
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منوذج التوكيل



  

  

  منوذج التوكيل
(................)  اجلنسية ، ) إسم املوكل الرباعي .............................  / (  ساهمملا أنا

صادرة من ........) (...........جواز سفر رقم /قامة إ/ مبوجب هوية شخصية 
رئيس جملس / مدير / أو مفوض بالتوقيع عن) الشخصية( بصفيت (......................) 

سهماً من (..................) واملالك ألسهم عددها ) سم الشركة املوكلةإ(إدارة شركة 
مبوجب سجل جتاري رقم ) شركة مسامهة مدرجة(أسهم شركة اجلوف للتنمية الزراعية 

         من النظام األساسي للشركة فإنين أوكل ) ٢٥(وإستناداً للمادة ،  ٣٤٠٠٠٠٤٧٣٠
وهو من غري أعضاء جملس اإلدارة أو ) إسم الوكيل الرباعي...................................(

 احلادية والثالثون موظفي الشركة لينوب عين يف حضور إجتماع اجلمعية العامة العادية
م يف متام ١٥/٠٥/٢٠١٨املوافق هـ ٢٩/٠٨/١٤٣٩بتاريخ )  الثالثاء( والذي سينعقد يوم 

وقد وكلته بالتصويت نيابة عين  - دق الرتل مبدينة سكاكا اجلوف بفن) م  ٦:٣٠ (الساعة 
على املواضيع املدرجة على جدول األعمال وغريها من املواضيع اليت تطرحها اجلمعية 

والتوقيع نيابة عين على كافة القرارات واملستندات املتعلقة ، العامة للتصويت عليها 
املفعول هلذا اإلجتماع وأي إجتماع الحق ويعترب هذا التوكيل ساري ، ذا اإلجتماع 

  .يؤجل إليه 

  

  .......................................................................................................................    :إسم موقع التوكيل 

  .......................................................................................................................   :صفة موقع التوكيل 

  : ...............................     )أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغري السعوديني ( رقم السجل املدين ملوقع التوكيل  

  :   ...........................) باإلضافة إىل اخلتم الرمسي إذا كان مالك األسهم شخصاً معنوياً ( توقيع املوكل  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير جلنة املراجعة



 شركة الجوف للتنمية الزراعية

 تقرير لجنة املراجعة للجمعية العمومية

م7132ديسمبر  13للسنة املالية املنتهية في 



 

 هـ72/12/3311 التاريخ:

 م37/13/7132 املوافق:

 

 للجمعية العامةاملقدم تقرير لجنة املراجعة 

 م13/31/1132 ي فياملنته يلشركة الجوف للتنمية الزراعية عن العام املال

 

 شكيل لجنة املراجعة املنبثقة من مجلس األدارة:نبذة عن ت

 تتألف لجنة املراجعة من ثالثة أعضاء، منهم عضو من خارج مجلس اإلدارة، واثنان غير تنفيذيان :

 :أعضاء اللجنة 

 عضو من خارج مجلس اإلدارة(. -رئيس اللجنة ناصر عبدهللا العوفي )  -

 غير تنفيذي(. –ياسر يحيى عبدالحميد ) عضو مجلس اإلدارة  -

 غير تنفيذي (. –عمر رياض الحميدان ) عضو مجلس اإلدارة  -

 

 -: ؤولياتاملهام واملس

 التركيز مع ليهاع باملوافقة اإلدارة ملجلس والتوصية والسنوية الفصلية األولية املالية والقوائم النتائج في النظرـ  3

 األحداثو  املحاسبية، السياسات في التغييراتو  املالية، القوائم في اإلفصاحات نزاهة مدى على خاصة بصفة

 لتزامالا مدى إلى باإلضافة ،الجوهرية املسائل في املحاسبية التقديرات من التحققو  املتوقعة، وغير الهامة

 .األخرى  القانونية واملتطلبات املحاسبية باملعايير

 

 إصدار كةللشر  يتسنى حتى الدولية املحاسبة معايير إلى الشركة بتحول  املتعلقة األمور  كافة إنهاء من لتأكدا - 7

  املالية قوائمها
 
 . املحددة النظامية املدة خالل الدولية املحاسبة ملعايير طبقا



.فيهاة للمالحظات الواردة يجراءات التصحيحاإل املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ ارير ـ دراسة تق 1

الليتهم استق دائهم والتحقق منأم يتعابهم وتقيأدارة بترشيح مراجعى الحسابات وتحديد اإل ـ التوصية ملجلس  3

 . ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم

ـ دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة تنفيذها. 5

ث واملقترح. املحد  دراسة إطار حوكمة الشركة ـ  2

 -:آلية ونتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

( 313املادة )شيا مع اقامت اللجنة بإعداد تقرير لجنة املراجعة السنوي وأقرت توزيعه على املساهمين تم   

بتوقيع إقرارات تهدف إلى التأكيد على مسؤولية اإلدارة من نظام الشركات، كما قامت اإلدارة التنفيذية للشركة 

ابة عمليات الشركة وإجراءات الرق التنفيذية في توفير إجراءات رقابة داخلية تضمن بشكل معقول فاعلية وكفاءة

ات لتزام باألنظمة والقوانين والسياساالاملطبقة فيها، بما في ذلك مدى مصداقية التقارير املالية ونزاهتها ومدى 

شركة. بالم وإيداعها لدى الشؤون القانونية 7132 املالي املعمول بها، حيث تم تسليم هذه اإلقرارات عن العام

م من قبل لجنة املراجعة واملراجع 7132الفحص السنوي إلجراءات الرقابة الداخلية للعام املالي بناء  على و    

دارة اإل و  يواملراجع الداخل دارة التنفيذية اإل جتماع مع ا، تم عقد الخارجي واملراجع الداخلي في شركة الجوف

بموجب محضر اجتماع  م 7132ملناقشة بعض األمور املتعلقة بالقوائم املالية للعام املالي  املالية

إجراء بعض التعديالت على القوائم تم  حيث ،دارةاإل مجلس لجنة املراجعة و  عتمد مناملو  م،37/1/7132بتاريخ 

  عدم يفتتلخص سابقة الاملالية سنوات ال  يحدثت فلتصحيح أخطاء محاسبية  وذلك ألعوام السابقةلاملالية 

 م وما قبلها7135ألرباح عام  مما ترتب عليه تضخيم ول ــــــاألصود ــــبنبعض لم ـــــن بعض املخصصات وتضخيــويــتك

وما قبلها ،م13/37/7132املنتهية فى لسنة املالية لوتم تصحيح تلك األخطاء املحاسبية لكي تظهر القوائم املالية 



عطاء تأكيد معقول إن لجنة املراجعة يمكنها إف ،تقرير املراجعة الداخلية على وبناء  بشكل عادل وصحيح. 

كة نظام الرقابة الداخلية املطبق بالشر مع التوصية بإعادة دراسة و تطوير  الشركةي ف شطة الرقابة الداخليةعن أن

وبما يتوافق مع متطلبات بيئة عمل الشركة في ضوء املتغيرات التي يمر بها لك من إجراءات ذ وما يتبع

 القطاع الزراعي. 

املراجعة لجنةرئيس 

ناصر عبدهللا العوفي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)١(مرفق البند رقم   
م٢٠١٧ تقرير جملس اإلدارة  
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 تقرير جملس اإلدارة السنوي

 م٢٠١٧ عن العام املايل 
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 حمتويات التقرير 

  ٤  صفحه رقم           كلمة رئيس جملس اإلدارة   -١

 ٥  صفحه رقم         كلمة العضو املنتدب واملدير العام  -٢

   ٦  صفحه رقم          نبذه خمتصره عن الشركه   -٣

 ٧  صفحه رقم             إستراتيجيات الشركه  -٤

   ١٤   رقم صفحه               الشركة حوكمة -٥

 ١٥  صفحه رقم     النتائج يفوصف ألنشطة الشركة الرئيسية وإسهامها  -٦

 ٢٧   صفحه رقم     وصف القرارات املهمة و اخلطط املستقبلية املتوقعة -٧

 ٣٧  صفحه رقم              توصيات جملس اإلدارة  -٨
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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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 م ٢٠١٧تقرير جملس اإلدارة لشركة اجلوف للتنمية الزراعية 
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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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٦ 

 

 

 

  

 

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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١٢ 

 

 

  

 

 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



  شركة اجلوف للتنمية الزراعية  
   شركة مسامهة سعودية   

 
 

 م ٢٠١٧تقرير جملس اإلدارة لشركة اجلوف للتنمية الزراعية 

 

١٣ 

  

  
  
  

  

  

  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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١٤ 

  

  

  
  
  
  

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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١٥ 

  ) 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

   
  
  



  شركة اجلوف للتنمية الزراعية  
   شركة مسامهة سعودية   

 
 

 م ٢٠١٧تقرير جملس اإلدارة لشركة اجلوف للتنمية الزراعية 

 

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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٢١ 

  :( 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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٢٢ 

) 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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٢٣ 

  ) 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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 ( 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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٢٩ 

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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  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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  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 
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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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)٢(مرفق البند رقم   
م٢٠١٧مراجع حسابات الشركة تقرير   



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)٣(مرفق البند رقم   
م٢٠١٧القوائم املالية   



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 للسنة المنتهٌةالقوائم المالٌة 

  م7132دٌسمبر  13فً 

 وتقرٌر مراجعً الحسابات المستقلٌن

 

 
   



 

 

 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 
 القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة

 م7132دٌسمبر  13فً 
 قرٌر مراجعً الحسابات المستقلٌنوت

 
 

 
 فهرس

 
 

 صفحة 
  

 6-2 تقرٌر مراجعً الحسابات المستقلٌن

  

 7  قائمة المركز المالً

  

 8  الخسائرو أقائمة األرباح 

  

 9  الشامل اآلخرقائمة الدخل 

  

 01  المساهمٌنقائمة التغٌرات فً حقوق 

  

 00 قائمة التدفقات النقدٌة 

  

 01-02 المالٌة القوائم  ضاحات حولإٌ
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 م7132دٌسمبر  13المالٌة للسنة المنتهٌة فً القوائم  إٌضاحات حول
 )باللاير السعودي(

 
 عامةبٌانات  -3

ان شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة )"الشركة"( هً شركة مساهمة سعودٌة مسجلة بموجب السجل التجاري للشركة 
دٌسامبر  08ها  الموافاق 0019جماادى األولاى 9والصادر بتاارٌخ  6011110761الصادر من مدٌنة سكاكا برقم 

ربٌاع 20ر عان وزارة التجاارة بتاارٌخ ( الصاد66م. تمارس الشركة نشاطها بموجب القرار الوزاري رقم )0988
م. وٌتمثاال نشاااط الشااركة الرئٌسااً فااً القٌااام باإلنتاااه الزراعااً بشااقٌ  0988دٌساامبر  6هاا  الموافااق 0019األخار 

 النباتً والحٌوانً وتصنٌع وتسوٌق المنتجات النباتٌة والحٌوانٌة.
 

 وتنتهً  بنهاٌة شهر دٌسمبر من نفس السنة.تبدأ السنة المالٌة للشركة من بداٌة شهر ٌناٌر من كل سنة مٌالدٌة 
 

ٌقع المركز الرئٌسً للشركة فً منطقة الجوف وٌجوز لمجلاس اإلدارة أن ٌنشائ لهاا فارو  أو مكاتاب أو تاوكٌالت 
  داخل وخاره المملكة العربٌة السعودٌة.

 

 

 أسس اإلعداد  -7

 بٌان االلتزام 7-3
والمعااٌٌر واالصادارات األخارى  ةر المحاسابة الدولٌاٌٌاوفقا لمعاتم اعداد هذه القوائم المالٌة )" القوائم المالٌة"( 

هاذه هاً المارة األولاى التاً  المعتمدة من الهٌئة السعودٌة للمحاسابٌن القاانونٌٌن فاً المملكاة العربٌاة الساعودٌة.
لمعااٌٌر الدولٌاة تام اعاداد هاذه القاوائم المالٌاة وفقااً ل . تصدر فٌها الشركة تقارٌرها المالٌة وفقااً للمعااٌٌر الدولٌاة

من هذه المعاٌٌر "تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة للمرة األولى" كما هاو  0للتقارٌر المالٌة والمعٌار رقم 
االصدارات األخارى المعتمادة مان الهٌئاة الساعودٌة للمحاسابٌن ة العربٌة السعودٌة و المعاٌٌر ومعتمد فً المملك

 القانونٌٌن .

م، وهاو تاارٌخ التحاول للمعااٌٌر الدولٌاة إلعاداد 2106ٌنااٌر  0لمركز المالً اإلفتتاحٌة كما فً تم إعداد قائمة ا
 التقارٌر المالٌة.

( ، فقد تم بٌان كٌفٌة تؤثٌر التحاول للمعااٌٌر الدولٌاة إلعاداد التقاارٌر المالٌاة 20كما هو مبٌن فً االٌضاح رقم )
 .للشركةلنقدٌة على المركز المالً و األداء المالً والتدفقات ا

أٌنما تظهر عبارة "المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر الماالً" فاً هاذه اإلٌضااحات فهاً تشاٌر إلاى المعااٌٌر والتفساٌرات 
الصادرة من قبل مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة والمعاٌٌر واإلصدارات األخرى التً تعتمدها الهٌئة الساعودٌة 

فً المملكة العربٌة الساعودٌة باإلضاافة إلاى إفصااحات أضاافتها الهٌئاة  للمحاسبٌن القانونٌٌن )"الهٌئة"( للتطبٌق
لبعض تلك المعاٌٌر وفقاً لماا ورد فاً وثٌقاة اعتمااد معااٌٌر التقاارٌر المالٌاة الدولٌاة الصاادرة عان الهٌئاة ، هاذا 

تغطٌهااا  وٌقصااد بالمعاااٌٌر واإلصاادارات األخاارى هااو مااا تعتمااده الهٌئااة ماان معاااٌٌر أو آراء فنٌااة لمواضااٌع ال
 المعاٌٌر الدولٌة مثل الزكاة.

 
 تطبٌق معاٌٌر جدٌدة ومعدلة 7-7

تم تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة الجدٌدة والمعدلة التالٌة والتً تسري للفترات السنوٌة التً تبدأ 
قااارٌر المالٌااة الجدٌاادة إن تطبٌااق المعاااٌٌر الدولٌااة إلعااداد الت ،المالٌااةم فااً القااوائم 2106ٌناااٌر  0فااً أو بعااد 

الحالٌة والسانوات الساابقة والتاً مان الممكان  سنةوالمعدلة لم ٌكن لها تؤثٌر جوهري على المبالغ المدرجة فً ال
 . أن تإثر على المعالجات المحاسبٌة للمعامالت أو الترتٌبات المستقبلٌة

 

 . لٌة " ، بشؤن مبادرة اإلفصاح"عرض القوائم الما 0التعدٌالت على المعٌار المحاسبً الدولً رقم  •
 ."العقارات واآلالت والمعدات" 06التعدٌالت على المعٌار المحاسبً رقم  •
م والتً تتضمن التعدٌالت 2100 -م 2102دورة التحسٌنات السنوٌة للمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة  •

 .60ورقم  09والمعٌار المحاسبً الدولً رقم  7ورقم  8على المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم 
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 

 أسس اإلعداد )تابع(  -7
 

 ة الصادرة والتً لم ٌحن موعد تطبٌقها بعدالمعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة الجدٌدة والمعدل 7-1
 

ٌظهر الجدول أدناه المعاٌٌر والتفاسٌر والتعدٌالت الصادرة التً لم ٌحن موعد تطبٌقها بعد حتى تارٌخ صدور القوائم 
كون وتتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبٌق فً المستقبل وتعتزم تبنً هذه المعاٌٌر حٌثما ت المالٌة للشركة.

 ة المفعول:ٌمالئمة، عندما تصبح سار

 الـبـٌـان المعٌار / التفسٌر

ٌسررري مفعولررت اعتبرراراً مررن 
الفتررررررات الترررررً تبررررردأ فرررررً 

 التوارٌخ التالٌة أو بعدها

 م2108ٌناٌر  0 اإلٌرادات الناشئة عن تعاقدات مع العمالء 08المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

 م2108ٌناٌر  0 األدوات المالٌة 9المالٌة رقم المعٌار الدولً للتقارٌر 

 م2109ٌناٌر  0 اإلٌجارات 06المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

 م2120ٌناٌر  0 عقود التؤمٌن 07المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

 02المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 
 

 

 -االفصاح عن الحصص فً منشآت أخرى 
ت علااااى المعٌااااار الاااادولً للتقااااارٌر تعاااادٌال

 م2108ٌناٌر  0 02المالٌة رقم 

 2المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 
 

 

تصنٌف وقٌاس معامالت الادفع علاى أسااس 
تعااادٌالت علاااى المعٌاااار الااادولً  -األساااهم 

 م2108ٌناٌر  0 2للتقارٌر المالٌة رقم 

 0المعٌار الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 
 

 

لمعاٌٌر الدولٌة للتقرٌار الماالً ألول تطبٌق ا
تعاااادٌالت علااااى المعٌااااار الااااادولً  -ماااارة 

 م2108ٌناٌر  0  0للتقارٌر المالٌة رقم 

 28المعٌار المحاسبً الدولً رقم 
 

 

اإلساااااااتثمارات فاااااااً المنشاااااااآت الزمٌلاااااااة 
تعااادٌالت علاااى  -والمشاااروعات المشاااتركة 

 م2108ٌناٌر  0 28المعٌار المحاسبً الدولً رقم 

 01ٌار المحاسبً الدولً رقم المع

 

تعاااادٌالت علااااى  -العقااااارات اإلسااااتثمارٌة 
 م2108ٌناٌر  0 01المعٌار المحاسبً الدولً رقم 

 م2108ٌناٌر  0 ترجمة العمالت االجنبٌة وإعتبارات متقدمة  22التفسٌر الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

 م2108ٌناٌر  0 معالجات ضرٌبة الدخل عدم التٌقن من 26التفسٌر الدولً للتقارٌر المالٌة رقم 

 

 سس القٌاسأ -أ 
والتاً ٌاتم  تجاارلإلاالساتثمارات الغٌار معادة فٌماا عادا  وفقااً لمبادأ التكلفاة التارٌخٌاة القاوائم المالٌاةتم إعداد 

  .اإلستمرارٌة مبدأو بإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبًو قٌاسها بالقٌمة العادلة
 

 العملة الوظٌفٌة -ب 
 .وكذلك عملة العرض للشركة الوظٌفٌةعملة المثل ٌ يذال )باللاير السعودي(ه القوائم المالٌة عرض هذ تم

 

 
31/01 



 

 

 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 
 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م

 )باللاير السعودي(
 
 أسس اإلعداد )تابع(  -7
 

 ام الحكم والتقدٌراتإستخد 7-0

ات الهامااة والتااً تااإثر علااى المبااالغ فتراضااالتقاادٌرات واإلو األحكااامإسااتخدام  ٌتطلااب إعااداد القااوائم المالٌااة

واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملاة فاً تاارٌخ التقرٌار، المقرر عنها للموجودات والمطلوبات 

ٌااتم تقٌااٌم التقاادٌرات واألحكااام بشااكل  .فتاارة التقرٌاارخااالل  المصااارٌفلإلٌاارادات ووالمبااالغ المقاارر عنهااا 

 بماا فٌهاامستمر وٌتم تحدٌد تلك التقدٌرات واألحكام على أساس الخبرة التارٌخٌة وبعض العوامل األخارى، 

ات فتراضاإلبإجراء التقادٌرات وا الشركةتقوم  .التوقعات لألحداث المستقبلٌة المعقولة فً ظل هذه الظروف

إن  .وتعتقد إدارة الشركة أن النتاائ  الفعلٌاة ال تختلاف عان التقادٌرات بشاكل جاوهري .تقبلفٌما ٌتعلق بالمس

والتً قد تسبب فً إجراء تعدٌالت جوهرٌة على القٌم الدفترٌاة للموجاودات  الهامة اتفتراضالتقدٌرات واإل

 والمطلوبات خالل السنة المالٌة التالٌة، قد تم توضٌحها فٌما ٌلً:
 

 ادممخصص مخزون متق ( أ

تقااوم الشااركة بتحدٌااد المخصااص للمخاازون المتقااادم علااى أساااس الخباارة التارٌخٌااة، ومعاادل الاادوران 

المتوقع للمخزون، عمر المخزون وحالت  الراهنة، والتوقعات الحالٌة والمستقبلٌة فٌما ٌتعلق بالمبٌعات. 

المبٌعاااات ات المسااتند علٌهااا عناااد تحدٌااد مخصااص تقااادم المخااازون تتضاامن اتجاهااات فتراضااإن اإل

المسااتقبلٌة، والمتطلبااات المتوقعااة للمخاازون ومكونااات المخاازون الالزمااة لاادعم المبٌعااات المسااتقبلٌة 

والعروض. إن تقادٌرات الشاركة لمخصاص تقاادم المخازون قاد تختلاف جوهرٌااً مان فتارة إلاى أخارى 

 نتٌجة للتغٌرات فً عروض المنتجات المتعلقة بالمخزون.
 

 ات واآلالت والمعداتممتلكمار اإلنتاجٌة للاألع ( ب

ٌااتم تحدٌااد هااذه  .إلحتساااب اإلسااتهالك ممتلكااات واآلالت والمعااداتالعماار اإلنتاااجً لل الشااركةتقاادر 

و مادة اإلنقضااء الفعلاً لهاذه أالتقدٌرات بعد األخذ فً اإلعتبار الغرض مان إساتخدام هاذه الموجاودات 

نتاجٌااة لهااذه الموجااوادت ساانوٌاً وٌااتم بمراجعااة القٌمااة المتبقٌااة واألعمااار اال الشااركةتقااوم  .الموجااودات

أن العمار اإلنتااجً لهاذه الموجاودات ٌختلاف عان  الشاركةتعدٌل اإلساتهالك فاً المساتقبل عنادما تارى 

 .التقدٌرات السابقة
 

 اإلنخفاض فً قٌمة الموجودات غٌر المالٌة( ب                  

خساائر نتٌجاة االنخفااض فاً قٌمتهاا كلماا فٌماا إذا كاان هنااك أي  المالٌاةٌتم مراجعة الموجودات غٌار 

وٌاتم  ،كانت األحداث أو التغٌرات فً الظروف تشٌر إلى أن القٌمة الدفترٌة قد ال تكون قابلة لالسترداد

القابلااة والقٌمااة الدفترٌااة لألصاال ماان خااالل اٌجاااد الفاارق بااٌن إثبااات خسااارة االنخفاااض فااً القٌمااة 

د هااً القٌمااة العادلااة لألصاال بعااد خصاام تكااالٌف البٌااع والقٌمااة القٌمااة القابلااة لالسااترداان   .لالسااترداد

ٌاتم تجمٌاع الموجاودات إلاى أدناى مساتوى لهاا  لغرض تقٌاٌم االنخفااض .المتبقٌة لالستخدام أٌهما أعلى

 المالٌاةٌتم مراجعاة الموجاودات غٌار  .قابلة للتحدٌد)وحدة تولٌد النقد( حٌث ٌوجد تدفقات نقدٌة مستقلة 

لك التً تعرضت لالنخفاض فً قٌمتها وذلك الحتمالٌاة عكاس االنخفااض فاً القٌماة وت الشهرةبخالف 

وعندما ٌتم الحقاً عكس خسارة االنخفااض فاً القٌماة، ٌاتم زٌاادة القٌماة .  بتارٌخ كل قائمة مركز مالً

الدفترٌاة  الدفترٌة لألصل أو وحدة تولٌد النقد إلى التقدٌر المعدل لقٌمتها القابلة لالسترداد، ولكان القٌماة

التً تمت زٌادتها ٌجب أن ال تتجاوز القٌمة الدفترٌة التً كان من الممكان تحدٌادها، والتاً فٌماا لاو تام 

تحدٌدها لم ٌتم تساجٌل أي خساارة لالنخفااض فاً قٌماة الموجاودات أو وحادة تولٌاد النقاد فاً السانوات 

االرباح أو الخساائر ة فً قائمة وٌتم إثبات عكس خسارة االنخفاض فً القٌمة كإٌرادات مباشر ،السابقة

 .وال ٌتم عكس خسائر اإلنخفاض فً الشهرة
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 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(
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 خطة المزاٌا المحددة -منافع الموظفٌن ه( 

ٌتم تحدٌد تكلفة مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌن بموجب برنام  المكافآت المحددة غٌار الممولاة التاً ٌاتم 

ات التً قد تختلف عان فتراضقٌاسها باستعمال التقٌٌم اإلكتواري. ٌشمل التقٌٌم اإلكتواري العدٌد من اإل

ات تحدٌاد معادل الخصام، والزٌاادات المساتقبلٌة فتراضاالتطورات الفعلٌة فً المستقبل. وتشامل هاذه اإل

فً الرواتب، وسلوك العاملٌن، ومعدل دوران العاملٌن. ونظراً لتعقٌد التقٌٌم وطبٌعت  طوٌلة األجل فإن 

ات، لاذا تاتم مراجعاة فتراضاالتزام المكافؤة المحددة غٌر الممولة شادٌد الحساساٌة للتغٌارات فاً هاذه اإل

 أو أكثر فً السنة الواحدة عند الضرورة.ات مرة فتراضجمٌع اإل

 
 لمتداولة والغٌر متداولةلبنود اا( د

تصانٌفها كمتداولاة أو غٌار ات فاً قائماة المركاز الماالً علاى أسااس عرض الموجودات والمطلوباٌتم 
 األصل متداول عندما ٌكون:ٌعتبر  ،متداولة

 .تشغٌل العادٌةمن المتوقع أن ٌتحقق أو ٌنوى بٌع  أو استهالك  خالل دورة ال -
 .محتفظ ب  لغرض المتاجرة -
 عشر شهراً فٌما بعد فترة التقرٌر، أو المتوقع أن ٌتحقق خالل فترة اثنً من -
 تساوٌة التازام لمادة ال تقال عان اثناًنقد أو ما فً حكم  ما لم ٌكن مقٌد من أن ٌتم صرف  أو اساتخدام  ل -

 .عشر شهراً بعد فترة التقرٌر
 

 .غٌر متداولة كموجوداتتم تصنٌفها األخرى ٌ الموجوداتجمٌع 
 

 تعتبر المطلوبات متداولة عندما ٌكون:
 .من المتوقع أن ٌتم تسوٌتها خالل دورة التشغٌل العادٌة -
 .لغرض المتاجرة امحتفظ به -
 ، أوعشر شهراً فٌما بعد فترة التقرٌر استحقاقها للتسوٌة خالل فترة اثنًٌحٌن موعد  -
 .لفترة اثنى عشر شهراً فٌما بعد فترة التقرٌر على األقل سوٌة التزامال ٌوجد حق غٌر مشروط لتؤجٌل ت -

 

  .كمطلوبات غٌر متداولة ٌتم تصنٌفها جمٌع االلتزامات األخرى
 

 قٌاس القٌمة العادلة (ه 

القٌمة العادلة ان  .بقٌاس األدوات المالٌة بالقٌمة العادلة كما فً تارٌخ قائمة المركز المالً الشركةتقوم 

ٌكاون  .عر بٌع أصل أو تحوٌل إلتزام فً عملٌة منتظمة بٌن طرفٌن فً السوق فً تارٌخ القٌااسهً س

 أن بٌع أصل أو تحوٌل إلتزام سٌتم إما: إفتراضقٌاس القٌمة العادلة مبنٌاً على 
 

 فً السوق الرئٌسً لألصل أو اإللتزام. 

 سوق رئٌسً فً حالة عدم وجود المطلوباتو للموجودات فً السوق األكثر مالئمة. 
 

 .للشركةٌجب أن ٌكون السوق األكثر مالئمة متاح بالنسبة 
 

ات التاً قاد ٌساتخدمها المشااركٌن فاً فتراضالتازام بإساتخدام اإلاإلٌتم قٌاس القٌماة العادلاة لألصال أو 
 .أن المشاركٌن ٌعملون ألفضل ما فً صالحهم إفتراضالسوق عند تسعٌر األصل أو اإللتزام وب

 

بار عند قٌاس القٌمة العادلة ألصل غٌر مالً قدرة المشارك فً السوق على تولٌد منافع ٌإخذ فً اإلعت
ك آخاار فااً السااوق قااد ٌسااتخدم  أفضاال ارإقتصااادٌة ناتجااة ماان أفضاال إسااتخدام لألصاال أو بٌعاا  لمشاا

 .إستخدام
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تسااتخدم الشااركة أسااالٌب تقٌااٌم مناساابة للظااروف والتااً تااوفر لهااا بٌانااات كافٌااة لقٌاااس القٌمااة العادلااة، 
التاً ال  وتعترف بزٌاادة إساتخدام المادخالت المتعلقاة التاً ٌمكان مالحظتهاا وتقلٌال اساتخدم المادخالت

 ٌمكن مالحظتها.
 

إن جمٌع الموجودات والمطلوبات التً ٌتم قٌاس القٌم العادلة لها أو اإلفصاح عنها فً القوائم المالٌاة ، 
ٌاتم تصاانٌفها ضاامن التسلسال الهرمااً للقااٌم العادلاة، والااذي ٌااتم توضاٌح  فٌمااا ٌلااً، علاى أساااس الحااد 

 ة ككل:األدنى للمدخالت ذات األهمٌة لقٌاس القٌم العادل
 

 : األسعار المدرجة )غٌر المعدلة( فً سوق نشط للموجودات أو المطلوبات المماثلة.0المستوى 
 

: أسالٌب التقٌٌم بحٌث ٌكون الحد األدنى الذي ٌمكن تحدٌاده للمادخالت ذات األهمٌاة لقٌااس 2المستوى 
 القٌمة العادلة ٌمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غٌر مباشر.

 

ٌب التقٌٌم بحٌث ٌكون الحد األدنى الذي ٌمكن تحدٌده للمدخالت ذات األهمٌة لقٌاس : أسال6المستوى 
 القٌمة العادلة ال ٌمكن مالحظت .

 

 مبدأ اإلستمرارٌة (و
بااؤن لاادٌها  علااى قناعااة االدارة، إن سااتمرار وفقاااً لمفهااوم اإلسااتمرارٌةعلااى اإل الشااركة ةقاادر تاام تقٌااٌم

لمستقبل القرٌب عاالوة علاى ذلاك فاإن اإلدارة لٌسات علاى دراٌاة الموارد الالزمة لمواصلة العمل فً ا
 مفهااومسااس أفااً اإلساتمرار علااى  الشاركةباؤي شاكوك جوهرٌااة قاد تااإدي الاى شااك كبٌار علاى قاادرة 

 .وفقاً لمفهوم اإلستمرارٌة وبالتالً فقد تم إعداد القوائم المالٌة ،اإلستمرارٌة

 
 السٌاسات المحاسبٌة الهامة -1

 روضاااة فاااً القاااوائم المالٌاااةت المحاسااابٌة المبٌناااة أدنااااه بشاااكل ثابااات علاااى جمٌاااع الفتااارات المعتااام تطبٌاااق السٌاساااا
 ٌنااااٌر 0كماااا فاااً وعناااد إعاااداد القائماااة اإلفتتاحٌاااة للمركاااز الماااالً وفقااااً للمعااااٌٌر الدولٌاااة إلعاااداد التقاااارٌر المالٌاااة 

 .كر غٌر ذلكم، لغرض التحول للمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة إال إذا ذ2106
 

  األدوات المالٌة 1-3
 

 الموجودات المالٌة
 التصنٌف ( أ

 وفقاً للفئات التالٌة: تصنٌف الموجودات المالٌةب الشركةتقوم 
 ، أو األرباح أو الخسائر(، و الشامل اآلخرتلك التً ٌتم قٌاسها الحقاً بالقٌمة العادلة )سواء من خالل الدخل  -

 .طفؤةتلك التً ٌتم قٌاسها بالتكلفة الم
 

 .المالٌة و الشروط التعاقدٌة للتدفقات النقدٌةموجوداتها إلدارة  الشركةٌعتمد التصنٌف على طرٌقة أعمال 
 

ٌاتم تسااجٌل األربااح والخسااائر ضامن قائمااة األرباااح أو فٌماا ٌتعلااق باالموجودات المالٌااة المقاساة بالقٌمااة العادلااة، 
  .الشامل اآلخرالخسائر أو الدخل 

 

 القٌاس ( ب
، فاً حالاة األصال الماالً غٌار المقااس ٌااس األصال الماالً بقٌمتا  العادلاةبق الشاركةتسجٌل المبدئً، تقاوم عند ال

اإلستحواذ  منتكالٌف المعامالت العائدة مباشرة فٌتم قٌاس  من خالل بالقٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
ة المدرجااة بالقٌمااة العادلااة ماان خااالل األرباااح أو علااى األصاال المااالً. إن  تكااالٌف المعااامالت للموجااودات المالٌاا

 ضمن األرباح أو الخسائر. مصارٌفالخسائر ٌتم تحمٌلها ك
 

األدوات المالٌة المتضمنة للمشتقات المالٌة تإخذ فً االعتبار فً مجملها عناد تحدٌاد ماا إذا كانات تادفقاتها النقدٌاة 
 هً الدفعة الوحٌدة للمبلغ الرئٌسً والفائدة.
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 أدوات الدٌن:
أعمااال الشااركة إلدارة األصاال وخصااائص التاادفقات النقدٌااة  الحقاااً لقٌاااس أداة الاادٌن والااذي ٌعتمااد علااى طرٌقااة

 لألصل، فإن هناك ثالث فئات للقٌاس والتً تقوم الشركة بتصنٌف أداوات الدٌن وفقاً لها:
 

إن الموجودات المحتفظ بها بغرض تجمٌع التدفقات النقدٌة التعاقدٌة حٌث تتمثال هاذه التادفقات التكلفة المستنفذة: 

لموجودات المقاسة بالتكلفة المستنفذة والفوائد. إن األرباح أو الخساائر مان أداة الادٌن و التاً ٌاتم النقدٌة فً سداد ا

إعادة قٌاسها بالتكلفة المستنفذة والتً ال تعتبر جزء مان عالقاة التحاوط ٌاتم إثباتهاا ضامن األربااح والخساائر عناد 

ئد من هاذه االدوات المالٌاة ٌاتم إدراجهاا ضامن الغاء اثبات األصل أو حدوث انخفاض فً قٌمت . إن اٌرادات الفوا

 إٌرادات التموٌل بإستخدام طرٌقة معدل الفائدة الفعلً.
 

المالٌة المحاتفظ بهاا بغارض تجمٌاع التادفقات  الموجوداتإن : الشامل اآلخرقائمة الدخل  لالقٌمة العادلة من خال

فااً ساداد أصال الاادٌن  لالصال تاادفقات النقدٌاةالنقدٌاة التعاقدٌاة ولغارض بٌااع األصال الماالً، بحٌااث تتمثال هاذه ال

ة مان تتم معالجاة الحركاة فاً القٌماة الدفترٌا .الشامل اآلخرالمقاسة بالقٌمة العادلة من خالل قائمة الدخل  والفوائد

إٌاارادات  و ، بإسااتثناء األرباااح أو الخساائر الناتجااة عاان اإلنخفاااض فااً القٌمااة الشااامل اآلخاارخاالل قائمااة الاادخل 

عناد الغااء اثباات األصال  .رباح وخساائر صارف العماالت األجنبٌاة المدرجاة ضامن األربااح والخساائرالفوائد وأ

من حقاوق  الشامل اآلخرعادة تصنٌف األرباح أو الخسائر المتراكمة المدرجة مسبقاً فً قائمة الدخل المالً، ٌتم إ

إن اٌرادات الفوائاد مان هاذه  .ر( أخرىأو الخسائر وٌتم إدراجها ضمن بند أرباح / )خسائاالرباح الى  المساهمٌن

 .المالٌة ٌتم إدراجها ضمن إٌرادات التموٌل بإستخدام طرٌقة معدل الفائدة الفعلًاالدوات 
 

ٌتم قٌاس الموجودات التً ال تفً بمعاٌٌر التكلفة المستنفذة أو القٌمة القٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر: 

إن األربااح أو الخساائر مان  مل اآلخر بالقٌمة العادلة من خاالل األربااح أو الخساائر.العادلة من خالل الدخل الشا

استثمار أداة الدٌن و الذي ٌتم إعادة قٌاس  بالقٌمة العادلة من خالل األرباح أو الخساائر والتاً ال تعتبار جازء مان 

و الخسااائر ضاامن األرباااح/ عالقااة التحااوط ٌااتم إثباتهااا ضاامن األرباااح والخسااائر وعرضااها فااً قائمااة األرباااح أ

)الخسائر( األخرى فً الفترة عند نشإها. إن اٌرادات الفوائد من هذه القاوائم المالٌاة ٌاتم إدراجهاا ضامن إٌارادات 

 التموٌل بإستخدام طرٌقة معدل الفائدة الفعلً.
 

ة. حٌاث ان اإلدارة بالقٌمة العادل المساهمٌنتقوم الشركة بقٌاس كافة إستثمارات حقوق : المساهمٌنأدوات حقوق 

ضمن قائماة الادخل الشاامل اآلخار،  المساهمٌنقد قررت عرض أرباح وخسائر القٌمة العادلة الستثمارات حقوق 

فإن  ال ٌوجد تصنٌف الحق ألرباح وخسائر القٌمة العادلة إلى قائمة األرباح والخساائر. تساتمر اإلدارة فاً إثباات 

األربااح والخساائر كاإٌرادات أخارى عنادما ٌنشاؤ حاق الشاركة فاً  توزٌعات األرباح من تلك اإلستثمارات ضامن

استالم توزٌعات األرباح. إن التغٌرات فً القٌمة العادلة لألصول المالٌة من خاالل األربااح والخساائر ٌاتم اثباتهاا 

 ضمن األرباح / )الخسائر( األخرى فً قائمة األرباح والخسائر حسبما ٌقتضً ذلك. 
 

 المطلوبات المالٌة:

ٌتم تصنٌف المطلوبات المالٌة، عناد التساجٌل المبادئً، كمطلوباات مالٌاة مان خاالل األربااح أو الخساائر، السالف 

والقروض، والذمم الدائنة. إن تلك المطلوبات المالٌة ٌتم إثباتها مبدئٌاً بالقٌمة العادلة و فً حالة السلف والقروض 

للمعامالت. تقوم الشركة مبدئٌاً باإلعتراف باالوراق المالٌة للدٌن  والذمم الدائنة ٌتم خصم التكالٌف العائدة مباشرة

الصادرة فً تارٌخ صدورها. ٌتم اإلعتاراف مبادئٌاً بجمٌاع المطلوباات المالٌاة األخارى )بماا فاً ذلاك المطلوباات 

رف فااً خ المتاااجرة التااً تصاابح فٌاا  الشااركة طااٌالمالٌااة بالقٌمااة العادلااة ماان خااالل األرباااح أو الخسااائر( فااً تااار

 األحكام التعاقدٌة لألداة.
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 

 السٌاسات المحاسبٌة الهامة )تابع( -1
 

 )تابع(األدوات المالٌة  1-3

 

 ثبات مطلوب مالً عندما ٌتم الوفاء بالتزاماتها التعاقدٌة أو إلغائها أو إنتهاء مدتها.تقوم الشركة بإلغاء إ
 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالٌة وعرض صافً المبلغ بعد المقاصة ضمن قائمة المركز المالً، عندما 

اس الصاافً أو اثباات األصال ٌكون للشركة حق قانونً لمقاصة تلك المباالغ وتكاون لادٌها النٌاة للتساوٌة علاى أسا

 وتسوٌة التزام فً نفس الوقت.
 

 لدى الشركة المطلوبات المالٌة غٌر المشتقة التالٌة: ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى.
 

 االنخفاض فً القٌمةج( 
ة العادلاة مان والقٌمالمستنفذة بتقٌٌم الخسائر االئتمانٌة المتوقعة المتعلقة بموجوداتها المدرجة بالتكلفة  الشركةتقوم 

إن طرٌقة خسائر االنخفاض فً القٌمة المطبقة تعتماد علاى ماا إذا كاان هنااك ارتفاا   .الشامل اآلخرخالل الدخل 
 .جوهري فً مخاطر االئتمان

 

 ممتلكات وآالت ومعدات 1-7
 

 االعتراف و القٌاس ( أ
اكم وخسائر االنخفاض المتراكماة بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتر الممتلكات واآلالت والمعداتٌتم قٌاس بنود 

باالرجو  إلاى معااٌٌر المحاسابة الصاادرة  الممتلكات واآلالت والمعداتإن وجد. تم تحدٌد تكلفة بعض عناصر  -
 السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن. عن الهٌئة

 

ذاتٌاً تتضمن العائدة مباشرة لالستحواذ على األصل. إن تكلفة الموجودات المكونة  المصارٌفتتضمن التكلفة 
تكالٌف المواد والعمالة المباشرة وأي تكالٌف أخرى عائدة مباشرة إلعداد األصل لإلستخدام المخصص ل  

 لة وإعادة تركٌبها فً موقع العمل.وتكالٌف تفكٌك وإزا
 

ر مختلفة تتم المحاسبة عنها كعناص الممتلكات واآلالت والمعداتعندما تكون األعمار اإلنتاجٌة لبعض عناصر 
 .ممتلكات واآلالت والمعداتمنفصلة )عناصر أساسٌة( لل

 

بمقارنة المبلغ المحصال  الممتلكات واآلالت والمعداتالخسائر عند استبعاد أي بند من بنود  وأٌتم تحدٌد األرباح 
 من االساتبعاد ماع القٌماة الدفترٌاة لألصال وٌاتم إثباتا  بالصاافً ضامن اإلٌارادات االخارى فاً قائماة األربااح او

 الخسائر.
 

 التكالٌف الالحقة ( ب
ٌاتم إثباتهاا ضامن القٌماة الدفترٌاة لألصال إذا كاان مان  الممتلكات واآلالت والمعاداتإن تكلفة استبدال أي بند من 

. وٌمكن قٌاس تلك المنافع بشاكل موثاوق وٌاتم الغااء اثباات للشركةالمحتمل تدفق منافع اقتصادٌة من ذلك األصل 
ٌتم اثباتهاا ضامن األربااح  الممتلكات واآلالت والمعداتستبدل. إن التكلفة الٌومٌة لخدمة القٌمة الدفترٌة للجزء الم

 والخسائر عند تكبدها.
 

 اإلستهالكج(      
ٌتم احتساب اإلساتهالك علاى مادى المبلاغ القابال لالساتهالك وهاو تكلفاة األصال أو مبلاغ آخار بادٌل لقٌماة التكلفاة 

 مخصوماً من  القٌمة المتبقٌة.
 

إثبات اإلستهالك فاً قائماة األربااح أوالخساائر باساتخدام طرٌقاة القساط الثابات علاى مادى األعماار اإلنتاجٌاة  ٌتم
، حٌث أن هذه هً الطرٌقة األقرب التً تعكس نماط االساتهالك الممتلكات واآلالت والمعداتالمقدرة لكل بند من 

 المتوقع للمنافع االقتصادٌة الكامنة فً األصل.
 

 
 

31/01 



 

 

 ة الجوف للتنمٌة الزراعٌةشرك
 )شركة مساهمة سعودٌة(
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 فٌما ٌلً األعمار اإلنتاجٌة المقدرة للفترات الحالٌة و فترات المقارنة:
 

 ٪   ٪ 

 21-01 عدد وأدوات  01-6 مبانً وصوامع
 28-2,8 أثاث وتجهٌزات  28-8 آبار وملحقاتها

 6 طرق المشرو   21-01 آلٌات ومعدات زراعٌة
 6,6 قطع رأسمالٌة وعمرات  28-08 نقلوسائل 

 01-2 أشجار ونبات مثمرة  21-6 آالت وتجهٌزات
    7,8  الثروة الحٌوانٌة

 

فااً نهاٌااة الساانة بعااض الموجااودات التااً تاام اقتنائهااا ولكاان غٌاار جاااهزة  تشاامل األعمااال الرأساامالٌة تحاات التنفٌااذ
لإلستخدام المعدة ألجل ، وٌتم تحوٌال هاذه الموجاودات الاى فئاات الموجاودات ذات الصالة وٌاتم إساتهالكها عنادما 

 تصبح جاهزة لإلستخدام. 
 

ممتلكات واآلالت والمعدات فاً نهاٌاة تقوم الشركة بمراجعة طرق اإلستهالك واالعمار االنتاجٌة والقٌم المتبقٌة لل
كل سنة مالٌة، للتؤكد من أنها تعكس المنفعة المتحصل علٌها، وفً حال وجود فرق ٌتم التعامل مع  كتغٌرات فاً 

 التقدٌرات المحاسبٌة )فً سنة التغٌٌر والسنوات الالحقة(.
 

  النباتات المثمرة 1-1
 تلكات واآلالت والمعدات" عرف النباتات المثمرة بؤنها : "المم 06معٌار التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم 

 تستخدم فً إنتاه أو تورٌد منتجات زراعٌة .
 من المتوقع أن تثمر ألكثر من مرة خالل الفترة .

 هناك إحتمال بعٌد من بٌعها كمنتجات زراعٌة بخالف مبٌعات الخردة . 

طاارح اإلسااتهالك المتااراكم وخسااائر الهبااوط المتراكمااة. تشاامل ٌااتم اإلعتااراف األولااً بالنباتااات المثماارة بالتكلفااة بعااد 
بالحصول على االصل وتشامل تكاالٌف الماواد الخاام والعمالاة وجمٌاع التكاالٌف المباشارة  الشركةالتكلفة التً تكبدتها 

 األخرى المرتبطة بوضع الموجودات بالحالة التً تمكنها من تحقٌق الغرض الذي تم شراإها من اجل  .  

العتااراف بااؤي ارباااح او خسااائر ناجمااة عاان اسااتبعاد النباتااات المثماارة  )تحسااب علااى أساااس الفاارق بااٌن صااافً ٌااتم ا
متحصالت البٌع والقٌمة الدفترٌة للنباتات( فً بند إٌرادات أخرى فً قائمة األرباح أوالخسائر والدخل الشامل اآلخار  

 فً الفترة التً ٌتم فٌها االستبعاد.
 

 ٌةالموجودات الحٌو 1-0
ٌتم قٌاس الموجودات الحٌوٌة بالقٌمة العادلة مخصوماً منها تكلفة البٌع عندما ٌمكن قٌاس القٌمة العادلاة بشاكل واضاح 

 علٌ ، وال توجاد اساعار مان ساوق نشاطٌمكن االعتماد علٌ ، ولكن عندما ٌكون قٌاس القٌمة العادلة ال ٌمكن االعتماد 
 قٌاس الموجودات الحٌوٌة بالتكلفة. للموجودات الحٌوٌة ، ففى تلك الحالة ٌتم 

تكالٌف البٌع تتضمن تكالٌف البٌاع اإلضاافٌة والتكاالٌف التقدٌرٌاة لنقلهاا إلاى الساوق ولكان ال تشامل تكاالٌف التموٌال. 
متكباادة عنااد قٌاااس  مصااارٌفالمٌاااه وتكااالٌف العمالااة وتكااالٌف األساامدة ٌااتم تحمٌلهااا ك مصااارٌفتكااالٌف الزراعااة ك
 بالقٌمة العادلة. الموجودات الحٌوٌة

آالت و نباتات حاملة للبذور وبالتالً ٌتم عرضها والمحاسبة عنهاا كممتلكاات تعتبر و النخٌل الفواك  والزٌتونأشجار 
األشااجار تااتم المحاساابة عنهااا كموجااودات حٌوٌااة حتااى تااارٌخ تلااك التااً تنمااو علااى  الثمااارومعاادات. ومااع ذلااك، فااإن 
ن بالقٌمااة العادلااة مخصااوماً منهااا تكااالٌف البٌااع عنااد الحصاااد. ٌااتم إثبااات للمخاازو الثمااارحصااادها. ٌااتم نقاال حصاااد 
 قبل الحصاد ضمن قائمة األرباح والخسائر.  للثمارالتغٌرات فً القٌمة العادلة 

غٌار الناضاجة ٌاتم تحدٌادها بإساتخدام نماوذه التادفقات النقدٌاة المخصاومة علاى أسااس عائاد  للثماارإن القٌمة العادلة 
 الناضجة بعد األخذ فً اإلعتبار التالً:  للثمارقع من طرٌق المساحات المزروعة، وسعر السوق المتو الثمار

للشركة وتكالٌف أخرى لم ٌاتم تكبادها بعاد للحصاول  األشجارتكالٌف الحصاد، مساهمة تكلفة األصل لألرض وملكٌة 
وال ٌمكن تحدٌد القٌمة العادلة بشكل  ارللثمعلى العناقٌد وحتى مرحلة النض . أما إذا لم توجد اسعار من سوق نشطة 

 واضح ٌمكن االعتماد علٌ  فإن  فً مثل هذه الحالة ٌجب أن ٌقاس األصل الحٌوي بالتكلفة.
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 السٌاسات المحاسبٌة الهامة )تابع( -1

 المخزون  1-9
ٌظهر المخزون بالتكلفة أو القٌمة القابلة للتحقق أٌهما أقال بعاد أخاذ المخصاص الاالزم ألي مخازون متقاادم أو بطاًء 

ف الحركة، وتحدد التكلفة باستخدام المتوسط المرجح. تشمل التكلفاة مجماو  تكلفاة الشاراء وتكاالٌف التحوٌال والتكاالٌ
فتمثل ساعر البٌاع المتوقاع فاً  األخرى المرتبطة بوضع المخزون فً حالت  وموقع  الحالً.  أما القٌمة القابلة للتحقق

النشاط العادي للشركة مطروحاً من  تكالٌف البٌع المتوقعة. ٌتم قٌاس المنتجاات الزراعٌاة عناد نقطاة الحصااد بالقٌماة 
 العادلة ناقصا تكالٌف البٌع عند نقطة الحصاد.

 

   البنوكلدى فً الصندوق ونقد   1-2
نوك وغٌرها من اإلستثمارات قصٌرة األجال ذات الساٌولة العالٌاة والودائع تحت الطلب لدى الب البنوكٌشمل النقد فً 

 التً ٌكون توارٌخ إستحقاقها خالل ثالثة أشهر أو أقل. 
 

 نةٌمدذمم   1-2
مخصص اإلنخفاض فً قٌمة الذمم المدٌنة . وٌتم تكاوٌن مخصاص  صاً مدٌنة بقٌمة الفاتورة األصلٌة ناقتظهر الذمم ال

لان تكاون قاادرة علاى  الشاركةالتجارٌة عندما ٌكون هناك دلٌل موضاوعً علاى أن لالنخفاض فً قٌمة الذمم المدٌنة 
تحصٌل كافة المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلٌة لالتفاقٌة. وٌاتم تحمٌال اإلنخفااض فاً قائماة األربااح أوالخساائر 

ول العمٌل فً مرحلة إفالس أو والدخل الشامل اآلخر . إن الصعوبات المالٌة الكبٌرة التً تواج  العمٌل، وإمكانٌة دخ
إعادة الهٌكلة المالٌة، والعجز أو التؤخر فً السداد تعتبر جمٌعها مإشرات على وجود دلٌل موضوعً لالنخفاض فً 
قٌمة الذمم المدٌنة التجارٌة. بالنسبة للمبالغ الفردٌة الهامة، ٌتم إجراء تقٌٌم علاى أسااس فاردي. وبالنسابة للمباالغ غٌار 

مة، ولكنها متؤخرة، فٌتم تقٌٌمها بشكل إجمالً، وٌتم إثبات المخصص باألخذ باالعتبار طول المدة الزمنٌة الفردٌة الها
وفقاً لمعدالت اإلسترداد السابقة. وعندما تكون الذمم المدٌنة غٌر قابلة للتحصٌل ٌتم شطبها مقابل إنخفااض مخصاص 

تم شاطبها تساجل ضامن اإلٌارادات األخارى فاً قائماة األربااح الذمم المدٌنة ، التحصٌالت الالحقة للذمم المدٌنة التً 
 أوالخسائر والدخل الشامل اآلخر . 

 

 مخصص الزكاة الشرعٌة  1-1
ٌتم احتساب مخصص الزكاة الشرعٌة سنوٌاً فً القوائم المالٌة وفقاً لتعلٌمات الهٌئة العامة للزكاة والدخل فاً المملكاة 

عند الربط النهائً للزكاة ٌتم تسجٌلها ضمن قائمة األرباح أو الخسائر والدخل العربٌة السعودٌة. أٌة تعدٌالت قد تنت  
 الشامل اآلخر  فً السنة التً ٌتم إستالم الربط النهائً فٌها، حٌث ٌتم حٌنئذ تسوٌة المخصص.

 
 اإلنخفاض فً القٌمة 1-5

 

 الموجودات المالٌة )بما فً ذلك الذمم المدٌنة( ( أ
ئتمانٌة المتوقعة مان انخفااض الموجاودات المالٌاة. ٌتطلاب نماوذه الخساائر االئتمانٌاة اتبا  نموذه للخسائر اال ٌتم

المتوقعااة أن تقااوم الشااركة بالمحاساابة عاان الخسااائر االئتمانٌااة المتوقعااة والتغٌاارات فااً تلااك الخسااائر االئتمانٌااة 
تساجٌل المبادئً. وبعباارة المتوقعة فً تارٌخ كل تقرٌر وذلك الثبات التغٌارات فاً مخااطر االئتماان مان تاارٌخ ال

أخرى، فإن  لم ٌعاد مان الضاروري لحادث االئتماان أن ٌحادث قبال اثباات الخساائر االئتمانٌاة. وبعكاس ذلاك، فاإن 
المنشآت تقوم دائماً بالمحاسبة عن الخساائر االئتمانٌاة المتوقعاة والتغٌارات فاً تلاك الخساائر االئتمانٌاة المتوقعاة، 

 ً الوقت المناسب عن خسائر االئتمان المتوقع.بالتالً، ٌتم توفٌر المعلومات ف
 

شاهراً، أو )ب( الخساائر  02ٌتم قٌاس الخسائر المتوقعة على أساس المبلاغ المسااوي )أ( للخساائر المتوقعاة لمادة 
المتوقعة على مدى عمر األصل. إن لم تحدث زٌادة جوهرٌة فً المخااطر االئتمانٌاة لاألدوات المالٌاة مناذ تاارٌخ 

شاهراً، وفاً بعاض الحااالت األخارى، ٌاتم  02تم تكوٌن مخصص بمبلغ ٌعادل الخسائر المتوقعة لفتارة بداٌتها، فٌ
تكوٌن مخصص للخسائر المتوقعة على مدى عمر األصل. بالنسابة للاذمم المدٌناة التجارٌاة ذات عناصار التموٌال 

الئتمان فً تاارٌخ كال تقرٌار، فإن هناك منه  مبسط متاح لذلك، حٌث ال ٌتوجب إجراء تقٌٌم للزٌادة فً مخاطر ا
وبدالً عن ذلك، ٌمكن للشركة تكوٌن مخصاص للخساائر المتوقعاة بنااءاً علاى الخساائر المتوقعاة علاى مادى عمار 
األصاال. قااررت الشااركة االسااتفادة ماان خٌااار الخسااائر المتوقعااة علااى ماادى عماار األصاال. وبالنساابة للااذم المدٌنااة 

مهام، ٌتطلاب مان الشاركة أن تتباع نماوذه الخساائر اإلئتمانٌاة المتوقعاة التجارٌة التً ال ٌوجد لدٌها مكاون تموٌال 
 على مدى العمر.
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 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 

 السٌاسات المحاسبٌة الهامة )تابع( -1
 
 

 لموجودات غٌر المالٌةا ( ب
فً تارٌخ كل تقرٌر، ٌتم مراجعة القٌمة الدفترٌة للموجودات الغٌر مالٌاة لتحدٌاد ماا إذا كاان هنااك مإشار علاى 

 إنخفاض فً القٌمة. 
 

ٌتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض فً القٌمة عنادما تتجااوز القٌماة الدفترٌاة لألصال أو لوحادة تولٌاد النقاد القٌماة 
رداد. القٌمة القابلة لإلسترداد هً قٌمة األصل عناد اإلساتخدام أو قٌمتا  العادلاة ناقصااً تكلفاة البٌاع. القابلة لإلست

تحدد القٌمة العادلة لألصل ناقصاً تكلفة البٌع مان المعلوماات الموجاودة مان عملٌاات البٌاع الملزماة. عناد تقادٌر 
ٌة المقدرة بإستخدام معادل خصام ٌعكاس تقٌٌماات قٌمة األصل عند اإلستخدام ٌتم خصم التدفقات النقدٌة المستقبل

 السوق الحالٌة للقٌمة الزمنٌة للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل أو بوحدة تولٌد النقد.
 

ٌتم إثبات خساائر اإلنخفااض ضامن األربااح أو الخساائر. ٌاتم تحدٌاد خساائر اإلنخفااض المثبتاة المتعلقاة بوحادة 
ة للشاهرة أوالً. ومان ثام تخفاٌض القٌماة الدفترٌاة للموجاودات األخارى ضامن تولٌد النقد لتخفٌض القٌمة الدفترٌ

 وحدة تولٌد النقدٌة على أساس نسبً.
 

 

 منافع الموظفٌن 1-31
 بالمساهمة بمخصص التقاعد والتؤمٌن اإلجتماعً لمنسوبٌها وفقاً لنظام العمل السعودي. الشركةتقوم 

 

 مكافأة نهاٌة الخدمة للموظفٌن  ( أ
، عناد الشاركةة نهاٌة الخدمة لكافة الموظفٌن العاملٌن وفقاً لشروط وأحكام نظام العمال المتباع فاً تستحق مكافؤ

 .انتهاء عقود خدماتهم
 

المتعلق بخطط المنافع المحددة عن طرٌق تقدٌر قٌمة المنافع المستقبلٌة التً تستحق  الشركةٌتم احتساب التزام 
 .وتخصم القٌمة للوصول إلى القٌمة الحالٌةللموظفٌن فً الفترات الحالٌة والمستقبلٌة 

 

ات التً تستخدم عند تحدٌد العناصر الرئٌسٌة للتكالٌف بغرض الوفااء بهاذه االلتزاماات فتراضاإل الشركةتضع 
ات فتراضاوتشامل تلاك اإل الشاركةات بعاد استشاارة الخبٌار االكتاواري فاً فتراضٌتم وضع هذه اإل .المستقبلٌة

ٌقااوم الخبٌاار  .فااة الخدمااة االعتٌادٌااة وكااذلك عناصاار التموٌاال المتعلقااة بالمطلوباااتالتااً تسااتخدم لتحدٌااد تكل
 .االكتواري المإهل باحتساب التزام المنافع المحددة وذلك باستخدام طرٌقة المبالغ المستحقة حسب الوحدة

 

كتوارٌاة مباشارة فاً ٌتم االعتراف بإعادة تقٌٌم التزامات المنافع المحددة التً تتكون مان األربااح والخساائر اال
مصروف الفائدة الصاافً علاى التزاماات المناافع المحاددة للسانة عان  الشركةقائمة الدخل الشامل اآلخر، تحدد 

وصااافً  طرٌااق تطبٌااق معاادل الخصاام الااذي ٌسااتخدم فااً قٌاااس التزامااات المنااافع المحااددة عنااد بداٌااة الساانة
ٌطرأ على صافً التزامات المناافع المحاددة خاالل السانة  األخذ باالعتبار أي تغٌرااللتزامات المحددة فٌها بعد 

األخاارى  المصااارٌفنتٌجاة المساااهمات والماادفوعات لاللتزاماات. ٌااتم االعتااراف بمصااروف الفائادة الصااافً و
 المتعلقة بخطط المنافع المحددة فً قائمة األرباح أو الخسائر.

