ √ √ √ √ √  األمري/ عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز  

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

%١٠٠ √ √ √ √ √ √  د/ رشيد بن راشد عوين  ٣  

%١٠٠ √ √ √ √ √ √  املزروعمزروع عبد اهللا محد   ٤  

%١٠٠ √ √ √ √ √ √  أ / عمر رياض حممد احلميدان  ٥  

%١٠٠ √ √ √ √ √ √  أ / ياسر حيىي عبد احلميد عبد ربه  ٦  

%١٠٠ √ √ √ √ √ √  أ / عبد الرمحن بن عبد العزيز اليمين  ٧  
%١٠٠ √ √ √ √ √ √  أ / عبد الرمحن بن سعيد اليمين  ٨  
%١٠٠ √ √ √ √ √ √  البوارديمد عبد اهللا إبراهيم حم  ٩  

  
  م ،  وكانت نسبة احلضور لكل عضو من أعضاء جملس اإلدارة كما هو موضح يف اجلدول أعاله .٢٠١٧عقد جملس إدارة الشركة احلايل عدد مخس إجتماعات خالل العام 

  بالتمرير . م كانا٢٠١٧ديسمرب  ٢٦م والسادس بتاريخ ٢٠١٧مارس   ٢٣إجتماع جملس اإلدارة الثالث بتاريخ 

 

  سجل املسامهني وتواريخ تلك الطلبات وأسباا :) عدد طلبات الشركة ل ٣٢( 

  بغرض اجلمعية العموميه وإجراءات الشركات يف التواريخ التاليه                                   -م ٢٠١٧العام  اللمرات خ ٩مت طلب سجل املسامهني من قبل الشركة عدد
م                ١٣/١٢/٢٠١٧ -م ٠٩/٠٨/٢٠١٧ -م ٠٨/٠٨/٢٠١٧ –م ٢٣/٠٤/٢٠١٧ –م ١٨/٠٤/٢٠١٧ –م ٠٩/٠٤/٢٠١٧  -م مرتني ٢٢/٠٣/٢٠١٧( 
  م ) .٢٨/١٢/٢٠١٧ –

  الشركة وطرف ذي عالقة : ) وصف ألي صفقة بني  ٣٣( 
 د .ــالیوج 



  شركة اجلوف للتنمية الزراعية  
   شركة مسامهة سعودية   
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٣٥ 

مصلحة جوهرية ألحد أعضاء جملس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو رئيس  اأو كانت توجد فيه معلومات عن العقود املربمة وتوجد)  ٣٤(  
   -قطاع املالية أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم :

 أو رئيس قطاع املالية  م وتوجد ا مصلحة جوهرية ألى من أعضاء جملس اإلدارة ٢٠١٧بأنه ال توجد أي عقود مربمة خالل العام تقر الشركة : 
  -واملوضح أدناه :بقائمة املركز املاىل لألطراف ذات العالقة  ٢٦أو ألى شخص ذي عالقة ، سوى الذى ذكر ىف اإليضاح رقم 

   
   
   
   

  نوع التعامل  إسم صاحب العالقة  صاحب العالقة
  م١٢/٢٠١٧/  ٣١الرصید فى   حجم التعامل خالل العام  م٢٠١٧/ ١/  ١الرصید فى 

  دائن  مدین  دائن  مدین  دائن  مدین

شركة الیمنى 
شراء سیارات   أ / عبد الرحمن بن سعید الیمنى  للسیارات

  وقطع غیار

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

 ١٦٥,٥٨٨   ٧٨٠,٤٣٨  ٦٧٥,٧٦٣  ٦٠,٩١٣ 

   
   
   

  

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

 

  مكافآت .بيان ألي ترتيبات أو إتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي )  ٣٥( 
 د .ـاليوج 

  مبوجبه أحد مسامهي الشركة عن أي حقوق يف األرباح .) بيان ألي ترتيبات أو إتفاق تنازل  ٣٦( 
 د .ـاليوج 

ي مستحقات أخري ومل تسدد حيت اية أ) بيان بقيمة املدفوعات النظامية املسدده واملستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو  ٣٧( 
  -م ، مع وصف موجز هلا وبيان أسباا :٢٠١٧الفترة املالية 

  م٢٠١٧  م٢٠١٦  بيان املدفوعات  م
  ريال  ٦,٠٦٥,٢٧٧  ريال  ٢,٤٤٤,٢٥٦  الزكاة الشرعية  ١
 ريال  ٦٣٥,٨٤٧ ريال  ٨٢١,١٢٩  الرسوم اجلمركية  ٢

 ريال  ٥٧٦,٠٠٠ ريال  ٢٧٩,٠٠٠  التأشريات  ٣

  ريال  ٢,٩٣٠,١٢٥  ريال  ٢,٨٠٦,٠٦٠  التأمينات االجتماعية  ٤
 ريال  ١٠,٢٠٧,٢٤٩ ريال ٦,٣٥٠,٤٤٥  اإلمجــــايل

  
  ) بيان بقيمة أي إستثمارات أو إحتياطيات إنشئت ملصلحة موظفي الشركة : ٣٨( 

 د .ـاليوج 

    - ) وفقا لقواعد التسجيل واإلدراج فإن جملس إدارة الشركة يقر مبا يلي : ٣٩( 
  الصحيح .أن سجالت احلسابات أعدت بالشكل 
  .أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية 
  . أنه ال يوجد أى شك يذكر يف قدرة املصدر على مواصلة نشاطه 
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٣٦ 

  ـد أى مالحظات أو حتفظات على القوائم املالية السنوية من قبل احملاسب القانوىن اخلارجي .ال يوج)  ٤٠(  
بإختيار احملاسب القانوىن ىف اية كل عام حسب العروض املقدمة من مكاتب املراجعة املعتمدة وتوصية ) يوصى جملس اإلدارة  ٤١(  

  جلنة املراجعة .