 

 منافع الموظفٌن قصٌرة األجل( ب
عناد تقادٌم  مصارٌفالموظفٌن قصٌرة األجل على أساس غٌر مخفض وٌتم تحمٌلها كٌتم قٌاس التزامات منافع 

 الخدمة المتعلقة بها.
 

ٌتم إثباات االلتازام للمبلاغ المتوقاع دفعا  بموجاب خطاة دفاع المكافاآت النقدٌاة قصاٌرة األجال أو خطاة حصاص 
مااة مساابقة تاام تقاادٌمها ماان قباال الااربح. إذا كااان للشااركة التاازام قااانونً أو تعاقاادي لاادفع ذلااك المبلااغ نتٌجااة لخد

 الموظف، وإذا كان من الممكن تقدٌر قٌمة االلتزام بشكل موثوق.
 

 منح حكومٌة مقٌدة 1-33
 ٌتم االثبات االولً للمنح الحكومٌة المقٌدة ضمن المطلوبات االخرى بالقٌم العادلة.

علاى أسااس القٌماة  - مازار  الشاركة وهاً عباارة عان األراضاً المقاام علٌهاا -ٌتم تقٌٌم المنح الحكومٌة المقٌادة 
 العادلة للموجودات الممنوحة، وٌتم عرضها ضمن االلتزامات إلى أن تتحقق شروط تحوٌلها.
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  شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 
 السٌاسات المحاسبٌة الهامة )تابع( -1

 
 المخصصات 1-37

ٌتم اإلعتراف بالمخصص ما إذا ترتب علاى الشاركة نتٌجاة ألحاداث ساابقة إلتازام قاانونً حاالً أو ضامنً ٌمكان 
تقدٌره بشكل موثوق، مع إحتمال وجود ضرورة إقتصادٌة لسداد ذلك اإللتزام. ٌتم تحدٌد المخصصات عن طرٌاق 

قدٌة المساتقبلٌة المتوقعاة بمعادل ماا والاذي ٌعكاس تقٌٌماات الساوق الحالٌاة للقٌماة الزمنٌاة للنقاود خصم التدفقات الن
 والمخاطر الخاصة بذلك اإللتزام. ٌتم اإلعتراف بالخصم ضمن تكالٌف التموٌل.

 
 استثمارات  1-31

تزٌاد  ال ساتحقاق لفتارةتظهر االستثمارات فً صفقات المرابحة والتً ٌتم ربطها بغارض االحتفااظ بهاا لتاارٌخ اال
و خصام ضامن ضاافة أٌاد التغٌارات فاً القٌماة العادلاة كإعن سنة مالٌة بالقٌمة العادلاة كموجاودات متداولاة، ٌاتم ق

 خر، ان اي انخفاض غٌر مإقت فً القٌمة ٌخصم من قائمة االرباح أو الخسائر.قائمة الدخل الشامل اآل
 

 اإلٌرادات 1-30
للمقابل المستلم او المستحق لقاء البضاعة المباعة بالصافً بعد الخصم التجاري  لعادلةتتمثل االٌرادات فً القٌمة ا

 والمرتجعات و الحسومات. ٌتم بٌع المنتجات ،بشكل رئٌسً على اساس البٌع او االرجا .
 

إلااى  الملكٌااةٌااتم االعتااراف باااالٌراد ماان مبٌعااات البضاااعة عناادما تقااوم الشااركة بتحوٌاال المخاااطر الهامااة ومنااافع 
المشتري وعندما ٌكون من األغلب ان الشركة ستقوم بتحصٌل المبلغ المقابل المتفاق علٌا  مسابقا. ٌاتم التحقاق مان 
توفر هذه المعاٌٌر عند تسلٌم البضاعة إلى المشتري. عندما ٌملك المشتري حق رد البضاعة ٌتم تؤجٌل اإلعتاراف 

. ٌاتم تساجٌل المبٌعاات بعاد خصام الماردودات والخصام البضااعة باالٌراد حتاى إنقضااء الفتارة المساموح بهاا لارد
 ٌعتمد على شروط عقد البٌع . الملكٌةتوقٌت تحوٌل المخاطر ومنافع إن التجاري وخصم الكمٌة. 

 

 اإلٌجار عقود 1-39
الموجودات المحتفظ بها بموجاب عقاود االٌجاار و التاً علاى اساساها تنتقال كافاة المناافع و المخااطر المرتبطاة 

مبادئٌا بمبلاغ ٌعاادل قٌمتهاا للشركة ٌتم تصانٌفها كعقاود اٌجاار تماوٌلً. ٌاتم قٌااس الموجاودات الماإجرة  بالملكٌة
ار ، أٌهمااا اقاال. بعااد االعتااراف االولااً ، ٌااتم جااالعادلااة و القااٌم الحالٌااة ماان الحااد االدنااى لماادفوعات عقااود االٌ

  .احتساب الموجودات وفقاً للسٌاسة المحاسبٌة المطبقة لتلك الموجودات
 

علاى علاى أسااس ثابات  والخساائراٌتم إثبات المدفوعات بموجب عقود اإلٌجاار التشاغٌلً ضامن قائماة األربااح 
ٌجاار علاى مادى اإلمصاارٌف منوحاة كجازء مان إجماالً ٌتم إدراه حاوافز اإلٌجاار الم .مدى فترة عقد اإلٌجار

  .فترة اإلٌجار
 

 المصارٌف 1-32
ليسي  زي م ميك تة  ية هي   ةمىمية ىاإلدارية المباشرة ىغير المباشرالع المصارٌفالتسىيق ىالبيع ى مصارٌف
النازمة عيك زويىد الشيرةة التي  تبيى  بويا  دارا  التسيىيق  المصارٌفالتسىيق ه  ت ك  مصارٌفاإليرادا . 

األخيييربا باسيييتكنام تة  ييية اأييييرادا  ىلعبيييام التمىيييي ا  المصاااارٌفىييييت  تفيييني  زمييييع  ،ىالبييييع ىالتى ييييع
البييع  مصاارٌفالمشيترةة بييك تة  ية اأييرادا  ى ل مفياري ميية ى داريية. ييت   زيرام تى ييع ىعم ةمفاري 
 ا ع ى لساس كاب . ذا دع  الحازةالعمىمية ىاإلداريةا  المصارٌفىىالتسىيق 

 

 التقارٌر القطاعٌة 1-32
 نتجاات النباتٌاة.ٌتكون النشاط الرئٌسً للشركة من قطاعات تشتمل على اإلنتاه الزراعاً وتصانٌع وتساوٌق الم

قطاعات التشاغٌل هاً عناصار رئٌساٌة فاً الشاركة وتارتبط بؤنشاطتها مان خاالل تحصاٌل اٌارادات او تكباد ان 
مراجعااة كافااة النتااائ  التشااغٌلٌة لقطاعااات التشااغٌل بصااورة منتظمااة بواسااطة صااانعً القاارار  ممصااارٌف. ٌاات

م توزٌعها علاى القطاعاات وتقٌاٌم أدائهاا والتاً التشغٌلً بالشركة، حٌث ٌتم اتخاذ قرارات بشؤن الموارد التً ٌت
 تتوفر معلوماتها المالٌة المفصلة. 
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 
 السٌاسات المحاسبٌة الهامة )تابع( -1

 

 ربحٌة السهم 1-31
 :بقسمة وذلك العملٌات من والمخفضة األساسٌة السهم ربحٌة تحسب

  للشركة العادٌة األسهم حملة إلى العائد العملٌات من الربح 
  .المالٌة السنة خالل المصدرة العادٌة األسهم لعدد المرجح المتوسط أساس على 
 .نفسها هً والمخفضة األساسٌة السهم ربحٌة نفإ الشركة وبالتالً قبل من عادٌة أسهم أي إصدار ٌتم لم

 
 البنوكلدى فً الصندوق ونقد  -0

 الرصٌد القائم كما فً  
 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

 611,722 000,818 769,670 نقد فً الصندوق
 60,822,002 07,776,728 69,016,809 نقد فً البنوك

 226,082 212,620 - ودائع قصٌرة األجل

 25,122,351 31,151,192 19,102,102 

 
 صافً -ذمم مدٌنة  -9

 الرصٌد القائم كما فً  
 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

 09,680,026 89,861,868 09,028,698 ذمم تجارٌة

مخصص دٌون مشكوك فً 
 (0,000,708) (02,077) (01,772) (0-8) تحصٌلها

 05,110,572 95,211,123 09,707,221 

 
 حركة مخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها 9-3

 الرصٌد القائم كما فً  
 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

 0,206,008 0,000,708 02,077 رصٌد بداٌة السنة
 08,077 - 06,660  اضافات خالل السنة

 (021,007) (0,199,268) (08,169) تم اعدامهادٌون 

  01,227  07,022  0,303,209 

 
 وارصدة مدٌنة أخرى  مدفوعة مقدماً  مصارٌف -2

 الرصٌد القائم كما فً  
 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

 0,698,981 8,680,962 0,778,602 دفعات مقدمة لموردٌن
 9,902,202 6,717,166 2,778,800 اعتمادات مستندٌة 

 2,712,060 2,760,228 061,828 ات ضمان خطاب
 0,776,627 0,768,179 2,081,190 مدفوعة مقدما  مصارٌف

 2,018,202 2,788,008 2,788,687 سلف عاملٌن
 071,677 292,881 7,601 عهد نقدٌة

 260,111 - 66,126 اخرى

 31,173,379 32,227,922 31,272,355 
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 ٌةشركة الجوف للتنمٌة الزراع
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 
 موجودات حٌوٌة   -2

 الرصٌد القائم كما فً  
 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

 69,082,121 07,270,908 7,796,697 رصٌد بداٌة السنة
 619,888,612 601,818,296 288,068,128 اضافات

 (660,768,710) (609,981,807) (276,600,868) محصول محول الى المخزون

  32,715,121  2,252,252  32,723,531 

 
 إدارة المخاطر الزراعٌة

 :تتعرض الشركة للمخاطر االتٌة و المتعلقة بؤنشطتها الزراعٌة 

 المخاطر التنظٌمٌة والبٌئٌة : ( أ

كة لكافة القوانٌٌن و االنظمة السارٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة ، و قد وضعت الشركة مجموعة من تخصع الشر
 السٌاسات و االجراءات التً تهدف الى االلتزام بكافة القوانٌٌن البٌئٌة المعمول بها.

 المخاطر المتعلقة بالمناخ  ( ب

ة و العوامل الطبٌعٌة االخرى ، و قد قامت الشركة تتعرض الشركة لمخاطر الخسارة الناجمة عن التغٌرات المناخٌ
 بعمل ادارة لمراقبة هذا النو  من المخاطر بهدف التقلٌل من حجم الخسارة الناجمة عنها.  

 
 صافً -المخزون  -1

 الرصٌد القائم كما فً  
 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

 27,660,976  66,861,278  88,761,000  مخزون انتاه تام

 28,068,066   26,882,008  08,276,888  مدخالت انتاه

  67,666,686  26,802,867  27,686,768  قطع غٌار 

 -   6,981,690  -  اسمدة عضوٌة و تجهٌزات

  08,907,080   20,071,966  21,977,668  مواد تعبئة و تغلٌف

 2,690,670  2,780,686  2,660,606  محروقات و زٌوت و شحوم

  0,098,266   0,786,720  0,602,726  مواد مساعدة

 (00,009,989) (00,098,069) (06,982,602) (0-8) بطئ الحركةمخصص مخزون  ناقصا :

  337,121,315 311,101,971 319,391,152 

 
 بطئ الحركةمخزون الحركة مخصص  3- 1

 الرصٌد القائم كما فً  
 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

 8,017,688 00,009,989 00,098,069 رصٌد بداٌة السنة
 6,102,660 6,608,081 2,080,076   اضافات خالل السنة

  32,517,137 30,051,315 33,305,515 
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 صافً - ممتلكات وآالت ومعدات -5
 

 *اراضً زراعٌة 
 

 مبانً وصوامع
 

 آبار و ملحقاتها
وعدد ومعدات  آلٌات

 اثاث وتجهٌزاتزراعٌة و
 

 وسائل نقل
 

 طرق المشروع
قطع رأسمالٌة 

 عمراتو
اشجار و نباتات 

 **مثمرة
اشجار و نباتات غٌر 

 مثمرة 
الثروة 
 الحٌوانٌة

 مشروعات 
 إجمالً قٌد التنفٌذ

             التكلفة

 3,397,225,129 13,791,511 115,220 319,152,921 701,510,121 31,019,909 13,307,337 01,231,101 301,735,991 011,111,221 25,513,515 91,235,111 م7132ٌناٌر  3الرصٌد فً 

 (81,276,861) - - - (81,276,861) - - - - - - - تسوٌات سنوات سابقة

 3,317,017,139 13,791,511 115,220 319,152,921 351,271,111 31,019,909 13,307,337 01,231,101 301,735,991 011,111,221 25,513,515 91,235,111 م7132ٌناٌر  3فً المعدل الرصٌد 

 91,060,662 0,777,877 - 00,106,701 9,920,088 6,187,080 601,069 080,911 07,228,668 8,612,080 0,068,220 - إضافات

 (8,661,860) - - - (2,780,286) - - (69,111) (0,178,861) (0,028,708) - - استبعادات

 - (0,697,728) - (86,688,087) 86,688,087  - - -  608,062  709,266  - - تحوٌالت

 3,312,712,201  10,211,219  115,220 57,279,332 790,311,152 73,907,252 13,297,913 03,113,701  329,131,391  039,571,222  23,121,311 91,235,111 م7132دٌسمبر  13الرصٌد فً 

 66,868,208 2,618,661 - 28,760,660 08,678,801  6,900,091 - 067,111 6,068,688 0,708,987 2,190,082 - إضافات

 (88,906,860) - - (006,808) (9,676,761) - - (866,902) (7,812,180) (28,296,286) (9,067,110) - استبعادات

 - (29,719,787) - - - - 709,992 - 08,720,978  78,681  06,092,067  - تحوٌالت

 3,359,371,172 2,775,191 115,220 373,109,275 721,311,322 71,012,112 17,027,921 01,223,112 322,121,275  157,093,132  22,315,201  91,235,111 م7132دٌسمبر  13الرصٌد فً 

             اإلستهالك

 820,861,962 - 619,868 - 27,088,666 - 02,868,886 20,701,169 96,688,660 606,808,970 06,882,810 - م2106ٌناٌر  0الرصٌد فً 

 09,060,801 - 098 - 9,879,906 - 967,606 8,770,276 00,768,666 09,619,112 0,798,019 - إضافات 

 (0,821,868) - - - (2,281,268) - - (86,699) (0,188,027) (0,028,700) - - إستبعادات 

 925,303,212 - 115,221 - 10,211,103 - 31,917,517 11,070,231 312,119,121 110,275,719 01,193,731 - م7132دٌسمبر  13الرصٌد فً 

 72,268,980 - - - 20,209,280 08,279,608 970,077 0,066,296 02,818,660 08,887,060 0,967,180 - إضافات

 (08,998,808) - - - (7,166,168) - - (077,102) (7,886,608) (26,661,166) (7,800,800) - إستبعادات

 957,037,121 - 115,221 - 01,500,792 39,725,139 30,022,125 10,331,152 337,712,535 170,772,121 07,222,011 - م7132دٌسمبر  13الرصٌد فً 

             صافً القٌمة الدفترٌة كما فً :

 217,239,590 2,775,191 33 373,109,275 733,701,571 31,712,923 32,559,050 2,991,015 21,219,131 21,779,090 10,031,721 91,235,111 م 7132دٌسمبر  13

 231,129,112 10,211,219 33 57,279,332 735,159,192 73,907,252 31,705,225 31,212,219 92,517,722 13,350,913 71,131,571 91,235,111 م 7132دٌسمبر  13

 922,123,191 13,791,511 715 319,152,921 321,025,509 31,019,909 31,922,972 39,511,115 93,111,535 53,393,252 71,125,311 91,235,111 م7132ٌناٌر  3

 

 ( .06ها وأعمالها )إٌضاح * تتمثل األراضً الزراعٌة فً المنح الحكومٌة المقٌدة والتً تم تقٌٌمها من قبل مكاتب متخصصة وتشمل هذه األراضً مبانً الشركة وأنشطت
ه  28/12/0001لنباتات المثمرة وقد صدر قرار وزارة البٌئة والمٌاه والزراعة بإٌقاف زراعة البرسٌم قبل حلول تارٌخ لاير سعودي من رصٌد األشجار وا 28,218,808تضمن تكلفة البرسٌم مبلغ وقدره ** ٌ

 م .08/01/2108الموافق 
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة( 

 
 م7132دٌسمبر  13إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 

 للاير السعودي()با
 

 قروض قصٌرة األجل -31

 الرصٌد القائم كما فً  
 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

 29,860,711 - - (0-01بنك الرٌاض )

 0,862,206 00,960,870 0,826,671 (2-01مصرف الراجحً )

 0,172,221 30,523,123 10,371,531 

 
ملٌااون لاير سااعودي ماان بنااك  28م علااى قاارض مرابحااة اسااالمٌة بمبلااغ 2100حصاالت الشااركة خااالل عااام  31-3

رض توساعة مصانع الزٌتاون علاى أن غاوذلاك ل :0,8الرٌاض لمدة سنتٌن بهامش ربح على أساس ساٌبور + 
 م.2106م، تم سداد كامل مبلغ القرض خالل عام 2106أبرٌل  0ٌسدد بالكامل وعلى قسط واحد بتارٌخ 

 
قامات الشاركة كماا : ، و0,8شهر بهامش ربح علاى أسااس سااٌبور +  66د مشاركة لمدة تمثل تسهٌالت عقو 31-7

لاير ساعودي  01,060,871م حصالت بموجبهاا علاى تساهٌالت بمبلاغ 2106عقود مرابحة خالل عام  بتوقٌع
 م.2107فبراٌر  8إعتباراً من  على أن تسدد على قسطٌن لمدة سنتٌن

 
 

 وأرصدة دائنة أخرى  ةمستحقمصارٌف  -33

 الرصٌد القائم كما فً  
 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

 01,781,169 00,186,810 01,889,927 ضمان قرض مستحق*

 - 0,811,111 2,091,920 مكافؤة اعضاء مجلس االدارة

 6,711,010 7,811,609 0,229,009 مستحقة مصارٌف

 2,816,698 2,660,171 0,808,287 دائنو شراء موجودات ثابتة

 0,067,611 0,067,611 0,066,921 دائنو بٌع اسهم 

 0,070,202 0,028,062 0,720,928 دفعات مقدمة من العمالء 

 0,126,202 962,669 266,086 ضمان حسن التنفٌذ

 269,962 260,666 079,066 اٌرادات محصلة مقدما

 689,606 609,168 216,788 أخرى

 77,512,097 72,390,729 70,102,511 

     

 حصالتحٌاث  ) شاركة جناات المحادودة( زمٌلاةصاٌب الشاركة مان قارض شاركة نفً ٌتمثل ضمان قرض مستحق  * 

ر الشاركة الزمٌلاة تام تساجٌل هاذا ونتٌجاة لتعثا،  الشاركاءقارض بضامان علاى فاً السانوات الساابقة  الزمٌلةالشركة 
 .المستحق الضمان

 
 عالقة مستحق إلى طرف ذو  -37

 القائم كما فً الرصٌد 

 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 
    

 0,686,168 61,906 068,888 شركة الٌمنً للسٌارات

 329,911 21,531 3,191,129 
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 

 مخصص الزكاة الشرعٌة -31
 

 حركة المخصص 31-3
 الرصٌد القائم كما فً  

 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 
 2,818,096 8,021,668 8,828,120 رصٌد بداٌة السنة

 6,061,662 6,080,908 6,271,617  اضافات خالل السنة
 (6,808,226) (2,000,286) (6,168,277) تسدٌدات خالل السنة

 1,111,190 9,171,170 9,371,119 
 

 عناصر الوعاء الزكوي 31-7
،  المسااهمٌنان العناصر الرئٌسٌة للوعاء الزكوي ووفقاً للوائح الهٌئة العاماة للزكااة والادخل تتمثال فاً حقاوق 

القٌمااة الدفترٌااة للموجااودات الغٌاار المخصصااات كمااا فااً بداٌااة الساانة وصااافً الاادخل المعاادل ، ناقصاااً صااافً 
 متداولة وبعض البنود األخرى .

 

 الموقف الزكوي 31-1
أصدرت اللجنة فً الهٌئة العامة للزكاة والدخل خالل السنة قرارها النهاائً بخصاوص اساتئناف الشاركة بشاؤن 

اف المقادم مان لاير سعودي حٌث تم رفض اإلساتئن 2,208,006م والبالغة 2101فروقات الربط الزكوي لعام 
كماا تسالمت  .وتم اإلساتدراك لهاا فاً القاوائم المالٌاة المرفقاة الشركة والمطالبة بسداد الفروقات المذكورة أعاله

الهٌئاة العاماة للزكااة م حٌاث طالبات 2100م حتاى 2100الشركة خالل السنة الربوطات الزكوٌة لألعاوام مان 
 . لتً تم سدادها واالستدراك لها فً القوائم المرفقةلاير سعودي وا 887,869بفروقات زكوٌة بلغت  والدخل

 
م وسددت المستحق بموجبها ولم تصادر الهئٌاة العاماة 2106م و2108قدمت الشركة اقراراتها الزكوٌة لعامً 

 حصلت الشركة على شهادة مقٌادة ٌساري مفعولهاا حتاىللزكاة والدخل الربوطات النهائٌة للعامٌن المذكورٌن. 
 .م2108ابرٌل  61 لموافق ا 0069شعبان  00

 

 قروض طوٌلة األجل -30
 الرصٌد القائم كما فً  

 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 
 01,860,666 - - (0-00صندوق التنمٌة الزراعٌة )

 9,020,027 0,016,678 - مصرف الراجحً
 - (2-00) صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي

     - 06,681,111 06,096,766 الجزء غٌر المتداول
 31,052,221 32,292,221 35,295,121 
 

لاير ساعودي مان صاندوق  08,892,008م على قرض طوٌل األجل بمبلغ 2100حصلت الشركة خالل عام  30-3
التنمٌة الزراعٌة بدون فوائد لتموٌل إنشاء مشرو  زراعة الزٌتون مقابل خطاب ضمان من مصرف الراجحً 

ها . تام 0002ذو القعادة  02بؤقساط سنوٌة متساوٌة تبدأ مان سداد القرض على مدى عشر سنوات  على أن ٌتم
 م سداد كامل مبلغ القرض.2106خالل عام 

 

م على قرض من صندوق التنمٌة الصاناعٌة الساعودي لتموٌال إنشااء مصانع 2106حصلت الشركة خالل عام  30-7
لاير  61,711,111ن إجماالً الحاد األقصاى للقارض ٌبلاغ إنتاه زٌت الزٌتون والمخلالت وصابون تجمٌال. إ

م : 2106لاير سااعودي ) 06,681,111م 2107دٌساامبر  60ماان هااذا القاارض حتااى  سااعودي، بلااغ المسااتلم
خاالل سانوات  8لاير سعودي(. ٌتم سداد القرض على أقساط نصف سنوٌة غٌر متساوٌة لمدة  06,681,111

 هاااااااا  الموافااااااااق 0000ربٌااااااااع اآلخاااااااار  08 وتنتهااااااااً فااااااااًساااااااانتٌن ماااااااان اسااااااااتالم مبلااااااااغ القاااااااارض 
م. ان القرض مضمون برهن كافة المبانً المقامة أو التً ساتقام علاى قطعاة األرض الباالغ 2122نوفمبر  01

مع كامل مبانً المشرو  ومعدات  وآالتا  وملحقاتا  المتعلقاة با   ءبسٌطاالهكتار الواقعة فً  89,791مساحتها 
المشارو ، كماا تضامنت شاروط القارض أماور أخارى تمثلات فاً وضاع أو التً ٌتم الحصول علٌها مان أجال 

الرأساامالٌة وتوزٌعااات األرباااح ونسااب مالٌااة ٌتوجااب علااى الشااركة  المصااارٌفحاادود قصااوى لإلٌجااارات و
 المحافظة علٌها.

 

 
72/01 



 

 

 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 
  نهاٌة الخدمة مكافأةمخصص  -39

 

 بٌان عام بخطة منافع الموظفٌن

 ،ها الدائمٌنلموظفٌن غٌر الممولة لصالح موظفٌخدمة لالة نهاٌة خطة معتمدة لمكافؤ بتشغٌل الشركةقوم ت
 :هو كما ٌلً مركز المالىقائمة الإن المبلغ المثبت ضمن 

 

 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132 دٌسمبر 13 

 22,268,187 28,116,020 20,012,606 القٌمة الحالٌة اللتزام المنافع المحددة

 
 لحركة فً صافً التزام المنافع المحددةا

و كماا هاإن الحركة فً التزام المناافع المحاددة  ،إن صافً التزام المنافع المحددة ٌشتمل فقط على التزام المنافع المحددة
 :ٌلً

 

 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

 06,608,767 22,268,187 28,116,020 الرصٌد االفتتاحً
    

    المدرج ضمن قائمة األرباح اوالخسائر

 0,069,091 2,608,666 2,890,911 تكلفة الخدمة الحالٌة

 0,079,861 877,698 969,800 تكلفة الفائدة
    

    درج ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخرالم

    )األرباح( / الخسائر اإلكتوارٌة الناتجة عن:

التعدٌالت بناءاً على الخبرة ))األرباح( / 
 الخسائر((

(2,826,988) 0,810,062 - 

    الحركة فً النقد

 - (2,262,062) (8,218,888) المكافؤة المدفوعة
    

 77,719,192 79,111,073 73,317,132 الرصٌد 

 
 : أو الخسائر رباحاألضمن البنود التالٌة فى قائمة  المصارٌفتم إثبات 

 

 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

    2,906,700 6,260,611 تكلفة االٌرادات

 081,268 006,960 بٌع وتسوٌق مصارٌف

 012,008 028,881 عمومٌة وإدارٌة مصارٌف

 
 كتوارٌة األساسٌة :فٌما ٌلً اإلفتراضات اال

 

 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

 :6,79 :6,88  معدل الخصم

 :6 :6  معدل زٌادة الرواتب مستقبلٌاً / معدل الزٌادة المتوقع للرواتب

 61 61 سن التقاعد
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 
 مكافأة نهاٌة الخدمة )تابع(مخصص  -39

 

 : كما ٌلً ات الرئٌسٌة المرجحة هًفتراضالمحددة للتغٌرات فً اإل المكافؤةإن حساسٌة التزام 

 زٌادة / )نقص( -التأثٌر على التزام المنافع المحددة  

 اتفتراضالنقص فً اإل اتفتراضإلاة فً الزٌاد اتفتراضإلاالتغٌر فً  

 20,888,098 20,178,860 :0 معدل الخصم

معدل زٌادة الرواتب مستقبلٌاً / معدل 
 :0 الزٌادة المتوقع للرواتب

20,901,028 21,997,610 

 26,296,906 22,009,606 :0 معدل دوران العمل / معدل االستقاالت
    

 22,809,926 22,820,687  ةمعدل الوفا

 

 . 2107دٌسمبر  60وات كما فً سن8  المنافع المحددة هو  إللتزامإن متوسط المدة المرجحة 
 

وفقاااً م 2107دٌساامبر  60بتااارٌخ ة نهاٌااة الخدمااة للمااوظفٌن ؤتاام إجااراء تقٌااٌم إكتااواري مسااتقل للتؤكااد ماان كفاٌااة مكافاا
ار المحاسابة الادولً ٌاوفقااً لمعوئتماان المتوقعاة لشروط العمل فً المملكة العربٌة السعودٌة بإستخدام طرٌقة وحدة اال

 . : منافع الموظفٌن09رقم 
 

إن خطااة منااافع المااوظفٌن معرضااة لعاادد ماان األخطااار االكتوارٌااة، وماان أهاام هااذه األخطااار هااً مخاااطر الرواتااب 
 النهائٌة، معدل الخصم / تذبذب أسعار الفائدة، مخاطر طول العمر، مخاطر العملة ومخاطر التضخم.

 

 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

 (0,810,062) 2,826,988 إعادة قٌاس التزامات )الموجودات( المنافع المحددة

 

 تحلٌل توارٌخ اإلستحقاق المتوقعة اللتزامات منافع الموظفٌن المخفضة هً كما ٌلً:
 

 أقل من سنة م7132دٌسمبر  13كما فً 
 من سنة 

 سنتٌن إلى
من سنتٌن إلى 

 تخمس سنوا
 أكثر من 

 اإلجمالً سنوات خمس
      

 20,012,606 09,226,269 0,896,066 206,880 66,161 التزامات منافع الموظفٌن المحددة

 

 أقل من سنة م7132دٌسمبر  13كما فً 
من سنة 

 سنتٌنإلى 
من سنتٌن إلى 
 خمس سنوات

 أكثر من 
 اإلجمالً خمس سنوات

      

 28,116,020 22,866,621 0,699,986 688,828 018,607 حددةالتزامات منافع الموظفٌن الم

 
 منح حكومٌة مقٌدة -32

قٌمة األراضً المحٌاة والتً تسلمتها الشركة كمنحة مقٌادة مان الدولاة، حٌاث تام تقٌٌمهاا بالقٌماة العادلاة مان قبال تمثل 
ل إلاى أن ٌاتم تحقاق طوٌلاة األجا المطلوباات( وضامن 9مكاتب متخصصة وتم ادراجها ضمن بند األراضاً )إٌضااح 

 الشروط حٌث ٌتم حٌنئٍذ إدراجها ضمن حقوق المساهمٌن.
 

 رأس المال -32
لاير  01ملٌااون سااهم  بقٌمااة اساامٌة للسااهم   61 لاير سااعودي مقساام الااى 611,111,111ٌبلااغ رأس مااال الشااركة 

 سعودي.
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 

 احتٌاطً نظامً -31
: علاى األقال 01( من نظام الشركات السابق، فإن على الشاركة إقتطاا  028بموجب النظام األساسً للشركة المادة )

جمادى  26فو . تم بتارٌخ : من رأس المال المد81من صافً الدخل الى االحتٌاطً النظامً الى ان ٌبلغ االحتٌاطً 
م تعدٌل النظام األساسً للشركة لٌتوافق مع نظام الشاركات الجدٌاد الاذي ٌانص علاى 2107ابراٌل  21اآلخر الموافق 

 : من رأس مال المدفو .61: من صافً الدخل الى اإلحتٌاطً النظامً حتى ٌبلغ هذا اإلحتٌاطً 01تحوٌل 
 

 بٌع وتسوٌق مصارٌف -35
 م7132دٌسمبر  31 م7132دٌسمبر  13 

  6,261,871  8,026,012 رواتب وأجور وما فً حكمها
  27,166,802  06,068,018 نقل و شحن 

  609,186  882,607 عموالت بٌعٌة
  020,186  92,129 دعاٌة واعالن

  2,699,878  0,976,867 استهالك 
  729,077  802,778 صٌانة واصالح 

  802,266  788,166 مواد وعدد وادوات مستهلكة
  089,680  828,008 اٌجارات

  0,070,110  772,091 محروقات زٌوت وشحوم
 0,601,827 860,621 أخرى

 72,112,357 03,351,192 
 

 عمومٌة وادارٌة مصارٌف -71
 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

 00,072,009 9,882,009 ومافً حكمهاوأجور رواتب 
 0,811,111 0,811,111 ارةمكافؤة أعضاء مجلس االد

 260,111 666,111 بدل حضور جلسات ولجان مجلس االدارة
 692,766 661,900 إصالح وصٌانة

 066,060 696,760 محروقات وزٌوت وشحوم
 20,161 9,129 قرطاسٌة ومطبوعات

 76,901 062,711 دعاٌة واعالن
 870,676 726,289 اتعاب مهنٌة واستشارات

 207,001 070,606 مصارٌف بنكٌة
 618,627 218,971 كهرباء ومٌاه وبرٌد وهاتف

 09,780 20,090 ضٌافة ونظافة 
 0,678,866 0,021,866 استهالك 

 819,700 067,681 مواد وعدد وادوات مستهلكة
 079,800 90,117 رسوم وتصدٌقات
 66,208 216,188 التبرعات وهداٌا

 688,821 066,808 أخرى

 32,219,139 08,688,166 
 

 ، صافًخرى أٌرادات إ)مصارٌف(  -73
 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

 0,186,029 8,896,696 اٌرادات متنوعة و تعوٌضات

 (666,176) (0,988,070) )خسائر( إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

 (6,006,962) (0,601,177) اخرى مصارٌف

 (213,191)  211,370 
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 ف للتنمٌة الزراعٌةشركة الجو
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 
 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م

 )باللاير السعودي(

 
 ربحٌة السهم -77
   

 م7132 دٌسمبر 13 م7132 دٌسمبر 13 

 68,080,900 28,611,986 الربح العائد إلى مساهمً الشركة

 ربحٌة حساب فً كمقام المستخدم دٌةالعا األسهم لعدد المرجح المتوسط
 األساسٌة والمخفضة السهم

 
61,111,111 

 
61,111,111 

 2,27 1,88 المستمرة العملٌات من العادي للسهم والمخفضة األساسٌة ربحٌة السهم
 

 عددل المرجح المتوسط على الشركة مساهمً إلى العائد الربح بقسمة والمخفضة األساسٌة السهم ربحٌة إحتساب ٌتم
 .خالل السنة المصدرة العادٌة األسهم

 
 إدارة المخاطر المالٌة -71

القٌماة و لمجموعة متنوعة من المخاطر المالٌة: مخاطر السوق )بما فً ذلك مخاطر العملة معرضة الشركةإن أنشطة 
وٌركاز برناام   . مخاطر سعر الفائدة ومخاطر األسعار(، مخاطر االئتمان ومخااطر الساٌولة و العادلة والتدفق النقدي
التقلٌل من التؤثٌرات السلبٌة المحتملاة  إدارة الشركة حاولتقلبات األسواق المالٌة وتعلى  للشركةإدارة المخاطر الكلٌة 

 .األدوات المالٌة المشتقة للتحوط من التعرض لمخاطر معٌنة الشركةتستخدم  ، علٌ للشركةعلى األداء المالً 
 

 إطار إدارة المخاطر المالٌة
تقوم اإلدارة  .م تنفٌذ سٌاسة إدارة المخاطر من قبل اإلدارة العلٌا بموجب السٌاسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارةٌت

إن أهم أنوا  المخاطر  .للشركةوالتحوط للمخاطر المالٌة بالتعاون الوثٌق مع وحدات التشغٌل  تقٌٌمو  العلٌا بتحدٌد
 .مة العادلة وأسعار الفائدة للتدفقات النقدٌةالقٌاو  مخاطر العملةو  هً مخاطر االئتمان

 

 ان . للشااااركةالمساااإولٌة الشاااااملة عاااان إنشااااء واإلشااااراف علااااى إطاااار إدارة المخاااااطر  الماااادٌرٌنٌتاااولى مجلااااس 
ٌقاااوم فرٌاااق  حٌاااث للشاااركةفرٌاااق اإلدارة التنفٌذٌاااة هاااً المساااإولة عااان تطاااوٌر ومراقباااة سٌاساااات إدارة المخااااطر 

إن أي تغٌاااارات أو أمااااور تتعلااااق باالمتثااااال للسٌاسااااات ٌااااتم إبااااال  .  منااااتظم العماااال بااااإجراء إجتماعااااات بشااااكل
 .المجلس بها من خالل لجنة المراجعة

 

ٌتم مراجعة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فرٌق اإلدارة التنفٌذٌة لتعكس التغٌرات فً ظروف السوق 
دارة واإلجراءات لتطوٌر بٌئة رقابٌة مسئولة وبناءة من خالل التدرٌب ومعاٌٌر اإل الشركةوتهدف  .الشركةوأنشطة 

 .بحٌث ٌكون جمٌع الموظفٌن على دراٌة بؤدوارهم والتزاماتهم
 

وإجراءاتها، وتقوم بمراجعاة مادى مالئماة  للشركةتشرف لجنة المراجعة على امتثال اإلدارة لسٌاسات إدارة المخاطر 
 .الشركةاجهها إطار إدارة المخاطر فٌما ٌتعلق بالمخاطر التً تو

 

رصادة واألوالمصارٌف المدفوعة مقادماً الذمم المدٌنة تتضمن  إن األدوات المالٌة المدرجة ضمن قائمة المركز المالً
إن طارق  .خارىاألدائناة ال رصادةالوامساتحقات الو والمستحق إلى أطراف ذوي عالقاة دائنةالذمم المدٌنة االخرى وال

 .بكل بند ةبٌان السٌاسات المتعلق ىاإلثبات المتبعة تم اإلفصاح عنها ف
 

عند وجود حق  تتم المقاصة ما بٌن الموجودات المالٌة وااللتزامات و صافً المبالغ المقرر عنها ضمن القوائم المالٌة
نٌة لتسوٌتها على أساس الصافً  الشركةإجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما ٌكون لدى بنظامً ملزم 

 .آن واحد ىجودات لتسدٌد المطلوبات فأو بٌع المو
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 
 )تابع(إدارة المخاطر المالٌة  -71

 
 مخاطر أسعار السوق

قٌمة العادلة أو التدفقات النقدٌة لألدوات المالٌة قد تتذبذب بسابب التغٌارات فاً أساعار مخاطر أسعار السوق هً أن ال 
السوق. تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنوا  من المخاطر وهً: مخاطر أساعار الفائادة، مخااطر العماالت، ومخااطر 

 األسعار األخرى.

 
 مخاطر أسعار الفائدة

تذباذب أسااعار الفائادة الساائدة علاى المركاز الماالً والتادفقات النقدٌااة  وهاً التعارض لمخااطر متنوعاة مرتبطاة بتاؤثٌر
 للشركة. تدٌر الشركة هذه المخاطر عن طرٌق سٌاسات إدارة المخاطر.

 
  مخاطر القٌمة العادلة

هااً القٌمااة التااً سااٌتم اسااتالمها مقاباال بٌااع أصاال مااا أو دفعهااا مقاباال تحوٌاال التاازام مااا ضاامن معاملااة منتظمااة بااٌن 
ٌن فً السوق بتارٌخ القٌاس. وحٌث أن  ٌتم إعداد القوائم المالٌة على أساس التكلفة التارٌخٌة، قد تنشؤ فروقات المشارك

بٌن تقدٌرات القٌم الدفترٌة والقٌم العادلة. وبرأي اإلدارة فان القٌم العادلة للموجودات والمطلوباات المتداولاة ال تختلاف 
 بصورة كبٌرة عن قٌمتها الدفترٌة.

 
 طر العملةمخا

هً المخاطر المتمثلة فً تذبذب أداة مالٌة بسبب التغٌرات فً أسعار صرف العمالت األجنبٌة. إن الشركة لٌس لدٌها 
 معامالت تتم بالعمالت األجنبٌة.

 
 مخاطر االئتمان

تقاوم  .رالمخاطر المتمثلة فً عدم مقدرة طرف ما علاى الوفااء بالتزاماتا  مماا ٌتسابب فاً خساائر مالٌاة للطارف اآلخا
اإلدارة بشااكل مسااتمر بااإدارة التعاارض لمخاااطر االئتمااان وتكااوٌن مخصصااات مقاباال تلااك األرصاادة المشااكوك فااً 

  ذمم مدٌنة بسبب محدودٌة نشاطها. الشركةلدى  لٌس .تحصٌلها للتخفٌف من تلك المخاطر

 
 :إن إجمالً الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان كما فً تارٌخ التقرٌر هً كما ٌلً

 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132 دٌسمبر 13 

    الموجودات المالٌة

 68,106,106 08,191,887 69,876,091 لدى البنوكوفً الصندوق نقد 

 86,690,019 08,111,111 - استثمارات محتفظ بها لتارٌخ االستحقاق

 08,202,678 89,788,660 09,180,926 صافً -ذمم مدٌنة 

 08,627,099 06,672,867 01,120,028 وعة مقدماً وأرصدة مدٌنة أخرىمدف مصارٌف

 371,517,703 315,993,219 399,231,117 
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 
 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م

 )باللاير السعودي(

 
 المخاطر المالٌة )تابع(إدارة  -71

 
 إن أعمار المدٌنون التجارٌون كما فً تارٌخ التقرٌر هً كما ٌلً:

 

 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132دٌسمبر  13 

 00,628,681 89,189,601 06,990,666 أقل من ثالثة أشهر

 619,716 626,910 0,022,012 أكثر من ثالثة أشهر وأقل من ستة أشهر

 888,868 88,918 96,800 ستة أشهر وأقل من تسعة أشهر أكثر من

 89,796 00,868 8,686 أكثر من تسعة أشهر وأقل من سنة

 0,011,719 679,808 617,166  أكثر من سنة

 09,680,026 89,861,868 09,028,698 االجمالً قبل خصم المخصص

    بعد خصم مخصص ال :

 (0,000,708) (02,077) (01,772) دٌون مشكوك فً تحصٌلها

 09,707,221  95,211,123  05,110,572  المدٌنون التجارٌون ، بالصافً

 

ال توجد مستحقات من أطراف ذوي عالقة تجاوزت موعد استحقاقها أو انخفضت قٌمتها. ولم ٌتم تكوٌن مخصص 

 للدٌون المشكوك فٌها .
 

 مخاطر التركز
طاراف المقابلاة فاً أنشاطة متشاابهة ، أو فاً أنشاطة فاً نفاس المنطقاة تنشؤ مخاطر التركز عندما ٌشترك عدد مان األ

الجغرافٌة  أو أنشطة لها نفس المزاٌا االقتصادٌة ، األمار الاذي ٌمكان أن ٌاإثر علاى قادرتهم علاى الوفااء بااللتزاماات 
ات إلااى التعاقدٌااة بشااكل مماثاال عنااد حاادوث أي تغٌاارات اقتصااادٌة او سٌاسااٌة  أو أي ظااروف أخاارى . تشااٌر التركااز

 الحساسٌة النسبٌة ألداء الشركة تجاه التطورات التً تإثر على صناعات معٌنة . 
 

 مخاطر السٌولة
الااالزم للوفااء بالتزامااات مرتبطااة  لصااعوبات فاً الحصااول علااى التموٌال الشاركةهاً المخاااطر المتمثلاة فااً تعاارض 

العادلاة. مالً ماا بسارعة وبقٌماة تقاارب قٌمتا  وقد تنت  مخاطر السٌولة عند عدم القدرة على بٌع أصل  ،بؤدوات مالٌة
 .للشركةتدار مخاطر السٌولة من خالل المراقبة المنتظمة لمدى كفاٌة السٌولة المتوفرة للوفاء بااللتزامات المالٌة 

التدفقات النقدٌة المدرجة ضمن تحلٌال االساتحقاقات قاد تتحقاق قبال مواعٌادها أو فاً مواعٌاد مختلفاة  تكون ال ٌتوقع أن
 . بشكل جوهري
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 
 إدارة المخاطر المالٌة )تابع( -71

 

 مخاطر إدارة رأس المال
ستمرار فً تاوفٌر العوائاد على االستمرار حتى تتمكن من اال الشركةقدرة  نعند إدارة رأس المال إلى ضما الشركةتهدف 

 .للحفاظ على رأس مال أساسً قوي لدعم أعمالها، وللمساهمٌن
 

تقوم باإجراء التعادٌالت علٌهاا فاً ضاوء والموجودات راقبة العوائد على صافً هٌكل رأس المال من خالل م الشركةتدٌر 
بتعاادٌل مبلااغ  الشااركةولغاارض الحفاااظ علااى أو تعاادٌل هٌكاال رأس المااال، قااد تقااوم  . ٌةالتغٌاارات فااً الظااروف االقتصاااد

أٌضاً بمراقباة رأس الماال بإساتخدام  الشركةما تقوم ك .بزٌادة رأس المالأو قد تقوم للمساهمٌن توزٌعات األرباح المدفوعة 
الدائنااة الااذمم وفااً ذلااك تكااالٌف التموٌاال لساالف بمااا القااروض المحملااة بالفوائااد وا)الاادٌون  إجمااالًمعاادل االقتااراض، وهااو 

 كمااا هااو مبااٌن فااً قائمااة المركااز المااالً المساااهمٌنٌشااٌر رأس المااال إلااى حقااوق  (.التجارٌااة واألرصاادة الدائنااة األخاارى
هاو م 2106ٌنااٌر  0و م 2106 دٌسامبر 60و  م2107 دٌسمبر 60ن معدل اإلقتراض كما فً إ ،ً الدٌنجمالباإلضافة إل

 كالتالً:
 

 م7132ٌناٌر  3 م7132دٌسمبر  13 م7132 دٌسمبر 13 

 026,670,800 028,696,269 98,601,886 وأرصدة دائنة أخرىومستحقات ذمم دائنة قروض و

 372,220,103 371,151,715 59,101,112 إجمالً الدٌن

 90,701,088 66,191,887 69,876,091 واالستثمارات لدى البنوكفً الصندوق و نقد
    

 611,111,111 611,111,111 611,111,111 لمالرأس ا

 002,901,927 009,786,008 081,111,111 احتٌاطً نظامً

 008,109,692 218,886,008 210,206,806 أرباح مبقاة 

 62,811,111 - - احتٌاطً عام

 61,111,111 61,111,111 61,111,111 أرباح مقترح توزٌعها

 - (0,810,062) 0,122,826 الشامل اآلخرل الدخالتغٌرات المتراكمة فً بنود 

 291,021,235 212,311,313 219,712,107 المساهمٌنإجمالً حقوق 
    

 777,068,061 808,810,601 781,876,928 + إجمالً الدٌن( المساهمٌنرأس المال )حقوق 
    

 :06,61 :08,70 :02,20 )إجمالً الدٌن/ رأس المال(   =معدل اإلقتراض :

 
 القٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات

القٌمة العادلة هً سعر البٌع المستلم مقابل بٌع أصل أو المدفو  لتحوٌل التزام ضمن معاملة نظامٌة ما بٌن المشااركٌن فاً 
قدرة السوق فً تارٌخ القٌاس أو السوق األفضل المتاح فً ذلك التارٌخ . إن القٌمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم ال

 على األداء.
 

 للتقارٌر المالٌة.  ، فإن  تم اعداد هذه القوائم المالٌة للشركة وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة0-2كما هو مبٌن فً اإلٌضاح 
 

م، 2107دٌسامبر  60عند إعداد القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فاً  6تم تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة الواردة فً إٌضاح رقم 
ات المقارناة المعروضاة فاً هاذه القاوائم المالٌاة و فاً إعاداد قائماة المركاز الماالً اإلفتتاحٌاة المعادة وفقااً بٌانا وكذلك على

 م )تارٌخ تحول الشركة(.2106ٌناٌر  0للمعاٌٌر الدولٌة كما فً 
 

عنها سابقاً ضمن القوائم  تم تعدٌل بعض المبالغ المقررفإن  عند إعداد قائمة المركز المالً اإلفتتاحٌة وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة، 
المالٌة المعدة وفقاً للمعاٌٌر المحاسبٌة المتعارف علٌها فى المملكة العربٌة السعودٌة. وفٌما ٌلاً توضاٌح لكٌفٌاة التحاول مان 
 معاٌٌر المحاسبة المتعارف علٌها فى المملكة العربٌة السعودٌة إلى المعاٌٌر الدولٌة وتؤثٌرها علاى المركاز الماالً للشاركة،

 واألداء المالً والتدفقات النقدٌة للشركة. 
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 
 توضٌح التحول للمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة -70

 

 م 7132ٌناٌر  3لمركز المالً كما فً تسوٌة قائمة ا 70-3

 
 

19/01 

 
 المعاٌٌر السعودٌة

 )معدلة(     
تأثٌر التحول 
 للمعاٌٌر الدولٌة

 
 المعاٌٌر الدولٌة

    الموجودات 
 68,106,106 - 68,106,106 لدى البنوكو فً الصندوق نقد

 86,690,019 - 86,690,019 استثمارات محتفظ بها لتارٌخ االستحقاق
 08,202,678 - 08,202,678 صافً ، ذمم مدٌنة

 08,627,099 - 08,627,099 مصارٌف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدٌنة أخرى
 07,270,908 - 07,270,908 موجودات حٌوٌة

 018,086,897 - 018,086,897 ، صافً مخزون
    

 721,119,102 - 721,119,102 إجمالً الموجودات المتداولة
    

 2,080,807 - 2,080,807 ممتلكات وآالت ومعداتدفعات مقدمة لشراء 
 877,870,886 - 877,870,886 ممتلكات وآالت ومعدات، صافً

    

 911,191,221 - 911,191,221 إجمالً الموجودات غٌر المتداولة

 191,115,932 - 191,115,932 إجمالً الموجودات
    

    المطلوبات المتداولة :
 60,026,906 - 60,026,906  قروض قصٌرة األجل

 20,626,216 - 20,626,216 دائنةذمم 
 26,607,961 0,811,111 20,807,961 مصارٌف مستحقة وأرصدة ادئنة أخرى

 0,686,168 - 0,686,168  مستحق لطرف ذوي عالقة
 08,000,662 - 08,000,662   توزٌعات مستحقة للمساهمٌن

 8,021,668 - 8,021,668 مخصص الزكاة

 312,139,221 3,111,111 319,739,221 جمالً المطلوبات المتداولةإ
    

    المطلوبات غٌر المتداولة :
 09,689,166 (8,187,819) 20,706,872  قروض طوٌلة األجل

 22,268,187 8,909,621  06,608,767 مخصص مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌن
 88,709,111 -  88,709,111 منح حكومٌة مقٌدة

 712,271,151 7,223,133 710,522,112 إجمالى المطلوبات
    

    حقوق المساهمٌن:
 611,111,111 - 611,111,111 رأس المال

 002,901,927 - 002,901,927 إحتٌاطً نظامً
 62,811,111 - 62,811,111 احتٌاطً عام
 008,109,692 (2,660,800) 007,680,816 أرباح مبقاة 
 61,111,111 - 61,111,111 ح توزٌعهاأرباح مقتر

 297,721,235 (7,223,133) 291,377,011 إجمالً حقوق المساهمٌن

 191,115,932 - 191,115,932 إجمالً المطلوبات وحقوق المساهمٌن



 

 

 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 
 )تابع( التحول للمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌةتوضٌح  - 70

 

 م 7132 دٌسمبر 13فً كما تسوٌة قائمة المركز المالً  70-7
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 المعاٌٌر السعودٌة

 )معدلة(     
تأثٌر التحول 
 للمعاٌٌر الدولٌة

 
 المعاٌٌر الدولٌة

    الموجودات 
 08,191,887 - 08,191,887 لدى البنوكفً الصندوق ونقد 

 08,111,111 - 08,111,111 استثمارات محتفظ بها لتارٌخ االستحقاق
 89,788,660 - 89,788,660 ، صافً ذمم مدٌنة

 06,672,867 - 06,672,867 مصارٌف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدٌنة أخرى
 7,796,697 - 7,796,697 موجودات حٌوٌة

 066,106,828 - 066,106,828 ، صافً مخزون
    

 711,157,131 - 711,157,131 إجمالً الموجودات المتداولة
    

 766,708 - 766,708 دفعات مقدمة لشراء ممتلكات وآالت ومعدات
 608,168,116 - 608,168,116 ممتلكات وآالت ومعدات، صافً

    

 231,113,293 - 231,113,293 إجمالً الموجودات غٌر المتداولة

 155,771,223 - 155,771,223 إجمالً الموجودات
    

    المطلوبات المتداولة :
  00,960,870       - 00,960,870  قروض قصٌرة األجل

  00,781,080       - 00,781,080 دائنةذمم 
  27,080,268       0,811,111 28,680,268 مصارٌف مستحقة وأرصدة ادئنة أخرى

  61,906              - 61,906  مستحق لطرف ذوي عالقة
  07,880,617       - 07,880,617   توزٌعات مستحقة للمساهمٌن

 8,828,120 - 8,828,120 مخصص الزكاة 

 331,212,923 3,111,111 311,112,923 إجمالً المطلوبات المتداولة
    

    المطلوبات غٌر المتداولة :
 07,786,678 - 07,786,678  ض طوٌلة األجلقرو

 28,116,020 6,888,988 08,000,066 مخصص مكافؤة نهاٌة الخدمة للموظفٌن
 88,709,111 - 88,709,111 منح حكومٌة مقٌدة

 737,339,221 1,211,519 711,072,229 إجمالى المطلوبات
    

    حقوق المساهمٌن:
 611,111,111 - 611,111,111 رأس المال

 009,786,008 - 009,786,008 إحتٌاطً نظامً
 218,886,008 (7,080,886) 206,101,968 أرباح مبقاة 

 61,111,111 - 61,111,111 أرباح مقترح توزٌعها
 (0,810,062) (0,810,062) - التغٌرات المتراكمة فً بنود الدخل الشامل اآلخر

 212,311,313 (1,211,519) 259,252,112 إجمالً حقوق المساهمٌن

 155,771,223 - 155,771,223 إجمالً المطلوبات وحقوق المساهمٌن



 

 

 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 
 

 )تابع( إلعداد التقارٌر المالٌةالتحول للمعاٌٌر الدولٌة توضٌح  - 70
 

 م7132دٌسمبر  13تسوٌة قائمة األرباح أو الخسائر للسنة المنتهٌة فً  70-1

 المعاٌٌر السعودٌة 
 )معدلة(      

 تأثٌر التحول  
 المعاٌٌر الدولٌة للمعاٌٌر الدولٌة

 681,200,068 - 681,200,068 اإلٌرادات
 (207,991,816) (976,612) (207,100,810) تكلفة اإلٌرادات

 317,771,227 (522,117) 311,352,520 الربحمجمل 
 (00,091,687) - (00,091,687) بٌع وتسوٌق مصارٌف
 (08,688,166) (0,811,111) (06,888,166) عمومٌة وإدارٌة مصارٌف

 27,109,725 (7,222,117) 29,373,923  الدخل من التشغٌل
    

 (0,600,860) (008,780) (0,228,781)  تكالٌف التموٌل
     616,020 (6,061,686) 6,766,781 ، صافً إٌرادات أخرى

 23,111,195 (2,177,207) 22,272,213 صافً الدخل قبل الزكاة الشرعٌة
    

 (6,080,908) -  (6,080,908) الزكاة الشرعٌة

 21,393,530 (2,177,207) 20,020,292  صافً دخل السنة

 
 م 7132دٌسمبر  13وٌة قائمة الدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهٌة فً تس 70-0

 

 
 المعاٌٌر السعودٌة

 تأثٌر التحول   
 المعاٌٌر الدولٌة للمعاٌٌر الدولٌة

البنود التى لن ٌتم تصنٌفها ضمن 
 األرباح أو الخسائر فً الفترات الالحقة

   

إعادة قٌاس )التزامات( الموجودات 
 (0,810,062) (0,810,062) - المنافع المحددة

 (3,910,017) (3,910,017) - للسنة اآلخر الشامل إجمالً الدخل

 
 اثر تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة -79

 

 الموجودات الحٌوٌة  -3
الممتلكاات تعمل الشركة فً زراعة وبٌع الفواك  والزٌتون والنخٌل والشتالت. تام تصانٌف أشاجار النخٌال ضامن 

وٌتم إستهالكها على مدى العمر اإلنتاجً المقدر بخمسٌن سنة. بموجب المعاٌٌر الدولٌاة، تاتم المحاسابة  والمعدات
بشكل منفصال عان أي منات  زراعاً متعلاق بهاا. ال ٌوجاد  ممتلكات وآالت ومعداتعن النباتات الحاملة للبذور ك

 ضمن القوائم المالٌة. ت ومعداتممتلكات وآالأي تؤثٌرات ناتجة عن ما سبق، حٌث أن هذا مجرد تصنٌف إلى 

ٌتم تقٌم المحاصٌل الزراعٌة التً تنمو على األشجار بقٌمتهاا العادلاة كماا فاً تاارٌخ التقرٌار وذلاك وفقااً للمعااٌٌر 
الدولٌة. كما أن الشركة تواج  بعض الصعوبات لقٌاس اإلنتاه بالقٌمة العادلة وبالتالً فقد استفادت من الفقارة فاً 

والااذي ٌتطلااب أن ٌااتم قٌاااس المحصااول بإسااتخدام نمااوذه  00ماان معٌااار المحاساابوة الاادولً رقاام  61الفقاارة رقاام 
التكلفة فاً حاال عادم تاوفر األساعار التاً ٌحاددها الساوق. وبالتاالً فإنا  ال ٌوجاد تاؤثٌر علاى التحاول فٌماا ٌتعلاق 

 بالمحاصٌل الزراعٌة التً تنمو على األشجار فً تارٌخ التقرٌر.
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 الجوف للتنمٌة الزراعٌة شركة 
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 

 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م
 )باللاير السعودي(

 
 )تابع( اثر تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة -79
 

 المكاسب / الخسائر االكتوارٌة -7
اإلعتراف بالمكاسب والخسائر االكتوارٌة ضمن الادخل الشاامل بموجب المعاٌٌر الدولٌة، فإن سٌاسة الشركة هً 

اآلخر. بموجب معاٌٌر المحاسبة السعودٌة، فإن الشركة لم تقام بااإلعتراف بالمكاساب والخساائر االكتوارٌاة حٌاث 
فاة أن التقٌٌم االكتواري لم ٌكن مطلاوب وفقااً لمعااٌٌر المحاسابة الساعودٌة. فاً تاارٌخ المعاملاة، تام اإلعتاراف بكا

 المكاسب والخسائر االكتوارٌة المتراكمة غٌر المثبتة مسبقاً ضمن األرباح المبقاة. 

 
 المعامالت مع االطراف ذات العالقة  -72

تتمثاال األطااراف ذات العالقااة فااً كبااار المساااهمٌن واعضاااء مجلااس اإلدارة وكبااار مااوظفً اإلدارة فااً الشااركة 
 قبل هذه األطراف. وفٌما ٌلً بٌان باألطراف ذات العالقة بالشركة:ومنشآت مدارة أو ٌمارس علٌها تؤثٌراً هاماً من 

 

 طبٌعة العالقة البٌان

 مملوكة من أحد أعضاء مجلس اإلدارةشركة  شركة الٌمنً للسٌارات

 أطراف ذات عالقة أعضاء مجلس اإلدارة بالشركة

 أطراف ذات عالقة كبار موظفً اإلدارة بالشركة

 
 الً مبلااغ المعااامالت التااً تماات مااع الجهااات ذات العالقااة خااالل الساانة المنتهٌااة فااً ٌوضااح الجاادول التااالً إجماا - أ

دٌسااامبر  60م و2107دٌسااامبر  60م وأرصااادة الجهاااات ذات العالقاااة كماااا فاااً 2106م و 2107دٌسااامبر  60
 م:2106ٌناٌر  0م و 2106

 

رصررٌد مسررتحق   
مررررررن أطررررررراف 
ذات عالقررة اول 

 السنة

رصرررررررررررررررررررٌد 
مسررررررررررررررتحق 
ألطرررراف ذات 

 عالقة 

 
ترٌات مررن مشرر

أطررررررراف ذات 
 عالقة

 
مرررررررررررردفوعات 
ألطررررراف ذات 

 عالقة

رصررررررررررررررررٌد 
مستحق مرن 
أطررراف ذات 

 عالقة

رصرررررررررررررررررررررٌد 
مسررررررررررررررررتحق 
ألطررررراف ذات 

 عالقة

ة   رك   ش
ً  ن م ٌ ال

 للسٌارات

 068,888 - 678,766 781,068 61,906 - م2107

 61,906 - 0,966,890 600,702 0,686,168 - م2106

 0,686,168 - 0,961,770 2,890,896 008,906 - م2108

 
 بدالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفٌذٌن - ب

 دٌسمبر 13للسنة المنتهٌة فً  
 م7132  م7132 

 2,660,601  2,806,882 رواتب ومكافآت اإلدارة العلٌا وكبار التنفٌذٌٌن

 88,686  60,686 مشترٌات اإلدارة العلٌا وكبار التنفٌذٌٌن

 0,811,111  0,811,111 جلس اإلدارةمكافآت أعضاء م

 260,111  666,111 بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة

 0,029,702  971,670 حافز أرباح 
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 
 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م

 )باللاير السعودي(
 
 

 سنوات سابقة سوٌاتت -72
الشاركة خااالل السانة بإعاادة احتساااب رصاٌد التكاالٌف الخاصااة بزراعاة البرساٌم والظاااهر ضامن األشااجار دارة إقامات 

لاير ساعودي. كماا  81,276,861بمبلاغ  م2106ٌنااٌر  0حٌاث تام تخفاٌض األربااح المبقااة كماا فاً والنباتات المثمارة 
ٌنااٌر  0كماا فاً ح المبقااة األربااتام تخفاٌض لمخزن بطائ الحركاة حٌاث باعادة احتساب مخصص اقامت ادارة الشركة 

لاير ساااعودي علاااى  6,608,081لاير ساااعودي و مبلاااغ  00,009,989بمبلاااغ  م2106وصاااافً الاااربح لعاااام  م2106
علااى صااافً االرباااح المعدلااة  وبلااغ االثاار بالزٌااادة علااى ت آاعااادة احتساااب المكافاا التااوالً . اضااافة الااى مااا ساابق ، تاام 

 688,688لاير سعودي ومبلغ  0,668,606بمبلغ  م2106وصافً الربح لعام  م2106ٌناٌر  0البارح المبقاة كما فً ا
 :رباح أو الخسائر كما ٌلًوقائمة األ ان أثر هذا التصحٌح على بنود قائمة المركز المالً لاير سعودي.

 
 

 بعد التعدٌلالرصٌد  تعدٌالتال قبل التعدٌل الرصٌد 

    م7132لعام  قائمة المركز المالً االثر على

 877,870,886 (81,276,861) 628,008,006 م2106ٌناٌر  0ممتلكات وآالت ومعدات 

 08,627,099 0,600,976 07,102,226 مصارٌف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدٌنة أخرى

 018,086,897 (00,009,989) 006,616,886 مخزون، صافً

 008,109,692 (89,800,876) 070,860,268 رباح مبقاةأ

    م7132األرباح أو الخسائر لعام االثر على قائمة 

 (08,688,166) 688,688 (09,176,690) مصارٌف عمومٌة وادارٌة

 (6,608,081) (6,608,081) - مخصص مخزون بطئ الحركة

 
 رباح أتوزٌعات  -71

 8رقاام العمومٌااة جمعٌااة الحسااب قاارار م 17/18/2107لاير سااعودي بتااارٌخ   61,111,111 تاام توزٌااع أرباااح بمبلااغ
 .(29رقم  العمومٌةجمعٌة الحسب قرار م 07/10/2106لاير سعودي بتارٌخ  61,111,111م: 2106)
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 شركة الجوف للتنمٌة الزراعٌة
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 
 إٌضاحات حول القوائم المالٌة للسنة المنتهٌة فً 13 دٌسمبر 7132م

 اللاير السعودي()ب
 

 
 القطاعٌة    التقارٌر -75

ٌتكون النشاط الرئٌسً للشركة من قطاعاات تشاتمل علاى اإلنتااه الزراعاً بشاقٌ  النبااتً والحٌاوانً وتصانٌع وتساوٌق 
 لكل قطا : م 2106وم 2107دٌسمبر  60المنتجات النباتٌة والحٌوانٌة. فٌما ٌلً بٌاناً بالمعلومات القطاعٌة المختارة فً 
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 618,608,088 77,078,091 228,069,698 اإلٌرادات

 72,268,980 08,991,778 86,278,216 اإلستهالكات

 28,611,986 7,710,070 07,896,802 الدخل )الخسارة(

 861,698,200 209,807,869 601,881,718 إجمالً الموجودات

 
 ًــالــمــاإلج تصنٌع -نشاط زراعً  نباتً -نشاط زراعً  م7132دٌسمبر  13

 681,200,068 016,602,920 276,898,807 اإلٌرادات

 09,060,801 06,208,861 66,202,681 اإلستهالكات

 68,080,900 26,677,898 00,070,106 الدخل )الخسارة(

 899,226,760 097,627,672 710,896,189 إجمالً الموجودات

 
 أحداث الحقة -11

القاوائم  هفاً هاذ ةالظاهرتإثر على المركز المالً للشركة وحداث الحقة والتً من الممكن ان أتعتقد االدارة بعدم وجود 
 المالٌة.
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)٤(مرفق البند رقم   
وتدقيق القوائم املرشحني ملراجعة حسابات الشركة 

م ٢٠١٨السنوية لعام  للربع الثاين والثالث والرابع واملالية 
  م٢٠١٩والربع األول لعام 



  

  

  

  

  

  

حسابات الشركة ملراجعة  املرشحة من قبل جلنة املراجعةراجعة املقائمة مبكاتب 
  م ٢٠١٨ابع والسنوية للعام املايل وتدقيق القوائم املالية للربع الثاني والثالث والر

  م٢٠١٩والربع األول من العام املايل 
  

  

 

  قيمة األتعاب  إسم املكتب  م

  ريال ٥٤٠,٠٠٠  هوشريك الثنيان صاحل شركة  ١

  ريال ٢٧٠,٠٠٠  املتضامنون احملاسبونشركة   ٢

  ريال ٣٥٩,٠٠٠  العمرى حممد الدكتورمكتب   ٣



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)٧(مرفق البند رقم   
الئحة احلوكمة اخلاصة 

التعديلبالشركة قبل   
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  حوكمة الشركة الئحة

  

  ( شركة مساهمة سعودية) الزراعيةللتنمية شركة الجوف 
  م٢٠١٠اإلصدار األول 
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  عضاء مجلس اإلدارةأاعتماد 
  ١الصفحة  -بادئة

  بتاريخ ../../.....    الموافق ../../.....
  التوقيع  المنصب  اإلســم

    رئيس مجلس اإلدارة  بن عبدالعزيز آل سعود / عبدالعزيز بن مشعلاالمير الملكيصاحب السمو
    العضو المنتدب –عضو مجلس اإلدارة   عبدالعزيز محمد سليمان الحسيناالستاذ/ 
    عضو مجلس اإلدارة  عبداهللا سليمان الشعيبىاالستاذ/ 
    عضو مجلس اإلدارة  العوين/رشيد راشد سعد الدكتور

    عضو مجلس اإلدارة  عبد الرحمن بن عبدالعزيزاليمنىاالستاذ/ 
    عضو مجلس اإلدارة  عبد الرحمن بن سعيد اليمنىاالستاذ/ 
    عضو مجلس اإلدارة  عبد المحسن بن خالد المقرناالستاذ/ 
    عضو مجلس اإلدارة  ناصر عبد اهللا العوفىاالستاذ/ 
    عضو مجلس اإلدارة  بن سعيد العطيةمحمد االستاذ/ 
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  المحتويات
  رقم الصفحة                                      

       ٣                                                                         نظام حوكمة الشركة )١(

       ١٩                                           الئحة الجمعية العامة للمساهمين )٢(

   ٣٥                          اإلدارةة مجلس الئح )٣(

       ٤٨                          الئحة لجنة المراجعة )٤(

       ٥٧                      الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت )٥(

       ٦٥                          الئحة اللجنة التنفيذية )٦(

       ٧٣                      الئحة سياسة اإلفصاح والشفافية )٧(

       ٨٨                        ئحة نظام الرقابة الداخليةال )٨(

       ٩٩                        إدارة المخاطرالئحة سياسة  )٩(

       ١٠٩                        الئحة سياسة توزيعات االرباح )١٠(

       ١١٥                المصالح أصحابمع  والعالقة األخالقيدليل السلوك  )١١(

       ١٢٢                      الئحة سياسة تعارض المصالح )١٢(
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  نظام حوكمة الشركة
  : المحتويات

  الباب االول: مقدمة عامة
 احكام تمهيدية .١.١

 الهدف من النظام .٢.١

 تعريفات .٣.١

 تاريخ تطبيق النظام .٤.١

   الباب الثاني: اإللتزام بحوكمة الشركة
  . مبادئ حوكمة الشركة١.٢
  لوائح الحوكمة الداخلية. ٢.٢
  . اإللتزام بسياسات وممارسات حوكمة الشركة٣.٢

  لس اإلدارة والعضو المنتدبمجحوكمة لالجيده  الباب الثالث: الممارسات
    حوكمة مجلس اإلدارة  . ١.٣
  حوكمة العضو المنتدب . ٢.٣

  الباب الرابع: حقوق المساهمين
    .   الجمعية العامة للمساهمين١.٤
  تعامالت األطراف ذات الصلة .٢.٤
  سياسة توزيعات األرباح .٣.٤
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  الباب الخامس: االفصاح والشفافية للمعلومات
  سياسات وممارسات اإلفصاح .١.٥
  القوائم الماليةإعداد  .٢.٥
  الرقابة ولجنة المراجعة .٣.٥
  المراجعة الخارجية .٤.٥
    هيكل الملكية. ٥.٥
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  الباب االول: مقدمة
 تمهيد .١.١

، شركة مساهمة سعودية (ويشار إليها فيما بعد "الشركة")، تم إعداده الجوف الزراعية شركة ظام الحوكمة") لفيما بعد "ن إليهالشركة ( ويشار نظام حوكمة 
- ١) فقره (ج) الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ١٠المملكة العربية السعودية بالماده ( الشركات فيوفقا لمتطلبات الئحة حوكمة 

  قا لنظام الشركات، وقواعد التسجيل واإلدراج، وللنظام األساسي للشركة.م ، ووف١٢/١١/٢٠٠٦هـ الموافق  ٢١/١٠/١٤٢٧بتاريخ  ٠٠٦-٢١٢
  الهدف من النظام.٢.١

ة بحوكمة الهدف من نظام الحوكمة هو تحسين وتنظيم الحوكمة بالشركة، وجعل الحوكمة بها على درجة عاليه من الشفافية، والتأكيد على التزام الشرك
  الشركات عن طريق تنمية اآلتي:

  ها.في ةقيمة الشركة وامكانية المسائل إداري قائم على زيادةاداء 

  الى زيادة حقوق  دور اشرافي فعال بالتعاون مع االشخاص التنفيذيين من اجل تحقيق مصالح الشركة والمساهمين بما فيهم صغار المستثمرين، والسعي
 المساهمين بالطرق المناسبه.

  ووجود نظام فعال للرقابة الداخلية وادارة المخاطر. عن المعلوماتاالفصاح والشفافية المالئمة ، 

فسهم بالتأكيد ان الموظفين المسئولين عن الحوكمة بالشركة تفهموا هذا النظام وان مسؤوليتهم عنها تعتبر مسؤولية مشتركة، وعلى هذا فأنهم يعاهدون ان
  على التزام الشركة بتطبيق جميع المواد والنصوص الموجوده به.

    تعريفات. ٣.١
ي على وضع الشركة تعرف الحوكمة بأنها مجموعة من الهياكل واالنظمة واآلليات والعمليات التي يتم وضعها من اجل ادارة ورقابة الشركة، والتي تحتو

الشركة تنظر الى حوكمة عالقات بين المساهمين بالشركة ومجلس االدارة واالشخاص التنفيذيين بهدف تعظيم حقوق المساهمين في االجل الطويل. وان 
  مليات بها وجذب المستثمرين واالستثمارات الجديدة لها ذات التكلفة المنخفضة وتحسن مكانة الشركة.ها وسيله من اجل تحسين فعالية العالشركة على ان
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  . العضو غير التنفيذي١.٣.١
  با شهريا او سنويا منهاهو عضو مجلس االدارة الذي ال يكون متفرغا الدارة الشركة، او ال يتقاضى رات

  . عضو مجلس االداره غير التنفيذي المستقل٢.٣.١
باالستقالليه التامه عندما يحدد المجلس بانه مستقل في احكامه وفي صفاته وال يوجد هناك ظروف او عالقات الشركة تعتبر ان العضو غير التنفيذي يتمتع 

  ما ينافي االستقالليه على سبيل المثال ال الحصر أي من الحاالت التاليه:تؤثر او يمكن ان تؤثر على تقديره ورؤيته لالمور. وم
 ان يملك حصة سيطرة في الشركة او في أي شركة من مجموعتها .١

 ان يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين الماضيين في الشركة او في أي شركة من مجموعتها .٢

 بار التنفيذيين في الشركة او في شركة من مجموعنهاان تكون له صلة قرابة من الدرجة االولى مع أي من ك .٣

 ان يكون عضو مجلس ادارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس ادارتها .٤

 ان يكون موظفا بالشركة او لدى محاسبها القانوني او كبار الموردين، او مالكا لحصص سيطرة خالل العامين الماضيين .٥

  جة االولى: االقرباء من الدر٣.٣.١
  هم االب واالم والزوج والزوجه واالوالد القصر

  : اصحاب المصالح٤.٣.١
  هم كل شخص له مصلحة مع الشركة (مثل المساهمين، العاملين، الدائنين، العمالء، والموردين)

  : مساهمو االقلية٥.٣.١
  ير عليها.هم المساهمون الذين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة بحيث ال يستطيعون التأث

  : تاريخ تطبيق النظام٤.١
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و في سياسة أعتبارا من تاريخ اعتماده من مجلس ادارة الشركة والجمعية العامه للمساهمين، وفي حالة عدم حدوث تعديالت تشريعية إيتم تطبيق هذا النظام 
  . اعتماده الشركة تتطلب تعديل النظام، يجب على لجنة المراجعه تقييمه ومراجعته بعد ثالث سنوات من
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  الثاني: االلتزام بحوكمة الشركة الباب
  .: مبادئ حوكمة الشركة١.٢

  ن هيكل الشركة يقوم على المبادئ التاليه:إ
  جميع المساهمين، وتقديم ارشادات لمجلس ادارة الشركة في كيفية وضع استراتيجية الشركة ومراقبة  منالمسائله: يتيح نظام الحوكمة مسائلة الشركة

 االداره.

 .العدالة: ان الشركة تتعهد بحماية جميع مصالح المساهمين وتؤكد علة معاملتها المتساويه لهم بمن فيهم صغار المساهمين 

 المناسب وبالدقه في عملية االفصاح عن جميع المعلومات الهامه المتعلقه بالمركز المالي، وبأداء  الشفافية: ان الشركة تؤكد على التزامها بالتوقيت
 الشركة، وهيكل الملكيه، وبحوكمة الشركة، وذلك من خالل قنوات اتصال معينه يمكن لجميع االطراف المهتمه بالشركة الوصول اليها بسهولة.

  االطراف المهتمه بالشركة والتي تتضمنها اللوائح والقوانين، وايضا تشجع على التعاون المشترك بينها وبين المسؤولية: ان الشركة تدرك حقوق جميع
لوك االخالقي تلك االطراف. وان جميع الموظفين يؤدون عملهم وفقا لجميع اللوائح والقوانين المطبقه باالضافه الى التزامهم بالمعايير المتعلقه بالس

 ي هذا النظام وفي دليل السلوك االخالقي والعالقه مع اصحاب المصالح.والتي يتم تحديدها ف

  لوائح الحوكمة الداخلية.: ٢.٢
  اللوائح الداخليه:ة ينظمها النظام االساسي للشركة وان هياكل وعمليات وممارسات حوكمة الشرك

 الئحة الجمعيه العامه للمساهمين. .١

  الئحة مجلس االداره .٢

 الئحة لجنة المراجعه .٣

 الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت .٤

 الئحة اللجنه التنفيذيه .٥
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 الئحة سياسة االفصاح والشفافية عن المعلومات .٦

 الئحة نظام المراقبه الداخليه .٧

 الئحة سياسة ادارة المخاطر .٨

 الئحة سياسة توزيعات االرباح .٩

 دليل السلوك االخالقي والعالقه مع اصحاب المصالح .١٠

 سياسة تعارض المصالح .١١

  تعلقه بحوكمة الشركات.مللوائح الداخليه تم اعدادها وفقا للمتطلبات القانونيه بالمملكه باالضافه الى افضل الممارسات العالميه الوان هذه ا
  : االلتزام بسياسات وممارسات حوكمة الشركة:٣.٢

  ة الشركة.مالمراجعة الدورية لسياسات وممارسات حوكان مجلس االداره ولجنة المراجعة والعضو المنتدب للشركة هم المسؤلون عن التاكد من االلتزام و
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  مجلس االدارة والعضو المنتدبلحوكمة الباب الثالث: الممارسات الجيده 
داره يقظ ومتخصص ومستقل هو اساس وجود نظام جيد لحوكمة الشركة، وان مجلس االداره يؤثر في اداء الشركة من خالل إالشركة ترى ان وجود مجلس 

ليات ما في عاشرافه وارشاداته ورقابته لالداره التنفيذيه وذلك في ضوء مصلحة ومنفعة المساهمين وان المديرين التنفيذيين بالشركة يلعبون دورا هام
  هو اهم عناصر نجاح نظام الحوكمة. الحوكمة. وان التعاون المشترك الفعال بين جميع االطراف والفصل الواضح للسلطات

  لمجلس االدارة : الحوكمة١.٣
  السلطات ١.١.٣

وقواعد التسجيل ان جوهر سلطات مجلس االدارة تم تحديدها في النظام االساسي للشركة والئحة مجلس االداره ووفقا للمتطلبات التشريعيه في نظام الشركات 
  هيئة سوق المال. إدارة واالدراج والئحة حوكمة الشركات االسترشادية الصادرة عن مجلس

  الحجم: ٢.١.٣
اعضاء، وان هذا الحجم تم تحديده في النظام االساسي للشركة والئحة مجلس  تسعةان حجم مجلس االداره يتكون من العدد المناسب من االعضاء وهم 

  االعتبارات التي تم اخذها في الحسبان هم ضرورة توافر الكفاءات والمهارات المختلفه في االعضاء. ماالدارة، وان من اه
  نتخاب وانهاء خدمة االعضاء: ا٣.١.٣

في انهاء خدمة تقوم الجمعية العامة للمساهمين بانتخاب االعضاء لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات ويجوز اعادة التعيين لهم، وتمتلك الجمعية العامه الحق 
  المجلس قبل نهاية مدته، ويجوز للجمعية العامة انخاذ هذا القرار لجميع االعضاء او لعضو معين.

مناسبه : ان تكوين مجلس االدارة تم في ضوء التمثيل المناسب لجميع اصحاب االسهم. وان تكوين مجلس االدارة والكفاءات والمهارات الموجوده به ٤.١.٣
  يه ولتحسين قدرة المجلس على تحقيق االهداف طويلة االجل للشركة ومساهميها.لواجباته بفعال

داره والرئيس التنفيذي ولذلك فان الشركة تؤيد ان يكون رئيس المجلس من االعضاء غير التنفيذيين وان عدد يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس االال
التوازن في المصالح بين الجميع  قعدم التحيز في اتخاذ القرار ولتحقي ىد علياالعضاء التنفيذيين بمجلس االدارة ال يتعدون نسبة ربع االعضاء. وللتأك
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حدد هؤالء االعضاء على انهم االعضاء ز التنفيذي) للشركة. وان الشركة تر من عضوين من اعضاء مجلس االداره تنفيذيين( من الجهااليجوز ان يكون اكث
  )٢.٣.١التي التربطهم عالقات هامه مع الشركة بخالف عضويتهم في المجلس ووفق تعريف الئحة حوكمة الشركة لهم في الفقرة (

  : لجان مجلس االدارة٥.١.٣
  لشركة قامت بانشاء لجان مجلس االداره التالية:ا

 لجنة المراجعة 

 لجنة الترشيحات والمكافآت 

 اللجنة التنفيذية 

اجتماع لكل  وان كل لجنة لديها الئحة خاصة بها تقوم بتحديد عضويتها وسلطاتها واجراءات العمل الخاصة بها والحقوق والمسؤوليات العضائها، وبعد كل
  االجتماع لمجلس االدارةلجنة يتم رفع محضر 

  : اجراءات العمل٦.١.٣
فعالية. ووفق هذا يجتمع مجلس االدارة وفق جدول ثابت تم وضعه في اول اجتماع بعد تشكيل المجلس ويساعد هذا الجدول على قيام المجلس يتأدية واجباته ب

االجراءات التفصيلية المتعلقة باالعداد الجتماعات مجلس االدارة تم  الجدول ويجتمع مجلس االدارة عدة مرات بالسنه حسب ما يتطلبه مصلحة العمل. وان
هذه نحديدها في الئحة مجلس االدارة. وان جميع اعضاء المجلس يستلمون معلومات كاملة عن الموضوعات التي سوف يتم مناقشتها في كل اجتماع. و

الرئيسية الداء الشركة والتي تتضمن المعلومات المالية المناسبة والتي تم اعدادها المعلومات تتضمن جدول اعمال ومحضر االجتماع السابق وايضا مؤشرات 
المجلس  عن طريق ادارة الشركة مع توصيات واضحة التخاذ القرارات. وان مجلس االدارة يحتفظ بالمحاضر التفصيلية لالجتماعات والتي تعكس مناقشات

  س فردي، والموقعه من رئيس مجلس االدارة وسكرتير المجلس.ونتيجة التصويت على قرارات المجلس وذلك على اسا
  : التدريب وامكانية استشارة المتخصصين٧.١.٣
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وان الشركة  تقوم الشركة بتوفير برامج توجيهية لالعضاء الجدد عن طبيعة نشاط الشركة وبعض االمور الهامة االخرى التي تساعد في القيام بواجباتهم،
برامج تدريبية مستمره بهدف تنمية قدراتهم الفنية الدارة الشركة. وان مجلس االدارة واللجان التابعه له متاح لهم ان يستعينوا ايضا توفر لجميع العضاء 

  بمستشارين مستقلين من خارج الشركة في القانون والمحاسبة واالوجه االخرى. وذلك عندما تكون هناك حاجة لذلك.
  : المكافآت ٨.١.٣

االدارة الغير تنفيذيين تشتمل على المكافآت السنوية(جزء منها يجوز ان يكون في صورة اسهم بدال من النقود)، ومقابل حضور مكافآت اعضاء مجلس 
دورية بمراجعة االجتماعات وان هذه المكافآت في جميع االحوال التؤثر على استقالليتهم. ويقوم مجلس االدارة عن طريق لجنة الترشيحات والمكافآت بصفه 

  خصية.فآت االعضاء. وتقوم الشركة باالفصاح عن المكافآت في التقرير السنوي. وان الشركة ال تقوم باعطاء اعضاء المجلس أي نوع من القروض الشمكا
  : الواجبات والمسؤوليات٩.١.٣

اهمين وليس لمصلحة مجموعه معينه منهم. يقوم اعضاء مجلس االدارة بتأدية واجباتهم باخالص وبعناية كاملة من اجل تحقيق مصالح الشركة وجميع المس
ات وان جميع االعضاء المجلس متوقع منهم حضور جميع اجتماعات المجلس واللجان المتاحة. وان جميع االعضاء سوف ال يقومون باستخدام المعلوم

لتي يمكن ان تؤدي الى تعارض للمصالح مع الداخلية المتاحة لهم لمصلحتهم الشخصية وان اعضاء المجلس سوف يمتنعون عن المشاركة في االحداث ا
ا. وان الشركة واذا حدث ذلك سوف يقوم االعضاء باالفصاح عن ذلك لباقي االعضاء وسوف يمتنعون عن التصويت في المجلس على القرارات المتعلقه به

  الشركة قامت بتحديد تلك الواجبات والمسؤوليات في الئحة مجلس االدارة.
  منتدب: حوكمة العضو ال٢.٣

نين له. وان العمل من تتفهم الشركة ان االدارة اليومية النشطة الشركة تحتاج الى القيادة الفعالة من قبل العضو المنتدب التنفيذي للشركة والمديرين المعاو
  فضل االساليب لمواجهة التحديات التي تواجهها الشركة.أ هوخالل الفريق 

  : السلطات١.٢.٣
  مديرين التنفيذيين المعاونين له باالدارة اليومية للشركة وتطبيق اهدافها واستراتيجيتها.يقوم العضو المنتدب وال
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  : االختيار وانهاء الخدمة٢.٢.٣
ذين سوف يقوم يقوم مجلس االدارة باختيار العضو المنتدب لمدة ثالث سنوات ويقوم العضو المنتدب في المقابل بتقديم مقترح عن المديرين التنفيذيين ال

  أي وقت ستعانه بهم في مجلس االدارة العتمادهم. وان من سلطة مجلس االدارة انهاء خدمة العضو المنتدب والمديرين التنفيذيين المعاونين له فيباال
  : خطط التعاقب٣.٢.٣

الرئيسيين بالشركة. ولمساعدته في القيام بتلك يقوم مجلس االداره بإعداد خطه للتعاقب والتي توضح فعاليته في التعامل مع الفقد المفاجئ للمديرين التنفيذيين 
ة متضمنة وظيفة العملية يقوم العضو المنتدب بتقديم قائمة لمجلس االدارة تتضمن االشخاص المناسبين الحاللهم محل المديرين التنفيذيين الرئسين بالشرك

  العضو المنتدب.
  : الواجبات والمسؤوليات٤.٢.٣

باخالص وبعناية كاملة من اجل تحقيق مصالح الشركة وجميع المساهمين وليس لمصلحة مجموعه معينه منهم. وان  واجباتهوم العضو المنتدب بتأدية يق
ركة واذا العضو المنتدب والمديرين التنفيذيين المساعدين له سوف يمتنعون عن المشاركة في االحداث التي يمكن ان تؤدي الى تعارض للمصالح مع الش

  هذا قامت الشركة بوضع سياسة لتعارض المصالح بها.ولاالعضاء باالفصاح عن ذلك لمجلس االداره . حدث ذلك سوف يقوم
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  الباب الرابع: حقوق المساهمين
واللوائح انين جميع المساهمين لهم الحق المشاركه في ادارة الشركة وارباحها، وان جميع الحقوق تم تنظيمها وتحديدها في النظام االساسي للشركة والقو

  الداخلية
  : الجمعية العامة للمساهمين١.٤

  الشركة لديها الئحة للجمعية العامه للمساهمين توضح جميع االجراءات المتعلقه باعداد وادارة واتخاذ القرارات بها
    : االعداد١.١.٤

خمسة بالمائة) او وفق (% ٥ن المساهمين تمثل ملكيتهم دد ممن مجلس االدارة وفي حالة طلب ذلك المحاسب القانوني او عتنعقد الجمعية العامة بدعوة 
لمشاركة خالل انعقاد الجمعية الصناعه. وكل مساهم لديه اسهم له حق التصويت واالنسب التي تتطلبها اللوائح والنظم التشريعيه بعد موافقة وزارة التجارة و

عد حسب النظام او وفق المده التي تنص عليها اللوائح ا ومعلومات كاملة ودقيقة في الموهعالن عن تاريخ انعقاد الجمعية باالضافة الى جدول اعمالاالويتسلم 
لكتروني وفي والنظم التشريعيه بحيث يتمكن من اتخاذ القرارات في الموضوعات التي تناقش بالجمعية. ويتم نشر الدعوة في موقع السوق وموقع الشركة اال

االداره العامه للشركات بوزارة التجاره وان االشخاص ى ل وترسل صورة من الدعوة وجدول االعمال الصحيفتين وتشتمل الدعوه على جدول االعما
ديم المقترحات التنفيذيين بالشركة هم المسؤولين عن تلك العمليات ويتم تنفيذها بواسطة سكرتير مجلس االدارة وان الشركة لديها طرق عادله وفعالة لتق

ا جدول االعمال وايضا مقترحات تتضمن ترشيح اعضاء مجلس االداره وان مجلس االداره عند اعداد جدول االعمال يأخذ والموضوعات التي تحتوي عليه
في المائه) على االقل  ٥. ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة (في االعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في ادراجها على جدول اعمال االجتماع

اضافة موضوع او اكثر الى جدول اعمال الجمعية العامة عند اعداده، وان جدول االعمال ال يتم تغييره او تعديله بعد اعتماده من مجلس من اسهم الشركة 
  االداره.
  : ادارة الجمعيه العامة للمساهمين٢.١.٤
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التصويت على الموضوعات التي يتضمنها جدول االعمال وان ان الشركة تتبع كل االساليب الضرورية لتسهيل مشاركة المساهمين في الجمعية العامة وفي 
الشركه وان اجراءات التسجيل تعتبر مناسبه ويقوم االشخاص التنفيذيين ب مكان انعقاد الجمعية يتم تحديده بحيث يمكن لغالبية المساهمين الوصول اليه بسهولة

المساهمين حق  وكالءالمساهمين من الحضور الفعلي للجمعية وذلك عن طريق منح  بحقوقهم التصويتيه في حالة عدم تمكن بمساعدة المساهمين بالقيام
  الوكالة المكتوب لمساهمين آخرين من غير اعضاء مجلس االدارة ومن غير موظفي الشركة.

ب القانوني للجمعية العامة في وان الشركة تؤكد على ضرورة حضور كال من اعضاء مجلس االداره والمديرين التنفيذيين ورئيس لجنة المراجعه والمحاس
ال . ويقوم رئيس الجمعية العامة بادارة االجتماع بعدالة وحرفيه وخبره. ممناقشة وتقديم اسئله واستفسارات متعلقة بالموضوعات التي يحتويها جدول االع

ضعار المساهمين من التصرفات الغير عادله وان هذه  وان عملية التصويت تتم بسريه وان الشركة لديها آليات فعاله لعملية التصويت والتي تضمن حقوق
الجمعيه العامه االليات تم تنظيمها وتحديدها في النظام االساسي للشركة والئحة الجمعية العامة للمساهمين وان االجراءات المستخدمه لفرز االصوات في 

  صويت.تتميز بالشفافيه وال تتضمن أي احتماالت من شأنها التأثير على نتائج الت
  : النتائج٣.١.٤

لعامة بوضعها على نتائج التصويت يتم توزيعها على المساهمين في نهاية اجتماع الجمعية العامة او في أقرب وقت بعد انتهاء االجتماع ، وايضا يتم نشرها ل
للشركات الرسالة بوزارة التجارة بنسخة من محضر نترنت .وتقوم الشركة  بتزويد اإلدارة العامة اإلكتروني على موقع تداول على شبكة لالشركة إال صفحة

  الجمعية خالل عشرة ايام كحد أحد أقصى من تاريخ انعقادها.
  : المسجل الخارجي٤.١.٤

 منسهم الشركة ألكية مللا هيكل سجيللية في نظام تفعاقة والثالعلى  تؤكدشركة المساهمين ، ولمتابعة سجل الجي مستقل راخسجل مين تعيل متالشركة قا
  .لسمعة الطيبةبا يتميز مستقل جل خارجيمس تعيينالل خ
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  : تعامالت االطراف ذات الصلة٢.٤
المجلس او تقوم الشركة باالفصاح عن المعلومات المناسبة والمتعلقه بالتعامالت مع االطراف ذات الصلة متضمنه معلومات عن درجة القرابة مع اعضاء 

  المسؤولين بالشركة.
  ات االرباح: سياسة توزيع٣.٤

ؤثر على باقي حقوق تقوم الشركة بإعداد وإتباع الئحة خاصة بسياسة توزيعات األرباح. وأن اإلجراءات المتعلقة بتحديد قيمة التوزيعات لألسهم الممتازة الت
  المساهمين وتتمثل أهداف سياسة التوزيعات لألرباح في التالي:

 تحديد قيمة التوزيعاتا والتنبؤ  بها  لهإنشاء آلية واضحة ويمكن فهم. 

 .التأكد من ان إجراءات سداد التوزيعات تتميز بالسهولة والفعالية 

  الكامله ووفق مواعيد السداد. بقيمتها يتم نهاعمعلن التوزيعات لل يالهاتف ادالسدالتأكد من ان 
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  الباب الخامس: االفصاح والشفافية للمعلومات
  المناسب لألفصاح عن المعلومات تعتبر من المبادئ األساسية للحوكمة بالشركة.الشفافية والدقة والتوقيت 

  .: سياسات وممارسات األفصاح١.٥
 ضع المالي الشركة تقوم باالفصاح عن جميع المعلومات الهامة وتوفر امكانية الحصول عليها من قبل المساهمين مجانا، وتحتوي تلك المعلومات على الو

االداره قام باعداد واعتماد الئحة االفصاح والشفافية للمعلومات. وان الشركة تقوم بنشر  سوهيكل الملكية وهيكل الحوكمة بها. وان مجلللشركة وادائها 
 سنوية تقريرها السنوي الكامل والذي يحتوي على جزء خاص بحوكمة الشركة. وتقوم الشركة ايضا بإعداد تقارير اخرى مثل النشرات والتقارير الربع

االلكتروني  وتقارير الحقائق الهامة، وان الشركة تقوم باالفصاح عن ممارسات حوكمة الشركة وجدول األحداث الخاص بها والمعلومات الهامة على موقعها
  في االوقات المناسبة.

  : اعداد القوائم المالية٢.٥
في التقرير السنوي وعلى موقع ايير المحاسبة بالمملكة وتقوم باالفصاح عنها في ان الشركة تحتفظ بالسجالت المحاسبية وتعد القوائم المالية الكاملة وفق مع

اداء الشركة. وان تقرير  الشركة االلكتروني. والتفسيرات المتعلقة بالقوائم المالية يتم االفصاح عنها ايضا لكي يتمكن المستخدم لتلك القوائم المالية ان يقيم
  وني وتقرير لجنة المراجعه تعتبر مكمله لتلك المعلومات المالية.مجلس االدارة وتقرير المحاسب القان

    : الرقابة ولجنة المراجعة٣.٥
لداخلية تتمثل مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة في ثالث موضوعات اساسية هي: االشراف على اعداد التقارير المالية، وادارة المخاطر، والمراجعة ا

الشئون المالية والمحاسبية. وان سلطات ومسؤوليات واجراءات العمل بضاء غير تنفيذيين يكون من بينهم مختص ، وان اللجنة تتكون من اعوالخارجية
  واالجراءات الخاصة باللجنة قد تم تنظيمها في الئحة خاصة بها.

  
  : المراجعة الخارجية٤.٥
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قانوني يتم تغييره يقوم المحاسب القانوني بمراجعة القوائم المالية للشركة، ويعتبر مستقل عن ادارة الشركة والمساهمين، والشركة تؤكد على ان المحاسب ال
وبما ال  سنوات كحد أقصى، ويتم إختياره عن طريق الجمعية العامة للمساهمين بعد ترشيحه قبل مجلس االدارة بناء على توصية لجنة المراجعة خمسكل 

  .يتعارض مع التعاميم والقرارات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة و الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
  : هيكل الملكية٥.٥

% أو ٥، ومما ينافى اإلستقالليه ملكية العضو  الشركة قد تم االفصاح عنهم أسهم% من ٥عن ن المساهمين الذين يمتلكون نسبة تزيد أتؤكد على الشركة 
أى  % أو اكثر من أسهم الشركة أو٥أكثر من أسهم الشركة أو فى أى شركة من مجموعاتها أو أن يكون ممثالً لشخص ذى صفه إعتباريه يملك مانسبته 

  شركة من مجموعاتها .
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  الجمعية العامة للمساهمين الئحة
  

  المحتويات
  

  المادة األولى: مقدمة عامة
  المادة الثانية: سلطات الجمعية العامة للمساهمين

  المادة الثالثة: الموضوعات التي يرغب المساهمين إدراجها ضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمساهمين
 المادة الرابعة: الدعوة واإلعداد للجمعية العامية العادية للمساهمين

 المادة الخامسة: الدعوة واإلعداد للجمعية العامة الغير عادية للمساهمين

 المادة السادسة: إدارة الجمعية العامة للمساهمين

 المادة السابعة: اإلجراءات المتعلقة باتخاذ القرارات واالحتفاظ بالمستندات
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  المادة األولى: مقدمة عامة
، شركة مساهمة سعودية، تم إعدادها وفق متطلبات الئحة حوكمة الشركات بالمملكة العربية الجوف الزراعية لشركة الئحة الجمعية العامة للمساهمين . ١.١

والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ونظام الشركات ، المادة الثالثة  ٢٠٠٦-٢١٢-١السعودية والصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب قرار رقم 
 وقواعد التسجيل واإلدراج، ووفقا للنظام األساسي للشركة.

لي الجمعية . هذه الالئحة سوف يتم العمل بها بعد اعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين، وسوف تطبق على جميع الجمعيات العامة للمساهمين التي ت٢.١
 تمادها بها.التي تم اع

عليها  . هذه الالئحة سوف تنظم سلطات وإجراءات دعوة وإعداد وإقامة الجمعية العامة للمساهمين، واإلجراءات الخاصة بانتخاب األشخاص القائمين٣.١
 والموضوعات األخرى المتعلقة بها.

 . الجمعية العامة للمساهمين هي أعلى جهة مسيطرة وحاكمة للشركة.٤.١

  وف تقوم بإقامة الجمعية العامة للمساهمين على األقل مرة واحدة سنويا خالل الفترة بين أول مارس وآخر يونيو من كل عام.. الشركة س٥.١
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  المادة الثانية: سلطات الجمعية العامة للمساهمين
  . الموضوعات التالية سوف تكون من سلطات الجمعية العامة للمساهمين:١.٢

  األساسي للشركة واعتماده.. تعديل النظام ١.١.٢
  . إعادة تنظيم الشركة.٢.١.٢
  . تحديد عدد أعضاء مجلس اإلدارة، وانتخاب أو إنهاء عضوية األعضاء قبل نهاية مدة خدمته بالمجلس.٣.١.٢
  . اعتماد مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة.٤.١.٢
نوية والتي تتضمن، وال تقتصر على، الميزانية العمومية وقائمة األرباح والخسائر (قائمة الدخل) . اعتماد التقرير السنوي للشركة والتقارير المالية الس٥.١.٢

  للشركة، واعتماد توزيع األرباح متضمنا اإلعالن وطرق سداد تلك التوزيعات، وأيضا توزيع الخسائر وذلك وفق النتائج المالية السنوية.
  لنتائج المالية.. اعتماد إعالن وسداد التوزيعات وفقا ل٦.١.٢
  . اعتماد تعيين المحاسب القانوني للشركة.٧.١.٢
  . زيادة رأس المال األساسي للشركة عن طريق زيادة القيمة األسهمية لألسهم أو عن طريق إصدار أسهم جديدة.٨.١.٢
  . تحديد أنواع األسهم المرخص بها والحقوق المرتبطة لكل نوع.٩.١.٢

  اسي.. تخفيض رأس المال األس١٠.١.٢
  . تقسيم ودمج األسهم.١١.١.٢
  . اعتماد المعامالت مع األطراف ذات الصلة ما لم تكن الترسية كانت عن طريق مناقصة ونظامية ففي هذه الحالة يتم اطالعهم فقط.١٢.١.٢
  . اعتماد المعامالت غير العادية التي نص عليها نظام الشركات.١٣.١.٢
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  . قيام الشركة بشراء أسهمها.١٤.١.٢
  . إصدار السندات القابلة للتحول.١٥.١.٢
  . الموافقة على االندماج في شركات أخرى.١٦.١.٢
  . تصفية الشركة وتعيين المصفى ولجنة التصفية.١٧.١.٢

  الموضوعات التي تندرج تحت سلطات الجمعية العامة للمساهمين ال يجوز تفويضها إلى اإلدارة التنفيذية بالشركة. ٢.٢
  األمور التي تختص بها الجمعية العامة الغير عادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة.. فيما عدا ٣.٢
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  المادة الثالثة: االقتراحات الخاصة بالموضوعات التي يرغب المساهمين إدراجها ضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمساهمين
  % على األقل من أسهم الشركة يجوز لهم إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة للمساهمين.٥الذين يملكون . المساهمين ١.٣
د الجمعية العامة التي سوف . الموضوعات الخاصة بقيام المساهمين بترشيح أشخاص لعضوية مجلس إدارة الشركة يجب أن تسلم إلى الشركة قبل موع٢.٣
  المجلس الجديد بمدة ستين يوما على األقل.بها ينتخب
ية . االقتراحات الخاصة بالموضوعات التي يرغب المساهمين إدراجها ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للمساهمين يجب أن ترسل قبل موعد الجمع٣.٣

  العامة بمدة ستين يوما على األقل وان ترسل عن طريق:
  الشركة. مجلس إدارةلرئيسي للشركة وموجه إلى سكرتير. البريد المسجل لعنوان المقر ا١.٣.٣
  . التسليم مباشرة لسكرتير مجلس اإلدارة مقابل سند استالم بذلك.٢.٣.٣

. االقتراحات الخاصة بجدول األعمال والخاصة بقيام المساهمين بترشيح أشخاص لعضوية مجلس اإلدارة، يجب أن تكون في صورة كتابية وتوضح ٥.٣
  اآلتي:
  أسماء المساهمين الذين قدموا تلك االقتراحات وعناوين مراسلتهم واضحة. .١.٥.٣
  . عدد األسهم الخاصة بهم وتصنيفاتها مع االلتزام باالحتفاظ بهذه األسهم أو أكثر إلى حين انعقاد الجمعية.٢.٥.٣

) أعاله ٢.٥.٣،١.٥.٣تضمن باإلضافة إلى ما ذكر في (. االقتراحات الخاصة بقيام المساهمين بترشيح أشخاص لعضوية مجلس أداره الشركة سوف ت٦.٣
  على المعلومات التالية:

  . اسم المرشح ثالثي وتاريخ ميالده.١.٦.٣
  . الشهادات العلمية التي حصل عليها المرشح وتاريخ حصوله على كل شهادة والجهة التعليمية المانحة لها.٢.٦.٣
  التي شغلها خالل العشر سنوات الماضية.. الخبرة المهنية للمرشح متضمنة المناصب ٣.٦.٣
  . قائمة بالشركات والجهات التي ينتمي إليها المرشح أو له مصالح بها.٤.٦.٣
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  . قائمة باألشخاص األقارب للمرشح من المديرين التنفيذيين بالشركة والشركات التابعة لها مع تحديد درجة القرابة في حالة وجودها.٥.٦.٣
  االقتراحات المقدمة من المساهمين الموافقة الكتابية من المرشح على انتخابه لعضوية مجلس اإلدارة. . يجب أن تتضمن تلك٧.٣
ر . مجلس اإلدارة، من خالل لجنة الترشيحات والمكافآت، سوف يقوم بمراجعة تلك االقتراحات الخاصة بالمرشحين لعضوية المجلس واتخاذ القرا٨.٣

  بالقبول أو الرفض.
أو كل الموضوعات المقدمة من المساهمين في جدول األعمال، أو عدم إدراج ذي سوف يتخذه مجلس اإلداره والخاص بعدم تضمين بعض . القرار ال٩.٣

  االشخاص الذين تم ترشيحهم من قبل المساهمين لعضوية مجلس اإلدارة، سوف يتم إرساله إلى المساهمين الذين قدموا تلك اإلقتراحات.
موضوعات التي يقترحها المساهمين لجدول األعمال، او في حالة عدم قيام المساهمين بتقديمها او عدم كفاية عدد المرشحين لعضوية . باإلضافه الى ال١٠.٣

  المجلس، فإن مجلس اإلدارة له الحق في اضافة الموضوعات التي يراها مناسبه لجدول االعمال، واضافة مرشحين الى قائمة الترشيح.
  وف يتضمن على االقل الموضوعات التالية:. جدول االعمال س١١.٣

  . إنتخاب اعضاء مجلس االدارة او التجديد لهم في حالة إنتهاء مدة خدمتهم.١.١١.٣
  . إعتماد تعيين المحاسب القانوني.٢.١١.٣
  . إعتماد التقرير السنوي للشركة.٣.١١.٣
  صر على، الميزانية العمومية، وقائمة األرباح والخسائر (قائمة الدخل).. إعتماد القوائم المالية للشركة والتي يجب ان تشتمل، وغير قا٤.١١.٣
  . إعتماد توزيع األرباح متضمنا إجراءات سداد التوزيعات او توزيع الخسائر وذلك وفقا للنتائج المالية السنوية للشركة.٥.١١.٣
  براء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.إ. ٦.١١.٣
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  واإلعداد للجمعية العامة العادية للمساهمينالمادة الرابعة: الدعوة 
العادية للمساهمين سوف تكون بواسطة مجلس اإلدارة كما ان على مجلس اإلدارة ان يدعوا الجمعية العامة العادية اذا طلب ذلك  . الدعوة للجمعية العامة١.٤
  من: 

  . المحاسب القانوني١.١.٤
  % من رأس مال الشركة٥. عدد من المساهمين يمتلكون على االقل ٢.١.٤

الدعوة ويجب  . عدد االسهم التي يملكها المساهمين الذين قدموا طلب الدعوة النعقاد الجمعية العادية سوف يتم تحديدها على اساس تاريخ تقديمهم لطلب٢.٤
  االحتفاظ باالسهم ليوم انعقاد الجمعية

  . سوف يتم اعداد كشف المساهمين بناء على البيانات التي يحتويها سجل المساهمين لدى المسجل الخارجي ٣.٤
  تسجيل.. كل حامل اسمى السهم الشركة سوف يقوم بتزويد المسجل الخارجي للشركة بالمعلومات الخاصة باالفراد الذين يمتلكون االسهم في تاريخ ال٤.٤
  .ن لالسهم من حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين يجب ان تقدم للشركة قبل انعقاد الجمعيةيالتي تمكن الحاملين األسمي. التوكيالت المصدقة ٥.٤
  . سجل المساهمين سوف يحتوي على المعلومات التالية:٦.٤

  . اسم المساهم بالكامل (رباعياً)١.٦.٤
  مساهم. نوع ورقم وتاريخ ومكان اصدار الهوية الشخصية لل٢.٦.٤
  . عنوان المساهم الذي يمكن ارسال المراسالت عليه٣.٦.٤
  . عدد ونوع االسهم التي يمتلكها٤.٦.٤
  . رقم هاتف المساهم٥.٦.٤

  . الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين سوف تنشر حسب النظام قبل عقد الجمعية ٧.٤
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سنوية للمساهمين حسب النظام، وعن طريق موقع الشركة وموقع السوق االلكتروني وصحيفتين . سوف تنشر الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية ال٨.٤
  يوميتين

  . سوف يتم ارسال صورة من الدعوة الى االدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خالل المده المحدده للنشر. ٩.٤
  االتي: . الدعوة لعقد الجمعية العامة السنوية للمساهمين سوف تحتوي على١٠.٤

  . االسم الكامل وعنوان الشركة الرئيسي١.١٠.٤
  تاريخ ومكان وتوقيت انعقاد الجمعية. ٢.١٠.٤
  .  الوقت والمكان الذي تم تحديده لقيام المساهمين بعملية التسجيل للحضور٣.١٠.٤
  . جدول االعمال٤.١٠.٤
عمال والعنوان الذي يمكن من خالله طلب هذه وضوعات المدرجه بجدول االلمراجعة المعلومات والمستندات الخاصة بالم الالزمة. االجراءات ٥.١٠.٤

  المعلومات والمستندات
ية سوف تتضمن . المعلومات والمستندات التي يجب ان تتوافر للمساهمين اثناء االعداد للجمعية العامه العادية والذين لهم الحق في المشاركه في الجمع١١.٤
  االتي:

  ي للشركه وجميع القوائم الماليه متضمنة تقرير المحاسب القانوني. التقرير السنو١.١١.٤
  . معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس االداره٢.١١.٤
وذلك  . توصيات مجلس االداره والمتعلقه بتوزيع االرباح والمتضمنة مقدار التوزيعات واالجراءات الخاصه بالسداد أو المتعلقة بتوزيع الخسائر٣.١١.٤

  ئج الماليه للشركةبحسب النتا
  . مسودة اللوائح الداخلية للحوكمة الخاصة بالشركة ٤.١١.٤
  . مسودة القرارات الخاصة بالجمعية العامة العادية٥.١١.٤
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متاحة . اثناء االعداد للجمعية العامة العادية فأن جميع المعلومات والمستندات الخاصه بالموضوعات التي يتضمنها جدول االعمال سوف تكون ١٢.٤
 يوما بمكتب سكرتير مجلس االداره او مكان اخر يتم تحديده في دعوة الجمعية وان هذه ٢٥للمساهمين الذين يحق لهم حضور الجمعيه خالل فتره ال تقل عن 

  المعلومات والمستندات سوف تكون متاحة ايضا اثناء انعقاد الجمعية
  ا جدول العمال سوف تكون من خالل بطاقه التصويت. ان عمليه التصويت على الموضوعات التي يتضمنه١٣.٤.٤

  . استماره التصويت سوف تتضمن المعلومات االتية:١٤.٤
  . اسم الشركة وعنوانها١.١٤.٤
  . تاريخ ومكان وميعاد عقد الجمعية العامة العادية للمساهمين٢.١٤.٤
  التوصويت عليهم. نص القرار المطلوب التصويت عليها او اسماء المرشحين المطلوب ٣.١٤.٤
. اختيارات التصويت سوف تكون موافق او غير موافق او ممتنع ولذلك بالنسبة لكل موضوع على حدة من الموضوعات التي يتضمنها جدول ٤.١٤.٤

  االعمال او لكل مرشح على حدة
  . بأن بطاقة التصويت يجب ان يتم توقعيها عن طريق المساهم او من ينوب عنه٥.١٤.٤

  ل المتعلقة ببطاقات التصويت الباطلة سوف يتم التعامل معها وفق االنظمه المعمول بها. المشاك١٥.٤
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  المادة الخامسة: الدعوة واالعداد للجمعية العامة الغير عادية للمساهمين
  . أي جمعية عامة للمساهمين غير الجمعية العامة العادية سوف تكون جمعية عامة غير عادية للمساهمين١.٥
عادية اذا  الدعوة للجمعية العامة الغير عادية للمساهمين سوف تكون بواسطة مجلس االداره كما ان على مجلس االداره ان يدعو الجمعيه العامة الغير. ٢.٥

  طلب ذلك كل من:
  . المحاسب القانوني١.٢.٥
  % من رأس مال الشركة ٥. عدد من المساهمين يمتلكون على االقل ٢.٢.٥

الغير عادية سوف يتم تحديدها على اساس تاريخ تقديمهم لطلب الدعوة مع  العامة لتي يملكها المساهمين الذين قدموا طلب الدعوة للجمعية. عدد االسهم ا٣.٥
  االلتزام باالحتفاظ بها او ما يزيد عنها الى حين انعقاد الجمعية

ن يجب ان يوقع من المساهمين وفي حالة قيام من ينوب عنهم بالتوقيع فان . طلب الدعوة النعقاد الجمعية العامة الغير عادية المقدم من المساهمي٤.٥
  التوكيالت الخاصة بذلك يجب ان ترفق بالطلب

  ضوابط الحضور بالوكالة:
  للمساهم ان يوكل عنه كتابةًُ مساهماً آخر في حضور اجتماع الجمعيه العامه وفقا للضوابط التالية:

 يجب ان يتضمن التوكيل المعلومات التالية:   . أ

 اسم المساهم رباعيا/اسم الشركة او المؤسسه وفقا للسجل التجاري  .١

 عدد االسهم   .٢

 رقم السجل المدني / السجل التجاري  .٣

 اسم الوكيل رباعيا  .٤

 رقم السجل المدني للوكيل  .٥
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 اسم موقع التوكيل في حالة الوكالة الشرعية على ان ترفق صوره منها  .٦

 تاريخ التوكيل  .٧

 يشترط لقبول التوكيل توفر العناصر التاليه: . ب

يجب النص في الوكالة الشرعية على حق الوكيل بحضور الجمعيات العمومية في الشركات المساهمة والتصويت على بنود جدول االعمال على  .١
 ان يكون الوكيل من مساهمي الشركة

او اعضاء مجلس ادارتها وان  شركة الجوف الزراعية اهم آخر من غير موظفي سمرعي لرا من المساهم او وكيله الشان يكون التوكيل صاد .٢
 يكون التوكيل مصدقا من احدى الجهات التالية:

 الغرفة التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا وكذلك الحال اذا كان المساهم شركه او مؤسسه 

 البنوك السعودية 

 غب بالتوكيلالجهة التي يعمل بها المساهم الرا 

 الجهات الحكومية 

 % من راس مال الشركة مالم يكن التوكيل صادرا من مساهم واحد وافراد اسرته٥ال تزيد قيمة االسهم في التوكيالت الصادره لمساهم واحد عن  .٣

 ان يكون التوكيل الجتماع محدد .٤

 اصل التوكيل المصدق وال تقبل الصورة .٥

 ام على االقل من موعد انعقاد الجمعيةاي ٣يجب ان تصل التوكيالت للشركة قبل   .٦
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بها وذلك في جدول االعمال بالقرارات المتعلق ليس من حق مجلس االدارة اجراء التعديالت  او الغاء بعض الموضوعات التي يتضمنها  .٥.٥
% على االقل من ٥حالة طلب الدعوة لعقد الجمعية العامة الغير عادية جاء من طرف المحاسب القانوني او المساهمين اللذين يمتلكون 

 اسهم الشركة 

يها ليس من حق مجلس االدارة رفض طلب الدعوة النعقاد الجمعية العامه الغير عادية الي سبب من االسباب غير التي تم النص عل .٥.٦
 القانون واللوائح الداخلية

% من ٥بناءا على طلب المحاسب القانوني او المساهمين اللذين يمتلكون على االقل اذا تم الدعوه النعقاد الجمعية العامه الغير عادية  .٥.٧
 اسهم الشركه ، فان الجمعية العامه الغير عادية سوف يتم عقدها خالل ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب

 االجراءات الخاصه بدعوة واعداد الجمعية العامه الغير عادية سوف تنظمها الماده الثالثه والرابعه من هذه الالئحة .٥.٨

الجمعية العامه الغير عادية للمساهمين فضال عن االختصاصات المقرر لها ان تصدر قرارات في االمور الداخله اصال في اختصاصات  .٥.٩
  الشروط واالوضاع المقرره للجمعية االخيرة وذلك بنفس العاديةالجمعية العامه 
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  الماده السادسه: ادارة الجمعية العامة للمساهمين
 كل مساهم يمتلك أي عدد من اسهم الشركة ومسجل في سجل المساهمين له الحق في حضور الجمعية العامة او مساهم آخر ينوب عنه بتوكيل كتابي  .٦.١

 مجلس االدارة او موظفي الشركة مصدق بشرط ان ال يكون من احد اعضاء

جيل المساهمين المدعوين لحضور الجمعية العامة او من ينوب عنهم سوف يتم تسجيل حضورهم للجمعية في نفس يوم انعقاد الجمعية وان عملية التس .٦.٢
 سوف تبدأ على االقل في ساعتين قبل بداية الجمعية العامة

 العامة سوف تكون في نفس المكان الذي تعقد به الجمعية العامة للجمعيةعملية تسجيل حضور المساهمين  .٦.٣

هم مع عملية تسجيل حضور المساهمين المدعوين في اعمال الجمعية العامة سوف تكون بناء على التحقق من بيانات اثبات الهوية التي يقدمها السما .٦.٤
 البيانات التي يتضمنها سجل المساهمين

 موظفي الشركة يتم ترشيحهم بواسطة رئيس الجمعية العامةمن واحد و وم بها اثنين من المساهمين وظائف لجنة جمع وفرز االصوات يق .٦.٥

 االشخاص االتين سوف يتم دعوتهم لحضور الجمعية العامة للمساهمين: .٦.٦

  توكيل كتابي . المساهم الذي يمتلك عشرين سهما على االقل من اسهم الشركة والمسجل اسمه في سجل المساهمين ومن ينوب عنه ب١.٦.٦
  .رئيس التنفيذيالالعضو المنتدب للشركة وو. اعضاء مجلس االدارة ٢.٦.٦
   .. اعضاء لجنة جمع وفرز االصوات والمسجل الخارجي٣.٦.٦
  .. المحاسب القانوني للشركة٤.٦.٦
   .. مندوبي وزارة التجارة كمراقبين٥.٦.٦
  المراجعة. رئيس لجنة المراجعة او ينوبه من اعضاء لجنة ٦.٦.٦
  مجلس إدارة الشركة. االشخاص المدعوين من قبل ٧.٦.٦