نسب متلك أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني وزوجام وأوالدهم القصر يف أسهم الشركة وأي تغيري يف تلك املصلحة  ) ٤٢( 
  م :٢٠١٧خالل العام 

  أعضاء جملس اإلدارة :( أ ) متلك 
  

مــــــاالس م  
 األسهمعدد 

 بداية العام
نسبة التملك 
 يف بداية العام

صايف التغري يف عدد 
خالل العام األسهم  

نسبة التغري 
 خالل العام

  األسهمإمجايل 
 يف اية العام

نسبة التملك 
 يف اية العام

١ 
صاحب السمو امللكي األمري / عبد العزيز 

ال سعود عبد العزيزبن مشعل بن   
9750 0,033% 14914 153% 24664 0.082% 

 %0.003 1000 _ _ %0,003 1000 أ/عبد العزيز بن حممد احلسني ٢

/عبد الرمحن بن عبد العزيز اليمين أ ٣  1500 0,005% _ _ 1500 0.005% 

رشيد بن راشد العوين د/ ٤  55,875 0,19% -577 -1% 55298 0.184% 

بن سعيد اليمين أ/عبد الرمحن ٥  2335 0,008% _ _ 2335 0.008% 

 %0.003 1000 _ _ %0,003 1000  مزروع عبد اهللا محد املزروع ٦

 %0.004 1201 _ _ %0,004 1201  حممد عبد اهللا إبراهيم البواردي ٧
 %0.003 1000 _ _ %0,003 1000  أ / عمر رياض حممد احلميدان  * ٨
 _ _ _ _ _ _  ربه * أ / ياسر حيىي عبد احلميد عبد ٩

  
  

 ممثل عن جمموعة فتيحي . اليوجد له ملكيه حيث أنه/ ياسر حيىي عبد احلميد عبد ربه ، اإلدارة االستاذ  جملس عضو 
 د / رشيد راشد العوين ، علي نسبة متلكه يف اجلدول أعاله . نسبة متلك زوجة عضو جملس اإلدارة  مت إضافة 

  
 ( ب ) متلك كبار التنفيذيني :

  .دول اخلاص بأعضاء جملس اإلدارة املدير العام والعضو املنتدب من كبار التنفيذيني بالشركة ضمن اجل -مت تسجيل أ / عبد العزيز بن حممد احلسني  )١
 ال يوجد متلك لباقي كبار التنفيذيني يف أسهم الشركة . )٢

  

  

  

  

  



  شركة اجلوف للتنمية الزراعية  
   شركة مسامهة سعودية   

 
 

 م ٢٠١٧تقرير جملس اإلدارة لشركة اجلوف للتنمية الزراعية 

 

٣٧ 

 

  
  
  
  

 م.٣١/١٢/٢٠١٧ىف احلسابات للعام املاىل املنتهى  مراقبوتقرير املوافقه على القوائم املالية  -١

 م . ٣١/١٢/٢٠١٧دارة للسنة املنتهية ىف املوافقة على تقرير جملس اإل -٢

 م . ٣١/١٢/٢٠١٧املوافقة على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املنتهية ىف  -٣

م والبيانات املالية ٢٠١٨املوافقه على إختيار مراقب حسابات الشركة من املرشحني من قبل جلنة املراجعة ملراجعة القوائم املالية للعام  -٤
 والربع سنوية . 

لعام بن سعيد اليمىن خالل ا عبد الرمحن/  األستاذ اإلدارةمتت بني الشركة وبني عضو جملس  اليتوالعقود  األعمالعلى  املوافقة -٥
 . م والترخيص ا لعام قادم٢٠١٧

ريال  ٢٠٠,٠٠٠ريال ( مليون ومثامنائة ألف ريال ) مكافاه ألعضاء جملس اإلداره بواقع  ١,٨٠٠,٠٠٠املوافقه علي صرف مبلغ  -٦
 م .٣١/١٢/٢٠١٧( مائتان ألف ريال ) لكل عضو عن السنه املاليه املنتهيه 

% من رأس املال ١٠) ريال لكل سهم بنسبة ١رباح نقدية على املسامهني بواقع واحد (املوافقه على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أ -٧
 وتكون أحقية األرباح للمسامهني املقيدين بسجالت تداول يوم إنعقاد اجلمعيه .

 .أة السنوية لرئيس جلنة املراجعة إعادة تعيني جلنة املراجعة وإعتماد املكاف -٨

 
  
 

 

  
 

  

                                                                   
  

                                                                         
  مجلــس إدارة شركة الجوف                                                 
  م ٢٠١٨في مارس                                              

  
  

 توصیات مجلس اإلدارة

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

ذى يؤكد دوماً بأن والم ٢٠١٧دائهم املتميز خالل العام أالشكر إىل اإلدارة التنفيذية لشركة اجلوف وموظفيها على جهودهم و

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