  اال بعد الحصول على اذن من رئيس الجمعية العامةامة  ال يحق لهم حضور الجمعية الع إدارة الشركةاالشخاص المدعوين من قبل مجلس  .  ٧.٦
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تمتد حتى مناقشة الجمعية العامة الخر موضوع مدرج في جدول عملية تسجيل حضور المساهمين المدعوين في اعمال الجمعية العامة سوف   .٨.٦
  االعمال
هذا اليكون انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين صحيحا اال اذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على االقل واذا لم يكتمل   .٩.٦

ثالثين يوما التاليه لالجتماع االول ويتم نشر هذه الدعوه بنفس طريقة نشر دعوة االجتماع النصاب باالجتماع االول وجهت الدعوه الجتماع ثان يعقد خالل ال
  االول ويعتبر االجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد االسهم المتمثله فيه 

الشركة على االقل واذا لم يكتمل . اليكون انعقاد الجمعيه العامة الغير عادية للمساهمين صحيحا اال اذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال ١٠.٦
) ويكون االجتماع الثاني صحيح اذا حضره ٩.٦وجهت الدعوه الى اجتماع ثان بنفس االوضاع المنصوص عليها في الفقره(االجتماع االول هذا النصاب في 

  .عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على االقل
ه ة العامه للمساهمين وفي حالة غيابه سوف يتولى رئاسة الجمعية العامة احد اعضاء مجلس االدار. رئيس مجلس االداره سوف يكون رئيس الجمعي١١.٦

  لالعضاء الحاضرين يتم تعيينه عن طريق رئيس المجلس
الحق في تعيين رئيس . في حالة رفض رئيس مجلس االداره الدعوه واالعداد الجمعية العامة الغير عادية فان المساهمين الذين قامو بطلب الدعوه لهم ١٢.٦
  الجمعية
عن  . الجمعية العامة للمساهمين سوف تستمر في اداء اعمالها بدون توقف لمده ال تزيد عن اربع ساعات وكل ساعتين سوف يقوم رئيسها باالعالن١٣.٦

      .لب استكمال الجمعيه في اليوم التاليبعد تلك المده يجوز لرئيس الجمعيه طراحة ال تتعدى خمسة عشر دقيقه واذا لم تنتهي الجمعيه من اعمالها 
. بعد االنتهاء من مناقشة آخر موضوع في جدول االعمال سوف يقوم رئيس الجمعيه العامة بتوضيح االجراءات الخاصه باعالم المساهمين عن ١٤.٦

  القرارات التي تم اتخاذها ونتيجة التصويت 
عليها وبطاقة التصويت التي  التصويتموضوعات المطلوب الواحد بكل موضوع من  اختيار تصويتقوم المساهم بتحديد . في بطاقة التصويت سوف ي١٥.٦

  .تعد بخالف هذه القاعده سوف تستبعد
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  . تصدر قرارات الجمعيه العامة العاديه باالغلبيه المطلقه لالسهم المتمثله في االجتماع ١٦.٦
باغلبية ثلثي االعضاء المتمثله في االجتماع اال في الحاالت التاليه سوف تصدر بأغلبية ثالثة ارباع . تصدر قرارات الجمعيه العامة الغير عاديه ١٧.٦

  االسهم المتمثله في االجتماع وهي:
  . زيادة او تخفيض رأس المال١.١٧.٦
  . اطالة مدة الشركة٢.١٧.٦
  . حل الشركة قبل المده المحدده في نظامها االساسي٣.١٧.٦
  خرىأسسه ؤالشركة في شركة او م. اندماج ٤.١٧.٦

  . يقوم مجلس االداره بنشر قرارات الجمعيه العامه الغير عاديه اذا تضمنت تعديل نظام الشركه ١٨.٦
  الماده السابعه: االجراءات المتعلقه باتخاذ القرارات واالحتفاظ بالمستندات 

  محضر بها ويتم التوقيع عليها . لجنة جمع وفرز االصوات سوف تقوم بتلخيص نتائج التصويت وتعد ١.٧
 . محضر الجمعية العامه للمساهمين سوف يتم اعداده عن طريق سكرتير الجمعيه وسوف يقوم رئيس الجمعيه وسكرتيرها بالتوقيع عليه وان محضر٢.٧

  النتائج التصويت الذي سوف تقوم باعداده لجنة جمع وفرز االصوات سوف يتم ارفاقه بمحضر الجمعية 
  ر الجمعيه العامه للمساهمين سوف يحتوي على المعلومات التاليه:. محض٣.٧

  . االسم القانوني للشركة وعنوان المركز الرئيسي لها١.٣.٧
  الجمعيه العامة للمساهمين( عاديه ام غير عاديه). نوع ٢.٣.٧
  . تاريخ ومكان وميعاد الجمعيه العامه للمساهمين ٣.٣.٧
  مثيلها في االجتماع الى اجمالي عدد اسهم الشركة والنصاب الفعلي للجمعية . نسبة عدد االسهم التي تم ت٤.٣.٧
  . جدول اعمال الجمعيه العامة٥.٣.٧
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  . توقيت بداية ونهاية تسجيل حضور المساهمين المدعوين للمشاركه في اعمال الجمعية العامه٦.٣.٧
  . توقيت بداية ونهاية اعمال الجمعيه العامة للمساهمين٧.٣.٧
  توقيت بداية فرز االصوات. ٨.٣.٧
  . النصاب الفعلي لعملية التصويت لكل موضوع من موضوعات جدول االعمال٩.٣.٧

 . عدد االصوات لكل اختيار من اختيارات التصويت("موافق" او "غيرموافق" او "ممتنع") وذلك بنسبة لكل موضوع على حده من الموضوعات التي١٠.٣.٧
  نسبة لكل موضوع من موضوعات جدول االعمالالنص القرارات التي تم اتخاذها بالجمعيه العامة وذلك بوشح على حده يتضمنها جدول االعمال او لكل مر

  . ملخص المناقشات التي تمت عن كل موضوع من موضوعات جدول االعمال١٢.٣.٧
  . اسم رئيس وسكرتير الجمعيه العامة١٣.٣.٧
  . تاريخ اعداد محضر الجمعيه العامة١٤.٣.٧

يتم . القرارات التي تم اتخاذها في الجمعيه العامة سوف يتم االعالن عنها في مكان عقد الجمعيه العامة حيث جرت عملية التوصيت وايضا سوف ٤.٧
  نشرها على الموقع الشركه االلكتروني وهو: 

http://www.aljouf.com.sa 
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  اإلدارة الئحة مجلس
 
 

  المحتويات
  

  المادة األولى: مقدمة عامة
  المادة الثانية: سلطات ووظائف مجلس اإلدارة

  المادة الثالثة: تكوين مجلس االدارة
 المادة الرابعة: الترشيح لعضوية مجلس االدارة

 المادة الخامسة: انتخاب وانهاء عضوية اعضاء المجلس

 المادة السادسة: رئيس مجلس االدارة

  المادة السابعة: اجتماعات مجلس االدارة
  محضر اجتماعات مجلس االدارةالمادة الثامنة: 

  المادة التاسعة: لجان مجلس االدارة
  المادة العاشرة: واجبات والتزامات مجلس االدارة

  المادة الحادية عشرة: مكافآت اعضاء مجلس االدارة
  المادة الثانية عشرة: تقييم مجلس االدارة
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  األولى: مقدمة عامةالمادة 
، شركة مساهمة سعودية، تم إعدادها وفق متطلبات الئحة حوكمة الشركات بالمملكة العربية السعودية شركة الجوف الزراعية مجلس إدارة  . الئحة١.١

والسابعة، ونظام الشركات ، وقواعد المادة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة  ٢٠٠٦-٢١٢-١والصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب قرار رقم 
  التسجيل واإلدراج، ووفقا للنظام األساسي للشركة.
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 المادة الثانية: سلطات ووظائف مجلس اإلدارة

بصالحية  يحتفظيض كما يحدد الموضوعات التي يحدد مجلس االداره الصالحيات التي يفوضها لالداره التنفيذيه واجراءات اتخاذ القرار ومدة التفو .١.٢
 عن ممارساتها للصالحيات المفوضه. ير دوريهارالبت فيها وترفع االداره التنفيذيه تق

يجب على مجلس االدارة التأكد من وضع اجراءات لتعريف اعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضال عن  .٢.٢
 تدريبهم اذا لزم االمر

والتوجيه والرقابه على اداء االداره جهة الحاكمة للشركة ومسئول عن وضع االستراتيجيه الشامله للشركه واالهداف الرئيسيه لهامجلس االدارة هو ال .٢.٣
 التنفيذيه للشركه واتخاذ القرارات بالموضوعات التي ال تقع ضمن سلطات الجمعية العامه للمساهمين

 الشركه تتضمن التالي :سلطة مجلس االدارة فيما يتعلق باالستراتيجيه  .٢.٤

ة وذلك . توجيه ووضع ومتابعة االستراتيجيه الشامله للشركة واالهداف الرئيسيه لها والتي تحتوي على الخطط السنويه الماليه والتشغيليه للشرك١.٤.٢
  في ضوء التوصيات المقدمه من التنفيذيين للشركه 

  ئيس التنفيذي. تعيين ومتابعة اداء العضو المنتدب للشركه والر٢.٤.٢
  . وضع وتوجيه سياسة ادارة المخاطر ومراجعتها٣.٤.٢
  واإلنفاق الرأسمالي. السنويه التقديرية واستراتيجياتها واهدافها المالية واقرار الميزانياتاألمثل  للشركة هيكل رأسمال. تحديد ٤.٤.٢
  .التصرف بهاتملك االصول وت الرأسماليه الرئيسيه للشركه و. االشراف على النفقا٥.٤.٢
  . وضع اهداف االداء ومراقبة تنفيذ واالداء الشامل للشركه٦.٤.٢
  . المراجعه الدوريه للهياكل التنظيميه والوظيفيه في الشركه واعتمادها٧.٤.٢

  . سلطات مجلس االداره فيما يتعلق بالرقابه الداخليه تتضمن التالي:٥.٢
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ومعالجة حاالت التعارض المحتمله لكل من اعضاء مجلس االداره واالداره التنفيذيه والمساهمين، . وضع سياسة مكتوبه تنظم تعارض المصالح ١.٥.٢
  .ذوي العالقةة ومرافقها واساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع االشخاص كويشمل ذلك اساءة استخدام اصول الشر

  نظمه ذات الصله باعداد التقاربر الماليه.. التاكد من سالمة االنظمه الماليه والمحاسبيه  بما في ذلك اال٢.٥.٣
  شفافية.ب. التاكد من تطبيق انظمة رقابيه مناسبه الدارة المخاطر وذلك من خالل تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها ٣.٥.٢
  . المراجعة السنوية لفاعلية اجراءات الرقابه الداخلية في الشركة.٤.٥.٢

  .مجلس االداره فيما يتعلق باعداد وادارة الجمعيه العامه للمساهمين . سلطات٦.٢
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  المادة الثالثة: تكوين مجلس االدارة
 اعضاء تسعةيتولى ادارة الشركة مجلس اداره مؤلف من  .١.٣

  اعضاء مجلس االداره لمدد اخرى.تعين الجمعيه العامه اعضاء مجلس االداره بشرط اال تتجاوز ثالث سنوات. ويجوز اعادة تعيين .   ٢.٣
  ةيمنع عضو مجلس االداره من ان يكون شريك او مدير تنفيذي او يشغل عضو مجلس ادارة شركة اخرى منافسة للشرك.  ٣.٣
  تنفيذيينان غالبية اعضاء مجلس االداره غير . ٤.٣
  .. اليجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس االدارة واي منصب تنفيذي بالشركة٥.٣
  . ال يشغل اعضاء مجلس االدارة في نفس الوقت اكثر من مايسمح به النظام٦.٣
  . ان مجلس االداره يتكون من اعضاء يتمتعون بالمؤهالت والخبرة الالزمه ليكونوا قادرين على اداء واجباتهم. ٧.٣
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  المادة الرابعة: الترشيح لعضوية مجلس االدارة
ريال سعودي من اسهم الشركة في تاريخ تقدمه  ١٠,٠٠٠للترشيح بشرط ان يمتلك على االقل ماقيمته االسمية أي مساهم من حقه ان يتقدم  ١.٤

 للترشيح.

س سوف تستلم الشركة الترشيحات من المساهمين وذلك قبل فترة ستين يوم من تاريخ انعقاد الجمعيه العامه التي سوف ينتخب فيها اعضاء المجل    ٢.٤
 الجدد.

 الدارة اضافة مرشحين في حالة عدم اكتمال قائمة المرشحين المقدمة من المساهمين.من حق مجلس ا   ٣.٤

 المرشح لعضوية مجلس االدارة يمكنه تقديم مستندات ترشيحه عن طريق:  ٤.٤

 البريد المسجل لعنوان المقر الرئيسي للشركة ١.٤.٤

 على مستند استالم. ولالتسليم مباشرة لسكرتير الشركة والحص ٢.٤.٤

  ت الترشيح تشتمل كتابة على مايلي:. ان مستندا٥.٤
  . اسم المرشح رباعي وتاريخ ميالده ١.٥.٤
  . الشهادات العلمية التي حصل عليها المرشح متضمنة المناصب التي شغلها خالل العشر سنوات الماضيه٢.٥.٤
  سنوات الماضيهالعشر متضمنة المناصب التي شغلها خالل  للمرشح. الخبرة المهنية ٣.٥.٤
  قائمة بالشركات والجهات التي ينتمي اليها المرشح او له مصالح بها. ٤.٥.٤
  . قائمة االشخاص االقارب بالشركة للمرشح لعضوية مجلس االدارة.٥.٥.٤

شحين . سوف يقوم مجلس االدارة من خالل لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة الترشيحات المقدمة ويحدد المرشحين التي سوف تتضمنهم قائمة المر٦.٤
  ).٢.٤وذلك خالل اسبوعين من تاريخ المحدد في مادة (
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وية اليجوز للشخص ذي الصفه االعتباريه الذي يحق له بحسب نظام الشركه تعيين ممثلين له في مجلس االداره التصويت على اختيار المرشحين لعض ٧.٤
  مجلس االداره

  المادة الخامسة: انتخاب وانهاء عضوية اعضاء المجلس
  اعوام ويجوز اعادة تعيين اعضاء مجلس االداره لمده اخرى  ٣وم الجعيه العامه للمساهمين بانتخاب االعضاء لمدة . تق١.٥
  .المجلس قبل انتهاء مدته  عضو . الجمعيه العامه للمساهمين لها الحق في انهاء عضوية٢.٥
عضوا في المركز الشاغر على ان يعرض هذا التعيين على الجمعيه العامه . اذا شغل مركز احد اعضاء مجلس االداره كان للمجلس ان يعين مؤقتا ٣.٥

  العاديه في اول اجتماع لها
اعضاء وجبت دعوة الجمعيه العامه العاديه في اقرب وقت ممكن لتعيين العدد  خمسفض عدد اعضاء مجلس االدارة عن الحد االدنى وهو . اذا انخ٤.٥

  وز لالعضاء الباقين اتخاذ اية قراراتالالزم من االعضاء وحتى يتم ذلك اليج
 باخطار هيئة السوق الماليه مع بيان االسباب التي دعت لذلك يجب أن تقوم الشركةسوف  ألي سببعضاء مجلس االدارة . عند انتهاء عضوية احد أ٥.٥
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  المادة السادسة: رئيس مجلس االدارة
  وذلك بغالبية االصوات. يتم انتخاب رئيس مجلس االدارة من االعضاء ١.٦
  . اليجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس االداره والرئيس التنفيذي للشركه ٢.٦
  اصوات االعضاء بغالبيةرئيس المجلس في أي وقت وذلك لحق في انهاء عمل واعادة تعيين . مجلس االداره سوف يكون له ا٣.٦
  . سوف يقوم رئيس مجلس االداره بالتالي :٤.٦

عمل مجلس االداره وتوفير االجواء المناسبه لتبادل االراء والمناقشه المفتوحه بين كل االعضاء في الموضوعات التي يتضمنها جدول . تنظيم ١.٤.٦
  االعمال
  لى القراراتاالعداد لجدول االعمال ورئاسة االجتماعات ، تنظيم عملية التصويت عو. الترتيب لمواعيد انعقاد اجتماعات المجلس والدعوه النعقادها ٢.٤.٦
  . تنظيم محاضر االجتماعات بالتوقيع عليها ٣.٤.٦
  . عند تسلمه الترشيحات الخاصه لشغل وظيفة العضو المنتدب يقوم بالتأكد من صالحية المرشح لهذا المنصب٤.٤.٦
  . رئاسة الجمعيه العامه للمساهمين او تفويض من ينوب عنه في رئاسة الجمعيه٥.٤.٦
  داد تقرير مجلس االداره والذي يعتبر من ضمن محتويات التقرير السنوي للشركه وذلك عن انشطة المجلس خالل العام. االشراف على اع٦.٤.٦

ن . في حالة غياب رئيس مجلس االدارة عن احد االجتماعات يتم اختيار احد اعضاء المجلس للقيام بمهامه وذلك بأغلبية اصوات اعضاء الحاضري.٥
 لالجتماع
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   :  السابعة: اجتماعات مجلس االدارةالمادة 
                     جتماع رئيس مجلس االدارةبما تتطلبه مصلحة العمل ويرئس اإلعوه لها بناءا على طلب رئيس مجلس االدارة دتتم اجتماعات مجلس االدارة بال ١.٧
   - : على طلب مكتوب من االتي أيضا بناءاًعضاء المجلس من غير العضو المنتدب وأمن ينوبه من أو 

  . المحاسب القانوني ١.١.٧
  . ثلثي اعضاء المجلس ٢.١.٧

م اإلشعار الخاص بتاريخ ومكان وميعاد انعقاد اجتماع مجلس اإلدارة مع جدول األعمال والمعلومات الخاصة بالموضوعات المدرجة به ، سوف يت ٢.٧
) في حالة طلبهم دعوة المجلس لالنعقاد  ١.٧ ع أعضاء المجلس واألشخاص المنصوص عليهم في المادة (إرسالها بالبريد المسجل أو يتم تسليمها إلى جمي

  . وذلك خالل فترة ال تقل عن أسبوع قبل تاريخ انعقاد االجتماع
  .أعضاء  خمسةب انعقاد االجتماعات مجلس اإلدارة هو نصف عدد األعضاء أو كحد أدنى انص ٣.٧
س اإلدارة عضو مجلس إدارة أخر والتصويت على القرارات داخل االجتماعات بشرط أن تكون اإلنابة كتابة وأن تكون لعضو يجوز إنابة عضو مجل ٤.٧
  . واحد
  . اتخاذ القرارات داخل المجلس سوف يكون بأغلبية األصوات وفي حالة التساوي يتم تفضيل القرار الذي يؤيده رئيس المجلس ٥.٧
ماد المعامالت ذوي العالقة سوف يتم اتخاذها بأغلبية أصوات األعضاء اآلخرين والذين ليس لديهم مصالح شخصية في تلك القرارات المتعلقة باعت ٦.٧

  . وفي حالة وجود مصالح شخصية لهم يتم اعتماد تلك المعامالت في أول اجتماع للجمعية العامة ،المعامالت 
  . من اجتماعات المجلس يجوز للمجلس دعوة المديرين التنفيذيين لحضور أي  ٧.٧
  لمجلس اإلدارة إستثناء إصدار بعض قرراته بالتمرير في الحاالت الطارئه فقط وبحد أقصي أربع مرات في العام الواحد . يجوز  ٨.٧
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  المادة الثامنة : محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة
  سكرتير مجلس اإلدارة سوف يقوم بإعداد محاضر اجتماعات المجلس ١.٨
  المحاضر سوف تتضمن المعلومات التالية : ٢.٨

  االسم القانوني للشركة وعنوان مقرها الرئيسي  ١.٢.٨
  مكان وتاريخ وميعاد انعقاد االجتماع  ٢.٢.٨
  األعضاء الذين حضروا االجتماع والنصاب الخاص به ٣.٢.٨
  الموضوعات التي تم التصويت عليها ونتيجة التصويت  ٤.٢.٨

مجلس اإلدارة سوف يتم توقيعها من رئيس مجلس اإلدارة والذي يعتبر مسئوال عن دقتها ، وموقعة أيضا من جميع األعضاء الذين محاضر اجتماعات  ٣.٨
  . حضروا االجتماع وسكرتير مجلس اإلدارة

  اهمين الشركة سوف توفر محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة للمحاسب القانوني ، وأيضا الجهات اإلشرافية وبناء على طلب المس
  سوف تحتفظ الشركة بمحاضر اجتماعات مجلس اإلدارة في المقر الرئيسي للشركة ٥.٨
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  المادة التاسعة : لجان مجلس اإلدارة
  يقوم مجلس اإلدارة بإنشاء لجان تابعة له لمناقشة ومراجعة معظم الموضوعات التي تدخل ضمن سلطاته  ١.٩
  الية: سوف تقوم الشركة بتكوين اللجان الت ٢.٩

  لجنة المراجعة  ١.٢.٩
  لجنة الترشيحات والمكافآت  ٢.٢.٩
  اللجنة التنفيذية  ٣.٢.٩

  ال يجوز لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة المشاركة في عضوية أكثر من لجنتين  ٣.٩
  ابهم يجوز للجان المجلس االستعانة بخدمات الخبراء والمتخصصين ن وأن مجلس اإلدارة سوف يقوم بتحديد أتع ٤.٩
  اجتماعات اللجان سوف يتم الدعوة النعقادها عن طريق رئيس اللجنة أو أحد أعضائها أو بقرار من مجلس اإلدارة ٥.٩
ا على نتائج عمل اللجان سوف يتم التعبير عنها عن طريق اتخاذ قرارات كتابية موقع عليها من جميع أعضاء اللجنة الحاضرين لالجتماع ويتم عرضه ٦.٩

  سرئيس المجل
  جميع القرارات واآلراء التي تم اتخاذها داخل اللجان تعتبر توصيات لمجلس اإلدارة ٧.٩
الت تعارض مصالح مثل التأكد من سالمة اعضاء مجلس االداره غير التنفيذينن في اللجان المعنيه التي قد ينتج عنها ح. يجب تعيين عدد كاف من أ٨.٩

  د المكافآت التقارير المالية والغير مالية ومراجعة صفقات االشخاص ذوي العالقه والترشيح لعضوية مجلس االدارة وتعيين المديرين التنفيذيين وتحدي
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  المادة العاشرة: مكافآت اعضاء مجلس االدارة
مساهمين التحديد والموافقه على االتعاب التي يحصل عليها اعضاء مجلس االداره نتيجة خدمتهم بالمجلس او . يقع تحت سلطات الجمعيه العامه لل١.١١

  اللجان التابعه له
  . مكافأة اعضاء مجلس االداره سوف تتضمن التالي:٢.١١

 ٢٠٠.٠٠٠رأس مال الشركة او بحد اقصى % من ٥% من االرباح بعد توزيع ربح على المساهمين ال يقل عن ١٠. مكافأه سنويه ال تزيد عن ١.٢.١١
  وبما يتسق مع  نظام الشركات المساهمة. ريال سعودي لكل عضو

  .ريال لكل عضو عن كل جلسه  ٣٠٠٠. بدل حضور جلسات اجتماعات مجلس االداره او اللجان التابعه له قدرها ٢.٢.١١
 سكاكاقالت وخالفه عند حضور مجلس االدارة او اللجنه التنفيذيه خارج مدينة . يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واالكل والتن٣.٢.١١

ريال لكل عضو يحضر االجتماع باالضافه الى تذكرة سفر درجة  ٣٠٠٠( المركز الرئيسي للشركة) في أي مدينه اخرى داخل المملكه مبلغ مقطوع وقدره 
  ا االجتماع او مايعادل قيمتهااولى (ذهاب وعوده) من الرياض الى المدينه التي سيعقد به

. يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واالكل والتنقالت لكل عضو مجلس وخالفه اثناء حضور اجتماع مجلس االدارة او اللجنه ٤.٢.١١
ه الى تذكرة سفر (درجه اولى ذهاب لكل عضو مجلس االداره عن كل اجتماع باالضاف دوالر أمريكي ٣٠٠٠التنفيذيه خارج المملكه مبلغ مقطوع وقدره 

  الى المدينه التي سيعقد بها االجتماع او مايعادل قيمتها سكاكامن وعوده) 
او  سكاكااو لجنة الترشيحات والمكافآت عقد اجتماع اللجنه خارج مدينة  هلجنة المراجعأو س اللجنه التنفيذيه . اذا طلب رئيس مجلس االداره او رئي٥.٢.١١

ويتم تعويض عضو  سكاكااو لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماع مجلس االداره او اللجنه التنفيذيه خارج مدينة  هاعضاء لجنة المراجع مشاركة أي من
) اعاله تصرف لمره ٤.٢.١١و  .٣.٢.١١او لجنة الترشيحات والمكافآت عن المصاريف اسوة بأعضاء مجلس االداره كما ورد في البنود ( هلجنة المراجع

  واحده فقط لكل عضو.
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  الئحة لجنة المراجعة
  

  المحتويات
  

  المادة األولى : مقدمة عامة 
  المادة الثانية : سلطات لجنة المراجعة 
  المادة الثالثة : الحقوق والمسؤوليات 

  المادة الرابعة : إختيار أعضاء اللجنة وإنهاء العضوية بها 
  المادة الخامسة :اجتماعات اللجنة

  المادة السادسة : المكافآت التي يحصل عليها أعضاء اللجنة 
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  المادة األولى : مقدمة عامة 
  

، شركة مساهمة سعودية ، تم إعدادها وفقا لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات بالمملكة والصادرة عن  الجوف الزراعية  لشركةالئحة لجنة المراجعة  ١.١
  دة الرابعة عشرة ، ونظام الشركات ، والنظام األساسي للشركة .ابالم ٢٠٠٦-٢١٢-١هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 

ة م والقواعد التي تحكم إنهاء خدمكيفية اختيارهم والمكافآت الخاصة بهوت أعضاء اللجنة اللجنة وحقوق وواجبا . الئحة لجنة المراجعة تحدد سلطات١.٢
  األعضاء باللجنة وايضا االجراءات المتعلقة باجتماعات اللجنة . 

تبر اللجنة مسؤولة عن التأكد من جعة هي مساعدة مجلس اإلدارة للقيام بمهامه اإلشرافية بكفاءة وفعالية ، وبصفة خاصة تعارالوظيفة االساسية للجنة الم ١.٣
  الداخلية .  ةسالمة وكمال القوائم ، وسياسات وإجراءات الرقابة الداخلية والعالقة مع المحاسب القانوني ، وسياسات وإجراءات المراجع

  أن جميع االقتراحات التي تقدمها لجنة المراجعة هي عبارة عن توصيات وغير ملزمة لمجلس اإلدارة .  ١.٤
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  المادة الثانية : سلطات لجنة المراجعة 
   :تدخل ضمن سلطات اللجنة ةالموضوعات التالي ١.٢

  . بالنسبة إلى المحاسبة وإعداد التقارير المالية :١.١.٢
لتي تقوم الشركة باإلفصاح االتأكد من صحة إعداد الحسابات والتقارير المالية وذلك للتأكد من الصحة والشفافية والكمال في المعلومات المالية  ١.١.١.٢

  عنها.
  التأكد من أن التقارير المالية قد تم إعدادها وفق السياسات المحاسبية التي تتبعها الشركة . ٢.١.١.٢
  تحديد ومراجعة المشاكل المحاسبية التي تؤثر على عملية إعداد التقارير المالية وفهم مدى تأثيرها على صحة تلك التقارير . ٣.١.١.٢
  وعرض مرئياتهم على مجلس اإلدارة والتوصية في شأنها إذا لزم األمر . ائم المالية األولية الربع سنويةدراسة القو ٤.١.١.٢
  دراسة القوائم السنوية وإبداء الراي والتوصية بشأنها . ٥.١.١.٢
قة لطبيعة الشركة ، وتقييمها للتقارير المالية التي تصدرها بطى مالئمة السياسات المحاسبية المإعداد توصيات لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بمد ٦.١.١.٢

  ولطبيعة عملية المراجعة لها .  ركةالش
  إعداد توصيات لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بالتقرير السنوي للشركة وذلك قبل إعتماده من المجلس . ٧.١.١.٢

  بالنسبة للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر :  ٢.١.٢
االساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية ، ومراجعة السياسيات التي تطبقها اإلدارة  المخاطر دراسة. ١.٢.١.٢

  المتعلقة بعمليات تحديد وتقييم ومعالجة تلك المخاطر . 
  ة . أعداد توصيات متعلقة بإنشاء وتحسين ونشر بيئة الرقابة داخل الشرك ٢.٢.١.٢
هما ، وايضا إعداد تقييم لكال من نظم الرقابة وإدارة المخاطر الداخلية ، بحيث تحتوي على تقييمها للموازنات المخصصة لهما ولألفراد القائمية علي ٣.٢.١.٢

  لدرجة إستجابة اإلدارة للمالحظات التي يبديها المراجعين الداخليين والخارجيين . 
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  ني :بالنسبة للمحاسب القانو ٣.١.٢
ن وجود إبداء التوصيات المتعلقة باختيار المحاسب القانوني ، والتي تتضمن مراجعة اللجنة لكفاءته المهنية وإلستقالليته والمخاطر المتوقعة م ١.٣.١.٢

  تعارض في المصالح ، وايضا األتعاب التي سوف يحصل عليها . 
  ع توصيات متعلقة بتعيينه ، وأعادة تعيينه أو إنهاء عقد الشركة معه .إجراء مراجعة سنوية ألداء المحاسب القانوني ، ووض ٢.٣.١.٢
لية العمل مع المحاسب القانوني من أجل التنسيق في أعداد خطة وإجراءات المراجعة للسنة الحالية ، مع األخذ في االعتبار ظروف الشركة الحا ٣.٣.١.٢

  ة القانونية . واي تغيرات حدثت في الشروط التي تطلبها الجهات االشرافي
ق بأهداف العمل على حل المشاكل التي قد يواجهها المحاسب القانوني أثناء تأديته لعملية المراجعة والتي تتضمن اي صعوبات قد يواجهها فيما يتعل ٤.٣.١.٢

  عملية المراجعة أو صعوبة وصوله إلى المعلومات . 
القانوني ودرجة إستجابة اإلدارة لها ، وايضا االجراءات التصحيحية التي قامت بها بناء على  العمل على حل المشاكل التي قد يواجهها المحاسب ٥.٣.١.٢

  تلك التوصيات . 
حاسب القانوني ، والتأكد من أن مة التي قد تثيرها اللجنة أو المعقد اجتماعات مع المحاسب القانوني على إنفراد لمناقشة الموضوعات الها ٦.٣.١.٢

  ديه إمكانية االتصال برئيس لجنة المراجعة في أي وقت .المحاسب القانوني ل
غير  إعداد توصيات خاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بالخدمات التي يقوم بها المحاسب القانوني والمتمثلة في خدمات المراجعة العادية وخدمات ٧.٣.١.٢
  ك والتي قد تؤثر على إستقالليته في أداء خدمات المراجعة العادية . ة والتي تشتمل على االستشارات والبرامج التدريبية وما شابه ذلالمراجع

  إعداد التوصيات الخاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بتحديد الفترة الالزمة لتغيير المحاسب القانوني . ٨.٣.١.٢
  بالنسبة للمراجعة الداخلية :  ٤.١.٢

رئيس القسم ، وايضا درجة استقاللية  واختيارة بها ، لداخلية بالشركة والموازنة الخاصإعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة ا ١.٤.١.٢
  المراجعين الداخليين . 
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ها وخطة اعداد تقييم الداء إدارة المراجعة الداخلية والمراجعيين بها ، بحيث يتضمن التقييم ألهداف وسلطات القسم والتقارير التي يقوم بإعداد ٢.٤.١.٢
  خاصة به للسنة القادمة ، والنتائج التي توصل لها خالل السنة الحالية ، وأعداد التوصيات الالزمة لتحسين فعاليته .المراجعة ال
جراءات مناقشة االنحرافات واالخطاء التي تتضمنها التقارير الشهرية التي يعدها قسم المراجعة الداخلية والتأكد من قيام االدارة من اتخاذ اال ٣.٤.١.٢

  حية المناسبة . التصحي
  بالنسبة لدرجة االلتزام باللوائح والقوانين :  ٥.١.٢

  التأكد من وجود االجراءات الخاصة بمراجعة الشكاوي المتعلقة باجراءات الرقابة الداخلية واعداد التقارير المالية . ١.٥.١.٢
ث تضمن السرية التامة ، ومراجعة عملية االفصاح عن اي انحرافات او التأكد من وجود االجراءات التي تمكن الموظفين من تقديم الشكاوي بحي ٢.٥.١.٢

  مخالفات تتعلق باالدارة أو باحد الموظفين بالشركة . 
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  المادة الثالثة : الحقوق والمسؤوليات :

  الحقوق التالية : ركةللجنة المراجعة بالش ١.٣
  والمعلومات األخرى المناسبة من المديرين التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة .طلب المستندات والتقارير وااليضاحات  ١.١.٣
منهم في ما تتطلبه مصلحة دعوة المديرين التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة الجتماعات اللجنة لسؤالهم ولطب االيضاحات والتفسيرات  ٢.١.٣
  العمل.
  ن والمتخصصين من خارج الشركة . يريشااالستعانة بالخبراء والمست ٣.١.٣
  ليهم من مجلس اإلدارة في حود سلطات اللجنة التي تم ذكرها في المادة الثانية . أداء أي واجبات توكل إ ٤.١.٣

  اللجنة بعمل مراجعة وتقييم سنوي لالئحتها وإعداد توصيات ، إذا احتاج األمر ، لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها . تقوم  ٢.٣
  بأعداد تقاريرها لمجلس اإلدارة على اساس دوري وحسب متطلبات مصلحة العمل . تقوم اللجنة ٣.٣
  يقومون بالتالي :  أعضاء لجنة المراجعة سوف ٤.٣

  المشاركة في جميع أنشطة اللجنة والسعي لحضور جميع االجتماعات .  ١.٤.٣
  التعامل مع المعلومات التي تتوافر لديهم نتيجة مباشرتهم العمال اللجنة بسرية تامة .  ٢.٤.٣
  تي تقوم اللجنة باتخاذها .إبالغ مجلس اإلدارة بالمستجدات التي تؤثر على استقالليتهم أو للتعارض في المصالح المتعلقة بالقرارات ال ٣.٤.٣
  عضائها متضمنة درجة التزام اللجنة بالئحتها .أاعداد تقييم ومراجعة سنوية النشطة اللجنة و ٤.٤.٣
  دراسة نظام الرقابة الداخلية وابداء رايها وتوصياتها في شأنها .  ٥.٤.٣
  مال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم باعمال المراجعة . متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أع ٦.٤.٣
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  المادة الرابعة : اختيار اعضاء اللجنة وإنهاء العضوية بها 
على ى ان يكون من بينهم متخصص بالشؤون المالية والمحاسبية لتتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء (من غير األعضاء التنفيذيين) على األقل ع ١.٤

  . على األقل عضو مستقل من خارج المجلس تعيين ان يتم
  مدة عضوية اللجنة سوف تتزامن مع مدة عضوية مجلس اإلدارة . ٢.٤
م المالية ، وبكيفية التعامل مع ئيتوافر لدى أعضاء اللجنة المعرفة الالزمة لمباشرة المهام المرتبطة بالنواحي المالية والمحاسبية وباعداد القوايجب ان  ٣.٤

  المحاسب القانوني والمراجعين الداخليين واألطراف المناسبة األخرى . 
  أن يكونوا أعضاء باللجنة . أو العاملين بالشركة ال يجوز للعضو المنتدب أو أحد المديرين التنفيذيين ٤.٤
  نة أو اعادة اختياره مرة أخرى . يحق لمجلس اإلدارة ، في أي وقت أنهاء عضوية أحد أعضاء اللج ٥.٤
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  المادة الخامسة : اجتماعات اللجنة 
  يقوم اعضاء اللجنة باختيار رئيسا لها ، ويجب أن يحصل على تأييد غالبية األعضاء في عملية االختيار . ١.٥
  يتم اختيار احد اعضاء اللجنة أو أي شخص خارجي للقيام بمهام سكرتير اللجنة . ٢.٥
 اجتماعات اللجنة يتم عقدها لتغطية واجبات ومسؤوليات اللجنة ، حسب مصلحة العمل ، وفي حالة قيام مجلس اإلدارة بمناقشة موضوع يقع تحت ٣.٥

  ع المجلس .جتمامسؤولية اللجنة ، فيجب على اللجنة القيام بعقد اجتماع لها لمناقشة هذا الموضوع واعداد تقرير به لعرضة على مجلس االدارة وذلك قبل ا
  اجتماعات اللجنة يتم الدعوة إليها بواسطة رئيس اللجنة أو أحد االعضاء أو بقرار من مجلس االدارة أو رئيس المجلس . ٤.٥
أن سكرتير سوف يتم عقد اجتماعات اضافية اذا تطلبت الضرورة ذلك ، أو نتيجة طلب إدارة المراجعة الداخلية أو المحاسب القانوني وفي هذه الحالة ف ٥.٥

 .اللجنة سوف يكون مسؤوال عن الدعوة لالجتماع 

  نصاب اللجنة تكون من حضور نصف االعضاء على األقل . 6.5
ة إرسال جدول أعمال االجتماع وجميع المعلومات المتعلقة بالموضوعات التي سوف يتم مناقشتها في االجتماع العضاء اللجنة في على سكرتير اللجن ٧.٥

  فترة ال تقل عن اسبوع قبل تاريخ عقد االجتماع وذلك لكي يتمكن االعضاء من دراسة تلك الموضوعات .
على محضر االجتماع الذي يتضمن المناقشات واالراء التي تم عرضها والقرارات التي اتخذتها اللجنة يقوم أعضاء اللجنة الحاضرين لالجتماع بالتوقيع  ٨.٥

  الشركة .  مجلس إدارة ويتم إرساله إلى رئيس مجلس اإلدارة وسكرتير
تلك القرارات يتم تفضيل الرأي الذي  غالبية االعضاء الحاضرين ، وفي حالة التساوي عند التصويت على اصوات يتم اتخاذ القرارات باللجنة بواسطة ٩.٥

  يصوت لصالحه رئيس اللجنة . 
  



 

 الزراعيةشركة الجوف 

  شركة مساهمة سعودية

 

  الئحة الحوكمة  55
  ٢٠ھـ الموافق ../../ ..١٤معتمدة بقرار مجلس اإلدارة رقم ............  تاریخ ../../..

 

  
  

  المادة السادسة : المكافآت التي يحصل عليها أعضاء اللجنة 
ذات  مجلس اإلدارة بدالت الحضو و/أو المكافأة السنوية ألعضاء اللجنة بما يتماشى مع نظام الشركات واألنظمة والتعليمات السارية من الجهات يحدد ١.٦

  .العالقة
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  الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت
  

  المحتويات
  

  المادة األولى : مقدمة عامة
  المادة الثانية : سلطات لجنة الترشيحات والمكافآت 

  المادة الثالثة : حقوق ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت 
  المادة الرابعة : اختيار وتكوين وإنهاء خدمة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت 

  المادة الخامسة : إجراءات اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت 
  المادة السادسة : مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت 
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  المادة األولى : مقدمة عامة 
، شركة مساهمة سعودية ،  تم أعدادها وفقا لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات بالمملكة والصادرة  الجوف الزراعية شركة والمكافآت لئحة لجنة الترشيحات ال

 بالمادة الخامسة عشر ونظام الشركات والنظام األساسي للشركة  ١-٢١٢-٢٠٦عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 

حات والمكافآت وكيفية اختيار األعضاء وتكوينها وكيفية إنهاء الخدمة بها ، وتحدد أيضا حقوق وواجبات ومكافآت األعضاء تحدد الالئحة سلطات لجنة الترشي
 واإلجراءات الخاصة باجتماعاتها

ة تختص اللجنة بتحديد أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة تم إنشائها لمساعدة مجلس اإلدارة في أداء مهامه اإلشرافية بكفاءة وفعالية ، وبصفة خاص
مية واالحتفاظ بأعضاء مجلس اإلدارة والمديريين التنفيذيين األكفاء والتأكيد على أن سياسة الترشيحات بالشركة ينتج عنها التعيينات الصحيحة وتؤدي إلى التن

 االقتصادي لها مجلس اإلدارة والمديريين المميزين وبالتالي فهي تساعد الشركة في تحقيق أهدافها والنمو 

 جميع االقتراحات التي تصدر عن لجنة الترشيحات والمكافآت هي عبارة عن توصيات فقط لمجلس اإلدارة وبالتالي فهي ليست ملزمة له 
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  المادة الثانية : سلطات لجنة الترشيحات والمكافآت 
  آت : الموضوعات التالية سوف تعتبر ضمن سلطات لجنة الترشيحات والمكاف ١.٢

  بالنسبة لترشيحات أعضاء مجلس اإلدارة والمديريين التنفيذيين ، فأنها سوف تقوم باآلتي :  ١.١.٢
المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت  ١.١.١.٢

  ديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال المجلس المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة ، بما في ذلك تح
  مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن إجراؤها ٢.١.١.٢
  تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة . ٣.١.١.٢
لية عضو مجلس اإلدارة  ، ووضع آلية مناسبة ألعالم المساهمين عن أي متغيرات قد تؤدي إلى فقد وضع معايير لتحديد استقال ٤.١.١.٢

  العضو الستقالليته ، والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
ن والغير تنفيذيين الجدد عن طبيعة أعمال الشركة ووصف إعداد توجيهات وبرامج تعريفية ألعضاء مجلس اإلدارة المستقلي ٥.١.١.٢

  تفصيلي عن واجباتهم كأعضاء في مجلس اإلدارة
إعداد توصيات لمجلس اإلدارة والمتعلقة بتحديد معايير معينة الختيار األشخاص لشغل وظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي  ٦.١.١.٢
  .الرئيسية بالشركة اإلداراتورؤساء 
 والوحدات بالشركة . ومدراء االداراتإعداد تقييم مبدئي لألشخاص المرشحين لوظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي  ٧.١.١.٢

  بالشركة اإلدارات ومدراء التنفيذي الرئيس وظيفة من لكل التعاقد وشروط للوظائف وصف إعداد  ٨.١.١.٢

 بالشركة اإلدارات ومدراء التنفيذي الرئيس أداء لتقييم مناسبة وإجراءات معايير وضع  ٩.١.١.٢
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 بالشركة اإلدارات مدراء التنفيذي الرئيس ألنشطة دوري تقييم إجراء ١٠.١.١.٢

  بها األخالقي والسلوك الشركة حوكمة بموضوعات متعلقة التنفيذيين للمديرين تدريبية برامج تنظيم ١١.١.١.٢

 العليا اإلدارية المستويات في الموظفين أداء في المستمر بالتحسين متعلقة سياسات وضع ١٢.١.١.٢

  : باآلتي تقوم سوف فإنها التنفيذيين والمديرين اإلدارة مجلس أعضاء للمكافآت بالنسبة  ٢.١.٢

 على وتقوم الشركة قيمة زيادة إلى تهدف بالشركة التنفيذيين والمديرين اإلدارة مجلس ألعضاء والحوافز للمكافآت سياسة وضع ١.٢.١.٢
 لألداء اللجنة تقييم على تقوم وأيضا ، للشركة اإلستراتيجية األهداف تطبيق في تنفيذي ومدير إدارة مجلس عضو لكل الشخصية المجهودات
 : طريق عن وذلك اإلدارة مجلس وضعها التي األهداف مقابل في لهم الشخصي

 أداء على الحصول من الشركة تمكن للمكافآت معايير تضع سوف اللجنة فأن اإلدارة مجلس ورئيس أعضاء لمكافآت بالنسبة  ١.١.٢.١.٢
  األعضاء استقاللية على تؤثر أن بدون متميز

 وتقوم معايير تضع سوف اللجنة فأن ، بالشركة اإلدارات ومدراء التنفيذي الرئيس أو المنتدب العضو لمكافآت بالنسبة ٢.١.٢.١.٢
 وأيضا ، لألداء مالي والغير المالي للتقييم نظام على القائمة المتغيرة والعالوات السنوية الثابتة بالمرتبات متعلقة دوري بشكل بمراجعتها

 الشركة مساهمي بمصالح المديرين مصالح لربط األجل طويل بالحوافز خاص لنظام معايير وضع

 سوق في األساسية واالتجاهات لها المالي والمركز الشركة أداء على بناء وذلك بالشركة المكافآت معايير مالئمة لمدى مستمرة بصفة المراجعة ٢.٢.١.٢
  العمل

 بالشركة التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت تخص بموضوعات والمتعلقة للمساهمين العامة الجمعية أتخذها التي القرارات تنفيذ متابعة ٣.٢.١.٢
 . للشركة السنوي بالتقرير كافآتالم تلك عن اإلفصاح بها يتم التي كيفيةالوب
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  والمكافآت الترشيحات لجنة ومسؤوليات حقوق:  الثالثة المادة

 : التالية الحقوق لها يكون سوف اللجنة ١.٣

 . بالشركة والموظفين والتنفيذيين المسئولين من المناسبة األخرى والمعلومات والتوضيحات والتقارير المستندات طلب ١.١.٣

 تفسيراتهم ولسماع لسؤالهم الجتماعها بالشركة والموظفين والتنفيذيين المسئولين دعوة ٢.١.٣

 الشركة خارج من والمستشارين الخبراء بخدمات االستعانة ٣.١.٣

 اللجنة سلطات داخل تقع والتي اإلدارة مجلس يطلبها التي األخرى الخدامات أداء ٤.١.٣

  بها التعديالت إجراء بشأن اإلدارة لمجلس التوصيات ورفع واجباتهاب قيامها من التأكد بهدف لالئحتها سنوي وتقييم مراجعة بعمل تقوم سوف اللجنة ٢.٣

  سنوياً اإلدارة لمجلس أعمالها عن دوري تقرير بتقديم اللجنة تقوم . سوف٣.٣

  : بالتالي يقومون سوف اللجنة أعضاء فأن ، ذلك إلى باإلضافة ٤.٣

 االجتماعات جميع وحضور اللجنة وأعمال أنشطة في المشاركة ١.٤.٣

  الشركة بها تعمل التي األعمال بيئة في المستجدات بجميع كاملة دراية على ٢.٤.٣

  سرية معلومات أنها على اللجنة في عملهم بسبب عليها اطلعوا التي المعلومات جميع اعتبار ٣.٤.٣

  باتخاذها اللجنة تقوم قرارات نتيجة ينشأ قد مصالح تعارض أي في تغيرات وجود حالة في اإلدارة مجلس إعالم ٤.٤.٣

  
  
  



 

 الزراعيةشركة الجوف 

  شركة مساهمة سعودية

 

  الئحة الحوكمة  61
  ٢٠ھـ الموافق ../../ ..١٤معتمدة بقرار مجلس اإلدارة رقم ............  تاریخ ../../..

 

  
  

  والمكافآت الترشيحات لجنة أعضاء خدمة وإنهاء وتكوين اختيار:  الرابعة المادة

 اإلدارة مجلس أعضاء أصوات غالبية طريق عن اختيارهم يتم وسوف أعضاء ثالثة من اللجنة تتكون سوف ١.٤

 اإلدارة مجلس تعيين فترة مع يتزامن سوف اللجنة تعيين فترة ٢.٤

 اللجنة لعضوية منهم االختيار يتم الذين هم فقط اإلدارة مجلس أعضاء ٣.٤

 بالشركة الرئيسيين التنفيذيين المديرين مع تعامالتهم في والمهارة والخبرة المناسبة المعرفة يمتلكوا أن عليهم يجب اللجنة أعضاء ٤.٤

  أخر عضو واختيار اللجنة أعضاء من عضو أي خدمة إنهاء وقت أي في اإلدارة لمجلس يجوز ٥.٤
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  والمكافآت الترشيحات لجنة اجتماعات إجراءات:  الخامسة المادة

  أعضائها أصوات غالبية وفق لها رئيس باختيار اللجنة تقوم سوف ١.٥

  اللجنة سكرتير بمهام للقيام بها األعضاء أحد باختيار اللجنة تقوم ٢.٥

 . اإلدارة لمجلس اجتماع هناك يكون أن حالة وفي ، وواجباتها وظائفها بأداء اللجنة قيامل الحاجة تتطلب عندما االجتماعات عقد يتم سوف ٣.٥

 .اإلدارة مجلس طريق عن أو األعضاء أو اللجنة رئيس بواسطة لها الدعوة يتم االجتماعات ٥.٥

  والتي تعادل اثنين من أعضاء اللجنة.أاالعضاء  أغلبيةيتحقق من نصاب اللجنة  ٦.٥
 اللجنة أعضاء لجميع األعمال وجدول االجتماعات دعوة توزيع عن مسوؤل يكون سوف

 لالجتماع الحاضرين األعضاء جميع من عليها التوقيع يتم سوف االجتماعات محاضر ٧.٥

  لالجتماع الحاضرين األعضاء أصوات بأغلبية اتخاذها يتم سوف اللجنة قرارات ٨.٥
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  والمكافآت الترشيحات لجنة أعضاء مكافآت:  السادسة المادة

ذات  مجلس اإلدارة بدالت الحضو و/أو المكافأة السنوية ألعضاء اللجنة بما يتماشى مع نظام الشركات واألنظمة والتعليمات السارية من الجهات يحدد ١.٦
  .العالقة
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 التنفيذية اللجنة الئحة
 

  المحتويات
 

 عامة مقدمة:  األولى المادة

 التنفيذية اللجنة وواجبات ومسؤوليات سلطات:  الثانية المادة

 التنفيذية اللجنة حقوق:  الثالثة المادة

  التنفيذية اللجنة أعضاء خدمة وإنهاء وتكوين اختيار:  الرابعة المادة

 التنفيذية اللجنة اجتماعات إجراءات:  الخامسة المادة

 التنفيذية اللجنة أعضاء مكافآت:  السادسة المادة
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  عامة مقدمة:  األولى المادة

 الشركات لحوكمة الدولية الممارسات أفضل ضوء وفي أعدادها تم سعودية مساهمة شركة ، الجوف الزراعية  شركةل التنفيذية اللجنة الئحة ١.١

 ومكافآت حقوق أيضا وتحدد ، بها الخدمة إنهاء وكيفية وتكوينها األعضاء اختيار وكيفية التنفيذية اللجنة وواجبات ومسؤوليات سلطات الالئحة تحدد ٢.١
  باجتماعها الخاصة واإلجراءات األعضاء

 الحاالت في السريعة االستجابة على القدرة وتوفير اجتماعات بين فيما المجلس تواجد لتوفير اإلدارة مجلس بواسطة تعيينها تمي بالشركة التنفيذية اللجنة ٣.١
 للشركة اإلستراتيجية األهداف بتحديد يتعلق فيما وخاصة ، وفعالية بكفاءة اإلشرافية مهامه أداء في المجلس بمساعدة القيام إلى باإلضافة ، الطارئة

 الشركة لعمليات األجل طويلة اإلنتاجية بتقييم قيامها إلى باإلضافة ، األرباح توزيعات بسياسة الخاصة التوصيات ووضع ، لها والتشغيلية المالية واألولويات
 . التشغيلية

 اإلدارة لمجلس ملزمة غير تعتبر التنفيذية اللجنة عن تصدر التي التوصيات جميع ٤.١
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  التنفيذية اللجنة وواجبات ومسؤوليات سلطات:  الثانية المادة

  المجلس اجتماعات مابين الفترة في اإلدارة مجلس واجبات وتتحمل السلطات جميع اللجنة تمارس سوف ١.٢

  الطارئة األحداث في عاجلة قرارات اتخاذ إلى تحتاج التي بالموضوعات المتعلقة القرارات واتخاذ بمناقشة اللجنة تقوم سوف ٢.٢

 العادية الشركة أعمال تطلبهات التي الروتينية القرارات اتخاذ اللجنة مسؤوليات تتضمن سوف ٣.٢

 : بالتالي اللجنة تقوم سوف ، وأهدافها الشركة بإستراتيجية يتعلق فيما ٤.٢

 التنفيذي الرئيس أو المنتدب العضو مع بالتعاون للشركة اإلستراتيجي التخطيط وعمليات إجراءات مراجعة ١.٤.٢

 الشركة أهداف تحقيق إلى تهدف فعلية وأعمال تصرفات إلى ترجمتها تم قد للشركة اإلستراتيجية الخطط أن من التأكد ٢.٤.٢

 الخطط بين التوافق تحقيق إلى تهدف التي الشركة موارد بتوزيع يتعلق فيما التنفيذي الرئيس أو المنتدب العضو توصيات مراجعة ٣.٤.٢
  األجل طويلة التشغيلية وأهدافها للشركة اإلستراتيجية

  وأهدافها الشركة رسالة مع توافقها من للتأكد التشغيلية واألهداف التابعة وشركاتها للشركة اإلستراتيجية للخطط الدورية المراجعة ٤.٤.٢

 باألولويات المتعلقة اإلستراتيجية للقرارات بالنسبة اإلدارة لمجلس التوصيات وإعداد بمراجعة اللجنة تقوم سوف التشغيلية الشركة بأولويات يتعلق فيما ٥.٢
  حالية ودول أسواق من الخروج أو جديدة ودول أسواق إلى التوسع متضمنا ، غيليةالتش

 :  بالتالي اللجنة تقوم سوف ، األرباح توزيعات وسياسة للشركة المالي للتخطيط بالنسبة ٦.٢

 المرتبطة األداء مؤشرات وأيضا األجل وطويلة السنوية المالية واإلستراتيجيات باألهداف المتعلقة اإلدارة لمجلس التوصيات ومراجعة إعداد ١.٦.٢
  بها
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 ، للشركة االئتماني والتصنيف ، الشركة مال برأس المتعلقة األمور مثل ، لها التابعة والشركات للشركة الهامة المالية األمور مراجعة ٢.٦.٢
 المراجعة ولجنة التنفيذية الشركة إدارة مع بالتعاون وذلك ، االستثمارية والودائع االقتراض وأنشطة النقدية والتدفقات

  تنفيذها وبكيفية للشركة األرباح توزيعات بسياسة والمتعلقة اإلدارة لمجلس المقدمة التوصيات ومراجعة إعداد ٣.٦.٢

  لها مسبقا المعتمدة الموازنات مع ومراجعتها الفعلية الرأسمالية للنفقات الدورية المراجعة ٤.٦.٢

 بالنسبة اإلدارة لمجلس التوصيات وإعداد بمراجعة اللجنة تقوم سوف ، التشغيلية عملياتها وفعالية الطويل المدى في الشركة إنتاجية بتقييم يتعلق فيما ٧.٢
  بها المتعلقة التكاليف وترشيد الشركة تقدمها التي والخدمات المنتجات جودة تحسين إلى تهدف التي الشركة أمام التي بالفرص المتعلقة اإلستراتيجية للقرارات
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  التنفيذية اللجنة حقوق:  الثالثة المادة

 :  التالية الحقوق لها يكون سوف اللجنة ١.٣

 بالشركة والموظفين والتنفيذيين المسؤولين من المناسبة األخرى والمعلومات والتوضيحات والتقارير المستندات طلب ١.١.٣

 تفسيراتهم ولسماع لهمالسؤو الجتماعاتها بالشركة والموظفين والتنفيذيين المسؤولين دعوة ٢.١.٣

 الشركة خارج من والمستشارين الخبراء بخدمات االستعانة ٣.١.٣

 اللجنة سلطات داخل تقع والتي اإلدارة مجلس يطلبها التي األخرى الخدمات أداء ٤.١.٣

  بها التعديالت إجراءات بشأن اإلدارة لمجلس التوصيات ورفع واجباتهاب قيامها من التأكد بهدف لالئحتها سنوي وتقييم مراجعة بعملاللجنة  تقوم سوف ٢.٣

 .شهور ستة كل مرة عن يقل ال بحيث اإلدارة لمجلس أعمالها عن دوري تقرير بتقديم اللجنة تقوم سوف ٣.٣

 : بالتالي يقومون سوف اللجنة أعضاء فأن ، ذلك إلى باإلضافة ٤.٣

 االجتماعات جميع وحضور اللجنة وأعمال أنشطة في المشاركة ١.٤.٣

 الشركة بها تعمل التي األعمال بيئة في المستجدات بجميع كاملة دراية على ٢.٤.٣

  سرية معلومات أنها على اللجنة في عملهم بسبب عليها أطلعوا التي المعلومات جميع اعتبار ٣.٤.٣

 باتخاذها اللجنة تقوم قرارات نتيجة ينشأ قد مصالح تعارض وجود حالة في اإلدارة مجلس إعالم ٤.٤.٣

  بالئحتها اللجنة التزام درجة مراجعة متضمنا وألعضائها اللجنة ألنشطة سنوي وتقييم مراجعة إعداد ٥.٤.٣
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 :  التنفيذية اللجنة أعضاء خدمة وإنهاء وتكوين اختيار:  الرابعة المادة

 . اإلدارة مجلس أعضاء أصوات أغلبية طريق عن اختيارهم يتم وسوف األقل على أعضاء ثالثة من اللجنة تتكون ١.٤

 . اإلدارة مجلس عضوية مدة مع تتزامن سوف اللجنة عضوية مدة ٢.٤

 . اللجنة لعضوية منهم االختيار يتم الذين هم فقط اإلدارة مجلس أعضاء ٣.٤

 . بالشركة الرئيسيين التنفيذيين المديرين مع تعامالتهم في والمهارة والخبرة المناسبة المعرفة يمتلكوا أن عليهم يجب اللجنة أعضاء ٤.٤

 . أخر عضو واختيار اللجنة أعضاء من عضو أي خدمة إنهاء وقت أي في اإلدارة لمجلس يجوز ٥.٤
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  التنفيذية اللجنة باجتماعات المتعلقة اإلجراءات: الخامسة المادة

 أعضائها أصوات غالبية وفق لها رئيس باختيار اللجنة تقوم سوف ١.٥

 اللجنة سكرتارية بعمل القيام الشركة سكرتير يكون أن الممكن من ٢.٥

 تتطلبه ما حسب للجنة اجتماع عقد يتم سوف األقل وعلى وواجباتها بوظائفها اللجنة قيام الحاجة تتطلب عندما عقدها يتم سوف االجتماعات ٣.٥
 اللجنة اجتماع فأن ، اللجنة سلطات ضمن تقع موضوعات مناقشة فيه يتم سوف اإلدارة لمجلس اجتماع هناك يكون إن حالة وفي ، العمل مصلحة

 اإلدارة مجلس اجتماع قبل يكون إن يجب

 اإلدارة مجلس طريق عن أو أعضاء أو اللجنة رئيس بواسطة لها الدعوة يتم االجتماعات ٤.٥

 .األقل على األعضاء نصف حضور على يعتمد سوف االجتماعات نصاب ٥.٥

 اللجنة أعضاء لجميع األعمال وجدول االجتماعات دعوة توزيع عن مسوؤل يكون سوف اللجنة سكرتير ٦.٥

 لالجتماع الحاضرين األعضاء جميع من عليها التوقيع يتم سوف االجتماعات محاضر ٧.٥

 لالجتماع الحاضرين األعضاء أصوات بأغلبية اتخاذها يتم سوف اللجنة قرارات ٨.٥
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 التنفيذية اللجنة أعضاء مكافآت:  السادسة المادة

ذات  مجلس اإلدارة بدالت الحضو و/أو المكافأة السنوية ألعضاء اللجنة بما يتماشى مع نظام الشركات واألنظمة والتعليمات السارية من الجهات يحدد ١.٦
  .العالقة
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 المعلومات عن والشفافية اإلفصاح سياسة الئحة
 
  

 المحتويات

 عامة مقدمة:  األولى المادة

 اإلفصاح ومبادئ أهداف:  الثانية المادة

 الشركة عن بالنيابة  اإلفصاح سلطة لديهم الذين األشخاص:  الثالثة المادة

 الشركة عن اإلفصاح وقواعد أطراف:  الرابعة المادة

 المعلومات عن باإلفصاح االلتزام:  الخامسة المادة

  للمساهمين المتوفرة المعلومات:  السادسة المادة

 السرية المعلومات:  السابعة المادة

 الداخلية المعلومات:  الثامنة المادة

 اإلدارة مجلس تقرير في اإلفصاح: التاسعة المادة

 المالية المعلومات عن اإلفصاح توقيتات:  العاشرة المادة
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 عامة مقدمة:  األولى المادة

 الشركات حوكمة الئحة لمتطلبات وفقا أعدادها تم سعودية مساهمة شركة ، الجوف الزراعية  شركةل المعلومات عن والشفافية اإلفصاح سياسة الئحة ١.١
 التسجيل ولقواعد الشركات لنظام ووفقا ، والتاسعة والثامنة الرابعة بالمادة  ٢٠٠٦.٢١٢.١  رقم القرار بموجب المالية سوق هيئة عن والصادرة بالمملكة

 الشركات لحوكمة الدولية الممارسات أفضل ضوء وفي ، للشركة األساسي وللنظام واإلدراج

 المختلفة وأنشطتها للشركة المعلومات عن والشفافية اإلفصاح عملية تنظم الالئحة هذه أن ٢.١

 الالئحة هذه تحتويها التي والمواد للبنود الشركة إتباع من التأكد عن المسؤول يكون سوف التنفيذي والرئيس للشركة المنتدب العضو أن ٣.١
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 اإلفصاح ومبادئ أهداف:  الثانية المادة

  المناسبة القرارات اتخاذ من تمكنهم لكي بالشركة المهتمة واألطراف للمستثمرين المعلومات توفير هو اإلفصاح من الهدف أن ١.٢

 المعلومات مالتكاو المناسب والتوقيت ، المعلومات على الحصول وسهولة الدقة بمبادئ الشركة تسترشد سوف ، المعلومات عن اإلفصاح عند ٢.٢
 التجارية مصالحها وحماية اإلفصاح بين توازن لتحقيق الشركة تسعى سوف ذلك إلى باإلضافة ، القانونية والمتطلبات

 والمرتقبين الحاليين للمساهمين وهامة أساسية تعتبر المعلومات هذه كانت إذا الشركة عن السلبية المعلومات عن اإلفصاح تتجنب ال سوف الشركة أن ٣.٢

 بالشركة الممنوعة األشياء من يعتبر المستفيدين باقي على المعلومات من المستفيدين من مجموعة تفضيل أن  ٤.٢
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 الشركة عن بالنيابة  اإلفصاح سلطة لديهم الذين األشخاص:  الثالثة المادة

 لينالمسؤ ، اإلعالم ، العامة ، المساهمين مثل الشركة نبشئو المهتمة لإلطراف اإلفصاح سلطة لهم الذين األشخاص هم أسمائهم األتي الموظفين أن ١.٣
 :  الحكوميين

 كتابة ينيبهم من أو التنفيذي الرئيس أو المنتدب العضو ١.١.٣

 اإلفصاح بعملية عنهم بالنيابة يقومون أشخاص يفوضوا أن اإلفصاح سلطة لهم الذين لألشخاص يجوز ، اإلفصاح بسياسة االلتزام على التأكيد أجل من ٢.٣
 على اإلجابة أو معلومات بإعطاء ، الشركة قبل من لهم المصرح األشخاص باستثناء شخص أي على ممنوع عامة وبصفة ، فقط القصوى الحاالت في وذلك
 اإلدارة. مجلس رئيس من بذلك مسبق أذن على حصولهم غير من الشركة بأنشطة تتعلق أسئلة

 أي أو المالي المدير أو المنتدب العضو مع تنسيقها يتم أن يجب أسهمها قيمة أو الشركة عمليات على تأثير لها يكون أن يمكن والتي العامة التقارير ٣. ٣
 المنتدب العضو يحدده أخر شخص

 تتم سوف الشركة تخص معلومات أي عن اإلفصاح أن من يتأكد سوف فإنه ، عام حدث أي في رسمية بصفة الشركة موظفي أحد مشاركة حالة في ٤. ٣
 . اإلفصاح عملية عن المسؤولين من مسبقة موافقة ووفق بالشركة الخاصة اإلفصاح سياسة ضوء في

 للشركة المنتدب العضو وأن ، األعمال مجتمع بها يتم التي الشركة أنشطة عن كاملة دراية على يكونوا إن يجب اإلفصاح عملية عن المسؤولين ٥. ٣
 . األعمال بمجتمع المسؤولين هؤالء اتصال عملية عن مسوؤل التنفيذي والرئيس
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 الشركة عن اإلفصاح وقواعد أطراف:  الرابعة المادة

 بصفة بالشركة اإلفصاح سياسة وتحسين ومراجعة بتطوير يقومون سوف ، أخر مسوؤل شخص وأي المنتدب العضو مع بالتنسيق اإلدارة مجلس إن ١.٤
  دورية

 التي التقارير تقديم عن أيضا مسوؤل ويعتبر المعلومات عن اإلفصاح ووقتية ودقة تنظيم عن المسؤول يكون سوف التنفيذي والرئيس المنتدب العضو ٢.٤
 وباقي والمقرضين للمساهمين الشركة عن المعلومات تقديم عن مسوؤل أيضا التنفيذي والرئيس المنتدب العضو وإن.  اإلشرافية الحكومية الجهات تطلبها

 . الشركة نبشئو المهتمة األطراف

 :  من بالتأكد يقوم سوف التنفيذي والرئيس المنتدب العضو مع بالتنسيق اإلدارة مجلس سكرتير ٣.٤

 على تؤثر هامة أحداث وأي سنوية الربع التقارير عن اإلفصاح من والتأكد األسهم نشرات تحددها والتي المعلومات عن اإلفصاح توقيتات ١.٣.٤
 المالية الشركة عمليات

 .الشركة من معتمدة منها صور وعمل إليها الوصول كيفية في والتحكم ، بها االحتفاظ الشركة على يجب التي الشركة مستندات حماية ٢.٣.٤

 والمساهمين الشركة لحةصلم وطبقا التشريعية متطلباتلل وفقا تطبيقها يتم سوف للشركة اإلفصاح سياسة ٤.٤

 ، الشركة أنشطة أوجهه كل عن كاملة معلومات دائما لديهم يكون سوف اإلفصاح عن المسؤولين واألشخاص التنفيذي والرئيس المنتدب العضو أن ٥.٤
 : بهدف وذلك

 عنها لإلفصاح مناسب الوقت وهل أهميتها ودرجة اإلفصاح بمتطلبات تفي المعلومات تلك كانت إذا ما تحديد ١.٥.٤

 للمستثمرين مهمة برتتع والتي الحالية الشركة لعمليات الكامل فهمهم من التأكد ٢.٥.٤
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  حدثت قد بالواقع وهي هامة أحداث أي حدوث إنكار على مجبرة الشركة تجعل التي حرجةمال المواقف حدوث منع ٣.٥.٤

  
  

 المعلومات عن باإلفصاح االلتزام:  الخامسة المادة

 لعامة متاحة معرفتها تكون وال نشاطها إطار في تندرج مهمة تطورات بأي تأخير أي دون والجمهور المالية السوق هيئة بإبالغ تلتزم سوف الشركة ١.٥
 : كالتالي وهي ألعمالها العام المسار على أو المالي وضعها على أو وخصومها أصولها على وتؤثر الناس

 للشركة الحالية األصول صافي من% ١٠ على يزيد أو يساوي بسعر األجل طويلة أصول شراء ١.١.٥

 الشركة ألصول الدفترية القيمة من% ١٠ على يزيد أو يساوي بمبلغ للشركة العادي النشاط إطار خارج مديونية أي ٢.١.٥

  الشركة أصول لصافي الدفترية القيمة من% ١٠ على تزيد أو تساوي خسائر أي ٣.١.٥

 تجارته أو الشركة إنتاج بيئة في كبير تغير أي ٤.١.٥

 العليا وإدارته اإلدارة مجلس أعضاء تشكيل في تغير أي ٥.١.٥

 للشركة الحالية األصول لصافي الدفترية القيمة من% ٥ على يزيد أو يساوي الدعوى موضوع المبلغ كان إذا كبيرة قضائية دعوة أي ٦.١.٥

 % ١٠ على يزيد أو يساوي بما الشركة أصول صافي في النقصان أو الزيادة ٧.١.٥

 للشركة العادي النشاط خارج كانت إذا وذلك صلة ذي وشخص الشركة بين صفقة أي ٨.١.٥

 السوق في تداول فترة أول من األقل على ساعتين قبل حدوثها حالة في) ١.٥( المادة في المذكورة الحاالت عن واإلعالن باإلبالغ الشركة تقوم سوف ٢.٥
 . الحاالت تلك وقوع تلي

  عنوان تحت االنترنت شبكة على الشركة بموقع) ١.٥( مادة في المذكورة الحاالت تلك عن باإلفصاح الشركة تقوم سوف أيضا ٣.٥
http://www.aljouf.com.sa 
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  للمساهمين المتوفرة المعلومات:  السادسة لمادةا

 بسهولة اإللزامية والمستندات المعلومات على الحصول يمكنهم المساهمين أن من تتأكد سوف الشركة ١.٦

 والشركة ، الشركة سكرتير مكتب في)  ٢.٥(  المادة في عليها المنصوص والتقارير الموضوعات مراجعة في الحق لهم يكون سوف المساهمين جميع ٢.٦
  المساهمين طلبها إذا لها صور تمنح سوف
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 السرية المعلومات:  السابعة المادة

 الخارجية األطراف عن منعها نتيجة متوقعة أو حالية قيمة لها والتي الشركة عن العامة غير المعلومات تلك هي التجارية واألسرار السرية المعلومات ١.٧

 السرية والمعلومات التجارية أسرارها لحماية الضرورية الخطوات تأخذ سوف الشركة ٢.٧

 : السرية المعلومات على اإلطالع في الحق لهم األشخاص هؤالء ٣.٧

 اإلدارة مجلس أعضاء ١.٣.٧

 التنفيذي الرئيس أو المنتدب العضو ٢.٣.٧

 المنتدب العضو نائب ٣.٣.٧

 المالي المدير ٤.٣.٧

 العمليات مدير ٥.٣.٧

 اإلدارة مجلس رئيس ذلك يشمل ال السرية المعلومات على اإلطالع لهم يحق الذين األفراد قائمة تعديل في الحق له التنفيذي الرئيس أو المنتدب العضو ٤.٧
 التنفيذي الرئيس أو

  بالشركة المهتمة لألطراف عنها اإلفصاح أو الشخصية لحهمالمص استخدامها السرية المعلومات على اإلطالع لهم يحق الذين األفراد على ممنوع ٥.٧

 بتعويض األسرار بتسريب المتسببين األفراد يقوم سوف ، قانونية غير بطريقة التجارية الشركة بأسرار متعلقة معلومات على أفراد حصول حالة في ٦.٧
  .بها تلحق مادية خسائر أي عن الشركة

 : التالية المعلومات على تقتصر وال متعلقة تكون سوف التجارية واألسرار السرية المعلومات ٧.٧

 الدراسة محل ومازالت الشركة أمام التي االستثمارية الفرص ١.٧.٧
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  التفاوض محل والعقود . التوكيالت٢.٧.٧
 الشركة منتجات بتركيبة المتعلقة اإلنتاجية األسرار ٣.٧.٧

 . الشركة منتجات بتكلفة المتعلقة التفصيلية المعلومات ٤.٧.٧
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 الداخلية المعلومات:  الثامنة المادة

معلومات إذا تم اإلفصاح عنها سوف  أي وأيضا وأسمهما الشركة بأنشطة والمتعلقة والهامة العامة غير المعلومات عن عبارة هي الداخلية المعلومات ١.٨
  يؤثر على القيمة السوقية ألسهم الشركة 

 : داخلية معلومات تعتبر ، التالية الموضوعات تحت تندرج أن يمكن  ٢.٨

 وأسهمها التابعة شركاتها من بأي أو بالشركة مباشرة المرتبطة المعلومات ١.٢.٨

 الخاصة الطبيعة ذات المعلومات ٢.٢.٨

 عامة غير بكونها تصنف التي المعلومات من أي ٣.٢.٨

 الشركة ألسهم السوقية القيمة على تؤثر سوف عنها اإلفصاح تم إذا معلومات  ٤.٣.٨

 داخلي اعتباره يمكن ، بالشركة الداخلية للقوانين وفقا أو وظيفته لطبيعة وفقا أو القانون بحكم وذلك الداخلية المعلومات على اإلطالع يمكنه شخص أي ٣.٨

 :داخليين اعتبارهم يمكن التاليين األشخاص ٤.٨

 لها التابعة والشركات الشركة على ينطبق وهذا الداخلية الرقابة في المشاركين واألشخاص التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء ١.٤.٨

 الداخلية المعلومات على إطالعهم لوظائفهم أدائهم ضمن من ويكون لها التابعة الشركات أو الشركة طريق عن تعيينهم تم الذين األشخاص ٢.٤.٨
 للشركة

 اإلشرافية أو الحكومية الجهات قبل من العموميين الموظفين ٣.٤.٨

  أو دخولهم في تعامالت تعتمد على المعلومات الداخلية  الداخلية المعلومات عن اإلفصاح عليهم ممنوع يكون سوف الداخليين  ٥.٨
 بإنشائها اإلدارة مجلس يقوم قة بكيفية نقل واستخدام المعلومات الداخلية سوفاإلجراءات المناسبة والمتعل ٦.٨
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 للشركة األساسي النظام في المذكورة والمتطلبات للقوانين الشركة تطبيق من التأكد عن مسئوال يكون سوف التنفيذي الرئيس أو المنتدب العضو ٧.٨
 للمعلومات الخاطئ االستخدام منع من والتأكد الشركة داخل المصالح تعارض منع بهدف وذلك ، األخرى الداخلية الرقابية والمستندات الداخلية والقوانين
  بالشركة اإلدارية واألقسام الموظفين قبل من الداخلية
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 اإلدارة مجلس تقرير في اإلفصاح: التاسعة المادة

 المعلومات على التقرير هذا ويحتوي ، للشركة السنوية المالية بقوائم يرفق الذي اإلدارة مجلس تقرير بإعداد مالية سنة كل نهاية في اإلدارة مجلس يقوم ١.٩
 : التالية

 في وإسهامه التجارية الشركة أعمال حجم على وتأثيره نشاط بكل بيان شكل في التابعة وشركاتها للشركة الرئيسية األنشطة ألنواع وصف ١.١.٩
  النتائج

 تواجهها مخاطر وأي ألعمالها المستقبلية والتوقعات الهامة الشركة لقرارات وصف ٢.١.٩

 األخيرة الخمس المالية للسنوات أعمالها ونتائج الشركة وخصوم ألصول بياني رسم أو جدول شكل على خالصة ٣.١.٩

 الشركة من المعلنة والتوقعات السابقة السنة نتائج عن التشغيلية النتائج في جوهرية فروقات ألي إيضاح ٤.١.٩

  القانونين للمحاسبين السعودية الهيئة عن الصادرة المحاسبة معايير عن فروقات ألي إيضاح ٥.١.٩

  تأسيسها محل والدولة ، لعملياتها الرئيسي المحل والدولة ، الرئيس ونشاطها تابعة شركة كل أسم ٦.١.٩

 تابعة شركة لكل الصادرة الدين وأدوات األسهم عن تفاصيل ٧.١.٩

 . األرباح توزيع في الشركة لسياسة وصف٨.١.٩

 لقروض سداداً الشركة دفعتها مبالغ وأي التابعة وشركاتها للشركة اإلجمالية بالمديونية وكشف الشركة على قروض بأي المتعلقة المعلومات ٩.١.٩
 ذلك توضح سوف الشركة فإن قروض وجود عدم حالة وفي ، العام خالل

 منحتها أو أصدرتها مشابهة حقوق أو اكتتاب حق مذكرات أو حقوق وأي أسهم إلى للتحول قابلة دين أدوات أي وإعداد لفئات وصف ١٠.١.٩
 ذلك مقابل الشركة عليه حصلت عوض أي إيضاح مع المالية السنة خالل الشركة

 بين التميز مع المتبقية المالية األوراق وقيمة لالسترداد قابلة دين أدوات ألي الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو استرداد ألي وصف ١١.١.٩
 التابعة الشركات أشترتها التي وتلك الشركة أشترتها التي المدرجة المالية األوراق
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  اجتماع كل حضور وسجل ، األخيرة المالية السنة خالل عقدت التي اإلدارة مجلس اجتماعات عدد ١٢.١.٩

 المنتدب العضو أو اإلدارة مجلس أعضاء ألحد جوهرية مصلحة فيه توجد كانت أو وتوجد فيه طرفاً الشركة تكون عقد بأي تتعلق معلومات ١٣.١.٩
 . منهم بأي عالقة ذي شخص ألي أو المالي المدير أو التنفيذي الرئيس أو

  إداراتها مجالس في عضوا الشركة إدارة مجلس عضو يكون التي المساهمة الشركات أسماء ١٤.١.٩

 ) تنفيذي غير– تنفيذي -مستقل غير – مستقل(  أعضاءه وتصنيف اإلدارة مجلس تكوين ١٥.١.٩

 التنفيذية واللجنة ، والمكافآت الترشيحات ولجنة ، المراجعة لجنة مثل ومهامها الرئيسية اإلدارة مجلس لجان الختصاصات مختصر وصف ١٦.١.٩
 اجتماعاتها وعدد وأعضائها ورؤسائها اللجان هذه أسماء ذكر مع

 اإلدارة مجلس وأعضاء رئيس من لكل المدفوعة والتعويضات المكافآت عن يلتفص ١٧.١.٩

   أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض  احد بموجبه تنازل أتفاق أو ترتيبات ألي بيان ١٨.١.٩
 األرباح في حقوق أي عن الشركة مساهمي احد بموجبه تنازل أتفاق أو ترتيبات ألي بيان ١٩.١.٩

 أسبابها وبيان لها موجز وصف مع ، أخرى مستحقات أي أو رسوم أو ضرائب أو زكاة أي لسداد المستحقة النظامية المدفوعات قيمةب بيان ٢٠.١.٩

 الشركة موظفي لمصلحة إنشائها تم أخرى احتياطيات أو استثمارات أي بقيمة بيان ٢١.١.٩

 :  يلي بما إقرارات ٢٢.١.٩

 الصحيح بالشكل الحسابات سجالت إعداد تم أنه ١.٢٢.١.٩

 بفعالية تنفيذه وتم سليمة أسس على أعداده تم الداخلية الرقابة نظام أن ٢.٢٢.١.٩

 نشاطها مواصلة على الشركة قدرة بشان يذكر شك أي يوجد ال أنه ٣.٢٢.١.٩

 تقرير فإن ، إضافية معلومات المالية سوق هيئة وطلبت ، السنوية المالية القوائم على تحفظاتيشمل على  القانوني المحاسب تقرير كان إذا ٢٣.١.٩
 . للهيئة تقديمه تم كما المعلومات تلك يوضح سوف اإلدارة مجلس
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 يحتوي سوف اإلدارة مجلس تقرير فأن ، متتالية مالية سنوات ثالث انتهاء قبل القانوني المحاسب باستبدال اإلدارة مجلس توصية حالة في ٢٤.١.٩
  باالستبدال التوصية أسباب بيان مع  ، ذلك على

  أخرى قضائية أو تنظيمية أو إشرافية جهة أي من أو الهيئة من الشركة على مفروض احتياطي قيد أو جزاء أو عقوبة أي ٢٥.١.٩
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 المالية المعلومات عن اإلفصاح توقيتات:  العاشرة المادة

 والمدير التنفيذي الرئيس ومن اإلدارة مجلس من مفوض عضو من عليها والتوقيع والسنوية األولية المالية القوائم باعتماد اإلدارة مجلس يقوم سوف ١.١٠
 وغيرهم المساهمين على وتوزيعها نشرها قبل وذلك ، المالي

 اإلدارة مجلس من اعتمادها فور المالية سوق هيئة إلى اإلدارة مجلس وتقرير والسنوية األولية المالية القوائم بتقديم الشركة تقوم سوف ٢.١٠

 بنشر قيامها للشركة يجوز وال اعتمادها فور والسنوية األولية المالية قوائمها عن الهيئة تحددها التي اإللكترونية التطبيقات عبر الشركة تعلن سوف ٣.١٠
 السوق في إعالنها قبل المساهمين على القوائم تلك

 عن الصادرة المحاسبة لمعايير وفقا وفحصها إعدادها يتم سوف التي األولية المالية قوائمها عن المساهمين وإعالن الهيئة بتزويد الشركة تقوم سوف ٤.١٠
 القوائم تلك تشملها التي المالية الفترة نهاية من يوم عمل عشر خمسة تتجاوز ال فترة وخالل اعتمادها فور وذلك القانونين للمحاسبين السعودية الهيئة

 عن الصادرة المحاسبة لمعايير وفقا وفحصها أعدادها يتم سوف التي السنوية المالية قوائمها عن المساهمين وإعالن الهيئة بتزويد الشركة تقوم سوف ٥.١٠
 ، القوائم تلك تشملها التي السنوية المالية الفترة نهاية من يوم عمل أربعين تتجاوز ال فترة وخالل اعتمادها فور وذلك ، القانونين للمحاسبيين السعودية الهيئة

  للمساهمين العامة الجمعية انعقاد تاريخ قبل يوما وعشرين خمسة عن تقل ال مدة وخالل

 . الرد يستوجب ما الشركة إدارة ترى لم ما بالسوق والتوقعات الشائعات على الرد عدم هي للشركة العامة السياسة ٦.١٠
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 الداخلية الرقابة نظام الئحة
 
 
 

  المحتويات
 

 عامة مقدمة:  األولى المادة

 تعريفات:  الثانية المادة

 المبادئ:  الثالثة المادة

 الرقابة بيئة:  الرابعة المادة

 المخاطر تقييم:  الخامسة المادة

 الرقابة أنشطة:  السادسة المادة

 االتصاالت و المعلومات:  السابعة المادة

 الداخلية الرقابة نظام ومتابعة رقابة:  الثامنة المادة

   الداخلية الرقابة نظام عن المسؤولين األشخاص:  التاسعة المادة
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 عامة مقدمة:  األولى المادة

 هيئة عن والصادر بالمملكة الشركات الئحة لمتطلبات وفق إعدادها تم ، سعودية مساهمة شركة ، الجوف الزراعية  شركةل الداخلية الرقابة نظام الئحة ١.١
  للشركة األساسي والنظام ، واإلدراج التسجيل وقواعد ، الشركات ونظام) ١-ب(  فقرة – العاشرة بالمادة ٢٠٠٦.٢١٢.١ رقم القرار بموجب المالية السوق

  الداخلية الرقابة نظام عن المسؤولين الشركة داخل واألشخاص الجهات وأيضا واإلجراءات والمبادئ األهداف الالئحة .تحدد٢.١
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 تعريفات:  الثانية المادة

 بأن مناسبة تأكيدات توفير بهدف الشركة وموظفي التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس من كال بمشاركة وضعها تم إجراءات عن عبارة هي الداخلية الرقابة ١.٢
 : تحققت قد التالية الشركة أهداف

 القرارات اتخاذ في عليها االعتماد ويمكن دقيقة المالية القوائم١.١.٢

 الشركة عمليات وكفاءة فعالية٢.١.٢

  واللوائح القوانين مع تتفق الشركة وعمليات أنشطة ٣.١.٢
 :التالية المتبادلة العناصر على يحتوي الداخلية الرقابة نظام ٢.٢

 الرقابة بيئة ١.٢.٢

 المخاطر تقييم ٢.٢.٢

 الرقابة أنشطة ٣.٢.٢

  واالتصاالت المعلومات ٤.٢.٢

 الداخلية الرقابة نظام لفاعلية والمتابعة الرقابة ٥.٢.٢
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 المبادئ:  الثالثة المادة

 : التالية المبادئ على يقوم بالشركة الداخلية الرقابة نظام ١.٣

 بها والتنبؤ المناسب الوقت في االنحرافات تحديد من الشركة نكمت الوظائف تلك وأن انقطاع وبدون مستمرة بصفة تتم الداخلية الرقابة نظام وظائف ١.١.٣
 المستقبل في

 الداخلية الرقابة نظام داخل أخر شخص خالل من أداؤه مراجعة ويتم مسوؤل يعتبر الداخلية الرقابة عمليات في مشارك شخص كل ٢.١.٣

 على الوظائف تلك توزيع على وتقوم الرقابية الوظائف في ازدواجية أي تمنع الشركة وأن ، الواجبات بين الفصل على الداخلية الرقابة نظام يقوم ٣.١.٣
 . األصول تلك عن الدفاتر في والتسجيل األصول تشغيل بسلطة ينفرد أن موظف ألي يمكن ال ولذلك ، الموظفين

 وظائفهم سلطات خالل من ذلك لهم الموكل لألشخاص فقط والتشغيلية المالية العمليات باعتماد المتعلقة اإلجراءات بوضع قامت الشركة أن ٤.١.٣

 المراجعة وإدارة المراجعة لجنة وخاصة اإلدارة مجلس قبل من الداخلية الرقابة عن المسئولة التنظيمية أقسامها مسائلة أمكانية على تؤكد الشركة أن ٥.١.٣
  الداخلية

 الداخلية الرقابة نظام تطبيق على التأكيد بغرض البعض بعضها تكمل بالشركة واألقسام الوحدات جميع ٦.١.٣

 مع يتوافق لكي بها الداخلية الرقابة نظام مرونة على تؤكد الشركة وأن ، الشركة مستوى على هاإرسائ تم والتحسين التطوير استمرارية ثقافة أن ٧.١.٣
  بتعديله تقتضي والتي بالشركة الخاصة العمل ببيئة والمتعلقة المستقبل في تحدث قد التي مستجدات

 تلك بمعالجة المسؤولين األشخاص لقيام  مناسبة توقيتات هناك وأن ، وضعه تم قد باالنحرافات المتعلقة التقارير بإعداد الخاص التوقيتات نظام أن ٨.١.٣
  االنحرافات

 الرقابة تحت الموضوع أهمية مع تناسب الداخلية الرقابة نظام في التشدد مستوى أن ٩.١.٣

 والمالية التشغيلية األنشطة جميع يغطي وأنه شامل نظام هو بالشركة الداخلية الرقابة نظام أن ١٠.١.٣
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 الرقابة بيئة:  الرابعة المادة

 الرقابة نظام تجاه والمساهمين التنفيذيين والمديرين اإلدارة مجلس ألعضاء والفكري الذهني الموقف تمثل بأنها وصفها يكمن بالشركة الرقابة بيئة أن ١.٤
 . بالشركة الداخلية الرقابة نظام ومتابعة أنشاء إلى تهدف التي العملية وقراراتهم وإدراكهم الداخلية

 : من تتكون الرقابة بيئة عناصر ٢.٤

 الشركة لموظفي وااللتزام األخالقية والقيم النزاهة ١.٢.٤

 التشغيل ونمط اإلدارة فلسفة ٢.٢.٤

  بها الموظفين وتنمية وتنظيم ، والمسؤوليات السلطات اإلدارة بها تفوض التي الطريقة ٣.٢.٤

 اإلدارة مجلس واهتمام ومشاركة دور٤.٢٤
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 المخاطر تقييم:  الخامسة المادة

 بالشركة المخاطر إدارة سياسة لالئحة وفقا أدائها تم قد الشركة تواجهها التي المخاطر وتقييم تحديد عملية أن ١.٥
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 الرقابة أنشطة:  السادسة المادة

 اتخاذ تم قد وأنه ، بها واألخذ تطبيقها تم قد اإلدارة توجيهات أن من التأكد في تساعد التي واإلجراءات السياسات عن عبارة هي الرقابة أنشطة ١.٦
 الشركة لها تتعرض قد التي المخاطر لمواجهة الالزمة اإلجراءات

 :  في تتمثل الداخلية الرقابة نظام إجراءات ٢.٦

 والتشغيلية المالية الشركة خطط تطبيق رقابة ١.٢.٦

  الموازنة بيانات مع الحالية التشغيلية البيانات مقارنة ٢.٢.٦

 بالشركة التشغيلية الوحدات مختلف من المقدمة البيانات مقارنة ٣.٢.٦

 المحاسبية القيود في الدقة اختبار ٤.٢.٦

 المستندات بتدفق المتعلقة التوقيتات دقة من التحقق ٥.٢.٦

 الحالية الخاصة والمعامالت الصفقات فعالية تقييم ٦.٢.٦

 الرئيسية للمستندات اإلدارة اعتماد من التأكد ٧.٢.٦

  األصول لمخزون والمفاجئ الدوري بالفحص القيام ٨.٢.٦

 الحسابات وتوثيق تسوية ٩.٢.٦

 الرقابة بغرض خارجية مصادر من معلومات استخدام ١٠.٢.٦

 الملموسة األصول استخدام على الرقابة ١١.٢.٦

 اإللكترونية المحاسبية والملفات الرئيسية والمستندات الشركة أصول تداول لعملية حدود وضع ١٢.٢.٦
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 االتصاالت و المعلومات:  السابعة المادة

 المناسب الوقت في المعلومات على  والحصول المطابقة إلى تشير واالتصاالت المعلومات ١.٧

 بالشركة القرارات اتخاذ على تؤثر التي والظروف اإلحداث عن والدقيقة الكاملة المعلومات إتاحة على تؤكد الشركة أن ٢.٧

 طبقا وحمايته اعتماده تم قد للشركة اإللكتروني المعلومات نظام وأن ، الشركة أنشطة جميع يغطي للمعلومات شامل نظام بوضع تتعهد الشركة أن ٣.٧
 بوضعها الشركة قامت التي لإلجراءات

 واإلجراءات بالسياسات يتفهمون الداخلية الرقابة عمليات في المشاركين األشخاص أن من التأكد بهدف فعالة اتصال قنوات وضع إلى تهدف الشركة أن ٤.٧
 المعتمدة

 بذلك لهم المرخص األشخاص طريق عن إال إليها الوصول منع طريق عن المعلومات حماية على تؤكد الشركة أن ٥.٧
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 الداخلية الرقابة نظام ومتابعة رقابة:  الثامنة المادة

 بهدف وأيضا ، المالية القوائم دقة على حدوثها يؤثر قد التي الجوهرية األخطاء حدوث احتمال لتحديد وضعه تم الداخلية الرقابة لنظام المستمر التقييم ١.٨
  له وضعها تم التي باألهداف يفي الداخلية الرقابة نظام أن من التأكد

 : مرحلتين خالل من يتم بالشركة الداخلية الرقابة نظام مراجعة أن ٢.٨

 عليه االعتماد لدرجة المبدئي والتقييم الداخلية الرقابة لنظام عامة مراجعة ١.٢.٨

 الداخلية الرقابة لنظام الرئيسية العناصر تقييم على التصديق ٢.٢.٨
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 الداخلية الرقابة نظام عن المسؤولين األشخاص:  التاسعة المادة

 جميع مستوى على وذلك عالية أخالقية معايير وجود ومتابعة المناسبة الداخلية الرقابة أنشاء عن مسئولين التنفيذيين والمديرين اإلدارة مجلس أن ١.٩
 بالشركة التشغيلية المستويات

 بالشركة الداخلية الرقابة نظام إجراءات اعتماد عن مسوؤل المراجعة لجنة خالل من اإلدارة مجلس أن ٢.٩

 السلطات بتفويض يقوم ذلكيناء على و ، الشركة داخل الداخلية الرقابة نظام وتطبيق إدارة عن المسؤول هو للشركة التنفيذي الرئيس أو المنتدب العضو ٣.٩
  بالشركة المختلفة األنشطة خالل من الداخلية الرقابة وظائف عن المسؤولين المديرين إلى لذلك المناسبة

 لجنة خالل من اإلدارة مجلس إلى تقارير بتقديم ويقومون يومي أساس على الرقابية األنشطة يطبقون والمراجعة الرقابة عن المسؤولين األشخاص ٤.٩
 وظيفيا والمراجعة الرقابة عن المسؤولين األشخاص وأن.  الداخلية الرقابة بنظام المتعلقة الداخلية المراجعة نتائج عن التنفيذيين المديرين وإلى المراجعة

 .بالشركة التنفيذي الرئيس أو المنتدب العضو إلى إداريا ويتبعون المراجعة لجنة خالل من اإلدارة مجلس إلى تابعون

 .شهر كل اجتماع عقد عن االجتماعات تلك تقل ال وعادة ، دوري بشكل باالجتماع يقومونالداخلية  الرقابة عن المسؤولين األشخاص ٥.٩

 اإلدارة مجلس اجتماع قبل وذلك اإلدارة لمجلس المالية القوائم يقوم المديرين التنفيذيين بالشركة بتقديم تقرير سنوي عن الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد ٦.٩
 . السنوية المالية القوائم العتماد

 : التالي على يحتوي سوف المالية القوائم بإعداد المتعلق المالية الرقابة عن التقرير أن ٧.٩

 المالية القوائم إعداد عملية على الداخلية الرقابة تطبيق على بالشركة العليا التنفيذية اإلدارة مسؤولية على التأكيد  ١.٧.٩

  الداخلية والطرق المستخدمة لتقييم فعالية النظام  الرقابة لنظام وصف ٢.٧.٩
 القوائم تلك إعداد محل العام عن وذلك المالية القوائم إعداد عملية تقييم نظام الرقابة الداخلية على  ٣.٧.٩

 بالشركة الداخلية الرقابة لنظام اإلدارة بتقييم خاص رأي أعد للشركة القانوني المحاسب أن على التأكيد  ٤.٧.٩
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  لها التابعة والشركات بالشركة الداخلية الرقابة نظام مراجعة لعملية زمني جدول بإعداد قامت الشركة أن ٨.٩

 : واحد شخص بها يقوم ال سوف التالية الوظائف أن ٩.٩

 الشركة ألصول مقيد والغير المباشر الوصول ١.١١.٩

 األصول بتلك المتعلقة التشغيلية العمليات اعتماد ٢.١١.٩

  التشغيلية العمليات تنفيذ ٣.١١.٩

  التشغيلية العمليات لتلك يالمحاسب التسجيل ٤.١١.٩

 وتطوير وتنمية الختيار المناسبة األنظمة لديها الشركة وأن ، والمختصين لذلك المؤهلين الموظفين على تعتمد الداخلية الرقابة نظام وظائف أن ١٠.٩
  الموظفين هؤالء تأهيل ضمان أجل من بها الموظفين وتدريب

 . بالشركة الداخلية الرقابة نظام في الكمال عدم أو بالنقص المتعلقة المعلومات عن باإلفصاح يقومون سوف التنفيذيين المديرين ١١.٩
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 المخاطر إدارة سياسة الئحة
 
 

  المحتويات
 

 عامة مقدمة:  األولى المادة

 المخاطر إدارة وأهداف مبادئ و تعريفات:  الثانية المادة

 المخاطر تحديد:  الثالثة المادة

 المخاطر وتصنيف وتقييم تحليل:  الرابعة المادة

 المخاطر إدارة طرق:  الخامسة المادة

 المخاطر إدارة نظام عن والمحافظة الرقابة:  السادسة المادة

 المخاطر إدارة نظام عن المسؤولين األشخاص:  السابعة المادة

 المخاطر بإدارة المتعلقة المعلومات عن اإلفصاح:  الثامنة المادة
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 عامة مقدمة:  األولى المادة

 والصادر بالمملكة الشركات حوكمة الئحة لمتطلبات وفق إعدادها تم ، سعودية مساهمة شركة ، الجوف الزراعية  شركةل الداخلية الرقابة نظام الئحة ١.١
  ، واإلدراج التسجيل وقواعد ، الشركات ونظام) ١-أ(  فقرة – العاشرة بالمادة ٢٠٠٦.٢١٢.١ رقم القرار بموجب المالية السوق هيئة عن

 ، المخاطر إدارة نظام فعالية على والرقابة المحافظة ، المخاطر إدارة طرق ، المخاطر إدارة نظام وعناصر المبادئ تحدد المخاطر إدارة سياسة الئحة ٢.١
 . المعلومات عن واإلفصاح المخاطر إدارة نظام عن المسؤولين واألفراد
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 المخاطر إدارة وأهداف مبادئ و تعريفات:  الثانية المادة

 الشركة أسلوب وأن ، الشركة أنشطة على تأثير له يكون إن ويتوقع معين حدث حدوث احتمال أنه على تحديد يمكن الخطر فأن ، الالئحة هذه ألغراض ١.٢
 . المتاحة والفرص المرغوبة األحداث حدوث احتمال وأيضا مرغوبة الغير والتهديدات األحداث حدوث احتمال احتساب على يقوم المخاطر إلدارة

 التي العمليات عن عبارة هي المخاطر إدارة وإن. الداخلية وللرقابة الشركة إلستراتيجية العناصر أهم أنها على المخاطر إدارة ترى الشركة أن ٢.٢
 تخفيض أجل من عملياتها تعدل الشركة وأن.  الشركة أمام التي والفرص ، التهديدات على والرقابة وتقييم تحديد أجل من منتظمة بصفة الشركة تستخدمها

 . االستثمارية الفرص من االستفادة وكيفية ، اتواجهه الذي التهديدات مستوى

 القيام إلى باإلضافة.  للشركة اإلستراتجية األهداف تحقيق احتمال لزيادة بل  ، فقط المخاطر تخفيض أجل من مصمم ليس بالشركة المخاطر إدارة نظام ٣.٢
 والمتعلقة المقبولة الخطر مستويات واضحة بصورة حددت الشركة فإن هذا وعلى ، المتوقعة الخسائر وحجم احتمال لتخفيض المناسبة التصرفات باتخاذ
  الشركة أنشطة بجميع

 الشركة وأنشطة عمليات على المجمع تأثيرهم تقييم بهدف وذلك المخاطر مختلف بين العالقات الحسبان في يأخذ المخاطر إدارة نظام ٤.٢

 الشركة بشؤون المهتمين باقي مصالح حماية على تقوم أيضا بل ، المستثمرين مصالح بحماية فقط محدودة ليست الالئحة هذه ٥.٢

 :  التالية األهداف له بالشركة المخاطر إدارة نظام على والمحافظة تطبيق أن ٦.٢

  المخاطر تلك عن اإلفصاح األحوال بعض وفي المخاطر وإدارة والمحافظة بتحديد المتعلقة الشركة حوكمة معايير بإتباع االلتزام ١.٦.٢

 لها الحماية وتقديم الشركة وأنشطة اإلستراتيجية األهداف تهدد التي المواقف منع ٢.٦.٢

  لها اإلدارة فعالية زيادة بهدف وذلك والتجارية المالية الشركة أنشطة بجميع المتعلقة المخاطر إدارة ألنظمة والتجميع التنسيق ٣.٦.٢

  . الطويل األجل في الشركة وربحية الشركة أصول قيمة أجل من االستثمارية الفرص اغتنام ٤.٦.٢
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 المخاطر تحديد:  الثالثة المادة

 وعقد االستقصاء قوائم باستخدام الشركة تقوم ذلك تحقيقلو تواجهها التي الهامة المخاطر تحديد أجل من مجهوداتها أقصى ببذل تقوم الشركة ١.٣
 المراجعين نتائج وأيضا الشركة خارج من خبراء بها يقوم التي التقييمات استخدام إلى باإلضافة المخاطر تحديد عن المسؤولين األشخاص مع االجتماعات

 المخاطر لتحديد أخر أسلوب وأي والخارجين الداخلين

 قاصرا يكون المخاطر تلك تسجيل وأن ، المخاطر سجل يسمى سجل في بتسجيلها وتقوم التشغيلية الشركة بأنشطة المتعلقة المخاطر بتحديد الشركة تقوم ٢.٣
 والظروف للتغيرات وفقا دورية بصفة السجل هذا تعديل تمو ي ، الشركة عمليات على الخطر هذا بأهمية المتعلق الفني والرأي الخطر ةعطبي وصف على

 .الشركة لعمليات تحدث التي والخارجية الداخلية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 الزراعيةشركة الجوف 

  شركة مساهمة سعودية

 

  الئحة الحوكمة  102
  ٢٠ھـ الموافق ../../ ..١٤معتمدة بقرار مجلس اإلدارة رقم ............  تاریخ ../../..

 

  
 المخاطر وتصنيف وتقييم تحليل:  الرابعة المادة

  المساهمين ثروة مصلحة على خطر كل من المتوقع والتأثير حدوثه حالة في المتوقعة الخسائر بتقييم الشركة تقوم ، الهامة األخطار من خطر لكل ١.٤

 ومصفوفة الخطر خريطة شكل في تصنيفها يتم سوف المخاطر ، بالشركة اإلدارية الوظائف على نوعها حسب المخاطر وتوزيع السابق التقييم على بناء ٢.٤
 الخطر

 الهامة بالمخاطر المتعلقة األحداث حدوث احتماالت بتقييم تسمح للقياس وقابلة بدقة محددة مؤشرات باستخدام تقوم الشركة ٣.٤

 الشركة أهداف ومالئمة المقبول الخطر حد على بناء له الحاسم الحد بتحديد الشركة تقوم ، خطر مؤشر لكل ٤.٤

 لذلك ونتيجة.  واحتياجاتها الشركة تفصيالت ضوء في المخاطر سجل بمراجعة تقوم سوف الشركة فأن ، تحديدها تم التي للمخاطر المبدئي التقييم بعد ٥.٤
 . أخرى ومعاملة تصنيف لها يكون سوف منخفضة أو عالية تصنيفها تم التي المخاطر فإن
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 المخاطر إدارة طرق:  الخامسة المادة

 من الكاملة باالستفادة ستقوم الوقت نفس وفي.  المحتملة الخسائر وتخفيض معه للتعامل والحلول الطرق بإعداد الشركة تقوم سوف ، هام خطر لكل ١.٥
 الحاسم الحد إلى الخطر مؤشر يصل عندما مضادة برامج بإعداد الشركة قيام على قاصرة تكون وال تحتوي الطرق وهذه.  تظهر التي الفرص

  تطبيقها وتكلفة منها المتوقعة المنافع تحليل على مبنى الشركة تستخدمها التي الطريقة وهيكل نوع ٢.٥

 : هي بالشركة المطبقة الرئيسية المخاطر إدارة طرق ٣.٥

 الخطر وتسجيل قبول ١.٣.٥

 أخرى أطراف مع الخطر مشاركة ٢.٣.٥

 ) معين مشروع إلغاء مثل(  الخطر إنهاء ٣.٣.٥

 ) جديدة استثمارات إضافة أو التامين(  الخطر تمويل ٤.٣.٥

 المخاطر تنويع ٥.٣.٥

 :  عن عبارة هي المخاطر إدارة طرق باختيار المتعلقة األساسية االعتبارات ٤.٥

 ي.الحال الخطر حجم لقبول الشركة استعداد ١.٤.٥

 .المكتشفة والرقابة المانعة الرقابة بين التوازن ٢.٤.٥

 .الرقابة ومنفعة تكلفة بين التوازن ٣.٤.٥
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 المخاطر إدارة نظام عن والمحافظة الرقابة:  السادسة المادة

 المخاطر إدارة لنظام المستمرة والمراجعة المحافظة تضمن سوف الشركة ١.٦
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 المخاطر إدارة نظام عن المسؤولين األشخاص:  السابعة المادة

 ووحداتهم أقسامهم داخل يواجهونها التي المخاطر تحديد عن مسئولينالو الشركة داخل والوحدات األقسام رؤساء ١.٧

 . للشركة العامة المخاطر إدارة سياسة تطبيق عن مسوؤل التنفيذي الرئيس أو المنتدب العضو ٢.٧

 الرئيس أو المنتدب للعضو مباشرة تابعة تكون سوف والتي ، المخاطر إدارة لجنة تسمى مسئولة لجنة يعين سوف التنفيذي الرئيس أو المنتدب العضو ٣.٧
 :  من تتكون القسم أو اللجنة وهذه ، التنفيذي

 المنتدب العضو نائب ١.٣.٧

 بالشركة والوحدات األقسام رؤساء ٢.٣.٧

 : التالية الموضوعات لمناقشة أشهر ستة كل مرة بانتظام تجتمع سوف اللجنة هذه ٤.٧

 والوحدات اإلدارات رؤساء طريق عن تحديدها تم أخرى مخاطر وأي للشركة واإلستراتيجية والمالية التشغيلية المخاطر ١.٤.٧

 تحديدها تم التي المخاطر وتحليل تقييم ٢.٤.٧

 الخطر خطة ومراجعة تطوير ٣.٤.٧

 حده على خطر لكل المخاطر غدارة طرق تطوير ٤.٤.٧

 المنتدب للعضو مباشرة توجه سوف االجتماعات نتائج ٥.٧

 اكتشافها تم عيوب أي وعن ، المخاطر إدارة لنظام العامة الظروف عن معلومات على يحتوي اإلدارة لمجلس تقرير تقديم عن مسوؤل المنتدب العضو ٦.٧
  .للتحسين تمت التي والخطوات ماظالن في

 لنظام تقييم بعملية يقوم وأن المخاطر إدارة لجنة بمراجعة يقوم إن فيجب ، النظام في هام وقصور بوجود تفيد معلومات اإلدارة مجلس استالم حالة في ٧.٧
 المخاطر إدارة
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 منتظم بشكل لتطويرها المعينة المقاييس يضع وان بالشركة المخاطر إدارة سياسة باعتماد يقوم سوف اإلدارة مجلس ٨.٧

  المراجعة لجنة طريق عن اإلدارة مجلس مسؤولية هي المخاطر إدارة نظام على الرقابة ٩.٧

 منتظم :  أساس على التالية األمور بمراجعة يقوم سوف اإلدارة مجلس ١٠.٧

 الشركة تواجهها التي المخاطر لمختلف النسبي والوزن الخطر طبيعة١.١٠.٧

 للشركة مقبولة والغير المقبولة المخاطر تحديد ٢.١٠.٧

 مقبولة تعتبر المخاطر تلك أدارة أو بالمخاطر المرتبطة الخسائر تحمل على الشركة قدرة ٣.١٠.٧

  تكلفة المحافظة على نظام شامل إلدارة المخاطر والمنافع المرتبطة به  ٤.١٠.٧
 بالشركة المخاطر إدارة نظام وتنظيم هيكل ٥.١٠.٧

 :التالية بالموضوعات متعلقة قرارات واتخاذ بمناقشة اإلدارة مجلس يقوم ، بالشركة المخاطر إدارة لنظام السنوي التقييم استالم بعد ١١.٧

  المتغيرات تلك مع التعامل على الشركة وقدرة وأولويته الخطر طبيعة في تحدث التي تغيراتال ١.١١.٧

  المخاطر بإدارة يتعلق فيما الداخلية بالرقابة اآلخرين واألشخاص الداخلين والمراجعين التنفيذيين األعضاء أنشطة وحجم جودة ٢.١١.٧

 المناسب وبالشكل الوقت في له التابعة واللجان دارةاإل لمجلس التنفيذيين األعضاء من تقديمها يتم المخاطر إدارة حالة عن التقارير هل ٣.١١.٧

 .والمالية التشغيلية نشطةاأل على وأثرها الفترة خالل المخاطر إدارة نظام في الجسمية األخطاء ٤.١١.٧
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 المخاطر بإدارة المتعلقة المعلومات عن اإلفصاح:  الثامنة المادة

 وجود على تحافظ الشركة وأن.  الموظفين جميع على نشرها يتم وسوف الداخلية الشركة ثقافة عوامل أهم من تعتبر بالشركة المخاطر إدارة سياسة إن ١.٨
 والتشغيلية جيةاإلستراتي المخاطر على المناسبة اإلدارة من التأكد بهدف األقسام رؤساء وجميع التنفيذيين واألشخاص اإلدارة مجلس بين اتصال قنوات

  الخارجين الشركة بشؤون للمهتمين التالية المعلومات السنوي تقريرها في تفصح الشركة أن ٢.٨

 المخاطر أدارة وظائف كل عن بالمسؤولية هيكل ١.٢.٨

 الشركة تواجه التي الهامة المخاطر عن تحليل ٢.٢.٨

 المخاطر إدارة وطرق الهامة المخاطر على الرقابة عمليات ٣.٢.٨

 . األسباب هي وما بالشركة المخاطر أدارة لنظام تحدث التي التغيرات ٤.٢.٨
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  التوزيعات سياسة الئحة
 

  المحتويات
 

 عامة مقدمة:  األولى المادة

 التوزيعات عن اإلعالن:  الثانية المادة

 التوزيعات ومقدار مصادر:  الثالثة المادة

 التوزيعات استالم حق لهم الذين المساهمين:  الرابعة المادة

  عنها المعلن التوزيعات سداد: الخامسة المادة
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 عامة مقدمة:  األولى المادة

 بالمملكة الشركات حوكمة الئحة لمتطلبات وفق إعدادها تم ، سعودية مساهمة شركة ، الجوف الزراعية  شركةل لألرباح التوزيعات سياسة الئحة ١.١
 ، الشركات ونظام للشركة األساسي النظام ضوء وفي) أ(  فقرة – السابعة بالمادة ٢٠٠٦.٢١٢.١ رقم القرار بموجب المالية السوق هيئة عن والصادر
 . واإلدراج التسجيل وقواعد

  التوزيعات تلك سداد وتوقيت شكل تحديد وأيضا التوزيعات عن واإلعالن مقدار وتحديد باحتساب المتعلقة الشركة وإجراءات سياسة تحدد الالئحة هذه ٢.١

 السنوية النتائج أساس على التوزيعات وسداد باإلعالن تقوم سوف الشركة ٣.١

 من يمكنها كافي مال برأس االحتفاظ من الشركة نكمت سوف التي السنوية باإلرباح الخاصة الشركة لسياسة طبقاً أرباح بتوزيع تقوم سوف الشركة ٤.١
 المستقبل في النمو

 أخرى إلى سنة من عليها االعتماد ويمكن ثابتة للتوزيعات سياسة تحقيق إلى تسعى الشركة ٥.١
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 التوزيعات عن اإلعالن:  الثانية المادة

 طريق عن اتخاذه يتم سوف ، بسدادها الخاصة واإلجراءات التوزيعات بمقدار الخاص القرار متضمنا للتوزيعات والسداد باإلعالن الخاص القرار ١.٢
  إلدارة مجلس توصيات على بناء للمساهمين العامة الجمعية

 سوف يكون موضوع مستقل في جدول أعمال الجمعية العامة للمساهمين للتوزيعات والسداد باإلعالن الخاص القرار ٢.٢

 التوزيع اعتماد يتم عندما اجتماعه في اإلدارة مجلس بواسطة اتخاذها يتم سوف بسدادها الخاصة واإلجراءات التوزيعات مقدرا بتحديد الخاص القرار ٣.٢
  للمساهمين العامة للجمعية به التوصية ويتم ، العام عن الشركة أرباح لصافي المبدئي

 : اآلتي يوضح سوف التوزيعات سداد عن اإلعالن ٤.٢

 لها التوزيعات عن اإلعالن يتم التي األسهم نوع ١.٤.٢

 سهم لكل التوزيعات مقدار ٢.٤.٢

 للتوزيعات سداد فترة ٣.٤.٢

 التوزيعات شكل٤.٤.٢

 . مفلسة أو متعثرة اصبحت في حالة كونها التوزيعات عن اإلعالن في الحق لها ليس الشركة ٥.٢
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 التوزيعات ومقدار مصادر:  الثالثة المادة

  . ونوعها األسهم عدد أساس على المساهمين على توزيعها يتم وسوف الشركة أرباح صافي من التوزيعات سداد يتم سوف ١.٣
 . اإلدارة مجلس توصيات على بناء تحديدها يتم العادية باألسهم الخاصة التوزيعات مقدار ٢.٣

الزكاة الشريعة  فيها بما والمخصصات األخرى والتكاليف العمومية المصروفات جميع خصم بعد الموحدة الصافية السنوية الشركة أرباح توزيع ٣.٣
 واالحتياطيات األخرى على حملة األسهم العادية كالتالي :والمخصصات 

  .% من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي١٠يتم تجنيب 1.3.3 
  % من رأس مال المدفوع إما نقد أو أسهم مجانية في حالة موافقة الجمعية العامة عليها ٥يوزع من الباقي دفعة أولى للمساهمين تعادل  2.3.3 
مائتي ألف ريال  ٢٠٠.٠٠٠% من الباقي بعد ذلك من األرباح لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وبما ال يزيد عن ١٠تخصص نسبة قدرها  ٣.٣.٣

 لكل عضو 

  تخصص جزء من األرباح الصافية السنوية لتكوين احتياطي عام لمواجهة أية تأثيرات سلبية على الشركة مستقبالً  ٤.٣.٣
عامة بناء على توصية مجلس اإلدارة توزيع جزء من الباقي من األرباح بعد ذلك على المساهمين سواء كان  توزيع نقدي  أو تقرر الجمعية ال ٥.٣.٣

  أسهم مجانية كحصة إضافية من األرباح 
  .السهم العادي من التوزيعات سوف يساوي إجمالي التوزيعات مقسوما على عدد أسهم الشركة العادية نصيب4.4 
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  الرابعة : المساهمين الذين يحق لهم استالم التوزيعات  المادة
  قائمة المساهمين الذين يحق لهم استالم التوزيعات سوف يتم إعدادها بواسطة المسجل الخارجي وفق لتوجيهات الشركة ١.٤
لحضور الجمعية العامة للمساهمين وحين يتم  قائمة المساهمين الذين يحق لهم استالم التوزيعات سوف يتم أعدادها في نفس توقيت دعوة المساهمين ٢.٤

  األخذ في االعتبار اتخاذ قرار التوزيعات
سهم في هذه القائمة سوف تتضمن أسماء المساهمين المسجلة أسماؤهم ، وأيضا أسماء األشخاص الذين يمثلون المساهمين األسميين الذين يمتلكون األ ٣.٤

  نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة
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  عنها المعلن التوزيعات سداد: الخامسة المادة 

  يوما من تاريخ اتخاذ قرار سداد التوزيعات ٣٠تاريخ بدء صرف التوزيعات السنوية سوف يكون خالل فترة ال تزيد عن  ١.٥
في الفقرة (  الشركة سوف تستمر في سداد التوزيعات المعلن عنها لألسهم التي لم يتقدم مالكها في استالم التوزيعات المستحقة خالل فترة المعلن عنها ٢.٥
١.٥ (  
  سوف ال يتم احتساب فوائد على التوزيعات غير المطالب بها  ٣.٥
لن عنها وعلى هذا ، سوف تكون الشركة مسؤولة قانونيا أمام المساهمين في حالة قصورها عن الشركة سوف تكون مسؤولة عن سداد التوزيعات المع ٤.٥

  سداد التوزيعات
وظائفها  اإلعداد والتنسيق وجميع الترتيبات المطلوبة من الشركة والمتعلقة بسداد التوزيعات سوف تكون مسؤولية قسم شؤون المساهمين والتي تتضمن ٥.٥

   العالقة مع المساهمين
 الشركة سوف تبلغ المساهمين عن تاريخ ومكان وإجراءات سداد التوزيعات عن طريق نشر هذه المعلومات بواسطة طرق نشر المتبعة في حالة نشر ٦.٥

  الدعوة الخاصة بالجمعية العامة ، أو بإرسال خطابات للمساهمين وفقا لعنوانهم في سجل المساهمين وكذلك في موقع الشركة اإللكتروني
امل لغرض تنظيم وإتمام عملية سداد التوزيعات يجوز للشركة االستعانة بطرف خارجي يسمى " وكيل تسديدات" وهو عبارة عن أحد البنوك التي تتع ٧.٥

  وزيعاتمعها الشركة ، وعلى أيه حال فإن االستعانة بطرف خارجي ال يعفي الشركة من مسؤوليتها القانونية أمام المساهمين فيما يتعلق بسداد الت
دعوة الخاصة الشركة ملزمة باإلبالغ المساهمين في حالة االستعانة " بوكيل تسديدات " أو بتغيره ، وذلك عن طريق طرق النشر المتبعة في حالة نشر ال ٨.٥

  بالجمعية العامة ، أو بإرسال خطابات للمساهمين وفقا لعنوانهم في سجل المساهمين ، أو عن طريق موقعها اإللكتروني 
ة بمعالجتها وفقا األمور المتعلقة بسداد التوزيعات المعلن عنها والتي لم ينص عليها القانون أو النظام األساسي للشركة أو هذه الالئحة سوف تقوم الشرك ٩.٥

 لمصلحة المساهمين 
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  دليل السلوك األخالقي والعالقة مع أصحاب المصالح
   

 
  المحتويات

 
 عامة مقدمةالجزء االول : 

  قيم الشركة:  الثانيالجزء 
 مبادئ أخالقيات الشركة:  الثالثالجزء 

 المعايير األخالقية لعالقات الشركة مع أصحاب المصالح:  الرابعالجزء 

 التطبيق:  الخامسالجزء 
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 عامة مقدمةالجزء االول :

 حوكمة الئحة لمتطلبات وفق إعدادها تم ، سعودية مساهمة شركة ، الجوف الزراعية  شركةل دليل السلوك األخالقي والعالقة مع أصحاب المصالح  ١.١
 ضوء والمادة الثامنة عشرة ، وفي ) هـ (  فقرة – السابعة بالمادة ٢٠٠٦.٢١٢.١ رقم القرار بموجب المالية السوق هيئة عن والصادر بالمملكة الشركات

 . واإلدراج التسجيل وقواعد ، الشركات نظام

  الهدف من دليل السلوك األخالقي هو : ٢.١
 االلتزام بتحقيق مستوى عالي من السلوك األخالقي  
 تشجيع االلتزام بالسلوك األخالقي ومعاقبة عدم االلتزام بها  
 تنمية ثقافة أخالقية داخل الشركة والتي سوف يتم تطبيقها على أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين والموظفين بالشركة بالمساواة  
د إطاعة عن طريق تطبيق وإتباع هذا الدليل بشكل دوري مع كال من نظام حوكمة الشركة والنظام األساسي للشركة وقوانين الحوكمه الداخلية ليس مجر ٣.١

والتشريعات المطبقة في  الح والمجتمع في الشركة ، فأن هذا الدليل يذهب ابعد من إتباع القوانينصالقوانين ونظرا ألهمية تدعيم ثقة المستثمرين وأصحاب الم
  المملكة عن طريق إعداده في ضوء أفضل المبادئ والممارسات العالمية .

على التأكيد أن مجلس إدارة الشركة والمديرين التنفيذيين والموظفين بالشركة تفهموا دليل السلوك األخالقي ويتعهدون بصفة مشتركة ويعاهدون أنفسهم  ٤.١
  الدليل سوف يتم احترامها وتنفيذهاعلى أن الشروط التي يتضمنها 
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  قيم الشركة:   الثانيالجزء 
  في جميع عالقات الخارجية والداخلية ، فأن الشركة تؤكد التزامها باآلتي :

 تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية  
 الريادة  
 حماية حقوق المساهمين  
 حماية البيئة  
 إرضاء العمالء  
  إدارة الشركة بإخالص وأمانة 
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  مبادئ أخالقيات الشركة:  الثالثالجزء 
  في أدائها لعملها ، فأن الشركة تلتزم بالسلوك األخالقي في جميع أنشطتها  ١.٢
  أن المعايير األخالقية تقوم على المبادئ التالية ٢.٢
 اإلخالص  
 األمانة  
 العدالة  
  الشفافية  
  األطراف التي تتعامل معهمفي المقابل ، تتوقع الشركة نفس المعاملة من جميع  ٣.٢
  أن المعايير األخالقية للشركة تتركز على المساهمين ، الموظفين ، العمالء، أصحاب المصالح ، الحكومة ، والمجتمع بصفة عامة. ٤.٢
  أن تلك المعايير األخالقية تقوم على :  ٥.٢
 احترام اللوائح والقوانين والتشريعات بالمملكة  
 احترام حقوق اإلنسان  
  عطاء أو استالم هدايا الشركة يتم إداراتها بأمانة وعدالة والبعد عن الرشوة والفساد ، واألعمال المشابهة الغير مقبولة في ممارسة عملها وعدم إأن

  عادات بيئة األعمال والتي تكون فيها تلك الهدايا غير ذات قيمة إال في حدود
 خلق مزايا متبادلة في جميع عالقات الشركة  
 عيم الثقة بين الشركة والمجتمعإنشاء وتد  
  احترام البيئة التي تعمل بها الشركة 
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  المعايير األخالقية لعالقات الشركة مع أصحاب المصالح:  الرابعالجزء 
  عالقة الشركة بالموظفين  ١.٣

وثقة وببناء عالقة طويلة األجل معهم وفقا  أن الشركة تعتبر موظفيها هم أساس النجاح ، ولذلك تلتزم الشركة بمعاملة جميع الموظفين باحترام ١.١.٣
  وم باستخدام صغار السن في العمل.لقانون العمل بالمملكة ، واحترام حقوق اإلنسان ، وأن الشركة ال تق

  أن الشركة ملتزمة بتوفير ظروف عمل صحية وآمنة للموظفين  ٢.١.٣
ين واإلداريين بالشركة ، فأن الشركة ملزمة بمنع حدوث هذا التعارض ، فيما يخص تعارض المصالح التي قد تؤثر على موضوعية الموظف ٣.١.٣

مليات وفي حالة عدم إمكانية منع حدوث هذا التعارض من قبل الموظفين واإلداريين فيجب عليهم إخبار المشرفين عليهم وأن يتم استبعادهم من الع
  المتعلقة باتخاذ القرارات

بمساواة فيما يتعلق بتعيينهم وترقيتهم وأن سياسة المكافآت الخاصة بهم تقوم على الموضوعية وعدم  أن الشركة تعامل جميع الموظفين ٤.١.٣
  المحاباة وأن سياسة اإلفصاح عنها تم وضعها .

  أن الموظفين يتم تقيمهم ومكافآتهم بناء على مقاييس موضوعية ألدائهم ٥.١.٣
  ة لجميع الموظفين من أجل تنمية المهارات الخاصة بهم أن الشركة تقوم بتنظيم برامج تدريبية وهي متاح ٦.١.٣
أن الشركة تمنع استخدام واإلفصاح عن المعلومات الداخلية بواسطة الموظفين والمديرين ، وأن الشركة قامت  بوضع اإلجراءات الالزمة  ٧.١.٣

وظفين ، فأن الشركة لديها نظام لالتصال بالموظفين عن طريق والفعالة بخصوص تداول المعلومات الداخلية .وفيما يخص الشفافية في التعامل مع الم
  عقد اللقاءات معهم واستشارتهم فيما يتعلق باألمور الخاصة بظروف عملهم والموضوعات األخرى التي تهمهم 

  عالقة الشركة بالعمالء ٢.٣
ة وعلى درجة عالية من الجودة وبسعر مناسب وتوفير أن إرضاء العمالء يعتبر من أهم أولويات الشركة ، وتقديم منتجات وخدمات آمن ١.٢.٣

  خدمات ما بعد البيع هي التي تحدد عالقة الشركة بالعمالء ، وأن الشركة دائما تسعى لتحقيق وعودها للعمالء
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  عالقة الشركة بشركائها في العمل  ٣.٣
الموردين ، المقاولين ، الشركاء، الخ ..) والمبنية على االحترام والثقة تؤمن الشركة بان عالقتها على المدى الطويل مع شركائها في العمل (  ١.٣.٣

  والعدالة هي أساس تحقيق النجاح لها ، وأن الشركة سوف تشجع شركائها في العمل على مشاركتها في تطبيق المعايير األخالقية .
ملكة ، وأن الشركة ملتزمة فقط بالتعامل مع الموردين والعمالء وباقي قوانين المتعلقة بغسيل األموال بالمالأن الشركة ملتزمة بتطبيق جميع  ٢.٣.٣

  األطراف التي تتعامل معهم ، الذين يطبقون تلك القوانين ويكون رأسمالهم من مصادر شرعية
  عالقة الشركة بالدولة  ٤.٣

  الشركة سوف تقوم بدفع الزكاة المستحقة عليها بالكامل وفي الوقت المحدد لسدادها ١.٤.٣
 وأن الشركة ملتزمة بتطبيق جميع التشريعات واللوائح والقوانين المتعلقة بعملها وأيضا المواثيق واللوائح االختيارية مثل الئحة حوكمة ٢.٤.٣
  الشركة
  أن الشركة لديها الصيغة القانونية والتراخيص المناسبة ألداء عملها ٣.٤.٣

  عالقة الشركة بالمجتمع ٥.٣
  نفسها جزء من المجتمع الذي تعمل به وتلتزم بأن تكون عالقتها بالمجتمع مبنية على االحترام والثقة واألمانة والعدالة إن الشركة تعتبر ١.٥.٣
  الشركة تسعى إلى خلق فرص عمل إلفراد المجتمع ٢.٥.٣
نشطتها إلى الحد األدنى عن طرق تخفيض أن حماية البيئة يعتبر من أولويات الشركة حيث تسعى إلى تخفيض تأثيرها على البيئة الناتج من أ ٣.٥.٣

  النفايات واإلنبعاثات واألدخنة واالستخدام األمثل للطاقة
  أن جميع العمليات التشغيلية واألنشطة يتم انجازها وفقا لمعايير عالية من العناية متفقة مع المعايير الدولية ٤.٥.٣
  ة من األنشطة الخيرية والتعليمية واألنشطة المشابهةالشركة ملتزمة بمساعدة مجتمعها عن طريق تدعيم مجموع ٥.٥.٣
 أن الشركة تسعى لبناء عالقات جيدة مع المنظمات غير الحكومية من أجل بناء مجتمع أفضل والمحافظة على نظافة وأمان المجتمع ككل  ٦.٥.٣
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  الفـهرس
  

  رقم الصفحة  البند  م
  ٢  نظام حوكمة الشركة  ١
  ١٩  الرئيسية الشركة وأهداف وإستراتيجيات خطط  ٢
  ٢٩  الئحة اجلمعية العامة للمسامهني  ٣
  ٤٥  جملس اإلدارةعمل الئحة   ٤
  ٧٤  الئحة سياسة املكافآت   ٥
  ٨٢  جلنة املراجعةعمل الئحة   ٦
  ٩١  جلنة الترشيحات واملكافآتعمل الئحة   ٧
  ٩٨  اللجنة التنفيذيةعمل الئحة   ٨
  ١٠٤  العضويه يف جملس اإلدارهوإجراءات سياسات ومعايري   ٩

  ١١٣  الئحة سياسة اإلفصاح والشفافية  ١٠
  ١٢٤  الئحة نظام الرقابة الداخلية  ١١
  ١٣٤  الئحة سياسة إدارة املخاطر  ١٢
  ١٤٤  وزيعات األرباحالئحة سياسة ت  ١٣
  ١٥٠  دليل السلوك األخالقي والعالقة مع أصحاب املصاحل  ١٤
  ١٥٨  الئحة سياسة تعارض املصاحل  ١٥
  ١٦٤  الئحة  سياسات تنظيم العالقة مع أصحاب املصاحل  ١٦
  ١٧٤ التنفيذية واإلدارة وجلانه وأعضائه اإلدارة جملس أداء لتقييم السنوية اآلليات  ١٧
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  : احملتويات
  : : مقدمة عامة الباب االول

 . حكام متهيديةأ )١
 اهلدف من النظام )٢
 تعريفاتال )٣

  : : اإللتزام حبوكمة الشركة الباب الثاين
  : لس اإلدارة والعضو املنتدبجموكمة حلاجليده  : املمارسات الباب الثالث

  : : حقوق املسامهني الباب الرابع
  . العامة للمسامهنياجلمعية  )١
 .العالقة تعامالت األطراف ذات  )٢
  . سياسة توزيعات األرباح )٣

  : : االفصاح والشفافية للمعلومات الباب اخلامس
  . سياسات وممارسات اإلفصاح )١
 . إعداد القوائم املالية )٢
 . الرقابة وجلنة املراجعة )٣
 . املراجعة اخلارجية )٤
    . هيكل امللكية )٥
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  ة :عام : مقدمة الباب االول
 يه : متهيدأحكام  )١

تطلبات الئحة حوكمة مل اًوفق مت إعداده ) ويشار إليها فيما بعد "الشركة" (الزراعية للتنمية اجلوف شركة ) ل " ظام احلوكمةن فيما بعد " إليهويشار الشركة ( نظام حوكمة 
م بناء علي ١٣/٠٢/٢٠١٧هـ املوافق ١٤٣٨/ ١٦/٠٥وتاريخ  ٢٠١٧-١٦-٨القرار رقم هيئة السوق املالية مبوجب جملس الشركات باململكة العربية السعودية والصادرة عن 

  ، وقواعد التسجيل واإلدراج، ووفقا للنظام األساسي للشركة.هـ ٢٨/٠١/١٤٣٧وتاريخ  ٣نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م/
  :  اهلدف من النظام )٢

لتزام الشركة حبوكمة الشركات عن طريق تنمية إ، والتأكيد على  ، وجعل احلوكمة ا على درجة عاليه من الشفافية بالشركةاهلدف من نظام احلوكمة هو حتسني وتنظيم احلوكمة 
  : اآليتوتطوير 
  ها.في ةمكانية املسائلإقيمة الشركة و داء إداري قائم على زيادةأ 
   زيادة حقوق املسامهني بالطرق املناسبهإىل ، والسعي الشركة واملسامهني مبا فيهم صغار املستثمرين جل حتقيق مصاحلأشخاص التنفيذيني من إشرايف فعال بالتعاون مع األدور   
  ن املوظفني املسئولني عن احلوكمة بالشركة تفهموا هذا النظام وان وأ دارة املخاطرإ، ووجود نظام فعال للرقابة الداخلية و عن املعلوماتفصاح والشفافية املالئمة اإل

  . لتزام الشركة بتطبيق مجيع املواد والنصوص املوجوده بهإنفسهم بالتأكيد على أ، وعلى هذا فأم يعاهدون  تهم عنها تعترب مسؤولية مشتركةمسؤولي
    :  تعريفاتال )٣

 : ذلك خالف السياق يقتض مامل أمامها املوضحة املعاين عل اآلتية والعبارات الكلمات تدل
  هـ .٢٨/٠١/١٤٣٧) وتاريخ  ٣( م /  رقم امللكي باملرسوم الصادر الشركات نظام  الشركات : نظام
  هـ .٠٢/٠٦/١٤٢٤) وتاريخ  ٣٠( م /  رقم امللكي باملرسوم الصادر املالية السوق نظام املالية :  السوق نظام

 . املالية السوق هيئة سجمل عن الصادرة واإلدراج التسجيل قواعد واإلدراج :  التسجيل قواعد
 . املالية السوق هيئة اهليئة :
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  .  السعودية املالية السوق السوق :
 . السوق يف املدرجة املسامهة شركة : الشركة

 . الشركة إدارة سجمل : اإلدارة سجمل
 وذلك ، املصاحل وأصحاب املسامهنيو التيفيذيني واملديرين اإلدارة سجمل بني املختلفة العالقات لتيظيم آليات عل تشتمل وتوجيهها الشركة لقيادة قواعد الشركات : حوكمة
 افسيةنوالت العدالة وحتقيق املصاحل وأصحاب املسامهني حقوق محاية بغرض عليها واملصداقية الشفافية طابع وإضفاء القرارات ختاذإ عملية لتسهيل خاصة وإجراءات قواعد بوضع

 . األعمال وبيئة السوق يف والشفافية
  . األساس الشركة ونظام الشركات نظام أحكام مبوجب الشركة مسامهي من تشكَّل مجعية املسامهني : مجعية

 عضو جملس اإلدارة الذي يكون متفرغاً يف اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك يف األعمال اليومية هلا .العضو التنفيذي :
  . يشارك يف األعمال اليومية هلاوال ،  دارة الشركةدارة الذي ال يكون متفرغا إلهو عضو جملس اإل:  العضو غري التنفيذي

 العشرين املادة يف عليها صوصنامل ستقاللاإل عوارض من أي هعلي طبقنت وال ،ه وقرارات مركزه يف التام باالستقالل يتمتع تيفيذي غري إدارة سجمل عضوهو  : املستقل العضو
  .الئحة احلوكمة  من

 القرارات إختاذ عل اإلدارة جملس يعني مبا وحياد ، مبوضوعية القرارات آرائه والتصويت على وإبداءه مهام ممارسة عل قادراً املستقل اإلدارةلس جم عضو يكون أن جيب( أ )  
  الشركة . مصاحل حتقيق يف اليت تسهم السليمة
  فيه . تؤثر أن ميكن أو تؤثر فظرو أو عالقات عدم وجود من والتأكد العضو إستقالل حتقق ملدى سنوياً تقييماً جيري أن جملس اإلدارة يعل( ب ) 

  -يلي :  ما ال احلصر  املثال سبيل عل املستقل اإلدارة جملس عضو يف توافره الالزم اإلستقالل مع ( ج ) يتناىف
 النسبة . هذه ميلك من مع قرابة صلة له أو جمموعتها من أخرى أسهم شركة من أو الشركة أسهم من أكثر أو املائة يف مخسة نسبتل ملا مالكاً يكون أن )١
 . جمموعتها من أخرى شركة أسهم من أو الشركة أسهم من أكثر أو املائة يف مخسة هنسبت ما ميلك عتباريةإ صفة ذي لشخص ممثالً يكون أن )٢
 . جمموعتها من أخرى شركة يف أو الشركة يف اإلدارة سجمل أعضاء من أي مع قرابة صلة هل تكون أن )٣
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 . جمموعتها من أخرى شركة يف أو الشركة يف التيفيذيني بارك من أي مع قرابة صلةهل تكون أن )٤
 . إدارا سجمل لعضوية املرشح الشركة جمموعة من أخرى شركة يف إدارةس جمل عضو يكون أن )٥
 املوردين، وكبار ساباتاحل كمراجعي جمموعتها، من أخرى شركة أو معها متعامل طرف أي أو الشركة لدى املاضيني العامني خالل موظفاً يعمل كان أو يعمل أن )٦

 . املاضيني العامني خالل األطراف تلك من أي لدى سيطرة حلصص مالكاً يكون أن أو
 . الشركة حلساب تتم اليت والعقود األعمال يف مباشرة غري أو مباشرة مصلحةه ل تكون أن )٧
 السابق العام يفه مكافأت من % ٥٠ عن أو ريال ٢٠٠,٠٠٠عن تزيد هانجل من أي أو اإلدارة سجمل عضوية مكافأة يعل عالوة الشركة من مالية مبالغ يتقاض أن )٨

 .  أقل أيهماه جلان من أي أو اإلدارة سجمل عضوية مقابل عليها حتصل اليت
 . الشركةه تزاول الذي شاطنال فروع أحد يف يتجر أن أو ، الشركة افسةنم ه شأن من عمل يف يشترك أن )٩

 . الشركة إدارة سجمل عضوية يف فصلةنم أو متصلة واتنس تسع يعل يزيد ما يأمض قد يكون أن )١٠
 األعمال ، ةنس كل جيدد العادية العامة اجلمعية من مسبق ترخيصى عل احلصول هلا جيب اليت اإلدارة سجمل عضو ستقالليةإل افيةنال املصلحة قبيل من تعد ال )١١

 املتعاقدين عموم مع الشركة تتبعها اليت والشروط األوضاع سفنب والعقود األعمال هذه متت إذا يةالشخص هحتياجاتإ لتلبية اإلدارة سجمل عضو مع تتم اليت والعقود
  . ذلك خالف الترشيحات ةنجل تر مل ما املعتاد، الشركة نشاط ضمن وكانت واملتعاملني

  وإقتراح القرارات اإلستراتيجية وتنفيذها كالرئيس التنفيذي ونوابة واملدير املايل  األشخاص املنوط م إدارة عمليات الشركة اليومية اإلدارة التنفيذية أو كبار اللتنفيذيني :
  : و صلة القرابة أقارب األ

 . واجلدات وإن علوا –واألجداد  –واألمهات  –األباء  -
 األوالد ، وأوالدهم وأن نزلوا . -
 اإلخوه واألخوات األشقاء ، أو الب ، أو الم . -
 األزواج والزوجات . -

  أي شخص طبيعي ، أو إعتباري تقر له أنظمة اململكة ذه الصفة . شخص :
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  :  األطراف ذو العالقة 
 كبار املسامهني يف الشركة . )١
 . وأقارم التابعة شركاا من أي أو الشركة إدارةأعضاء جملس  )٢
 . وأقارم التابعة شركاا من أي أو الشركة يف التيفيذيني كبار )٣
 . الشركة يف املسامهني كبار لدى التيفيذيني وكبار اإلدارةأعضاء جملس  )٤
 . أقارم أو التيفيذيني كبار أحد أو اإلدارة سجمل لعضو اململوكة الشركات غري من شآتنامل )٥
 . فيها شريكاً أقارم أو التيفيذيني كبار أو اإلدارة سجمل أعضاء من أي يكون اليت الشركات )٦
 . فيها التيفيذيني كبار من أو إدارا جملس يف عضواً أقارم أو التيفيذيني كبار أو رةاإلدا سجمل أعضاء من أي يكون اليت الشركات )٧
 . التعريف هذا من د الفقرة يف ورد ما مراعاة مع ، أكثر أو % ٥  نسبة ما أوأقارم التيفيذيني كبار أو اإلدارة سجمل أعضاء من أي فيها ميلك اليت املسامهة شركات )٨
 .ة التوجي أو صحنال بإسداء ولو قراراا يف تأثري أقارم أو التيفيذيني كبار أو اإلدارة سجمل أعضاء من يأل يكون اليت الشركات )٩
 .تيفيذييها وكبار إدارا سجمل وأعضاء الشركة قرارات يف تأثري هوتوجيهات هصائحنل يكون شخص أي )١٠
 . للشركة التابعة أو القابضة الشركات )١١
  .واتمع  واملوردين ،، والعمالء  والدائيني ، كالعاملني ، الشرك ة، مع لحةمص له من كل: املصاحل  أصحاب

. فيها التصويت حقوق أو الشركة أسهم من أكثر أو  % ٥ نسبته ما ميلك من كل: املسامهني  كبار  
 أو      واحد ملرشح ا التصويت له حيق حبيث ميلكها؛ اليت سهماأل بعدد تصويتية قدرة مساهم كل حنمي اإلدارة سجمل أعضاء ختيارإل تصويت أسلوب:  التراكمي التصويت
. األصوات هلذه تكرار دون املرشحني من خيتارهم من بني تقسيمها  

: خالل من ، تابع أو قريب مع جمتمعاً أو فرداًنم ، مباشر غري أو مباشر بشكل آخر، شخص قرارات أو أفعال يف التأثري يعل القدرة :السيطرة  حصة  
  .  شركة يف التصويت حقوق من أكثر أو%  ٣٠ نسبة تالكإم أ )  ( 

  . اإلداري اجلهاز أعضاء من أكثر أو%  ٣٠ تعيني حق ( ب )
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  . هلا اإلداري اجلهاز الشركة إدارةس جمل ويعد للشخص ستراتيجيةاإل القرارات يتخذون الذين األفراد جمموعة : اإلداري اجلهاز
 باستثياء أخرى، عييية مزايا وأي األجل، طويلة أو قصرية التحفيزية واخلطط ، باألداء املرتبطة ويةنالس أو الدورية واملكافآت حكمها، يف وما واألرباح توالبدال املبالغ : املكافآت

  ه .عمل تأدية لغرض اإلدارة سجمل عضو عن الشركة تتحملها اليت املعقولة الفعلية واملصاريف فقاتنال
 . ال أم عمل يوم أكان سواء ، تقوميي يوم : يوم
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  : لتزام حبوكمة الشركة: اإل الثاين الباب
  

 : مايلي إىل خاصة بصفة ودف ، الشركة حلوكمة فعال قانوين إطار وضع إىل الالئحة هذه دف:  حوكمة الشركة أهداف الئحة
 . حقوقهم ممارسة وتيسري الشركة يف املسامهني دور تفعيل  -
 ومسؤولياما . التيفيذية واإلدارة اإلدارة جملس تصاصاتإخ بيان  -
 الشركة . يف القرار إختاذ آليات لتعزيز كفاءا وتطوير واللجان اإلدارة جملس دور تفعيل  -
 اإلفصاح فيها . وتعزيز األعمال وبيئة وتعامالا املالية السوق يف والعدالة والرتاهة الشفافية حتقيق  -
 املصاحل . تعارض حاالت مع للتعامل ومتوازنة فعالة أدوات توفري  -
 الشركة . يف للعاملني واملساءلة الرقابة آليات تعزيز  -
 حقوقهم . ومراعاة املصاحل أصحاب مع للتعامل العام اإلطار وضع  -
 لذلك . الالزمة األدوات وتوفري الشركات على اإلشراف كفاءة زيادة   -
 . طبيعتها يالئم مبا وتطويره تبييل عل ثهاوح املهين السلوك مبفهوم الشركات توعية  -

 

 لس إ، وتقدمي  مجيع املسامهني منيتيح نظام احلوكمة مسائلة الشركة  : املسائله ة ستراتيجية الشركة ومراقبة االدارإدارة الشركة يف كيفية وضع إرشادات. 
 لتها املتساويه هلم مبن فيهم صغار املسامهنيمعام ىن الشركة تتعهد حبماية مجيع مصاحل املسامهني وتؤكد علإ : العدالة . 
 وهيكل امللك  ، وبأداء الشركة فصاح عن مجيع املعلومات اهلامه املتعلقه باملركز املايلقيت املناسب وبالدقه يف عملية اإلتزامها بالتوإلن الشركة تؤكد على إ:  الشفافية ،

 . ليها بسهولةإطراف املهتمه بالشركة الوصول ن جلميع األإتصال معينه ميك، وذلك من خالل قنوات  وحبوكمة الشركة
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 وتؤكد  يضا تشجع على التعاون املشترك بينها وبني تلك االطرافأ، و طراف املهتمه بالشركة واليت تتضمنها اللوائح والقواننيإن الشركة تدرك حقوق مجيع األ : املسؤولية
 هذا النظام ويف خالقي واليت يتم حتديدها يفعايري املتعلقه بالسلوك األلتزامهم باملإىل إضافه لوائح والقوانني املطبقه باإلع الجلمي اًمجيع املوظفني يؤدون عملهم وفق علي أن

 . صحاب املصاحلأخالقي والعالقه مع دليل السلوك األ
 لتزام بسياسات وممارسات حوكمة الشركةاإل :  

  . ة الشركةملتزام واملراجعة الدورية لسياسات وممارسات حوكشركة هم املسؤلون عن التأكد من اإلنتدب للداره وجلنة املراجعة والعضو املإن جملس اإل
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  :دارة والعضو املنتدبجملس اإلحلوكمة : املمارسات اجليده  الباب الثالث
إرشاداته شرافه وإداء الشركة من خالل أداره يؤثر يف أن جملس اإلو،  ساس وجود نظام جيد حلوكمة الشركةأداره يقظ ومتخصص ومستقل هو إن وجود جملس أالشركة ترى 

عاون املشترك الفعال بني مجيع ن التأو،  ليات احلوكمةمهاما يف ع اًن املديرين التنفيذيني بالشركة يلعبون دورأداره التنفيذيه وذلك يف ضوء مصلحة ومنفعة املسامهني وورقابته لإل
  . هم عناصر جناح نظام احلوكمةأهو  اتطراف والفصل الواضح للسلطاأل
  : احلوكمة لس االدارة) ١

 السلطات : 
نظام الشركات وقواعد التسجيل واإلدراج داره ووفقا للمتطلبات التشريعيه يف إن جوهر سلطات جملس اإلدارة مت حتديدها يف النظام األساسي للشركة والئحة جملس اإل

  هيئة سوق املال. إدارة لصادرة عن جملسسترشادية اوالئحة حوكمة الشركات اإل
 عدد األعضاء : 

ن أ، و دارةذا العدد مت حتديده يف النظام األساسي للشركة والئحة جملس اإلن هأ، و عضاءأ تسعةعضاء وهم ره يتكون من العدد املناسب من األدان عدد أعضاء جملس اإلإ
  . عضاءفاءات واملهارات املختلفه يف األوافر الكضرورة ت وخذها يف احلسبان هأعتبارات اليت مت اإل مهأمن 

 اء خدمة األنتخاب وإعضاءإ : 
اء خدمة الس قبل اية إاحلق يف  ة، ومتتلك اجلمعية العام عادة التعيني هلمإعضاء ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات وجيوز تقوم اجلمعية العامة للمسامهني بإنتخاب األ -

 . و لعضو معنيأعضاء اذ هذا القرار جلميع األخنإة وجيوز للجمعية العام مدته
يه دارة والكفاءات واملهارات املوجوده به مناسبه لواجباته بفعالأن تكوين جملس اإلو،  سهمأصحاب األدارة مت يف ضوء التمثيل املناسب جلميع أن تكوين جملس اإل  -

 سامهيها.جل للشركة وملتحسني قدرة الس على حتقيق األهداف طويلة األو
أن عدد األعضاء عضاء غري التنفيذيني وأن يكون رئيس الس من األداره والرئيس التنفيذي ولذلك فان الشركة تؤيد وز اجلمع بني منصب رئيس جملس اإلجيال  -

كثر من أن يكون أزن يف املصاحل بني اجلميع الجيوز التوا قختاذ القرار ولتحقيإعدم التحيز يف  ىد عليعضاء وللتأكالتنفيذيني مبجلس اإلدارة ال يتعدون نسبة ربع األ
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مع الشركة  ةعضاء اليت التربطهم عالقات هامأم األعضاء على دد هؤالء األن الشركة حتأو) للشركة  ز التنفيذيمن اجلها( عضاء جملس االداره تنفيذينيأعضوين من 
 )١/٢/٣ الفقرة (خبالف عضويتهم يف الس ووفق تعريف الئحة حوكمة الشركة هلم يف

 داره التالية:الشركة قامت بانشاء جلان جملس اإل:  جلان جملس االدارة-  
 . جلنة املراجعة  -
 . جلنة الترشيحات واملكافآت  -
 . اللجنة التنفيذية  -

إجتماع لكل جلنة يتم رفع حمضر ، وبعد كل  عضائهاخلاصة ا واحلقوق واملسؤوليات ألكل جلنة لديها الئحة خاصة ا تقوم بتحديد عضويتها وسلطاا واجراءات العمل او
  . جتماع لس االدارةاإل

 جراءات العملإ :  
ووفق هذا اجلدول وجيتمع جملس  فعاليةجتماع بعد تشكيل الس ويساعد هذا اجلدول على قيام الس يتأدية واجباته بإول أدارة وفق جدول ثابت مت وضعه يف جيتمع جملس اإل

عضاء أن مجيع أدارة وحتديدها يف الئحة جملس اإلدارة مت أن اإلجراءات التفصيلية املتعلقة باإلعداد إلجتماعات جملس اإلمرات بالسنه حسب ما يتطلبه مصلحة العمل ودارة عدة اإل
أيضا مؤشرات الرئيسية جتماع السابق ومال وحمضر اإلأعوهذه املعلومات تتضمن جدول  جتماعإالس يستلمون معلومات كاملة عن املوضوعات اليت سوف يتم مناقشتها يف كل 

ارة حيتفظ باحملاضر التفصيلية دوأن جملس اإل ختاذ القراراتإدارة الشركة مع توصيات واضحة إلعدادها عن طريق إداء الشركة واليت تتضمن املعلومات املالية املناسبة واليت مت أل
  . دارة وسكرتري السواملوقعه من رئيس جملس اإل ساس فرديأالتصويت على قرارات الس وذلك على جتماعات واليت تعكس مناقشات الس ونتيجة لإل

 التدريب وامكانية استشارة املتخصصني  
عضاء األيضا توفر جلميع أن الشركة أ، و خرى اليت تساعد يف القيام بواجبامدد عن طبيعة نشاط الشركة وبعض االمور اهلامة االعضاء اجلالشركة بتوفري برامج توجيهية لأل تقوم

الشركة يف القانون ن يستعينوا مبستشارين مستقلني من خارج أدارة واللجان التابعه له متاح هلم وأن جملس اإل دارة الشركةمره دف تنمية قدرام الفنية إلبرامج تدريبية مست
  . وذلك عندما تكون هناك حاجة لذلك خرىواحملاسبة واألوجه اال
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 كافآت امل:  
إن هذه جتماعات وومقابل حضور اإل ) من النقود سهم بدالًأن يكون يف صورة أجزء منها جيوز  ( دارة الغري تنفيذيني تشتمل على املكافآت السنويةأعضاء جملس اإلمكافآت 

فصاح عن وتقوم الشركة باإل  عضاءآت بصفه دورية مبراجعة مكافآت األكافدارة عن طريق جلنة الترشيحات واملويقوم جملس اإل ستقالليتهمإحوال التؤثر على املكافآت يف مجيع األ
  . عضاء الس أي نوع من القروض الشخصيةأعطاء أن الشركة ال تقوم بإاملكافآت يف التقرير السنوي و

 الواجبات واملسؤوليات :  
عضاء الس متوقع أن مجيع األمصاحل الشركة ومجيع املسامهني وليس ملصلحة جمموعه معينه منهم و جل حتقيقأخالص وبعناية كاملة من أعضاء جملس اإلدارة بتأدية واجبام بإيقوم 

س سوف عضاء الأن أستخدام املعلومات الداخلية املتاحة هلم ملصلحتهم الشخصية وأن مجيع األعضاء سوف ال يقومون بإجتماعات الس واللجان املتاحة وإمنهم حضور مجيع 
عضاء وسوف ميتنعون عن إذا حدث ذلك سوف يقوم األعضاء باإلفصاح عن ذلك لباقي األىل تعارض للمصاحل مع الشركة وإن تؤدي أحداث اليت ميكن املشاركة يف األ ميتنعون عن

  . ن الشركة قامت بتحديد تلك الواجبات واملسؤوليات يف الئحة جملس االدارةوأ التصويت يف الس على القرارات املتعلقه ا
 حوكمة العضو املنتدب :  

ساليب فضل األأ هون العمل من خالل الفريق أ. و ىل القيادة الفعالة من قبل العضو املنتدب للشركة واملديرين املعاونني لهإنشطة الشركة حتتاج أن اإلدارة اليومية ألتتفهم الشركة 
  ملواجهة التحديات اليت تواجهها الشركة.

 السلطات :  
  ستراتيجيتها.إدب واملديرين التنفيذيني املعاونني له باالدارة اليومية للشركة وتطبيق اهدافها ويقوم العضو املنت

 اء اخلدمةإختيار واإل :  
الستعانه م يف جملس االدارة ختيار العضو املنتدب ملدة ثالث سنوات ويقوم العضو املنتدب يف املقابل بتقدمي مقترح عن املديرين التنفيذيني الذين سوف يقوم بايقوم جملس اإلدارة بإ

  . العتمادهم. وان من سلطة جملس االدارة ااء خدمة العضو املنتدب واملديرين التنفيذيني املعاونني له يف أي وقت
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 خطط التعاقب :  
وملساعدته يف القيام بتلك العملية يقوم العضو  الرئيسيني بالشركةداره بإعداد خطه للتعاقب واليت توضح فعاليته يف التعامل مع الفقد املفاجئ للمديرين التنفيذيني وم جملس اإليق

  و املنتدب.املنتدب بتقدمي قائمة لس االدارة تتضمن االشخاص املناسبني الحالهلم حمل املديرين التنفيذيني الرئسني بالشركة متضمنة وظيفة العض
  الواجبات واملسؤوليات :  

ن العضو املنتدب واملديرين التنفيذيني وأ جل حتقيق مصاحل الشركة ومجيع املسامهني وليس ملصلحة جمموعه معينه منهمأخالص وبعناية كاملة من بإ وم العضو املنتدب بتأدية واجباتهيق
داره باإلفصاح عن ذلك لس اإلإذا حدث ذلك سوف يقوم األعضاء  تعارض للمصاحل مع الشركة وإىلن تؤدي أاملساعدين له سوف ميتنعون عن املشاركة يف االحداث اليت ميكن 

  ذا قامت الشركة بوضع سياسة لتعارض املصاحل ا.وهل
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  :  : حقوق املسامهني الباب الرابع
  . واللوائح الداخليةساسي للشركة والقوانني  تنظيمها وحتديدها يف النظام األن مجيع احلقوق متأرباحها، وأدارة الشركة وإاملشاركه يف يف مجيع املسامهني هلم احلق 

  :  اجلمعية العامة للمسامهني )١
  . ختاذ القرارات اإدارة وإعداد وتوضح مجيع االجراءات املتعلقه بإ الشركة لديها الئحة للجمعية العامه للمسامهني

 عداداإل  :   
و وفق النسب اليت تتطلبها اللوائح أ)  مخسة باملائة (% ٥املسامهني متثل ملكيتهم دد من و عأدارة ويف حالة طلب ذلك احملاسب القانوين من جملس اإلتنعقد اجلمعية العامة بدعوة 

ضافة إنعقاد اجلمعية باإلعالن عن تاريخ اإلنعقاد اجلمعية ويتسلم إملشاركة خالل سهم له حق التصويت واإالصناعه وكل مساهم لديه والنظم التشريعيه بعد موافقة وزارة التجارة و
ختاذ القرارات يف املوضوعات اليت تناقش إو وفق املده اليت تنص عليها اللوائح والنظم التشريعيه حبيث يتمكن من أعد حسب النظام كاملة ودقيقة يف املوومعلومات  اعماهلأىل جدول إ

داره األ ىلإعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول األل عمايفتني وتشتمل الدعوه على جدول األلكتروين ويف صحة يف موقع السوق وموقع الشركة اإلباجلمعية ويتم نشر الدعو
ن الشركة لديها طرق عادله أشخاص التنفيذيني بالشركة هم املسؤولني عن تلك العمليات ويتم تنفيذها بواسطة سكرتري جملس االدارة وإن األللشركات بوزارة التجاره و ةالعام

إعداد جدول األعمال يأخذ يف داره عند أعضاء جملس اإلداره وأن جملس اإليضا مقترحات تتضمن ترشيح جدول االعمال واوضوعات اليت حتتوي عليها وفعالة لتقدمي املقترحات وامل
و أع ضافة موضوإسهم الشركة أقل من ) على األ % ٥وجيوز للمسامهني الذين ميلكون نسبة ( أعمال اإلجتماعدراجها على جدول إعتبار املوضوعات اليت يرغب املسامهون يف اإل
  . دارهإعتماده من جملس اإلو تعديله بعد أعمال ال يتم تغيريه ، وأن جدول األ دادهإععمال اجلمعية العامة عند أىل جدول إكثر أ

 العامة للمسامهني ةدارة اجلمعيإ :  
نعقاد اجلمعية يتم إن مكان إعمال ووعات اليت يتضمنها جدول األاملوض ساليب الضرورية لتسهيل مشاركة املسامهني يف اجلمعية العامة ويف التصويت علىإن الشركة تتبع كل األ

حبقوقهم التصويتيه يف  الشركه مبساعدة املسامهني بالقياموان اجراءات التسجيل تعترب مناسبه ويقوم االشخاص التنفيذيني ب حتديده حبيث ميكن لغالبية املسامهني الوصول اليه بسهولة
املسامهني حق الوكالة املكتوب ملسامهني آخرين من غري اعضاء جملس االدارة ومن غري موظفي  وكالءضور الفعلي للجمعية وذلك عن طريق منح حالة عدم متكن املسامهني من احل

  . الشركة
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سئله أعية العامة يف مناقشة وتقدمي داره واملديرين التنفيذيني ورئيس جلنة املراجعه واحملاسب القانوين للجمأعضاء جملس اإلمن  ن الشركة تؤكد على ضرورة حضور كالًإو
ن الشركة لديها أن عملية التصويت تتم بسريه وأجتماع بعدالة وحرفيه وخربه وم رئيس اجلمعية العامة بادارة اإلال ويقومستفسارات متعلقة باملوضوعات اليت حيتويها جدول االعإو

التصرفات الغري عادله وان هذه االليات مت تنظيمها وحتديدها يف النظام االساسي للشركة والئحة اجلمعية العامة  آليات فعاله لعملية التصويت واليت تضمن حقوق ضعار املسامهني من
  تائج التصويت.للمسامهني وان االجراءات املستخدمه لفرز االصوات يف اجلمعيه العامه تتميز بالشفافيه وال تتضمن أي احتماالت من شأا التأثري على ن

 النتائج :  
كتروين لاإلالشركة  موقعيضا يتم نشرها للعامة بوضعها على إنتهاء اإلجتماع ، وأو يف أقرب وقت بعد أجتماع اجلمعية العامة إائج التصويت يتم توزيعها على املسامهني يف اية نت
يام كحد أحد أقصى من نسخة من حمضر اجلمعية خالل عشرة أالتجارة ببتزويد اإلدارة العامة للشركات الرسالة بوزارة وتقوم الشركة نترنت اإلعلى شبكة وعلى موقع تداول و

  نعقادها.إتاريخ 
 املسجل اخلارجي :  

جل مس تعينيالل خ منسهم الشركة ألكية لملا هيكل سجيللية يف نظام تفعاقة والثالعلى  تؤكدشركة السامهني ، وملتابعة سجل املجي مستقل راخسجل مني تعيل متالشركة قا
  .لسمعة الطيبةبا يتميز لمستق خارجي

  

  :العالقة طراف ذات تعامالت األ )٢
  . و املسؤولني بالشركةأعضاء الس أمعلومات عن درجة القرابة مع  ةطراف ذات الصلة متضمناسبة واملتعلقه بالتعامالت مع األفصاح عن املعلومات املنتقوم الشركة باإل

  : سياسة توزيعات االرباح )٣
وأن اإلجراءات املتعلقة بتحديد قيمة التوزيعات لألسهم املمتازة التؤثر على باقي حقوق املسامهني وتتمثل  باع الئحة خاصة بسياسة توزيعات األرباحتقوم الشركة بإعداد وإت

   -يف التايل:أهداف سياسة التوزيعات لألرباح 
 ا هإنشاء آلية واضحة وميكن فهم لتحديد قيمة التوزيعاتا والتنبؤ . 
  الكامله ووفق مواعيد السداد. بقيمتها يتم نهاععلن املتوزيعات لل ياهلاتف ادالسدن أالتأكد من و ن إجراءات سداد التوزيعات تتميز بالسهولة والفعاليةأالتأكد من 
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  : فصاح والشفافية للمعلومات: اإل الباب اخلامس
  . األساسية للحوكمة بالشركة فصاح عن املعلومات تعترب من املبادئافية والدقة والتوقيت املناسب لإلالشف

  : سياسات وممارسات األفصاح )١
دائها وهيكل امللكية أللشركة و تلك املعلومات على الوضع املايل ، وحتتوي مكانية احلصول عليها من قبل املسامهني جماناإفصاح عن مجيع املعلومات اهلامة وتوفر الشركة تقوم باإل

ن الشركة تقوم بنشر تقريرها السنوي الكامل والذي حيتوي على جزء خاص م بإعداد وإعتماد الئحة اإلفصاح والشفافية للمعلومات وأاإلداره قا سن جملوأ وهيكل احلوكمة ا
ممارسات حوكمة الشركة فصاح عن وأن الشركة تقوم بالغ ، خرى مثل النشرات والتقارير الربع سنوية وتقارير احلقائق اهلامةوكمة الشركة وتقوم الشركة أيضا بإعداد تقارير أحب

  وقات املناسبة.امة على موقعها االلكتروين يف االوجدول األحداث اخلاص ا واملعلومات اهل
  : عداد القوائم املاليةإ )٢

السنوي وعلى موقع الشركة االلكتروين  يف التقريرفصاح عنها يف يري احملاسبة باململكة وتقوم باإلن الشركة حتتفظ بالسجالت احملاسبية وتعد القوائم املالية الكاملة وفق معاإ
دارة وتقرير احملاسب القانوين وتقرير جلنة أداء الشركة وان تقرير جملس الغن يقيم ألتلك القوائم املالية  القاريءيضا لكي يتمكن أفصاح عنها ملتعلقة بالقوائم املالية يتم اإلوالتفسريات ا

  . املراجعه تعترب مكمله لتلك املعلومات املالية
     :  الرقابة وجلنة املراجعة )٣

ن اللجنة تتكون ، وأ ، واملراجعة الداخلية واخلارجية دارة املخاطرإ، و عداد التقارير املاليةإشراف على : اإل ساسية هيأتتمثل مهام ومسؤوليات جلنة املراجعة يف ثالث موضوعات 
  جراءات اخلاصة باللجنة قد مت تنظيمها يف الئحة خاصة ا.وأن سلطات ومسؤوليات وإجراءات العمل واإل اسبيةالشئون املالية واحملبعضاء غري تنفيذيني يكون من بينهم خمتص أمن 

  : املراجعة اخلارجية )٤
كحد  ثالث مخسيتم تغيريه كل ن احملاسب القانوين أ، والشركة تؤكد على  دارة الشركة واملسامهنيإ، ويعترب مستقل عن  يقوم احملاسب القانوين مبراجعة القوائم املالية للشركة

ومبا ال يتعارض مع التعاميم والقرارات الصادرة من وزارة  دارة بناء على توصية جلنة املراجعةلمسامهني بعد ترشيحه قبل جملس اإل، ويتم إختياره عن طريق اجلمعية العامة ل أقصى
  . التجارة والصناعة و اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني
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  : لكيةهيكل امل )٥
         % أو أكثر من أسهم الشركة ٥، ومما يناىف اإلستقالليه ملكية العضو  فصاح عنهمالشركة قد مت اإل أسهم% من ٥عن ن املسامهني الذين ميتلكون نسبة تزيد أالشركة تؤكد على 

  كثر من أسهم الشركة أو أى شركة من جمموعاا .أو % أ٥أو ىف أى شركة من جمموعاا أو أن يكون ممثالً لشخص ذى صفه إعتباريه ميلك مانسبته 
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 وأهداف وإستراتيجيات خطط
يسيةالرئ الشركة  
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  توياتـاحمل
  

   البند األول : اإلستراتيجيات العامة للشركة

  خلطط املستقبلية املتوقعةالبند الثاين : وصف القرارات املهمة وا

  التوقعات املستقبلية واملخاطر البند الثالث : 

  املزايا التنافسية البند الرابع : 

  
  
  
  
  
  
  



    الئحة الحوكمة                   
 سعودي مساهمة شركة"  عيةالزرا للتنمية الجوف شركة

  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

21 

 

  البند األول : اإلستراتيجيات العامة للشركة :

   -العامه للشركة يف عدة حماور رئيسيه : اتتتلخص اإلستراتيجي

  احملور األول : تطوير البنيه التحتيه ودعم البيئة الصناعية : 

البدائل ومتشيا مع سياسة الدولة اليت تتضمن تغري اخلطة الزراعية والتحول للمحاصيل الزراعية  ستغالل األمثل  يف ظل حمدوديةستغالل  الفرص املتاحة اإلإل  سعي الشركةت )١
جياد البدائل الـيت  إاحملافظة علي الثروة املائية ومن مث تقليل الرقعة الزراعية دفعت الشركة للتحرك حنو  يت تستهدفمتشيا مع سياسة الدولة الو ذات اإلحتياجات املائية األقل

ومتثل دعم البيئـة الصـناعية    دمةقيمة مضافة وهي البيئة الصناعية حيث أن األهتمام ذه البيئة داخل الشركة ميثل احد احملاور الرئيسية ملواجهة متطلبات املرحلة القا حتقق
 :ـ    بالشركة فيما يلي 

طـن   ٤٠٠علي مستوي الشرق األوسط بطاقة إنتاجية ( عصـر  زيت الزيتون لتغليف التعبئة والو العصر والفرزأحدث خطوط يتضمن   جممع صناعي متكاملأكرب نشاء إ -
 . طن يوميا ) ٣٠يوميا ) هذا إضافة إيل خطوط تعبئة بطاقة إنتاجية قدرها 

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

وتعبئة ( زيتون حبة كاملة أخضر وأسود & شرائح بنوعيها & زيتون حمشي&  جروعي عند شراء خطوط اإلنتاج والتعبئة للزيتون املخلل أن تتضمن اخلطوط خطوط إلنتا -
 املنتج اجلديد معنون بأسم وشعار الشركة حتت شعار مثار زيتون عضوي من إنتاج شركة اجلوف  . خملي  & معجون زيتون ) لتلبيه حاجة السوق وسيتم طرح

 إلنتاج الفحم ومت إضافة نواتج التقليم لسرعة االشتعال .  خط  ملعاجلة ناتج العصر ( اجلفت ) تأمني  )٢
 بزيت الزيتون . Cosmeticsتأمني خطوط إلنتاج وتعبئة  )٣
 وتعبئة ورق الزيتون بعد إجازا من هيئة الغذاء والدواء . تأمني خطوط إنتاج ملعاجلة )٤
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  احملور الثاين : إستراتيجية النمو التسويقي : 

 شرحية من التركيز علي األصناف املقبولة تسويقيا لتغطية أكربجاري لتعزيز موقف الشركة التنافسي يف األسواق وزيادة حصتها السوقية وترسيخ الثقة بني منتجات الشركة واملستهلك 
  .ومن خالل منسوبيها بتحقيق األهداف اإلستراتيجية والبيعية للشركة  وومنهج  اإلدارة وبشكل مستمروتسعي املستهلكني 

لثوب اجلديد للشركة مما أكسبها ل الشعار واهذا وقد مت إتباع سياسة سعرية وإعالمية وتروجيية فعالة واكبت نزول منتجات الشركة اجلديدة  إيل األسواق بعبواا املتميزة اليت حتم
  واملعارض . مسعة جيدة يف األسواق وبالتايل أحتفظت الشركة بعالقات طيبة ومميزة مع كافة عمالؤها وكان هلا دور بارز وحضور متميز يف كافة احملافل

 احملور الثالث : إستراتيجية تنويع مصادر الدخل : 

ات نشاط أقتصادي أو جتاري هو زيادة املبيعات ومن مث تعظيم األرباح ومن أجل حتقيق هذا اهلدف تقوم األدارة العليا ومن خالل مما الشك فيه أن اهلدف األساسي ألي منشأة ذ
  .ق منسوبيها بوضع اخلطط طويلة وقصرية املدي مستصحبة يف ذلك متغريات عوامل البيئة اخلارجية وأثرها علي التقلبات السوقية ويف هذا السيا

ستغالل لتحقيق إفضل أيل الدول العربية مستغلني يف ذلك الفرص التسويقة إستهالكية داخل اململكة ودول اخلليج باألضافة يل كافة القطاعات اإلإيل توصيل منتجاا إة الشركتسعي 
  اهلدف األستراتيجي للشركة الذي يستهدف تعظيم املبيعات ومن مث األرباح . 

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

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

  اإلرتقاء بعمليات الفرز والتدريج والتعبئة والتغليف . )١
   إختيار األصناف بعناية وجودة عالية  خللق ميزة نوعية ملنتجات الشركة متكنها من املنافسة لزيادة حصتها السوقية )٢
 .بالكم والكيف معاً مام اإلهت )٣
 تطوير اخلدمات التسويقية واإلستفادة من التقنيات احلديثة اليت تنعكس علي جودة املنتج . )٤
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 ري مبواد التعبئة مبا يليب رغبات املستهلك ومبا يتوافق مع أمناط وأذواق املستهلكني .يالتغ )٥
  

  احملور الرابع : إستراتيجية التوسع اجلغرايف :

 ق منتجات الشركة كة متمثله يف إدارة التسويق واملبيعات خطط مدروسة لزيادة رقعتها اجلغرافيه التسويقيه بإفتتاج املزيد من منافذ البيع والفروع لتسويوضعت إدارة الشر
 لزيت الزيتون يف مجيع مناطق اململكة وتعمل إدارة الشركة بصفه مستمرة علي حتديث هذه اخلطط مبا يتوافق مع إحتياج السوق . 

  احملور اخلامس : الصحة والسالمه :

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

 ، تقوم شركة اململكة يف اإلنتاجية القدرات املتطورة وأعلى التقنيات أحدث بني اجلوف شركة لدى والتصنيع اإلنتاج مرافق ، جتمع املنطقة يف الرغبات واألذواق
التطوير  ممارسات أدت للمستهلكني ، ولقد املتزايد الطلب يليب مبا اإلنتاجية وتوجيه القدرة الكفاءة زيادة دف قهامراف على املستمرة التحسينات بإدخال اجلوف

 إستدامة. أكثر شركة إىل التحول إىل جهودنا الرامية تعزيز يف املياة وسامهت إستهالك ختفيض إىل هذه املستمرة
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  : ط املستقبلية املتوقعة وصف القرارات املهمة واخلطالبند الثاين : 
ومتشيا مع سياسة الدولة اليت تتضمن تغري اخلطة الزراعية والتحول للمحاصيل الزراعية ذات  ستغالل األمثل يف ظل حمدودية البدائلستغالل الفرص املتاحة اإلالشركة إلإدارة تسعي  

ت العاملية ووضعها ضمن الشركات الزراعية التنافسية ، كما تسعي إدارة الشركة دائماً للرقى مبوظفى اإلحتياجات املائية األقل وذلك للنهوض بالشركة ووضعها يف مصاف الشركا
  الشركة وذلك بإختاذ القرارات واخلطط املستقبلية .
   -ومن أهم اخلطط والقرارات املستقبلية االتى :

 . ستغالل األمثل ملوارد الشركةاإل )١
 اخلربات الوطنية اليت حتتاج إليها للقيام مبهامها ولتحقيق األهداف اإلستراتيجيه اليت إنشئت من أجلها .تسعي إدارة الشركة إلستقطاب الكفاءات و )٢
  . رفع الكفاءة اإلنتاجية لكافة احملاصيل ذات االحتياجات املائية األقل )٣
 يص النفقات .لستمرار العمل علي خفض التكاليف وتقإ )٤
  . ع تطلعامحتقيق عوائد جمزية للمسامهني مبا يتوافق م )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
جياد البدائل اليت حتقق قيمة مضافة وهي البيئة الصناعية حيث أن األهتمام ذه البيئة إية دفعت الشركة للتحرك حنو يل احملافظة علي الثروة املائإمتشيا مع سياسة الدولة اهلادفة  )٨

  -:ا يلي مفيستثمار املستهدف  عداد دراسة اجلدوي ذا اخلصوص ويتمثل اإلإحد احملاور الرئيسية ملواجهة متطلبات املرحلة القادمة بعد أداخل الشركة ميثل 

 شاء جممع صناعي متكامل يتضمن :إن مت  
  وتغليف زيت الزيتون .لعصر وفرز وتعبئة أحدث خطوط  -١
  وتعبئة املخلالت . ختليلخط أحدث  -٢
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 .نتاج الصابون والفحم والصناعات التكميلية خط ملعاجلة ناتج العصر ( اجلفت ) إل -٣

  التوقعات املستقبلية واملخاطر :البند الثالث : 
لتنمية الزراعية من قوة دية أن األسس اإلقتصادية املتاحة يف اململكة العربية السعودية تدعم إجياد فرص إستثمارية متميزة  ونظراً ملا تتمتع به شركة اجلوف لتبني املؤشرات اإلقتصا

عات اإلستراتيجية ذات املستقبل الواعد دف تعظيم العوائد ملسامهي مركزها املايل فإن الشركة تعتزم اإلستفادة من املزايا التنافسية اليت تتمتع ا بغرض توسيع إستثماراا يف القطا
كأي كيان إقتصادي قد تواجه جمموعة الشركة وعلى الرغم من أن الشركة تعمل على منهجية إنتقاء استثماراا وتطبيق سياسة خماطر متوازنة حسب طبيعة كل إستثمار  إال أا و

   -تتلخص يف اآليت :من املخاطر 
  ) املخاطر التشغيلية :( أ 

مـه وكـذلك   القرارات والتوجهات احلكوميه وماهلا من تآثري علي القطاع الزراعي وهذا بدوره أثر سـلباً علـي الشـركه إليقـاف زراعـة بعـض احملاصـيل اهلا        -١
 إرتفاع أسعار احملروقات والطاقه .

ن الدقيق والتأثري السليب هلذا القـرار علـي إيـرادات الشـركة علمـاً بـأن الشـركة        قرار وقف إستالم حصص القمح من قبل املؤسسه العامه لصوامع الغالل ومطاح -٢
 لديها خطط بديله لتفادي سلبيات هذا القرار تتمثل يف تنويع مصادر الدخل واإلجتاه للتصنيع الزراعي .

لـه الزراعيـه مبعـدالت السـعوده املقـرره يف نظـام نطاقـات        قرار رفع رسوم التأشريات ورسوم جتديد اإلقامة للمقيمني وقرار ربط منح تأشريات إسـتقدام العما  -٣
املـه وطاقـات   يلقي بأثره السليب الكبري علي عمليات حصاد الزيتون والفاكهه و البصل والبطاطس واخلضر واحملاصيل اآلخـري بالشـركة الـيت حتتـاج إليـدي ع     

ليات احلصاد  إال أن احلاجـه ال تـزال قائمـه ألعـداد كـبريه مـن العمالـه حيـث أن         بشريه علي الرغم من قيام الشركة من إدخال عمليه امليكنه الزراعيه يف عم
 هناك بعض احملاصيل حتتاج هلذه العماله خاصه الفاكهه واخلضر .

والـيت متتـاز برحبيـه    قرار وقف زراعة األعالف بعد فتره معينه حددا الدوله والتأثري السليب هلذا القرار حيث أن حمصول الربسـيم مـن أهـم احملاصـيل بالشـركه       -٤
هـذا احملصـول   عاليه ، وتعمل الشركة حاليا علي إجياد حماصيل بديله ذات إحتياجات مائيه أقل تنفيذا لقرار الدوله يف هـذا اخلصـوص ولتعـويض خسـاره مثـل      

 املهم ذات الرحبيه العاليه .
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يف جانـب املزايـا واملخصصـات ، وكـذلك     ل مدعومـه باملشـروع سـيما    وفر بيئة عممعدل الدوران العايل للعماله السعوديه يف الوظائف اإلدارية واملهنيه برغم ت -٥
 . صعوبة إحالل الوظائف للعماله الفنيه واملاهره عند شغور هذه الوظائف بسبب ترك العمل لطول مدة اخلدمه للعماله الوافده بكوادر سعوديه

املزروعات من درجات احلراره ودرجات الـربوده وامليـاة خصوصـا مزروعـات الفاكهـه واخلضـار       التغيري املناخي املستمر وتأثريه السليب املباشر علي إحتياجات  -٦
 والزيتون حيث تتأثر إنتاجياته وجودته بتأثر املناخ وتغرياته .

ر الطاقـه علـي احملروقـات    إرتفاع أسعار احملروقات والطاقة وما له من تآثري كبري علي إرتفاع تكلفة احملاصيل حيث أن الشـركة تعتمـد إعتمـاد كلـي يف مصـاد      -٧
 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 يف املعامالت علي أسس جتارية، كما يتم تصنيف األدوات املالية للشركة وفقاً لطريقة التكلفة التارخيية هي اليت ميكن فيها مبادلة أصل أو تسوية إلتزام بني أطراف مطلعة وراغب

  لدفترية. شركة ال ختتلف جوهرياً عن قيمها اوميكن أن تنشأ فروقات بني القيم الدفترية وتقديرات القيم العادلة تعتقد اإلدارة أن القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية لل
  خماطر العمالت :

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

  خماطر االئتمان :
مما يؤدي إيل تكبد الطرف األخر خلسارة مالية ولقد مت إيداع النقد لدي البنوك الوطنية  و املتعددة اجلنسيات مع تصنيفات  ههي خماطر عدم قدرة أحد األطراف علي الوفاء بإلتزامات

  املدينة باملبلغ األصلي بعد خصم خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها. إئتمانية جيدة تظهر خماطر االئتمان علي الذمم
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  خماطر السيولة :
ة عن عدم القدرة علي بيع املوجودات املالية هي خماطر تعرض الشركة لصعوبات يف احلصول علي األموال الالزمة ملقابلة اإللتزامات املرتبطة باألدوات املالية وقد تنجم خماطر السيول

  تزامات مستقبلية.بقيمة مقاربة لقيمتها العادلة ، وإن إدارة الشركة تراقب متطلبات السيولة علي أساس منظم وتضمن توفر األموال الكافية ملواجهة أية إلبسرعة و
  خماطر أسعار الفائدة :

تيجة للتذبذب بسبب التغريات يف أسعار الفائدة يف السوق ، إن املوجودات واملطلوبات خماطر أسعار الفائدة هي خماطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية ن
يل هامش ائتماين علي أساس أسعار الفائدة املالية يف الشركة بتاريخ امليزانية ،ماعدا القروض، ليست عرضة ملخاطر أسعار الفائدة، بعض القروض حتمل معدل فائدة عائمة باإلضافة إ

  عتمدت الشركة إستراتيجية التحوط  للسيطرة علي التعرض لتقلبات أسعار الفائدة . إسوق ،وقد السائدة يف ال
 طر . وقد تغلبت الشركه علي معظم املخاطر أعاله قدر املستطاع من خالل وضع اخلطط واإلستراتيجيات وإجياد احللول والبدائل ملواجة هذه املخا 

  املزايا التنافسية :البند الرابع : 
دارة هو زيادة املبيعات ومن مث تعظيم األرباح ومن أجل حتقيق هذا اهلدف تقوم اإلأو زراعي  قتصادي أو جتاريإالشك فيه أن اهلدف األساسي ألي منشأة ذات نشاط مما  -

تسعي إدارة ي التقلبات السوقية ويف هذا السياق العليا ومن خالل منسوبيها بوضع اخلطط طويلة وقصرية املدي مستصحبة يف ذلك متغريات عوامل البيئة اخلارجية وأثرها عل
ستغالل إفضل أيل الدول العربية مستغلني يف ذلك الفرص التسويقة إضافة يل كافة القطاعات األستهالكية داخل اململكة ودول اخلليج باإلإيل توصيل منتجاا إالشركة 

  األرباح . تعظيم من مث ستراتيجي للشركة الذي يستهدف تعظيم املبيعات ولتحقيق اهلدف اإل
لبيعي والتسويقي ) يف املدي ومن هذ املنطلق سعت إدارة التسويق واملبيعات إيل إحداث توازن بني األهداف واملوارد وقد أخذت بعني اإلعتبار التخطيط اإلسترتيجي ( ا -

  القصري ، واملتوسط ، والطويل .
ق داخل اململكة مبا يليب أمناط وأذواق اسواألوالتسويقية فأا تعتمد علي حسن إختيار املزيج التسويقي املناسب لكل  كما أن اإلدارة وحرصا منها علي جناح سياستها البيعية -

  .املستهلكني 
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سويقيا لتغطيـة أكـرب   سوقية وترسيخ الثقة بني منتجات الشركة واملستهلك والتركيز علي األصناف املقبولة تتلتعزيز موقف الشركة التنافسي يف األسواق وزيادة حصتها ال -
  شرحية من املستهلكني .

  -جية والبيعية للشركة وفق مايلي :تقوم اإلدارة وبشكل مستمر ومن خالل منسوبيها بتحقيق األهداف اإلستراتي
 زيادة منافذ البيع املباشر  لتقليل اإلعتماد علي وكالء البيع بالعمولة .   )١
 لكني .تلبية إحتياجات السوق حسب ميول ورغبات املسته )٢
 حتقيق أعلي معدل عائد للوحدة . )٣
 التواصل مع العمالء لتقدمي خدمات مابعد البيع . )٤
 .تأمني إحتياجات كربى منافذ البيع ( اهلايرب ماركت )  )٥
 عالن والترويج ملنتجات الشركة .اإلهتمام بعمليات الدعاية واإل )٦
 .التواجد املستمر باإلسواق وتغطية فترات إنقطاع املنتج بالتخزين  )٧
 إختيار التوقيت املناسب لطرح إنتاجنا باإلسواق لتحقيق األسعار  املستهدفة. )٨

 
ل الشعار والثوب اجلديد للشركة مما أكسـبها  هذا وقد مت إتباع سياسة سعرية وإعالمية وتروجيية فعالة واكبت نزول منتجات الشركة اجلديدة  إيل األسواق بعبواا املتميزة اليت حتم

  .احمللية والدولية األسواق وبالتايل أحتفظت الشركة بعالقات طيبة ومميزة مع كافة عمالؤها وكان هلا دور بارز وحضور متميز يف كافة احملافل واملعارض مسعة جيدة  يف  
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 اجلمعية العامة للمسامهني
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  : املادة األوىل: مقدمة عامة

تطلبات الئحة حوكمة الشركات باململكة العربية السعودية والصادرة عن مل اًمت إعدادها وفق "  شركة مسامهة سعودية" اجلوف الزراعية لشركة الئحة اجلمعية العامة للمسامهني 
 ٣م بناء علي نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م/١٣/٠٢/٢٠١٧هـ املوافق ١٤٣٨/ ١٦/٠٥وتاريخ  ٢٠١٧-١٦-٨القرار رقم هيئة السوق املالية مبوجب جملس 

  . ، وقواعد التسجيل واإلدراج، ووفقا للنظام األساسي للشركةهـ ٢٨/٠١/١٤٣٧وتاريخ 
 عتمادها ا.إ، وسوف تطبق على مجيع اجلمعيات العامة للمسامهني اليت تلي اجلمعية اليت مت  مادها من اجلمعية العامة للمسامهنيعتإهذه الالئحة سيتم العمل ا بعد  )١
عات األخرى نتخاب األشخاص القائمني عليها واملوضوءات اخلاصة بإواإلجرا هذه الالئحة سوف تنظم سلطات وإجراءات دعوة وإعداد وإقامة اجلمعية العامة للمسامهني )٢

 املتعلقة ا.
 اجلمعية العامة للمسامهني هي أعلى جهة مسيطرة وحاكمة للشركة. )٣
 سنويا خالل الفترة بني أول مارس وآخر يونيو من كل عام.على األقل بإقامة اجلمعية العامة للمسامهني مرة واحدة  تقوم الشركة )٤
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  : العامةجتماع اجلمعية املرتبطة بإاحلقوق : األول الفصل 

  
  :  متهيد: األويل املادة 

  لإلجراءات النظامية مجيع املسامهني يف ممارسة اختصاصام املتعلقة بالشركة وفقاً املنعقدةومتثل اجلمعية العامة ،  ختتص اجلمعيات العامة للمسامهني جبميع األمور املتعلقة بالشركة
  . والنظام األساس للشركةة ولوائحه التنفيذيومتارس دورها وفقاً ألحكام النظام 

  : ختصاصات اجلمعية العامة غري العاديةإ: الثانية املادة 
  -: ختتص اجلمعية العامة غري العادية مبا يلي

 .باطلةالشركات تعديل النظام األساس للشركة باستثناء التعديالت اليت تعد مبوجب أحكام نظام  )١
 الشركات ولوائحه التنظيمية. ظامزيادة رأمسال الشركة وفق األوضاع املقررة يف ن )٢
 الشركات ولوائحه التنظيمية. يف نظاماملقررة منيت خبسائر مالية، وفق األوضاع إذا ختفيض رأمسال الشركة يف حال زيادته على حاجة الشركة أو  )٣
 .تصرف فيهوخيصص لغرض معني، والكما هو منصوص عليه بالنظام األساس للشركة تقرير تكوين احتياطي اتفاقي للشركة  )٤
 .تقرير استمرار الشركة أو حلها قبل األجل املعني يف نظامها األساس )٥
 املوافقة على عملية شراء أسهم الشركة. )٦
لضوابط نظام الشركة األساس ووفقاً لل وفقاًإصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو حتويل أسهم عادية إىل أسهم ممتازة أو حتويل األسهم املمتازة إىل عادية، وذلك  )٧

 . واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات واخلاصة بشركات املسامهة املدرجة
 الصكوك.إصدار أدوات دين أو صكوك متويلية قابلة للتحويل إىل أسهم، وبيان احلد األقصى لعدد االسهم اليت جيوز إصدارها مقابل تلك األدوات أو  )٨
 . رأس املال أو جزء منها للعاملني يف الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلكختصيص االسهم املصدرة عند زيادة  )٩
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 تراها مناسبة ملصلحة الشركة، وقف العمل حبق األولوية للمسامهني يف االكتتاب بزيادة رأس املال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغري املسامهني يف احلاالت اليت )١٠
 نظام الشركة األساس.إذا نص على ذلك يف 

، على أن تصدر تلك القرارات وفقاً لشروط إصدار قرارات اجلمعية العامة العادية  ختصاصات اجلمعية العامة العاديةإجيوز للجمعية العامة غري العادية أن تصدر قرارات داخلة يف و
  .احملددة باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة يف االجتماع

  : ختصاصات اجلمعية العامة العاديةإ: الثالثة املادة 
  -: ما يلي خباصة، ختتص اجلمعية العامة العادية جبميع شؤون الشركة، و ما عدا ما ختتص به اجلمعية العامة غري العادية

 . تعيني أعضاء جملس اإلدارة وعزهلم  )١
الشركات ولوائحه لعقود اليت تتم حلساب الشركة، وذلك وفق أحكام نظام أن يكون لعضو جملس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال واالترخيص ب  )٢

 التنفيذية.
الشركات نظام أحكام اشتراك عضو جملس اإلدارة يف أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفق الترخيص ب )٣

 ولوائحه التنفيذية.
األخرى ذات العالقة والنظام األساس للشركة، وفحص أي ضرر ينشأ عن خمالفتهم لتلك و الشركات ولوائحه التنفيذيةضاء جملس اإلدارة بأحكام نظام مراقبة التزام أع )٤

 .ركات ولوائحه التنفيذيةالشنظام لاألحكام أو إساءم تدبري أمور الشركة، وحتديد املسؤولية املترتبة على ذلك، واختاذ ما تراه مناسباً يف هذا الشأن وفقاً 
 تشكيل جلنة املراجعة وفقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.  )٥
 املوافقة على القوائم املالية للشركة. )٦
 املوافقة على تقرير جملس اإلدارة. )٧
 .البت يف اقتراحات جملس اإلدارة بشأن طريقة توزيع األرباح الصافية )٨
 .يد مكافآم، وإعادة تعيينهم، وتغيريهم، واملوافقة على تقاريرهمتعيني مراجعي حسابات الشركة، وحتد )٩
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تتعلق بتمكني جملس  -خيطرها ا مراجعو حسابات الشركة-النظر يف املخالفات واألخطاء اليت تقع من مراجعي حسابات الشركة يف أدائهم ملهامهم، ويف أية صعوبات  )١٠
 .فاتر والسجالت وغريها من الوثائق والبيانات واإليضاحات الالزمة ألداء مهامهم، واختاذ ما تراه مناسباً يف هذا الشأناإلدارة أو إدارة الشركة هلم من االطالع على الد

          %) من رأمسال الشركة، وتقرير توزيع ما جاوز منه هذه النسبة على مسامهي الشركة يف السنوات املالية اليت٣٠احتياطي الشركة النظامي مىت ما بلغ (وقف جتنيب  )١١
 .ال حتقق الشركة فيها أرباحاً صافية

على اقتراح من جملس اإلدارة ويف األوجه  اًتفاقي للشركة وذلك يف حال عدم ختصيصه لغرض معني، على أن يكون استخدام هذا االحتياطي بناءستخدام االحتياطي اإلإ  )١٢
 ة أو املسامهني.اليت تعود بالنفع على الشرك

 .خمصصات مالية أخرى للشركة، خبالف االحتياطي النظامي واالحتياطي االتفاقي، والتصرف فيهاحتياطيات أو إتكوين   )١٣
) من ١٢٩ا ورد يف املادة (قتطاع مبالغ من األرباح الصافية للشركة إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائماً من هذه املؤسسات، وفقاً ملإ  )١٤

 م الشركات.نظا
، سواءاً يف صفقة واحدة أم عدة صفقات خالل اثين عشر شهراً من تاريخ أول صفقة بيع، ويف حال تضمن بيع %) من أصول الشركة٥٠وافقة على بيع أكثر من (امل  )١٥

  األصول ما يدخل ضمن اختصاصات اجلمعية العامة غري العادية، فيجب احلصول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية على ذلك.
  : مجعية املسامهني: الرابعة  ادة امل

 األساسالشركة نظام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية وتنعقد اجلمعية العامة العادية للمسامهني وفقاً لألوضاع والظروف املنصوص عليها يف  )١
 .ملالية للشركةتنعقد اجلمعية العامة العادية مرة على األقل يف السنة خالل الستة األشهر التالية النتهاء السنة ا )٢
النظام األساس للشركة. وعلى نظام الشركات ولوائحه التنفيذية وتنعقد اجلمعيات العامة أو اخلاصة للمسامهني بدعوة من جملس اإلدارة، وفقاً لألوضاع املنصوص عليها يف  )٣

%) على األقل من ٥جلنة املراجعة أو عدد من املسامهني متثل ملكيتهم نسبة ( جملس اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة العادية إىل االجتماع إذا طلب ذلك مراجع احلسابات أو
 . احلسابات رأمسال الشركة. وجيوز ملراجع احلسابات دعوة اجلمعية إىل االنعقاد إذا مل يدعها جملس اإلدارة خالل ثالثني يوماً من تاريخ طلب مراجع
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وجدول أعماهلا قبل املوعد (بعشرة) أيام على األقل، وتنشر الدعوة يف موقع السوق املالية وموقع الشركة اإللكتروين  جيب اإلعالن عن موعد انعقاد اجلمعية العامة ومكانه )٤
مهيها عن وباإلضافة إىل ذلك، جيوز للشركة توجيه الدعوة النعقاد اجلمعيات العامة واخلاصة ملساويف صحيفة يومية توزع يف املنطقة اليت يكون فيها مركز الشركة الرئيس. 

 . التقنية احلديثةطريق وسائل 
) من هذه املادة وموعد انعقاد اجلمعية العامة، على أن تعلن ٤جيوز للشركة تعديل جدول أعمال اجلمعية العامة خالل الفترة ما بني نشر اإلعالن املشار إليه يف الفقرة ( )٥

 ة.) من هذه املاد٤الشركة عن ذلك وفقاً لألوضاع املقررة يف الفقرة (
لك االجتماعات وإجراءات جيب أن يتاح للمسامهني الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت يف اجتماعات اجلمعية العامة، كما جيب إحاطتهم علماً بالقواعد اليت حتكم ت )٦

بواسطة وسائل التقنية احلديثة، حبسب الضوابط التصويت. وجيوز عقد اجتماعات اجلمعيات العامة للمسامهني واشتراك املساهم يف مداوالا والتصويت على قراراا 
 واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات واخلاصة بشركات املسامهة املدرجة.

 يعمل جملس اإلدارة على تيسري مشاركة أكرب عدد من املسامهني يف اجتماع اجلمعية العامة، ومن ذلك اختيار املكان والوقت املالئمني. )٧
 .أو الراغبني يف توكيل غريهم وإفادم بذلكيف مركز الشركة شركة التأكد من تسجيل بيانات املسامهني الراغبني يف احلضور على ال )٨

  : جدول أعمال اجلمعية العامة: اخلامسة املادة 
رغب املسامهون يف إدراجها. وجيوز للمسامهني الذين ميلكون جتماع اجلمعية العامة أن يأخذ يف االعتبار املوضوعات اليت يإعلى جملس اإلدارة عند إعداد جدول أعمال  )١

 . %) على األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إىل جدول أعمال اجلمعية العامة عند إعداده٥نسبة (
اجلمع بني املوضوعات املختلفة جوهرياً حتت بند ، وعدم  على جملس اإلدارة إفراد كل موضوع من املوضوعات املدرجة على جدول أعمال اجلمعية العامة يف بند مستقل )٢

سامهني على البند واحد، وعدم وضع األعمال والعقود اليت يكون ألعضاء الس مصلحة مباشرة أو غري مباشرة فيها ضمن بند واحد، لغرض احلصول على تصويت امل
 . ككل
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احلصول على املعلومات املتعلقة ببنود  -عند نشر الدعوة الجتماع اجلمعية العامة-اإللكتروين للسوق  من خالل املوقع اإللكتروين للشركة واملوقعجيب أن يتاح للمسامهني  )٣
ا. وعلى الشركة ، وذلك لتمكينهم من اختاذ قرار مدروس بشأوتقرير جلنة املراجعة جدول األعمال وعلى األخص تقرير جملس اإلدارة ومراجع احلسابات والقوائم املالية

 . املعلومات يف حال تعديل جدول أعمال اجلمعية العامةحتديث تلك 
 . إضافة ما تراه من موضوعات إىل جدول أعمال اجلمعية العامة للهيئة )٤

  : إدارة مجعيات املسامهني: السادسة املادة 
 ه لذلك الغرض يف حال غياب رئيس جملس اإلدارة ونائبه.يرأس اجتماعات املسامهني رئيس جملس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه جملس اإلدارة من بني أعضائ )١
وجتنب وضع أي إجراء يؤدي إىل إعاقة حضور اجلمعيات يلتزم رئيس مجعية املسامهني بإتاحة الفرصة للمسامهني للمشاركة الفعالة والتصويت يف اجتماعات اجلمعية العامة،  )٢

 .ليت حتكم عمل تلك االجتماعات وإجراءات التصويتجيب إحاطتهم علماً بالقواعد اأو استخدام حق التصويت. و
ات. وجيب اإلجابة عن هذه للمسامهني حق مناقشة املوضوعات املدرجة يف جدول أعمال اجلمعية العامة وتوجيه األسئلة بشأا إىل أعضاء جملس اإلدارة ومراجع احلساب )٣

 .األسئلة بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر
 جتماعالل (عشرة) أيام من تاريخ عقد اإلبنسخة منه خهيئة السوق املالية سامهني من االطالع على حمضر اجتماع اجلمعية العامة، ويتعني على الشركة تزويد جيب متكني امل )٤
 .ئهابنتائج اجلمعية العامة فور انتها -وفقاً للضوابط اليت حتددها اهليئة–على الشركة اإلعالن للجمهور وإشعار اهليئة والسوق  )٥
جتماع اجلمعية العامة، على أن يعامل الوكيل عند املناقشة إشخصاً آخر من غري أعضاء جملس اإلدارة ومن غري عاملي الشركة يف حضور  –كتابة–للمساهم أن يوكل عنه  )٦

التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات واخلاصة واإلجراءات الضوابط . والبد أن تكون صيغة التوكيل وإجراءاته مطابقة ملا ورد يف والتصويت ذات معاملة األصيل
  . بشركات املسامهة املدرجة
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  :إجراءات التصويت يف مجعيات املسامهني : السابعة املادة 
  يقرر الس اإلجراءات املناسبة لتنظيم اجتماعات اجلمعية العامة والتصويت على املواضيع املدرجة على جدول األعمال. )١
   -اإلجراءات والعمليات املتعلقة باجتماع اجلمعية العامة معاملة كافة املسامهني على قدم املساواة، ومن تلك اإلجراءات ما يلي:جيب عند اختاذ  )٢

 .اإلشعار املبكر بوقت كاف عن موعد ومكان انعقاد اجتماع اجلمعية العامة 
 القتراح إضافة بند على جدول  علومات املتعلقة بالتصويت بالوكالة. وتوفري الوقت الكايفمبا يف ذلك امل بأحكام وأساليب التصويت اخلاصة باجلمعية العامة،لتعريف ا

 . األعمال
  %) على األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إىل جدول أعمال اجلمعية العامة عند إعداده.٥يسمح للمسامهني املالكني لنسبة ( )٣
 . جتماعات اجلمعية العامة بسهولةإمن أجل متكني املسامهني من املشاركة يف  ؛والتصويت اإللكتروين ،عن بعد تصالاستخدام تقنية االجتماعات عرب اإلميكن  )٤
إىل جانب  ،بقواعد وإجراءات التصويت، مع ضرورة إعالمهم العامة اتاجلمعيعلى موضوعات تصويت اليف شكل إجيايب وفاعل ينبغي إعطاء املسامهني الفرصة للمشاركة ب )٥

  -: ما يلي
 ). من خالل النشر على تداول واجلرائد وموقع الشركة واجلريدة الرمسية . (جبدول أعمال وتاريخ ومكان انعقاد اجلمعية العامةتعريف املسامهني  -
حسب رؤية  ضع ذلك لقيود حمددةدراج بنود يف جدول أعمال اجلمعية العامة بشرط أن خيإتوجيه األسئلة إىل الس واالقتراح قبل وقت كاف بلالفرصة للمسامهني إتاحة  -

 .الس واحملاسب القانوين وكذلك هيئة السوق املالية
متساوية وهلا  -احلاضرة أو املمثلة–ومجيع األصوات ، يف حال تعذر حضورهم ينوب عنهممساهم آخر توكيل عرب أو  شخصياًعند حضورهم يديل املسامهون بأصوام  -

 . نفس احلقوق
باجتماع  ة رئيس جملس اإلدارة أو من ينوب عنه يف حال غيابه، ويعني الرئيس سكرترياً لالجتماع وواثنني من املسامهني جلمع وفرز األصوات، وحيرريرأس اجلمعية العمومي -

هلا والقرارات اليت اختذت وعدد  اجلمعية حمضراً يتضمن أمساء املسامهني احلاضرين أو املمثلني وعدد األسهم يف حيازم باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات املقررة
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جتماع يف حماضر يوقعها رئيس إاألصوات اليت وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات اليت دارت يف االجتماع، وتدون احملاضر بصفة منتظمة عقب كل 
 . جلمعية وسكرتريها وجامعي األصواتا

 الذين حضروا االجتماع. ارات ونتائج اجلمعية على مسمع املسامهني بتالوة خالصة قر -أو من ينيبه–قوم رئيس اجلمعية ي -
   -على النحو التايل:وذلك وجناحها العامة لضمان فعاليتها  اتاجتماعات اجلمعيالبد أن حيرص مجيع أعضاء الس واللجان على حضور  )٦
 . جتماع اجلمعية العامةإرئاسة الس أو من ينيبه يتوىل رئيس  -
اجتماعات اجلمعية العامة وخاصة األعضاء الذين يتولون رئاسة اللجان املختلفة، للرد على استفسارات املسامهني اليت قد الس ورؤساء اللجان ع أعضاء حضور مجييفضل  -

 . أثناء املناقشات تطرأ
  . ة بالقوائم املاليةاملتعلقالعامة للرد على استفسارات املسامهني  اتاجتماعات اجلمعيون اخلارجيون املراجعجيب أن حيضر  -
   : أساليب تصويت املسامهني: الثامنة املادة 
  .  حتتسب األصوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على أساس صوت واحد لكل سهم )١
ادة أو خفض رأس املال أو بإطالة مدة الشركة أو حبلها قبل تصدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة يف االجتماع إال إذا كان القرار متعلقاً بزي )٢

  جتماع.الثة أرباع األسهم املمثلة يف اإلانقضاء املدة احملددة يف نظامها أو بإدماج الشركة يف شركة أو مؤسسة أخرى، فال يكون القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ث
 . على قرارات اجلمعية اليت تتعلق بإبراء ذمتهم من املسئولية عن إدارم ال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة االشتراك يف التصويت )٣
  . يفوض عضو جملس اإلدارة عضو جملس إدارة آخر، وال جيوز له تفويض أي مساهم عادي )٤
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  صالحيات تصويت املسامهني :: التاسعة املادة 
يكون للمسامهني احلق يف و .أثناء انعقاد اجلمعيات العامةيف التصويت من ناحية اشتراكهم اإلجيايب امهني حقوق املسحتافظ الئحة احلوكمة والنظام األساسي للشركة على جيب أن 

   -: املواضيع اليت ختتص ا اجلمعية العامة وخاصةً ما يليكافة التصويت على 
  . نتخاب األعضاء وإعفائهمإ )١
  .رفع أو خفض رأمسال الشركة وطريقة القيام بهعتماد إ )٢
  .الشركةأو عقد تأسيس ت بالنظام األساسي أي تعديال )٣
  شركات أخرى.على  االستحواذ، االندماج أو الشركةبيع  ،مبا فيها نقل األصول ،الصفقات االستثنائية )٤
 فية جتنيبها وتوزيعها.كيتوزيع األرباح، و )٥
 قد يؤثر سلباً على قيمة السهم أو يزعزع مصاحل املسامهني.الشركة يف سياسة مقترح أي تغيري  )٦

  : التصويت بالوكالة: العاشرة املادة 
عامة، وطبقاً لضوابط للمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخراً (مسامهاً أم غري مساهم) حبيث يكون من غري أعضاء جملس اإلدارة أو موظفي الشركة يف حضور اجلمعية ال )١

  وفق القواعد املعتمدة يف هذا الشأن.  جيوز للمسامهني التصويت بالوكالةو التوكيالت اليت أقرا هيئة السوق املالية.
  الس.من قبل  ومبا ال يتعارض مع القواعد املعتمدة يف هذا الشأن ،وذلك وفق الشروط اليت حيددها الراهن .جيوز التصويت أيضاً بالوكالة ،يف حال وجود أسهم مرهونة )٢
  -: نهاوميف اجلمعية العامة بالوكالة الضوابط املنظمة للتصويت حتدد الشركة  )٣

 نص يف الوكالة على صك على  اًيتم قبول التصويت بالوكالة بناءوكالة شرعية أو وكالة تفويض نظامية تنص صراحة على تفويض حق التصويت املطلق للوكيل ما مل ي
 خالف ذلك.

  املسامهني قبل التصويتأو يعربوا عن أية اقتراحات ملوكليهم عليهم أن يفصحوا الوكالء إىل موكليهم من املسامهني عند وجود أي تعارض يف املصاحل، والبد أن يرجع. 
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  ا-توزيع كروت تصويت على املسامهني احلضور للتصويت على بنود جدول األعمال، مث يتم جتميع هذه الكروت يتميف صندوق شفاف ومغلق، يفتح  -بعد تعبئة بيانا
حىت يتم مجع وفرز األصوات وتقدمي  -شراف مندوب وزارة التجارة واالستثمار وممثل هيئة السوق املاليةمبعرفة عضوي جلنة اجلمع والفرز يف اجلمعية العامة وحتت إ

 النتائج لرئيس اجلمعية إلعالا على مسمع املسامهني احلضور.
  .يتم تصميم كارت التصويت مبا يتوافق مع متطلبات هيئة السوق املالية 
  من أجل متكني املسامهني من املشاركة يف اجتماعات اجلمعية العامة بسهولة ؛والتصويت اإللكتروين ،صال عن بعداستخدام تقنية االجتماعات عرب االتميكن.  

  : التصويت التراكمي: احلادية عشر املادة 
ة عن تصويت سري مباشر يقوم به املساهم من بني املرشحني، وهذا األسلوب عبار تباع أسلوب التصويت التراكمي عند اختيار اجلمعية العامة ألعضاء جملس اإلدارةإيتم  )١

صويت ا ملرشح واحد أو تقسيمها (أو من ميثله) عند اختيار أعضاء جملس اإلدارة، ومن خالله يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد األسهم اليت ميلكها، حبيث حيق له الت
 يث يكون ما أعطاه من أصوات مساوياً لعدد األسهم اليت ميلكها. بني من خيتارهم من املرشحني، دون وجود أي تكرار هلذه األصوات، وحب

صبح تصويت املساهم ملغياً ال جيب أال يتجاوز عدد من يرشحهم عدد أعضاء جملس اإلدارة املزمع انتخام، وإال تستبعد بطاقات التصويت اليت ختل ذا الشرط حبيث ي )٢
  جلميع املرشحني وكأنه مل يكن.

دة بالنسبة دد األصوات اليت مينحها املساهم (أو من ينوب عنه) عدد األسهم اليت ميتلكها، فإذا ما جتاوزت هذا احلد فإنه يتم ختفيض األصوات الزائال جيوز أن يزيد ع )٣
إنه لن يتم استخدام األصوات والتناسب بني املرشحني الذين صوت لصاحلهم. أما إذا كان عدد األصوات اليت استخدمها املساهم أقل من عدد األسهم اليت ميتلكها، ف

  املتبقية لزيادة األصوات اخلاصة باملرشحني الذين قام بالتصويت هلم.
  م بالفعل.بعد فرز األصوات، يتم عمل ترتيب تنازيل لألصوات اليت حصل عليها املرشحون، ويعترب املرشحون املتصدرون يف قائمة الترتيب قد مت انتخا )٤
 ن يكون ثلث أعضاء الس على األقل من املستقلني. (حىت وإن حصلوا على أصوات أقل من املرشحني غري املستقلني).ينبغي أن يوضع يف االعتبار أ )٥
للجوء يع املرشحني بالتزكية دون اإذا كان عدد املرشحني لعضوية الس مساوياً أو أقل من عدد أعضاء جملس اإلدارة املطلوب انتخابه، فإنه يتم يف هذه احلالة انتخاب مج )٦

  . إىل عملية التصويت
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  : قتراحات اخلاصة باملوضوعات اليت يرغب املسامهني إدراجها ضمن جدول أعمال اجلمعية العامة العادية للمسامهني: اإل الثانية عشراملادة 
  العامة للمسامهني. % على األقل من أسهم الشركة جيوز هلم إضافة موضوع أو أكثر إىل جدول أعمال اجلمعية٥املسامهني الذين ميلكون  )١
بها الس اجلديد د اجلمعية العامة اليت سوف ينتخباملوضوعات اخلاصة بقيام املسامهني بترشيح أشخاص لعضوية جملس إدارة الشركة جيب أن تسلم إىل الشركة قبل موع )٢

 مبدة ستني يوما على األقل.
عامة مبدة ستني يوما على جدول أعمال اجلمعية العامة للمسامهني جيب أن ترسل قبل موعد اجلمعية القتراحات اخلاصة باملوضوعات اليت يرغب املسامهني إدراجها ضمن اإل )٣

 -ن ترسل عن طريق:أواألقل 
  . الشركة جملس إدارةالربيد املسجل لعنوان املقر الرئيسي للشركة وموجه إىل سكرتري -
  . ستالم بذلكلسكرتري جملس اإلدارة مقابل سند إالتسليم مباشرة  -

   -تكون يف صورة كتابية وتوضح اآليت :، جيب أن  االقتراحات اخلاصة جبدول األعمال واخلاصة بقيام املسامهني بترشيح أشخاص لعضوية جملس اإلدارة) ٤
  أمساء املسامهني الذين قدموا تلك االقتراحات وعناوين مراسلتهم واضحة. -         
  اا مع االلتزام باالحتفاظ ذه األسهم أو أكثر إىل حني انعقاد اجلمعية.عدد األسهم اخلاصة م وتصنيف -         

   -ة:قتراحات اخلاصة بقيام املسامهني بترشيح أشخاص لعضوية جملس أداره الشركة سوف تتضمن باإلضافة إىل ما ذكر أعاله على املعلومات التالي) اإل٥
  . املرشح ثالثي وتاريخ ميالدهإسم  -          

  الشهادات العلمية اليت حصل عليها املرشح وتاريخ حصوله على كل شهادة واجلهة التعليمية املاحنة هلا. -          
  اخلربة املهنية للمرشح متضمنة املناصب اليت شغلها خالل العشر سنوات املاضية. -          
  احل ا.له مصهات اليت ينتمي إليها املرشح أو قائمة بالشركات واجل -          
  قائمة باألشخاص األقارب للمرشح من املديرين التنفيذيني بالشركة والشركات التابعة هلا مع حتديد درجة القرابة يف حالة وجودها. -          

  نتخابه لعضوية جملس اإلدارة.ملوافقة الكتابية من املرشح على إجيب أن تتضمن تلك االقتراحات املقدمة من املسامهني ا) ٦
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  ختاذ القرار بالقبول أو الرفض.خلاصة باملرشحني لعضوية الس وإقتراحات ا، سوف يقوم مبراجعة تلك اإل ، من خالل جلنة الترشيحات واملكافآت جملس اإلدارة )٧
شخاص الذين مت ترشيحهم راج االال، أو عدم إدكل املوضوعات املقدمة من املسامهني يف جدول األعمأو القرار الذي سوف يتخذه جملس اإلداره واخلاص بعدم تضمني بعض ) ٨

  . ، سوف يتم إرساله إىل املسامهني الذين قدموا تلك اإلقتراحات من قبل املسامهني لعضوية جملس اإلدارة
، فإن جملس اإلدارة له  عدد املرشحني لعضوية السو عدم كفاية أو يف حالة عدم قيام املسامهني بتقدميها أ،  ىل املوضوعات اليت يقترحها املسامهني جلدول األعمالإباإلضافه ) ٩

  ىل قائمة الترشيح.إضافة مرشحني ، وغ عمالوعات اليت يراها مناسبه جلدول االضافة املوضإاحلق يف 
   -: عمال سوف يتضمن على االقل املوضوعات التاليةجدول األ) ١٠
  . مدة خدمتهم و التجديد هلم يف حالة إنتهاءأدارة أعضاء جملس اإلإنتخاب  -
  . إعتماد تعيني احملاسب القانوين -
  . إعتماد التقرير السنوي للشركة -
  . ) قائمة الدخل ن تشتمل، وغري قاصر على، امليزانية العمومية، وقائمة األرباح واخلسائر (أإعتماد القوائم املالية للشركة واليت جيب  -
  وزيعات او توزيع اخلسائر وذلك وفقا للنتائج املالية السنوية للشركة.إعتماد توزيع األرباح متضمنا إجراءات سداد الت -
  . براء ذمة أعضاء جملس اإلدارةإ -
  مايستجد من مواضيع أخري . -
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  :حتفاظ باملستندات جراءات املتعلقه بإختاذ القرارات واإل: اإل عشر لثةالثااملاده 
  .ت وتعد حمضر ا ويتم التوقيع عليها صوات تقوم بتلخيص نتائج التصويجلنة مجع وفرز األ )١
النتائج التصويت الذي سوف ن حمضر أعداده عن طريق سكرتري اجلمعيه وسوف يقوم رئيس اجلمعيه وسكرتريها بالتوقيع عليه وإحمضر اجلمعية العامه للمسامهني سوف يتم  )٢

  . رفاقه مبحضر اجلمعيةإصوات سوف يتم تقوم بإعداده جلنة مجع وفرز األ
 -للمسامهني سوف حيتوي على املعلومات التاليه: ةر اجلمعيه العامحمض )٣

  . سم القانوين للشركة وعنوان املركز الرئيسي هلااإل -
  )ة م غري عاديأ ة( عادي اجلمعيه العامة للمسامهنينوع  -
  .للمسامهني  ةالعام ةتاريخ ومكان وميعاد اجلمعي -
  .سهم الشركة والنصاب الفعلي للجمعية أمجايل عدد إىل إتماع جنسبة عدد األسهم اليت مت متثيلها يف اإل -
  . عمال اجلمعيه العامةأجدول  -
  ة .عمال اجلمعية العامأتوقيت بداية واية تسجيل حضور املسامهني املدعوين للمشاركه يف  -
  . العامة للمسامهني ةعمال اجلمعيأتوقيت بداية واية  -
  . صواتتوقيت بداية فرز اال -
  . عماليت لكل موضوع من موضوعات جدول األالنصاب الفعلي لعملية التصو -
            ) وذلك بنسبة لكل موضوع على حده من املوضوعات اليت يتضمنها  و "ممتنع"أو "غريموافق" أ"موافق"  ( ختيارات التصويتإختيار من إصوات لكل عدد األ -

  . عمالبة لكل موضوع من موضوعات جدول األنسالارات اليت مت اختاذها باجلمعيه العامة وذلك بنص القروو لكل مرشح على حده أعمال جدول األ
  . عمالعن كل موضوع من موضوعات جدول األ ملخص املناقشات اليت متت -
  . سم رئيس وسكرتري اجلمعيه العامةإ -
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  . عداد حمضر اجلمعيه العامةإتاريخ  -
                                  -:التايل لكتروينموقع الشركه اإلعلي موقع تداول اية اإلجتماع وكذلك على عالن عنها عيه العامة سوف يتم اإلها يف اجلمختاذإالقرارات اليت مت  -
 )http://www.aljouf.com.sa (  
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  الفصل األول
  

  :  املادة األوىل: مقدمة عامة
هيئة جملس تطلبات الئحة حوكمة الشركات باململكة العربية السعودية والصادرة عن مل اً، مت إعدادها وفق ، شركة مسامهة سعوديةالزراعية للتنمية شركة اجلوف جملس إدارة  الئحة

وتاريخ  ٣لكي رقم م/م بناء علي نظام الشركات الصادر باملرسوم امل١٣/٠٢/٢٠١٧هـ املوافق ١٤٣٨/ ١٦/٠٥وتاريخ  ٢٠١٧-١٦-٨القرار رقم السوق املالية مبوجب 
  . ، وقواعد التسجيل واإلدراج، ووفقا للنظام األساسي للشركةهـ ٢٨/٠١/١٤٣٧
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  : : سلطات ووظائف جملس اإلدارة املادة الثانية
داره بصالحية البت فيها وترفع اإل ت اليت حيتفظيض كما حيدد املوضوعاختاذ القرار ومدة التفوحيدد جملس اإلداره الصالحيات اليت يفوضها لإلداره التنفيذيه وإجراءات إ )١

 . عن ممارساا للصالحيات املفوضه ةير دوريارالتنفيذيه تق
 . مرذا لزم األإعضاء الس اجلدد بعمل الشركة وخباصة اجلوانب املالية والقانونية فضال عن تدريبهم أجراءات لتعريف إدارة التأكد من وضع جيب على جملس اإل )٢
ة للشرك ةالتنفيذي ةدارأداء اإلعلى  ةوالتوجيه والرقاب هداف الرئيسيه هلااحلاكمة للشركة ومسئول عن وضع اإلستراتيجيه الشامله للشركه واألدارة هو اجلهة جملس اإل )٣

 . ختاذ القرارات باملوضوعات اليت ال تقع ضمن سلطات اجلمعية العامه للمسامهنيوإ
 -تيجيه الشركه تتضمن التايل :سترالق بإدارة فيما يتعسلطة جملس اإل )٤

هداف الرئيسيه هلا واليت حتتوي على اخلطط السنويه املاليه والتشغيليه للشركة وذلك يف ضوء التوصيات توجيه ووضع ومتابعة اإلستراتيجيه الشامله للشركة واأل -
  .املقدمه من التنفيذيني للشركه 

  . س التنفيذيداء العضو املنتدب للشركه والرئيأتعيني ومتابعة  -
  .دارة املخاطر ومراجعتهاإوضع وتوجيه سياسة  -
  واإلنفاق الرأمسايل. السنويه التقديرية قرار امليزانياتإستراتيجياا وأهدافها املالية وإواألمثل  للشركة هيكل رأمسالحتديد  -
  .صول والتصرف امتلك األو ةللشرك ةت الرأمساليه الرئيسيشراف على النفقااإل -
  . داء الشامل للشركهداء ومراقبة تنفيذه واألأهداف األوضع  -
  . تمادهاإعاملراجعه الدوريه للهياكل التنظيميه والوظيفيه يف الشركه و -

   -داره فيما يتعلق بالرقابه الداخليه تتضمن التايل:) سلطات جملس اإل٥
صول إستخدام اساءة إ، ويشمل ذلك  داره التنفيذيه واملسامهنيأعضاء جملس اإلداره واإلتمله لكل من وضع سياسة مكتوبه تنظم تعارض املصاحل ومعاجلة حاالت التعارض احمل - 

  . ذوي العالقةشخاص تصرف الناتج عن التعامالت مع األساءة الة ومرافقها وإكالشر
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  ر املاليه.عداد التقاربة بإنظمه ذات الصلالتأكد من سالمة األنظمة املالية واحملاسبيه مبا يف ذلك األ -
  شفافية.بدارة املخاطر وذلك من خالل حتديد التصور العام عن املخاطر اليت قد تواجه الشركة وطرحها أنظمة رقابيه مناسبه إلالتاكد من تطبيق  -
  . جراءات الرقابه الداخلية يف الشركةإاملراجعة السنوية لفاعلية  -
  . معيه العامه للمسامهنيدارة اجلسلطات جملس اإلداره فيما يتعلق بإعداد وإ -

  : : تكوين جملس االدارة املادة الثالثة
  . ضاءأع تسعةداره مؤلف من إدارة الشركة جملس يتوىل إ )١
 . التيفيذيني غري األعضاء من أغلبية أعضاء الس تكون أن )٢
 أكثر . أيهما ، سال أعضاء ثلث عن أو عضوين عن املستقلنيأعضاء الس  عدد يقل أن ال )١
 . ي منصب تنفيذي بالشركةوز اجلمع بني منصب رئيس جملس اإلدارة وأجيال )٢
   . داء واجبامأعضاء يتمتعون باملؤهالت واخلربة الالزمه ليكونوا قادرين على أداره يتكون من أن جملس اإل )٣

  : اإلدارة لس تعني أعضاء جماملادة الرابعة : 
  . عضواً يقل عن ثالثة وال يزيد على أحد عشروجيب دائماً أال  بتسعة أعضاء اإلدارة سجمل أعضاء عدد األساس الشركة نظام حدد )١
 نظام صني مل ما نتخامإ إعادة وجيوز واتنس ثالث تتجاوز ال أن بشرط األساس الشركة نظام يف عليها صوصاملن للمدة اإلدارةس جمل أعضاء العامة اجلمعية تخبنت )٢

 . ذلك غري يعل األساس الشركة
 . واحد آن يف السوق يف مدرجة مسامهة شركات سمخ من أكثر إدارة سجمل عضوية اإلدارة سجمل عضو يشغل ال أن شترطي )٣
 وأي أقرب أيهما تعيييهم تاريخ من أو اإلدارة سجمل دورة بدء تاريخ من عمل أيام مخسة خالل عضويتهم وصفات اإلدارة سجمل أعضاء بأمساء اهليئة إشعار يتم )٤

 . التغيريات حدوث تاريخ من عمل أيام مخسة خالل يتهمعضو يعل تطرأ تغيريات
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  اإلدارة : سجمل عضوية املادة اخلامسة : شروط
 أن راعوي وإقتدار  بكفاءة مهامه ممارسة ميكّينه من مبا الالزم ، واالستقالل واملعرفة واملهارة اخلربة فيهم تتوافر ممن املهنية الكفاية ذوي من جملس اإلدارة عضو يكون أن يشترط

  -يلي : ما اخلصوص وجه يتوافر فيه علو
 والتقيد الفعالة اإلدارة سجمال يف املمارسات أفضل وتطبيق األداء حتفيز إىل يؤدي مبا الصالحيات حنمل هتؤهل قيادية مبهارات يتمتع بأن وذلك:  القيادة يعل القدرة )١

  .  املهيية واألخالق بالقيم        
 الشركة بأنشطة الصلة ذات العملية واخلربات ، التدريب ومستوى ، اسبةنامل والشخصية ، يةنامله واملهارات ، العلمية املؤهالت هفي رتتواف بأن وذلك : الكفاءة )٢

 . والتدريب التعلم يف الرغبة عن فضالً ، احلوكمة أو القانون أو احملاسبة أو قتصاداإل أو أوباإلدارة واملستقبلية احلالية
     العمل بسري املتعلقة الفيية املتطلبات ستيعابإو ، القرار اذإخت يف والسرعة ، واإلدارية ، والقيادية ، الفيية القدرات هفي تتوافر بأن وذلك ه :التوجي يعل القدرة )٣

 . الواضحة املستقبلية والرؤية والتخطيط ستراتيجيه اإلالتوجي عل قادراً يكون وأن
 . وفهمهما املالية والتقارير البيانات قراءة عل قادراً يكون بأن وذلك :  املالية املعرفة )٤
 اإلدارة سجمل أعضاء نتخابإ دنع تراعي أن العامة اجلمعية يوعله ختصاصاتوإ همهام ممارسة عن هيعوق صحي مانع هلدي يكون ال بأن وذلك  : الصحية اللياقة )٥

  . املادة هذه يف ورد ما وفق فعال بشكل مهامهم ءألدا الالزمة يةنوامله الشخصية املقومات وتوافر الترشيحات ةنجل توصيات
 اإلدارة : جملس عضوية إنتهاء السادسة : املادة
 الشركة نظام نص ولو بعضهم أو سال أعضاء مجيع عزل وقت كل يف العادية العامة للجمعية وجيوز ، اإلدارة سجمل عضوية نتهاءإ كيفية األساس الشركة نظام يبني )١

 يعل اًءنب العامة للجمعية جيوز كذلك اسبنم غري وقت يف أو مقبول غري لسبب العزل وقع إذا التعويض يف عزل من حبق إخالل دون كذل خالف يعل األساس
 . مشروع عذر دون سللمجل متتالية جتماعاتإ ثالثة حضور عن هأعضائ من يتغيب من عضوية إاء اإلدارة سجمل من توصية

 . ذلك إىل دعت اليت األسباب بيان مع فوراً والسوق اهليئة تشعر أن الشركة يعل  ، العضوية نتهاءإ طرق بإحدى إلدارةا سجمل يف عضو عضوية نتهاءإ دنع )٢
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 يعل البيان هذا عرض وجيب ، اإلدارة سجمل سرئي إىل ا مكتوب بيان تقدمي هفعلي ، الشركة أداء يعل ملحوظاته لدي وكانت ، اإلدارة سجمل عضو ستقالإ إذا )٣
 . اإلدارةس جمل أعضاء

  -اإلدارة يف احلاالت التالية:جملس عضو تنتهي عضوية كما  )٤
 بانتهاء مدته . 

 نتهاء صالحية العضو هلا وفقاً ألي نظام أو تعليمات سارية يف اململكةإ .  

  قدر اهللا) أو االستقالة .الوفاة (ال 

 بابإذا قررت اجلمعية العمومية إعفاء العضو من العضوية ألي سبب من األس . 

 (ال مسح اهللا) يقعد العضو عن العمل . يف حال اإلصابة مبرض 

  خيل بالشرف واألمانةيف حال ثبوت القيام بعمل . 

 وهيئة الوزارة بذلك تبلغ أن وجيب والكفاية، اخلربة فيه تتوافر أن على الشاغر، الس يف عضواً -مؤقتاً- يعني أن للمجلس كان اإلدارة جملس أعضاء أحد مركز شغر إذا )٥
 .سلفه  مدة اجلديد العضو ويكمل ، إلقراره هلا جتماعإ أول يف العادية العامة اجلمعية على التعيني يعرض وأن ، التعيني تاريخ من عمل أيام) ٥( خالل ، املالية السوق

 : االستقالل عوارضالسابعة :  املادة
 القرارات ختاذإ عل اإلدارة سجمل يعني مبا وحياد، مبوضوعية القرارات يعل والتصويت هآرائ وإبداء همهام ممارسة عل قادراً املستقل اإلدارة سجمل عضو يكون أن جيب )١

 . الشركة مصاحل حتقيق يف تسهم اليت السليمة
 فيه . تؤثر أن ميكن أو تؤثر ظروف أو عالقات وجود عدم من والتأكد العضو ستقاللإ حتقق ملدى وياًنس تقييماً اإلدارةس جمل جيري )٢
  -:  يلي ما احلصرال  املثال سبيل عل املستقل اإلدارة سجمل عضو يف توافره الالزم ستقاللاإل مع يايفيت )٣
 . سبةالن هذه ميلك من مع قرابة صلة هل أو جمموعتها من أخرى شركة أسهم من أو الشركة أسهم من أكثر أو املائة يف مخسة هنسبت ملا مالكاً يكون أن -
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 .  جمموعتها من أخرى شركة أسهم من أو الشركة أسهم من أكثر أو املائة يف مخسة هنسبت ما ميلك عتباريةإ فةص ذي لشخص ممثالً يكون أن -
 . جمموعتها من أخرى شركة يف أو الشركة يف اإلدارة سجمل أعضاء من أي مع قرابة صلة هل تكون أن -
 . جمموعتها من أخرى شركة يف أو الشركة يف التيفيذيني كبار من أي مع قرابة صلة له تكون أن -
 . إدارا سجمل لعضوية املرشح الشركة جمموعة من أخرى شركة يف إدارة سجمل عضو يكون أن -
 املوردين وكبار احلسابات كمراجعي ، جمموعتها من أخرى شركة أو معها متعامل طرف أي أو الشركة لدى املاضيني العامني خالل موظفاً يعمل كان أو يعمل أن -

  املاضيني العامني خالل األطراف تلك من أي لدى سيطرة حلصص مالكاً يكون أن أو ،
 . الشركة حلساب تتم اليت والعقود األعمال يف مباشرة غري أو مباشرة مصلحة هل تكون نأ -
 السابق العام يف همكافأت من %٥٠ عن أو ريال ٢٠٠,٠٠٠عن  تزيد هجلان من أي أو اإلدارة سجمل عضوية مكافأة يعل عالوة الشركة من مالية مبالغ ىيتقاض أن  -

 . أقل أيهما هجلان من أي أو اإلدارة سجمل عضوية مقابل عليها حتصل اليت
 . الشركة ه تزاول الذي شاطنال فروع أحد يف يتجر أن أو ، الشركة افسةنم هشأن من عمل يف يشترك أن -
 .  الشركة إدارةس جمل عضوية يف فصلةنم أو متصلة واتنس تسع يعل يزيد ما أمضى قد يكون أن -
 والعقود األعمال ، ةنس كل جيدد العادية العامة اجلمعية من مسبق ترخيص عل احلصول هلا جيب اليت اإلدارةس جمل عضو الستقاللية افيةنال املصلحة قبيل من تعد ال -

 واملتعاملني املتعاقدين عموم مع الشركة تتبعها اليت والشروط األوضاعس فنب والعقود األعمال هذه متت إذا الشخصيةه حتياجاتإ لتلبية اإلدارة سجمل عضو مع تتم اليت
  .  ذلك خالف الترشيحات ةنجل تر مل ما ، املعتاد الشركة نشاط ضمن وكانت

  : : الترشيح لعضوية جملس االدارةالثامنةاملادة 
 . سهم الشركة يف تاريخ تقدمه للترشيحأريال سعودي من  ١٠,٠٠٠ة مسيقيمته األ قل ماأن ميتلك على األن يتقدم للترشيح بشرط أأي مساهم من حقه  )١
 . عضاء الس اجلددأعقاد اجلمعيه العامه اليت سوف ينتخب فيها إنسوف تستلم الشركة الترشيحات من املسامهني وذلك قبل فترة ستني يوم من تاريخ  )٢
 . شحني املقدمة من املسامهنيكتمال قائمة املرإضافة مرشحني يف حالة عدم إمن حق جملس االدارة  )٣
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  -دارة ميكنه تقدمي مستندات ترشيحه عن طريق:املرشح لعضوية جملس اإل )٤
 . الربيد املسجل لعنوان املقر الرئيسي للشركة -
 ستالم.على مستند إ ولالتسليم مباشرة لسكرتري الشركة واحلص -

   -ن مستندات الترشيح تشتمل كتابة على مايلي:أ )٥
 .اريخ ميالده سم املرشح رباعي وتإ -
 ة .الشهادات العلمية اليت حصل عليها املرشح متضمنة املناصب اليت شغلها خالل العشر سنوات املاضي  -
 . سنوات املاضيهالعشر متضمنة املناصب اليت شغلها خالل  للمرشحاخلربة املهنية   -
 . و له مصاحل األيها املرشح إقائمة بالشركات واجلهات اليت ينتمي   -
  . دارةب بالشركة للمرشح لعضوية جملس اإلقاراألشخاص األقائمة   -

سبوعني إدارة من خالل جلنة الترشيحات واملكافآت مبراجعة الترشيحات املقدمة وحيدد املرشحني اليت سوف تتضمنهم قائمة املرشحني وذلك خالل سوف يقوم جملس اإل )٦
  . من تاريخ احملدد 

 . دارهشركه تعيني ممثلني له يف جملس اإلداره التصويت على إختيار املرشحني لعضوية جملس اإلحيق له حبسب نظام العتباريه الذي اإل الجيوز للشخص ذي الصفه )٧
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  الثاين: مسؤوليات جملس اإلدارة وإختصاصاتهالفصل 

  : مسؤولية جملس اإلدارة األويل : املادة 
، وأن تكون قرارته مبنية ة والوالء يف إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصاحلها وتنميتها وتعظيم قيمتها، وعليه بذل واجيب العناي ميثل جملس اإلدارة مجيع املسامهني )١

 . على معلومات وافية من اإلدارة التنفيذية أو اي مصدر موثوق آخر كاملستشارين وبيوت اخلربة

، ويف مجيع األحوال ال جيوز لس اإلدارة إصدار  ختصاصاتهإجهات أو أفراداً يف ممارسة بعض تقع على عاتق جملس إدارة الشركة املسؤولية عن أعماهلا وإن فوض جلاناً أو  )٢
 . تفويض عام أو غري حمدد املدة

 . يتحمل جملس اإلدارة مسؤولية محاية الشركة من األعمال واملمارسات غري القانونية أو التعسفية أو غري املناسبة )٣

  : لس اإلدارة الوظائف األساسية: الثانية املادة 
ونظام الشركة األساس، يكون لس اإلدارة أوسع الصالحيات يف إدارة الشركة وتوجيه الشركات ولوائحه التنفيذية ختصاصات املقررة للجمعية العامة يف نظام مع مراعاة اإل

  -: أعماهلا مبا حيقق أغراضها، ويدخل ضمن مهام جملس اإلدارة واختصاصاته ما يلي
ة واملالية الالزمة طط والسياسات واالستراتيجيات واألهداف الرئيسة للشركة واإلشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد من توافر املوارد البشرياخل وضع )١

  -: لتحقيقها، ومن ذلك

 ر.وإجراءات إدارة املخاطوضع االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة واملرحلية وسياسات  -

 املوازنات التقديرية بأنواعها.حتديد اهليكل الرأمسايل األمثل للشركة واستراتيجياا وأهدافها املالية وإقرار  -

 . شراف على النفقات الرأمسالية الرئيسة للشركة، ومتلك األصول والتصرف ااإل -

 . وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل يف الشركة -
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 .رية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف الشركة واعتمادهاملراجعة الدوا -

 . التحقق من توافر املوارد البشرية واملالية الالزمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسة -

  -: وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك )٢

لية واحملتملة لكل من أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملسامهني، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول وضع سياسة مكتوبة ملعاجلة حاالت تعارض املصاحل الفع -
 . الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األطراف ذوي العالقة

 .التقارير املاليةالتأكد من سالمة األنظمة املالية واحملاسبية، مبا يف ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد  -

وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة املخاطر على  ،تأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة املخاطر، وذلك بوضع تصور عام عن املخاطر اليت قد تواجه الشركةال -
 .مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع أصحاب املصاحل واألطراف ذات الصلة بالشركة

  . إجراءات الرقابة الداخلية يف الشركة اعليةنوية لفاملراجعة الس -
ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار اجلمعية  -مبا ال يتعارض مع األحكام اإللزامية بالئحة احلوكمة سياسات ومعايري وإجراءات واضحة وحمددة للعضوية يف جملس اإلدارة إعداد )٣

  .العامة هلا
 . الئحة احلوكمةأحكام  اًاملصاحل وفق وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب )٤

وأصحاب املصاحل اآلخرين، والتحقق وضع السياسات واإلجراءات اليت تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية للمسامهني والدائنني  )٥
 .من تقيد اإلدارة التنفيذية ا

  .وتدفقاا النقدية، وعالقاا املالية واالئتمانية مع الغري إدارة مالية الشركة،اإلشراف على  )٦
  -: االقتراح للجمعية العامة غري العادية مبا يراه حيال ما يلي )٧

 .زيادة أو خفض رأمسال الشركة -
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 .حل الشركة قبل األجل املعني يف النظام األساس أو تقرير استمرارها -

  -:ال ما يلياالقتراح للجمعية العامة العادية مبا يراه حي )٨

 . تفاقي للشركة يف حال تكوينه من قبل اجلمعية العامة غري العادية وعدم ختصيصه لغرض معنيستخدام االحتياطي اإلإ -

 .تكوين احتياطيات أو خمصصات مالية إضافية للشركة -

 .طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية -

 قبل نشرها.إعداد القوائم املالية األولية والسنوية للشركة واعتمادها  )٩

  إعداد تقرير جملس اإلدارة واعتماده قبل نشره. )١٠
 .ضمان دقة وسالمة البيانات واملعلومات الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية املعمول ا )١١

  .للشركة وأي تطورات جوهرية إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمسامهني االطالع بشكل مستمر ودوري على أوجه األنشطة املختلفة )١٢
د نه بقرارات حيدد فيها مدة اللجنة وصالحياا ومسؤولياا، وكيفية رقابة الس عليها، كما يتضمن قرار التشكيل تسمية األعضاء وحتديعتشكيل جلان متخصصة منبثقة  )١٣

  .ا مهامهم وحقوقهم وواجبام، مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان واألعضاء الرئيسيني
م، مبا ال يتعارض مع الضوابط واإلجراءات ، مثل املكافآت الثابتة، واملكافآت املرتبطة باألداء، واملكافآت يف شكل أسهيف الشركة حتديد أنواع املكافآت اليت متنح للعاملني )١٤

 التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات اخلاصة بشركات املسامهة املدرجة.

 . اليت حتكم العمل يف الشركةوضع القيم واملعايري )١٥

  دعوة اجلمعية العامة ملسامهي الشركة لالنعقاد يف اجتماعاا العادية وغري العادية وإقرار جدول أعماهلا. )١٦

 رشيح مراجع احلسابات.تاملوافقة على توصية جلنة املراجعة باختيار وترشيح مراجع احلسابات حسب املتعارف عليه وحتديد أتعابه والتوصية للجمعية العامة بقبول  )١٧

 . وضع االستراتيجيات العامة وخطط ومعايري وإجراءات االستثمار )١٨
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 . وضع األهداف املالية ومتابعتها )١٩

 نفيذي للشركة.حتديد النموذج األمثل لتخصيص رؤوس األموال اليت حتتاجها القطاعات واألنشطة الرئيسية للشركة واالستثمارات يف ضوء توصيات الرئيس الت )٢٠

 .ه حمققاً ملصاحل الشركةاوخيتار رؤسائها وجيوز له دائماً التمديد أو عزل أي من أعضائها مبا يرجمالس إدارة الشركات الفرعية،  تعيني )٢١

 .بصفة دورية له عرب رؤسائهااملنبثقة عن جملس اإلدارة واليت ترفع تقاريرها أعمال اللجان متابعة  )٢٢

 . ) من نظام الشركة األساس١٩دة (الصالحيات املنوطة إىل الس طبقاً لنص املا )٢٣
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  ختصاصات ومهام رئيس ونائب الرئيس وأعضاء جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذيةإالثالث: الفصل 

  : : مسئوليات رئيس جملس اإلدارةاألويل املادة 
سامهني، مث خيتار الس من بني أعضائه غري التنفيذيني رئيساً له، ويكون للمجلس حق عزله من يف اجتماع اجلمعية العامة للماإلدارة يقوم مسامهو الشركة بانتخاب أعضاء جملس 

ى سري عمله وأداء اختصاصاته عل قيادة الس واإلشراف يتوىل رئيس جملس اإلدارة، جملس اإلدارةباختصاصات إخالل دون . ومنصب الرئيس أو إعادة اختياره يف أي وقت
  -: بصفة خاصة ما يليجملس اإلدارة  سمهام واختصاصات رئييف ويدخل بفاعلية، 

 . على املعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغري املضللة ضمان حصول أعضاء الس يف الوقت املناسب )١

 التحقق من قيام جملس اإلدارة مبناقشة مجيع املسائل األساسية بشكل فعال ويف الوقت املناسب. )٢

وكل ما من شأنه تصريف االلتزمات العقود و وإبرامكتاب العدل وكافة اجلهات الرمسية واخلاصة كما له حق التوقيع نيابة عن الشركة ووأمام القضاء غري أمام المتثيل الشركة  )٣
، باإلضافة إىل الشركة بتفويض من الس وله احلق يف توكيل الغري يف املرافعة واملدافعة عن ،دارةاإلوكافة املهام اليت يكلفه ا جملس  ،أمور الشركة وحتقيق أغراضها
 ظام الشركة األساس، ووفقاً ملا ورد بنظام الشركات ولوائحه التنفيذية.لنالصالحيات املنوطة إليه طبقاً 

 تشجيع أعضاء جملس اإلدارة على ممارسة مهامهم بفاعلية ومبا حيقق مصلحة الشركة. )٤

 وإيصال آرائهم إىل جملس اإلدارة.ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع املسامهني  )٥

يني واملستقلني، وإجياد ثقافة تشجع على النقد تشجيع العالقات البناءة واملشاركة الفعالة بني كل من أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبني األعضاء التنفيذيني وغري التنفيذ )٦
 البناء.

االعتبار أية مسألة يطرحها أحد أعضاء الس أو يثريها مراجع احلسابات، والتشاور مع أعضاء الس والرئيس التنفيذي إعداد جدول اجتماعات جملس اإلدارة مع األخذ بعني  )٧
 عند إعداد جدول أعمال الس.

 عقد لقاءات دورية مع أعضاء الس غري التنفيذيني دون حضور أي تنفيذي يف الشركة. )٨
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عمال والعقود اليت يكون ألحد أعضاء جملس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غري مباشرة فيها، على أن يتضمن هذا اإلبالغ املعلومات اليت إبالغ اجلمعية العامة عند انعقادها باأل )٩
 ات الشركة اخلارجي.، وأن يرافق هذا التبليغ تقرير خاص من مراجع حساب ) من املادة الثالثني من الئحة حوكمة الشركات١٤قدمها العضو إىل جملس اإلدارة وفقاً للفقرة (

لضمان قيام الس مبسئولياته ووظائفه كاملة، والتأكد الالزمة الس وتفعيل أدائه وتطوير أعماله، كما تقع على عاتقه أيضاً مسؤولية أخذ كل التدابري ألعمال املثلى اإلدارة  )١٠
 .الشركةإلدارة ، وتلك اليت مت حتديدها اإلدارةت احملددة لس حيامن أن أعضاء الس يدركون دورهم ومسئوليام كما حيترمون احلدود والصال

 .بذلكاإلدارة عضاء جملس أورئاسة جلسات الس أو تفويض أحد اإلدارة جتماعات جملس الالدعوة  )١١

 دارة من املشاركة الكاملة يف أعمال وأنشطة الس وضمان أن يعمل الس كفريق واحداإلمتكني مجيع أعضاء جملس  )١٢

 . عمال ومن التداول والوصول إىل قرارات مناسبة وواضحة حوهلااألتأكد من قيام الس مبناقشة كافة البنود الواردة يف جدول للوقتا وافياً طاء أعضاء الس إع )١٣

مبا يف ذلك مراجعة هيكل اللجان وتشكيل  التأكد من أن هناك إجراءات مناسبة موجودة على أرض الواقع تساعد على ضمان أن يقوم الس بأعماله بفعالية وكفاءة، )١٤
أي من أعضاء الس أو مديري الشركة التنفيذيني، قد مت تنفيذها حسب تفويض الس وأن النتائج إىل التأكد من أنه، مىت مت تفويض مسؤوليات إىل اللجان أو ، وعضويتها

 .قد مت إحاطة الس ا

١٥( الذين مت ترشيحهم من قبل جلنة املكافآت والترشيحاتأو املرشحني ملنصب الرئيس التنفيذي ولس جيوز له مقابلة املرشحني اجلدد لعضوية ا. 

 .، وحسب ما تستدعيه احلاجة وذلك للقيام بواجباته بفعاليةدورياًالتأكد من أن اجتماعات الس تعقد  )١٦

زمة واختاذ القرارات املناسبة بشأا الالعمال للمناقشات األيف إخضاع كافة بنود جدول  ضبط املناقشات وتوجيهها بأسلوب أمثل يساهمخالل ، من إدارة اجتماعات الس )١٧
 . يف وقته

 . مور والقراراتاألأخذ رأيهم يف بعض خالل عضاء املستقلني من األالسعي لتفعيل دور  )١٨

مساء اليت قام بترشيحها لعضوية تلك اللجان بالتشاور مع جلنة املكافآت األعلى  شراف على تكوين مجيع اللجان املنبثقة من الس والتقدم بتوصية إىل الس باملوافقةاإل )١٩
 . والترشيحات
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قيات واملسامهة يف الوصول إىل قرارات سليمة حتفظ حقوق الخاألمور بأسلوب مبين على القيم واألالعمل بشكل متواصل على تطوير الس وذلك حرصاً على تسيري  )٢٠
 .وحتمل املسؤولية املسامهني وتضمن الشفافية

 .دارة بذلكاإلترأس اجتماعات اجلمعية العامة العادية وغري العادية ملسامهي الشركة أو تفويض أحد أعضاء جملس  )٢١

وكل ما من شأنه االلتزمات والعقود  وإبرامكتاب العدل وكافة اجلهات الرمسية واخلاصة كما له حق التوقيع نيابة عن الشركة ومع الغري وأمام القضاء عالقتها متثيل الشركة يف  )٢٢
، باإلضافة إىل وله احلق يف توكيل الغري يف املرافعة واملدافعة عن الشركة بتفويض من الس ،دارةاإلوكافة املهام اليت يكلفه ا جملس  ،تصريف أمور الشركة وحتقيق أغراضها

 نظام الشركة األساس.لالصالحيات املنوطة إليه طبقاً 

تفاقيات وذلك لضمان صحة وفعالية االوغريه من الشركة األساس يع القوانني واللوائح والتعاميم اليت تصدرها السلطات احلكومية والعمل مبوجب نظام تباع مجاالتحقق من  )٢٣
 ته.اجتماعات الس وقرارا

  : : مسئوليات نائب رئيس جملس اإلدارةالثانية املادة 
ويف حال أن الس  .ملصاحل الشركةأعضائه غري التنفيذيني واملستقلني، كما جيوز له عزله أو إعادة تعيينه، حسبما يراه الس حمققاً  جيوز لس اإلدارة تعيني نائب للرئيس من بني

   -: تتمثل فيما يلياألساسية قرر تعيني نائب للرئيس، فإن مهامه 
 مساعدة الرئيس يف املسائل والقضايا املتعلقة مبجلس إدارة الشركة. )١
 الس لالنعقاد يف حال غياب الرئيسدعوة  )٢

 ترأس اجتماعات جملس اإلدارة ومجعيات املسامهني يف حال غياب الرئيس. )٣

  القيام بدور الرئيس يف حال غيابه. )٤
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  : : مهام وواجبات عضو جملس اإلدارةالثالثة املادة 
 :والوجبات اآلتية املهام -من خالل عضويته يف جملس اإلدارة– يؤدي كل عضو من أعضاء جملس اإلدارة

  .تقدمي املقترحات لتطوير استراتيجية الشركة  )١
  .مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية ومدى حتقيقها ألهداف الشركة وأغراضها )٢
  .مراجعة التقارير اخلاصة بأداء الشركة )٣
  .التحقق من سالمة ونزاهة القوائم واملعلومات املالية للشركة )٤
  .إدارة املخاطر يف الشركة قوية التحقق من أن الرقابة املالية ونظم )٥
 .حتديد املستويات املالئمة ملكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية )٦

 .إبداء الرأي يف تعيني أعضاء اإلدارة التنفيذية وعزهلم )٧

 .املشاركة يف وضع خطة التعاقب واإلحالل يف وظائف الشركة التنفيذية )٨

األنظمة ذات الصلة والنظام األساس عند ممارسته ملهام عضويته يف الس، واالمتناع عن القيام الية ولوائحهما التنفيذية ونظام السوق املوالشركات االلتزام التام بأحكام نظام  )٩
 .الشركةشؤون تدبري يشكل إساءة لأو املشاركة يف أي عمل 

 .و ألسباب طارئةخيطر به رئيس الس مسبقاً، أ لعذر مشروعحضور اجتماعات جملس اإلدارة وعدم التغيب عنها إال  )١٠

لية، مبا يف ذلك توجيه األسئلة ذات العالقة ومناقشة كبار عختصيص وقت كاف لالضطالع مبسؤولياته، والتحضري الجتماعات جملس اإلدارة وجلانه واملشاركة فيها بفا )١١
 . التنفيذيني بالشركة

 .قبل إبداء الرأي بشأا دراسة وحتليل املعلومات ذات الصلة باملوضوعات اليت ينظر فيها جملس اإلدارة )١٢
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رة التنفيذية للشركة ومن غريهم متكني أعضاء جملس اإلدارة اآلخرين من إبداء آرائهم حبرية، وحث الس على مداولة املوضوعات واستقصاء آراء املختصني من أعضاء اإلدا )١٣
 .يف حال ظهرت حاجة إىل ذلك

وأن يتضمن ذلك اإلبالغ يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركة،  -مباشرة كانت أو غري مباشرة-ة له إبالغ جملس اإلدارة بشكل كامل وفوري بأية مصلحة شخصي )١٤
            اءاً كانت تلك الفائدة ماليةطبيعة تلك املصلحة وحدودها وأمساء أي أشخاص معنيني ا، والفائدة املتوقع احلصول عليها بشكل مباشر أو غري مباشر من تلك املصلحة سو

 الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية.ألحكام نظام وفقاً عدم املشاركة يف التصويت على أي قرار يصدر بشأن ذلك، وذلك أم غري مالية، وعلى ذلك العضو 

يف  -بشكل مباشر أو غري مباشر-الشركة ته نافسمبالشركة أو  أعمال من شأا منافسة ةيف أي -املباشرة أو غري املباشرة-إبالغ جملس اإلدارة بشكل كامل وفوري مبشاركته  )١٥
 الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية.ألحكام نظام وفقاً أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك 

أو إىل الغري،  -ذلك يف أثناء انعقاد اجتماعات اجلمعية العامةما مل يكن -أسرار وقف عليها عن طريق عضويته يف الس إىل أي من مسامهي الشركة  ةعدم إذاعة أو إفشاء أي )١٦
 الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية.أحكام نظام حبسب ما تقتضيه وذلك 

 . وحبسن نية، مع بذل العناية واالهتمام الالزمني، ملصلحة الشركة واملسامهني كافةكاملة، معلومات بناءاً على العمل  )١٧

 .اجباته وأدواره ومسؤولياته املترتبة على العضويةإدراك و )١٨

 .تنمية معارفه يف جمال أنشطة الشركة وأعماهلا ويف ااالت املالية والتجارية أو الصناعية ذات الصلة  )١٩

 ل.عضوية جملس اإلدارة يف حال عدم متكنه من الوفاء مبهامه فيه على الوجه األكماالستقالة من عضوية   )٢٠

 ،السسر من أمني استالمه للمسودة أسبوع من تاريخ  وإبداء مالحظاته عليها خاللدارة وفهمها بشكل جيد اإلدة وقائع وحماضر اجتماعات جملس على مسواالطالع  )٢١
 .وطلب إيضاح أي قرار أو نص غري واضح يف تلك احملاضر

 .مت وضعهااليت والتحقق من سياسات الشركة  املشاركة بشكل فعال يف مناقشة املواضيع املطروحة أمام الس ويف صنع القرارات )٢٢

 .فصاح عن أي نشاط يتعارض مع مصاحل الشركةاإلاحملافظة على سرية املعلومات واحلرص على عدم توجيه سياسة الشركة إىل مصلحته الشخصية و )٢٣
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 ية.الشركة وخططتها التنفيذالشركة ورسالتها وأهدافها وفهمها بشكل جيد وأن يكون على دراية بربامج االطالع على استراتيجية  )٢٤

 كة.ظمة املعمول ا، والعمل على تعزيز ودعم صورة الشراألنساسي والقوانني واألبنظامها  من التزام الشركةالتحقق  )٢٥

 ت.والشركة يف اختاذ القرارا وأن تتوفر لدى العضو الرغبة يف العمل بروح الفريقاإلدارة اجتماع ولقاءات جملس ومداوالت التواصل واملشاركة بشكل فعال يف مناقشات  )٢٦

  : : مهام العضو املستقلالرابعة املادة 
  -: املهام اآلتيةاملشاركة بفاعلية يف أداء عضو جملس اإلدارة املستقل على ، الئحة حوكمة الشركاتالثالثني) من (مع مراعاة حكم املادة 

 . أدائها، وتعيني أعضاء اإلدارة التنفيذيةإبداء الرأي املستقل يف املسائل االستراتيجية، وسياسات الشركة، و )١

 . مراعاة مصاحل الشركة ومسامهيها وتقدميها عند حصول أي تعارض يف املصاحلالتحقق من  )٢

 .  اإلشراف على تطوير الئحة أو قواعد احلوكمة اخلاصة الشركة، ومراقبة تنفيذ اإلدارة التنفيذية هلا )٣

 .تشارية يف أنشطة الشركة املختلفة، ومبا يساعد الس على اختاذ قرارات تسهم يف حتقيق مصاحل الشركةأداء ما يكلفه به جملس اإلدارة من مهام اس )٤

  : مبادئ أساسية :اخلامسةاملادة 
حلها على مصلحته الشخصية، ويدخل والوالء والعناية واالهتمام مبصاحل الشركة واملسامهني، وتقدمي مصاوالسرية يلتزم كل عضو من أعضاء جملس اإلدارة، مببادئ الصدق واألمانة 

   -: ما يلييف ذلك على وجه اخلصوص 
  مؤثرة قبل تنفيذ أية صفقة أو عقد مع الشركة وذلك بأن تكون عالقة عضو جملس اإلدارة بالشركة عالقة مهنية صادقة، وأن يفصح هلا عن أية معلومات :واألمانة الصدق )١

 . أو إحدى شركاا التابعة

اخلاصة بتعارض ن يتجنب عضو جملس اإلدارة التعامالت اليت تنطوي على تعارض يف املصاحل، مع التحقق من عدالة التعامل وعدم التمييز، ومراعاة األحكام وذلك بأ الوالء: )٢
 . املصاحل يف هذه الالئحة
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 .واللوائح والتعليمات الصادرة عن اجلهات املختصةوذلك بأداء الواجبات واملسؤوليات الواردة يف النظام األساس للشركة واألنظمة  لعناية واالهتمام:ا )٣

فصاح عن أي نشاط يتعارض مع ، مع اإلرص على عدم توجيه سياسة الشركة إىل مصلحته الشخصيةحيعلى سرية املعلومات ووذلك بأن حيافظ عضو جملس اإلدارة  السرية: )٤
 .مصاحل الشركة

  : : مهام الرئيس التنفيذي/العضو املنتدباملادة السادسة 
ؤول األول أمام جملس اإلدارة عن الرئيس التنفيذي هو شخص طبيعي يشرف على إدارة عمليات الشركة اليومية وميثل أعلى رتبة تنفيذية ضمن القوى العاملة بالشركة، وهو املس

  ى يف هذه احلالة عضواً منتدباً)أعمال اإلدارة التنفيذية، ويقدم تقاريراً دورية لس اإلدارة، وقد يكون عضواً يف جملس اإلدارة (ويسم
رئيس التنفيذي إضافة إىل ذلك يتمتع العضو املنتدب أو الرئيس التنفيذي بالصالحيات اليت حيددها له جملس اإلدارة للقيام بتصريف األعمال اليومية للشركة، ويتمتع ال )١

د احلاجة لذلك وعليه أن يقوم بتنفيذ التعليمات اليت يوجهها له جملس اإلدارة. وحتدد بالصالحيات األخرى اليت حيددها جملس اإلدارة مبوجب قرار من جملس اإلدارة عن
فة إىل املكافأة املقررة لكل عضو "جلنة الترشيحات واملكافآت" املكافأة اخلاصة اليت حيصل عليها كالً من رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب أو الرئيس التنفيذي باإلضا

 .الشركة األساس نظامل مبجلس اإلدارة طبقاً

ستراتيجيات واخلطط والتقييم الدوري القيادة املثلى لفريق التنفيذيني من خالل معايري أداء ومن خالل ما يتمتع به من مهارات إدارية ومتابعة اإلجراءات وربط األهداف باال )٢
 واالتصاالت.

 القيام بدور تنسيقي وتدرييب لكبار التنفيذيني. )٣

 وضوعة من قبل جملس اإلدارة وتنفيذ قرارات اجلمعية العامة للمسامهني واختاذ القرارات اليت تعود بالفائدة على الشركة.تطبيق السياسات امل )٤

 التوصية لس اإلدارة خبصوص ما يلي: )٥

 االستراتيجية العامة للشركة وخطة االستثمار.  - أ

 وضع األهداف املالية للشركات والشركات الفرعية. - ب
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  مثل لتوزيع رأس املال للشركات الفرعية واستثمارات الشركة األخرى.حتديد النموذج األ -ج
 ت الس.التوصية للمجلس باخلروج أو تصفية استثمارات قائمة والدخول يف استثمارات جديدة خارج النشاط الرئيسي، وذلك خالل املشاركة يف اجتماعا )٦

 ات جملس اإلدارة وسياسة احلوكمة اخلاصة بالشركة.مراقبة األداء املايل واإلداري للشركات الفرعية يف ظل توجيه )٧

 مراجعة توصيات إدارة املراجعة الداخلية وضمان االلتزام ا. )٨

 وإدارا.تقييم املخاطر على مستوى الشركة والشركات الفرعية واالستثمارات األخرى املختلفة، والتوصية للمجلس باإلجراءات املثلى للتعامل معها  )٩

 عكس قيم وأخالقيات الشركة.الترويج لثقافة ت )١٠

  : ختصاصات اإلدارة التنفيذية ومهامهاإ: السابعةاملادة 
لسياسات واالستراتيجيات واألهداف مع مراعاة االختصاصات املقررة لس اإلدارة مبوجب أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، ختتص اإلدارة التنفيذية بتنفيذ اخلطط وا

  حيقق أغراضها. ويدخل ضمن اختصاصات اإلدارة التنفيذية ومهامها ما يلي:الرئيسية للشركة مبا 
 تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للشركة املقرة من جملس اإلدارة )١

ة الظروف اإلدارية الطارئة راقتراح االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية واملرحلية وسياسات وآليات االستثمار، والتمويل، وإدارة املخاطر، وخطط إدا )٢
 وتنفيذها.

 اقتراح اهليكل الرأمسايل االمثل للشركة واستراتيجياا وأهدافها املالية. )٣

 اقتراح النفقات الرأمسالية الرئيسية للشركة ومتلك األصول والتصرف فيها. )٤

 دها.اقتراح اهلياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها إىل جملس اإلدارة للنظر يف اعتما )٥

  -: تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، وتشمل )٦

 . تنفيذ سياسة تعارض املصاحل  - أ
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 تطبيق األنظمة املالية واحملاسبية بشكل سليم، مبا يف ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد القوائم املالية. - ب

املخاطر اليت قد تواجه وإنشاء بيئة ممة بثقافة احلد من املخاطر على مستوى الشركة، تصور عام عن وذلك بوضع مناسبة لقياس وإدارة املخاطر، تطبيق أنظمة رقابية  - ج
 وطرحها بشفافية مع جملس اإلدارة وغريهم من أصحاب املصاحل.

 واقتراح تعديلها عند احلاجة. -مبا ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة–تنفيذ قواعد احلوكمة اخلاصة بالشركة بفاعلية  )٧

 صاحل.نفيذ السياسات واإلجراءات اليت تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية للمسامهني وأصحاب املت )٨

  -: تزويد جملس اإلدارة باملعلومات الالزمة ملمارسة اختصاصاته وتقدمي توصياته حيال ما يلي )٩

 .زيادة رأمسال الشركة أو ختفيضه 

 ركة قبل األجل احملدد يف نظامها األساس أو تقرير استمرارها.حل الش 

 ستخدام االحتياطي االتفاقي للشركة.إ 

 .تكوين احتياطيات إضافية للشركة 

 .طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية  
م، مبا ال يتعارض مع الضوابط ة باألداء، واملكافآت يف شكل أسه، مثل املكافآت الثابتة، واملكافآت املرتبطيف الشركة املكافآت اليت متنح للعاملنياقتراح سياسة وأنواع  )١٠

 واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات اخلاصة بشركات املسامهة املدرجة.

 ة، وعرض تلك التقارير على جملس اإلدارة.إعداد التقارير الدورية املالية وغري املالية بشأن التقدم احملرز يف نشاط الشركة يف ضوء خطط وأهداف الشركة االستراتيجي )١١

 إدارة العمل اليومي للشركة وتسيري أنشطتها، فضالً عن إدارة مواردها بالشكل األمثل ومبا يتفق مع أهداف الشركة واستراتيجيتها. )١٢

 املشاركة الفعالة يف بناء ثقافة القيم األخالقية وتنميتها داخل الشركة. )١٣

 إدارة املخاطر، والتحقق من فاعلية تلك النظم وكفايتها، واحلرص على االلتزام مبستوى املخاطر املعتمد من جملس اإلدارة.تنفيذ نظم الرقابة الداخلية و )١٤
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 لفة.ت التنظيمية املختقتراح السياسات الداخلية املتعلقة بعمل الشركة، وتطويرها، مبا يف ذلك حتديد املهام واالختصاصات واملسؤوليات املوكولة إىل املستوياإ )١٥

 قتراح سياسة واضحة لتفويض األعمال إليها وطريقة تنفيذها.إ )١٦

ممارستها للصالحيات املفوضة  تنفيذ سياسات حتديد الصالحيات املفوضة إليها من جملس اإلدارة، ولس اإلدارة أن يطلب من اإلدارة التنفيذية رفع تقارير دورية بشأن )١٧
 إليها.

  : ة التنفيذية: اإلشراف على اإلدارالثامنة املادة 
  -:لة إليها، وعليه يف سبيل ذلكوكيتوىل جملس اإلدارة تشكيل اإلدارة التنفيذية للشركة، وتنظيم كيفية عملها، والرقابة واإلشراف عليها، والتحقق من أدائها املهام املو

 .  إصدار اللوائح اإلدارية واملالية الالزمة )١

 .  السياسات واللوائح املعتمدة منهالتحقق من أن اإلدارة التنفيذية تعمل وفق   )٢

 . اختيار الرئيس التنفيذي للشركة، واإلشراف على أعماله )٣

 تعيني مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي وعزله وحتديد مكافآته، إن وجد. )٤

 . ات ومشاكل، واستعراض ومناقشة املعلومات املهمة بشأن نشاط الشركةعقد اجتماعات دورية مع اإلدارة التنفيذية لبحث جمريات العمل وما يعتريه من معوق  )٥

 . مع أهداف واستراتيجية الشركةتنسجم وضع معايري أداء لإلدارة التنفيذية  )٦

 وميه. مراجعة أداء اإلدارة التنفيذية وتق )٧

 .وضع خطط التعاقب على إدارة الشركة )٨
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  : توزيع االختصاصات واملهامالتاسعة املادة 
من وحيسن  ، حوكمة الشركاتيتضمن اهليكل التنظيمي للشركة حتديد االختصاصات وتوزيع املهام بني جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مبا يتفق مع أفضل مبادئ ومعايري جيب أن
   -: لكوحيقق التوازن يف الصالحيات والسلطات بينهما. ويتعني على جملس اإلدارة يف سبيل ذ ،ختاذ قرارات الشركةإكفاءة 
 . لتنظيمية املختلفةعتماد اللوائح الداخلية املتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، مبا يف ذلك حتديد املهام واالختصاصات واملسؤوليات املوكلة إىل املستويات اإ )١

طريقة التنفيذ ومدة التفويض، ولس اإلدارة أن عتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصالحيات املفوضة إىل اإلدارة التنفيذية وجدول يوضح تلك الصالحيات، وإ )٢
 . تقارير دورية بشأن ممارساا للصالحيات املفوضةرفع دارة التنفيذية يطلب من اإل

 . حتديد املوضوعات اليت حيتفظ الس بصالحية البت فيها )٣

  : : الفصل بني املناصبالعاشرة املادة 
 ائباً للرئيس وجيوز أن يعني عضواً منتدباً.يعني جملس اإلدارة من بني أعضائه رئيساً ون )١

 ، مبا يف ذلك منصب العضو املنتدب أو الرئيس التنفيذي أو املدير العام.ال جيوز اجلمع بني منصب رئيس جملس اإلدارة أو نائب الرئيس وأي منصب تنفيذي بالشركة )٢

ومسئوليام بشكل واضح ومكتوب إذا خال نظام الشركة األساس  -إن وجد–ضو املنتدب من رئيس جملس اإلدارة ونائبه والععلى جملس اإلدارة إقرار اختصاصات كل  )٣
 من ذلك.

 .ال جيوز أن ينفرد شخص بالسلطة املطلقة الختاذ القرارات يف الشركة ،يف مجيع األحوال )٤

  : : تعيني الرئيس التنفيذي بعد انتهاء خدماته رئيساً لس اإلدارةاحلادية عشراملادة 
 لس إدارة الشركة خالل السنة األوىل من جيوز  ال ًتهاء خدماته.إنتعيني الرئيس التنفيذي رئيسا  
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  : الرابع: إجراءات عمل جملس اإلدارةلفصل ا

  : جتماعات جملس اإلدارةإ: األويل املادة 
 إىل ذلك. جتماعاته أيضاً مىت ما دعت احلاجةإمع مراعاة ما ورد يف نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، يعقد  )١

لفاكس، ووفقاً للضوابط اليت جيتمع الس (مرتني) على األقل سنوياً بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه، وتكون الدعوة خطية، وجيوز أن ترسل بالربيد اإللكتروين أو ا )٢
 اثنان من األعضاء. تضعها اجلهة املختصة. وجيب على رئيس الس أو من ينوب عنه أن يدعو إىل االجتماع مىت طلب إليه ذلك

 جتماعات اإللزامية لس اإلدارة أكثر من اجتماعني سنوياً يف حال نصت اللوائح على ذلك.جيوز أن يكون عدد اإل )٣

 تستدع مل ما زمة،الال واملعلومات والوثائق االجتماع أعمال جدول هلا مرافقاً االجتماع، تاريخ من األقل على جتماع جملس اإلدارة خبمسة أيامجيب إرسال الدعوة إل )٤
 أيام مخسة عن تقل مدة خالل الالزمة واملعلومات والوثائق االجتماع أعمال جدول هلا مرافقاً االجتماع إىل الدعوة إرسال فيجوز طارئ، بشكل جتماعاإل عقد األوضاع

  . جتماعاإل تاريخ قبل

  ) أعضاء.٣ل، باألصالة أو باإلنابة، وبشرط أال يقل عدد احلاضرين عن (جتماع الس صحيحاً إال إذا حضره نصف عدد األعضاء على األقإال يكون  )٥

  : : ملحوظات أعضاء جملس اإلدارةاملادة الثانية 
تخذه يم تدوينها وبيان ما إذا كان لدى أي من أعضاء جملس اإلدارة ملحوظات حيال أداء الشركة أو أي من املوضوعات املعروضة ومل يبت فيها يف اجتماع الس، فيلز )١

  . ةجتماع جملس اإلدارإاذه من إجراءات حياهلا يف حمضر ختإالس أو يرى 
  . أبدى عضو جملس اإلدارة رأياً مغايراً لقرار الس، فيلزم إثباته بالتفصيل يف حمضر اجتماع السإذا  )٢
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  :  جتماعات جملس اإلدارةاملادة الثالثة : تنظيم حضور إ
على  اًبناء -ات جملس اإلدارة، والتعامل مع حاالت عدم انتظام األعضاء يف حضور تلك االجتماعات. على أنه جيوز للجمعية العامة جيب تنظيم عملية حضور اجتماع )١

 .إاء عضوية من يتغيب من أعضائه عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع -توصية من جملس اإلدارة

 حلرص على حضور مجيع االجتماعات اليت تتخذ فيها قرارات مهمة وجوهرية تؤثر يف وضع الشركة.الى عضو جملس اإلدارة املستقل ع )٢

  : : جدول أعمال جملس اإلدارةالرابعة ملادة ا
 .يقر جملس اإلدارة جدول األعمال حال انعقاده، ويف حال اعتراض أي عضو على هذا اجلدول جيب إثبات ذلك يف حمضر اجتماع الس )١

 .جملس اإلدارة حق اقتراح إضافة أي بند على جدول األعماللكل عضو يف  )٢

  : ختصاصات جملس اإلدارةإ: ممارسة اخلامسة املادة 
 .آثارها احلد منعلى جملس اإلدارة ممارسة اختصاصاته ومهامه يف قيادة الشركة يف إطار ضوابط حكيمة وفعالة تسمح بقياس املخاطر وإدارا و )١

أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو جلانه أو من غريهم  يف حدود اختصاصاته، جيوز لس اإلدارة احلوكمة ملادة (العشرين) من الئحة) من ابمع مراعاة الفقرة ( )٢
 . مباشرة عمل أو أعمال معينة

 .لاللتزام مبسؤوليام جتاه الشركةيضع جملس اإلدارة الئحة داخلية تبني إجراءات العمل يف جملس اإلدارة ودف إىل حث أعضائه على العمل بفعالية  )٣

ضطالع باملهام واملسؤوليات املنوطة به مبا يف ذلك التحضري الجتماعات الس واللجان، واحلرص على م أعماله وختصيص الوقت الكايف لإليتوىل جملس اإلدارة تنظي )٤
 . جتماعاتهإحضورها، والتأكيد على تنسيق وتسجيل وحفظ حماضر 
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  : أمني سر جملس اإلدارة :السادسة املادة 
اص يعد هلذا الغرض، وحتدد يعني جملس اإلدارة أمني سر خيتاره من بني أعضائه أو من غريهم وخيتص بتحرير وقائع وقرارات جملس اإلدارة يف حماضر وإثباا يف سجل خ( أ ) 

، وجيوز إعادة  تدب وأمني السر عضو جملس اإلدارة على مدة عضوية كل منهم يف السمكافآته بقرار من "الترشيحات واملكافآت". وال تزيد مدة رئيس الس والعضو املن
   . ، وللمجلس يف أي وقت أن يعزهلم أو أياً منهم دون إخالل حبق من عزل يف التعويض إذا وقع العزل لسبب غري مشروع أو يف وقت غري مناسب نتخامإ

  -: أمني سر الس ما يلي ختصاصاتإتتضمن ( ب ) 

، وتوثيق قرارات الس توثيق اجتماعات جملس اإلدارة وإعداد حماضر هلا تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وبيان مكان االجتماع وتارخيه ووقت بدايته وايته )١
وتوقع هذه احملاضر من مجيع األعضاء  -إن وجدت– أمساء األعضاء احلاضرين والتحفظات اليت أبدوهاوتدوين ونتائج التصويت، وحفظها يف سجل خاص ومنظم، 

 . احلاضرين

 . الس حفظ التقارير اليت ترفع إىل جملس اإلدارة والتقارير اليت يعدها )٢

إلدارة ذات ، وأية وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي أعضاء جملس اتزويد أعضاء جملس اإلدارة جبدول أعمال الس وأوراق العمل والوثائق واملعلومات املتعلقة به )٣
 . جتماعباملوضوعات املشمولة يف جدول اإل العالقة

 .  التحقق من تقيد أعضاء جملس اإلدارة باإلجراءات اليت أقرها الس )٤

 . تبليغ أعضاء جملس اإلدارة مبواعيد اجتماعات الس قبل التاريخ احملدد مبدة كافية )٥

 .  ئيام عليها قبل توقيعهاعرض مسودات احملاضر على أعضاء جملس اإلدارة إلبداء مر )٦

 .  حماضر اجتماعات الس واملعلومات والوثائق املتعلقة بالشركةنسخة من لتحقق من حصول أعضاء جملس اإلدارة بشكل كامل وسريع على ا )٧

 .  التنسيق بني أعضاء جملس اإلدارة )٨
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 ) من الئحة حوكمة الشركات.٩٢عليه املادة (تنظيم سجل إفصاحات أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقاً ملا تنص  )٩

 .  تقدمي العون واملشورة إىل أعضاء جملس اإلدارة )١٠

 حيال الشركة وأدائها. -الواردة إليه–إحاطة الرئيس التنفيذي وأعضاء جلنة الترشيحات واملكافآت مبقترحات املسامهني  )١١

 . جيوز عزل أمني سر جملس اإلدارة إال بقرار من الس ال( ج ) 

  : : شروط أمني سر جملس اإلدارة السابعة املادة 
  -: على األقل يلي أياً ممايشترط يف أمني سر جملس اإلدارة 

  . ، وأن تكون لديه خربة عملية ذات صلة ال تقل عن ثالث سنواتأو املالية أو احملاسبة أو اإلدارة أو ما يعادهلاالقانون أن يكون حاصالً على شهادة جامعية يف  )١

 . سنوات مخسلديه خربة عملية ذات صلة ال تقل عن تكون  أن )٢
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  : : التدريب والدعم والتقييم اخلامسالفصل 

  : : تدريب العضو اجلديد والتعليم املستمر األويل املادة 

  : : تزويد األعضاء باملعلوماتالثانية املادة 
واللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة جبميع املعلومات والبيانات  األعضاء غري التنفيذيني واملستقلني بوجه خاصيتعني على اإلدارة التنفيذية بالشركة تزويد أعضاء جملس اإلدارة و

  .  ، لتمكينهم من حسن أداء واجبام ومهامهم ، على أن تكون وافية ودقيقة يف الوقت املناسب والوثائق والسجالت الالزمة
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 الئحـة
سياسة املكافآت   
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  توياتـاحمل
  

  األوىل : مقدمة عامة املادة 
  : سياسة املكافآت  املادة الثانية

  املادة الثالثة : نطاق التطبيق
  : مسئولية التطبيق املادة الرابعة 

  املادة اخلامسة : املبادي والقواعد املنظمة للمكافآت 
  املنبثقة مكافآت أعضاء جملس اإلدارة وجلانه ( أ )  : 

  ( ب ) : اإلدارة التنفيذية 
  مراجعة السياسة وتعديلها  ( ج ) :
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  :املادة األوىل : مقدمة عامة 
الزراعية ، شركة مسامهة سعودية ، مت إعدادها وفقاً ملتطلبات الئحة حوكمة الشركات باململكة العربية السعودية والصادرة عن جملس للتتنمة لشركة اجلوف سياسة املكافآت الئحة 

وتاريخ  ٣م بناء علي نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م/١٣/٠٢/٢٠١٧هـ املوافق ١٤٣٨/ ١٦/٠٥وتاريخ  ٢٠١٧-١٦-٨م هيئة السوق املالية مبوجب القرار رق
  هـ ، وقواعد التسجيل واإلدراج ، ووفقا للنظام األساسي للشركة .٢٨/٠١/١٤٣٧

بالشركة وذلك لتحفيز العاملني مبجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيه لرفع أدائهم وحسهم علي بذل املزيد من  وضعت هذه السياسة ملكافآة أعضاء الس وجلانه املنبثقه واإلدارة التنفيذيه
  اجلهذ للوصول بالشركة للرياده يف جمال عملها .
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  املادة الثانية : سياسة املكافآت :
ستقطاب أعضاء جملس أو جلان ذوي كفاءة علمية و فنية وإدارية وخربة متناسبة ومبا إل نظيم املكافآتيكون اهلدف من سياسة املكافآت ألعضاء جملس اإلدارة وجلانه املنبثقة هو ت

  .ميكنهم من تأدية مهامهم وواجبام مبهنية وكفاءة عالية ؛ مع مراعاة القطاع الذي تعمل فيه الشركة واملهارات الالزمة إلدارا
ستقطاب املوارد البشرية ذات املهارات واخلربات املطلوبة واإلبقاء عليهم الستدامة منوها وحتقيق رويتها ؛ إها ؛ تستطيع من خالهلا كما دف الشركة إىل خلق بيئة جاذبة للعمل في

  . والتشريعات والتطبيقات ذات العالقة ةنظمحبيث يتوافق مع األ وذلك من خالل اإلطار التنظيمي ملكافآت كبار التنفيذي يف الشركة 
  لجان التابعه له .ت سلطات اجلمعية العامة للمسامهني التحديد واملوافقة على األتعاب اليت حيصل عليها أعضاء جملس اإلداره نتيجة خدمتهم بالس أو اليقع حت( أ )  

  -مكافأة أعضاء جملس اإلداره سوف تتضمن التايل:( ب ) 
ريال سعودي لكل عضو  ٥٠٠,٠٠٠قصى و حبد أ% من رأس مال الشركة أ٥امهني ال يقل عن % من األرباح بعد توزيع ربح على املس١٠مكافأه سنويه ال تزيد عن  )١

  .ومبا يتسق مع  نظام الشركات املسامهة 
 ريال لكل عضو عن كل جلسه . ٣٠٠٠بدل حضور جلسات إجتماعات جملس اإلداره أو اللجان التابعه له قدرها  )٢
ل والتنقالت وخالفه عند حضور جملس اإلدارة أو اللجنة التنفيذية خارج مدينة سكاكا ( املركز الرئيسي يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واألك )٣

ريال لكل عضو حيضر اإلجتماع باإلضافه إىل تذكرة سفر درجة أوىل (ذهاب وعوده) من الرياض  ٣٠٠٠للشركة) يف أي مدينه أخرى داخل اململكه مبلغ مقطوع وقدره 
 يعقد ا االجتماع أو مايعادل قيمتها .اىل املدينه اليت س

و اللجنه التنفيذيه خارج اململكه أجتماع جملس االدارة والتنقالت لكل عضو جملس وخالفه أثناء حضور إ يتم صرف مبلغ مقطوع كتعويض عن مصاريف السكن واالكل )٤
ىل املدينه             فه غلى تذكرة سفر ( درجه أوىل ذهاب وعوده ) من سكاكا إدوالر أمريكي لكل عضو جملس اإلداره عن كل إجتماع باإلضا ٣٠٠٠مبلغ مقطوع وقدره 

 سيعقد ا اإلجتماع أو مايعادل قيمتها . الىت
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ركة أي من أعضاء سكاكا أو مشاإذا طلب رئيس جملس اإلداره أو رئيس اللجنة التنفيذية أو جلنة املراجعة أو جلنة الترشيحات واملكافآت عقد إجتماع اللجنه خارج مدينة  )٥
راجعه أو جلنة الترشيحات جلنة املراجعه أو جلنة الترشيحات واملكافآت يف إجتماع جملس اإلداره أو اللجنه التنفيذيه خارج مدينة سكاكا ويتم تعويض عضو جلنة امل

  لكل عضو . كما ورد يف البنود  أعاله تصرف ملره واحدة فقطداره واملكافآت عن املصاريف إسوة بأعضاء جملس اإل
  املادة الثالثة : نطاق التطبيق :

 . تطبق هذه السياسة على جملس اإلدارة وجلانه املنبثقة منه واإلدارة التنفيذية بالشركة  

  املادة الرابعة : مسئولية التطبيق :
عند تطبيقها ؛  أحنرافات قد تنشإتحقق من سالمة اإلجراءات املتخذة ؛ وتقومي أي بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية بالشركة مبتابعة تطبيق السياسة ؛ والتقوم جلنة الترشيحات واملكافآت 

   . وترفع اللجنة إيل جملس اإلدارة يف كل أمر يستدعي ذلك لغرض التوجيه
  املادة اخلامسة : املبادي والقواعد املنظمة للمكافآت :
بثقة واملنصوص عليها يف نظام الشركة والئحة حوكمة الشركات ؛ والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا يف ضوء األحكام املنظمة ملكافآت أعضاء جملس اإلدارة وجلانه املن

  -عد التالية :للمبادي والقوا وفقاً؛ تكون مكافآت أعضاء جملس اإلدارة وجلانه املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية  ىلنظام الشركات اخلاصة بالشركات املدرجة ؛ ونظام الشركة األساس
  مكافآت أعضاء جملس اإلدارة وجلانه املنبثقة :( أ )  :  

 يبني النظام األساسي للشركة طريقة توزيع مكافآت أعضاء جملس اإلدارة . )١
 -لتالية :وفقا للمبادي امكافآت أعضاء جملس اإلدارة وجلانه املنبثقة  –بناء على توصيه من جلنة الترشيحات واملكافآت  –حيدد جملس اإلدارة  )٢

لتحفيز أعضاء جملس اإلدارة وجلانه املنبثقة على حتقيق تلك األهداف ؛ وتعزيز قدرة  أن يكون تنظيم املكافآت متوافقا مع أهداف الشركة اإلستراتيجية ؛ وعامالً -
 . ستدامتهاإالشركة على تنمية أعماهلا و

 ت واخلربات املطلوبة .أن تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها ؛ واملهارا -
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 أن تكون عامالً يف جذب أعضاء جملس اإلدارة من ذوي اخلربات واملؤهالت املطلوبة لتعزيز قدرة الشركة يف حتقيق أهدافها . -
 ية من جلنة الترشيحات واملكافآت يستحق عضو جملس اإلدارة مكافآت سنوية مبا يتوافق مع األنظمة واللوائح ذات العالقة ؛ وذلك مقابل عضويته يف الس بناء على توص )٣
 ن جلنة الترشيحات واملكافآت .يستحق عضو جملس اإلدارة املشارك يف اللجان املنبثقة عنه مكافأة سنوية مبا ال خيالف األنظمة واللوائح ذات العالقة بناء على توصية م )٤
   -وذلك ىف حال :ف من مكافآت وتعويضات وأي تكاليف أخري حتملتها الشركة حيق للشركة املطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بسمعتها وإسترداد ما صر )٥

 واألمانة والتزوير أو مبخالفة األنظمة واللوائح ىف اململكة العربية السعودية أو ىف أي بلد أخر .إرتكاب العضو عمل خمل بالشرف  -
 صلحة الشركة .إخاللة ىف القيام مبسئولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه الضرر مب -
 .إاء العضوية بقرار من اجلمعية العامة بسبب التغيب عن ثالثه إجتماعات متتالية خالل سنة واحدة بدون عذر مشروع يقبلة جملس اإلدارة  -

يطرح من مواضيع ؛ وإي إسهامات ختدم يتم األخذ بعني االعتبار عند اقرار مكافات أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه مسامهة العضو وحضوره ومشاركته فيما  )٦
 مصلحة الشركة .

 جيوز أن تقر مكافآت أعضاء جملس اإلدارة أو جلانة املنبثقة بشكل متفاوت تبعاً للمهام واملسئوليات واإلجنازات املتحققة . )٧
خاطئة فإنة يتم الرفع باحلالة إىل جملس اإلدارة إلختاز القرار املالئم جتاهها ؛  إذا بنيت املكافات املقرة لعضو جملس اإلدارة أو جلانة املنبثقة على معلومات غري دقيقة  أو نتائج )٨

  وجيب مراعاة األنظمة ذات العالقه عند النظر فيها. 

  دارة التنفيذية :( ب ) : اإل
  -قا للمبادي التالية :وفمكافآت اإلدارة التنفيذية على أن تكون  –بناء على توصية جلنة الترشيحات واملكافآت  –حيدد جملس اإلدارة 

تعزيز قدرة الشركة على تنمية أن تكون املكافآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة اإلستراتيجية ؛ وعامالً لتحفيز اإلدارة التنفيذية على حتقيق تلك األهداف ؛ و )١
 أعماهلا وإستدامتها .

 واخلربات املطلوبة .أن تكوم مالئمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها واملهارات  )٢
 أن متكن الشركة من إستقطاب التنفيذين ذوى القدرات واملهارات واملؤهالت الالزمة لتمكني الشركة من حتقيق أهدافها . )٣
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 أال تسبب أي تعارض يف املصاحل من شأنه أن يؤثر سلباً على مصلحة الشركة وقدرا على حتقيق أهدافها . )٤
 الشركة يف هذا الشأن عند إقرار مكافأة اإلدارة التنفيذية وحتقيقها لألهداف املرسومة .جيب مراعاة السياسات املتبعة يف  )٥
 جيوز أن تتفاوت املكافأة املقرة لكل موظف يف اإلدارة التنفيذية تبعاً للنتائج الىت حققها خالل العام حمل التقييم . )٦
 الرفع بأي تعديالت مقترحة للمجلس وفقاً لألنظمة اليت حتكم ذلك .جيوز مراجعة السقف األعلى ملكافآت اإلدارة التنفيذية بشكل سنوي و )٧
 فات اإلدارة التنفيذية .جيب أن تنسجم هذه السياسة مع إستراتيجية الشركة وأهدافها ومبا يتوافق مع األداء والتقييم املعمول به لدي الشركة وذلك فيما خيص مكا )٨
ى معلومات غري دقيقة أو نتائج خاطئة فإنة يتم الرفع باحلالة إىل جملس االدارة إلختاذ القرار املالئم جتاهها وجيب مراعاه األنظمة إذا بنيت املكافأة املقرة لإلدارة التنفيذية عل )٩

  ذات العالقة عند النظر فيها .

  مراجعة السياسة وتعديلها :( ج ) : 
األمر وذلك للتحقق من موائمتها لألهداف املرسومة هلا ومبا يتوافق مع األنظمة ذات  تراجع هذه السياسة بشكل دوري من قبل جلنة الترشيحات واملكافات ميت مالزم )١

  العالقة .
 اهلدف منها . تعمل اللجنة على مشاركة اإلدارة التنفيذية مبا يطرأ من تعديالت أو مقترحات على هذه السياسة وإستطالع مرئياا ومالحظاا مبا حيقق )٢
  ترحات على هذه السياسة إىل الس لدراستها واملوافقة عليها ومن مث الرفع ا كمقترح إىل اجلمعية العامة للتصويت عليها .ترفع اللجنة أي تعديالت أو مق )٣
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  يقوم جملس اإلدارة بإنشاء جلان تابعة له ملناقشة ومراجعة معظم املوضوعات اليت تدخل ضمن سلطاته .
  -: سوف تقوم الشركة بتكوين اللجان التالية )١

  جلنة املراجعة . -
  .نة الترشيحات واملكافآت جل -
  .اللجنة التنفيذية  -

  ال جيوز لكل عضو من أعضاء جملس اإلدارة املشاركة يف عضوية أكثر من جلنتني .) ٣
  .جيوز للجان الس االستعانة خبدمات اخلرباء واملتخصصني ن وأن جملس اإلدارة سوف يقوم بتحديد أتعام ) ٤
  . نعقادها عن طريق رئيس اللجنة أو أحد أعضائها أو بقرار من جملس اإلدارةتماعات اللجان سوف يتم الدعوة إلإج) ٥
  . جتماع ويتم عرضها على رئيس السن مجيع أعضاء اللجنة احلاضرين لإلختاذ قرارات كتابية موقع عليها من سوف يتم التعبري عنها عن طريق إنتائج عمل اللجا) ٦
  . ختاذها داخل اللجان تعترب توصيات لس اإلدارةالقرارات واآلراء اليت مت إ ) مجيع٧
داره غري التنفيذينن يف اللجان املعنيه اليت قد ينتج عنها حاالت تعارض مصاحل مثل التأكد من سالمة التقارير املالية والغري مالية عضاء جملس اإلجيب تعيني عدد كاف من أ) ٨

  .دارة وتعيني املديرين التنفيذيني وحتديد املكافآت العالقه والترشيح لعضوية جملس اإلاص ذوي شخومراجعة صفقات األ
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 الئحة 
 جلنة املراجعة 
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  :املادة األوىل : مقدمة عامة 
حوكمة الشركات باململكة العربية السعودية والصادرة عن جملس هيئة مت إعدادها وفقاً ملتطلبات الئحة ، شركة مسامهة سعودية ، اجلوف الزراعية  لشركةالئحة جلنة املراجعة 

وتاريخ  ٣م بناء علي نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م/١٣/٠٢/٢٠١٧هـ املوافق ١٤٣٨/ ١٦/٠٥وتاريخ  ٢٠١٧-١٦-٨السوق املالية مبوجب القرار رقم 
  م األساسي للشركة .هـ ، وقواعد التسجيل واإلدراج ، ووفقا للنظا٢٨/٠١/١٤٣٧

ة األعضاء باللجنة وأيضا م والقواعد اليت حتكم إاء خدمختيارهم واملكافآت اخلاصة كيفية إواللجنة وحقوق وواجبات أعضاء اللجنة  الئحة جلنة املراجعة حتدد سلطات
 جتماعات اللجنة . اإلجراءات املتعلقة بإ

لس اإلدارة للقيام مبهامه اإلشرافية بكفاءة وفعالية ، وبصفة خاصة تعترب اللجنة مسؤولة عن التأكد من سالمة وكمال القوائم ، جعة هي مساعدة جمارساسية للجنة املالوظيفة األ
 الداخلية .  ةوسياسات وإجراءات الرقابة الداخلية والعالقة مع احملاسب القانوين ، وسياسات وإجراءات املراجع

  املراجعة هي عبارة عن توصيات وغري ملزمة لس اإلدارة .  قتراحات اليت تقدمها جلنةأن مجيع اإل
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 : املراجعة ةنجل تكوين الثانية : املادة
 أعضاء من أياً تضم ال وأن األقل عل مستقل عضو بييهم من يكون أن عل غريهم من أو املسامهني من مراجعة ةنجل للشركة العادية العامة اجلمعية من بقرار تشكَّل )١

 . واحملاسبية املالية بالشؤون خمتص بييهم من يكون وأن مخسة، عل يزيد وال ثالثة عن املراجعة جلية أعضاء عدد يقل ال أن وجيب ، التيفيذيني اإلدارة لسجم
 . مستقالً عضواً املراجعة ةنجل سرئي يكون أن جيب )٢
  ومهامها ، ةناللج عمل وإجراءات ضوابط الالئحة هذه تشمل أن عل املراجعة ةنجل عمل الئحة اإلدارة سجمل من قتراحإ يعل اًءنب للشركة العامة اجلمعية تصدر )٣

 . ةناللج مقاعد أحد شغور حال يف مؤقت بشكل أعضائها تعيني وآلية ، ومكافآم ، عضويتهم ومدة ، ترشيحهم وكيفية أعضائها،  ختيارإ وقواعد
  املراجعة جلنة يف عضواً يكون أن الشركة ، حسابات مراجع لدى أو املالية للشركة ،  أو التيفيذية اإلدارة يف املاضيتني السنتني خالل يعمل كان أو يعمل ملن جيوز ال )٤

 ومسؤولياا :  وصالحياا ةناللج ختصاصاتإ الثالثة : املادة
  -: يلي ما خاصة بصفة اللجية مهام وتشمل فيها، الداخلية الرقابة مةوأنظ املالية والقوائم التقارير ونزاهة سالمة من والتحقق الشركة أعمال مبراقبة املراجعة جلية ختتص

 املالية :  ( أ ) التقارير
 .  وشفافيتها وعدالتها نزاهتها لضمان ؛ شأا يف والتوصية رأيها وإبداء اإلدارة سجمل يعل عرضها قبل للشركة ويةنوالس األولية املالية القوائم دراسة )١
 تتيح اليت املعلومات وتتضمن ومفهومة ومتوازنة عادلة للشركة املالية والقوائم اإلدارة سجمل تقرير كان إذا فيما اإلدارة سجمل طلب يعل اًءنب الفين الرأي إبداء )٢

 . للمسامهني
 .  ستراتيجيتهاإو عملها ومنوذج وأدائها للشركة املايل املركز تقييم واملستثمرين )٣
 . املالية التقارير هانتتضم مألوفة غري أو مهمة مسائل أي دراسة )٤
 . احلسابات مراجع أو الشركة يف لتزاماإل مسؤول أو مهام يتوىل من أو للشركة املايل املدير يثريها مسائل أي يف بدقة البحث )٥
 .  املالية التقارير يف الواردة اجلوهرية املسائل يف احملاسبية التقديرات من التحقق )٦
 . شأا يف اإلدارة سل والتوصية الرأي وإبداء الشركة يف املتبعة احملاسبية السياسات دراسة )٧
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 :  الداخلية املراجعة( ب ) 
 . الشركة يف املخاطر وإدارة واملالية الداخلية الرقابة نظم ومراجعة دراسة )١
 . فيها الواردة للملحوظات التصحيحية اإلجراءات تيفيذ ومتابعة الداخلية املراجعة تقارير دراسة )٢
 األعمال أداء يف وفعاليتها الالزمة املوارد توافر من للتحقق ؛ وجدت إن الشركة يف الداخلية املراجعة وإدارة الداخلي املراجع وأنشطة أداء عل افواإلشر لرقابةا )٣

 تعيينه . إىل احلاجة مدى بشأن ال إىل توصيتها تقدمي ةناللج فعل ، داخلي مراجع للشركة يكن مل وإذا ا وطةاملن واملهام
 ه .مكافآت قتراحإو الداخلي املراجع أو الداخلية املراجعة إدارة أو وحدة مدير بتعيني اإلدارة سل توصيةال )٤

 :  احلسابات مراجع( ج ) 
 . معهم التعاقد وشروط عملهم نطاق ومراجعة ستقالهلمإ من التحقق بعد أدائهم، وتقييم أتعام وحتديد وعزهلم احلسابات مراجعي بترشيح اإلدارة سل التوصية )١
 . الصلة ذات واملعايري القواعد عتباراإل يف األخذ مع ، املراجعة أعمال فعالية ومدى ،هوعدالت هوموضوعيت احلسابات مراجع ستقاللإ من التحقق )٢
 . ذلك حيال مرئياا وإبداء ، اجعةاملر أعمال نطاق عن خترج إدارية أو يةنف أعماالً هتقدمي عدم من والتحقق ،ه وأعمال الشركة حسابات مراجع خطة مراجعة )٣
 . الشركة حسابات مراجع ستفساراتإ عن اإلجابة )٤
 . بشأا اختذ ما ومتابعة املالية القوائم ىعل هومالحظات احلسابات مراجع تقرير دراسة )٥

 :  لتزاماإل ضمان( د ) 
 . بشأا زمةالال اإلجراءات الشركة ختاذإ من والتحقق الرقابية اجلهات تقارير نتائج مراجعة )١
 . العالقة ذات والتعليمات والسياسات واللوائح باألنظمة الشركة لتزامإ من التحقق )٢
 . اإلدارة سجمل إىل ذلك حيال مرئياا وتقدمي ، العالقة ذوي األطراف مع الشركة جتريها أن املقترح والتعامالت العقود مراجعة )٣
 . ختاذهاإ يتعني اليت باإلجراءات توصياا وإبداء ، اإلدارة سجمل إىل ابشأ إجراء ختاذإ ضرورة ترى مسائل من تراه ما رفع )٤
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  لتزام باللوائح والقوانني : النسبة لدرجة اإل( هـ ) ب
  التأكد من وجود اإلجراءات اخلاصة مبراجعة الشكاوي املتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية وإعداد التقارير املالية . )١
            دارةأو خمالفات تتعلق باإلحنرافات إي أفصاح عن لسرية التامة ، ومراجعة عملية اإلت اليت متكن املوظفني من تقدمي الشكاوي حبيث تضمن اجراءاالتأكد من وجود اإل )٢

 أو باحد املوظفني بالشركة . 

 : اإلدارة سوجمل املراجعة ةنجل بني تعارض حدوث :الرابعة  املادة
 ل رفض إذا أو ، اإلدارة سجمل وقرارات املراجعة ةنجل توصيات بني تعارض حصل إذاوحتديد هوعزل الشركة حسابات مراجع تعيني بشأن ةناللج بتوصية األخذ سا 

 . ا أخذه عدم وأسباب ومربراا، ةناللج توصية اإلدارةس جمل تقرير تضمني فيجب ، الداخلي املراجع تعيني أو هأدائ وتقييم هأتعاب

 املراجعة :  جلنة إجتماعاتاخلامسة :  املادة
 . للشركة املالية ةنالس خالل جتماعاتإ أربعة عن جتماعااإ تقل أال يعل دورية بصفة املراجعة ةنجل جتتمع )١
 . للشركة الداخلي املراجع ومع ، الشركة حسابات مراجع مع دورية بصفة املراجعة ةنجل جتتمع )٢
 . ذلك إىل احلاجة دعت كلما املراجعة ةنجل مع جتماعاإل طلب احلسابات ومراجع الداخلي للمراجع )٣

 : حظات املال تقدمي ترتيبات السادسة : املادة
 م تقدمي الشركة يف للعاملني تتيح آلية وضع املراجعة ةنجل يعلاآللية هذه تطبيق من التحقق ةناللجى وعل بسرية غريها أو املالية التقارير يف جتاوز أي بشأن ملحوظا 

 . اسبةنم متابعة إجراءات وتبين التجاوز أو اخلطأ حجم مع اسبنيت ستقلم حتقيق بإجراء
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 : املراجعة نةجل صالحياتالسابعة : املادة
 : مهامها أداء سبيل يف املراجعة ةنللج
  ووثائقها الشركة سجالت عل طالعاإل حق )١
 . التيفيذية اإلدارة أو اإلدارة سجمل أعضاء من بيان أو إيضاح أي تطلب أن )٢
 . جسيمة خسائر أو ألضرار الشركة تعرضت أو عملها اإلدارة سجمل أعاق إذا نعقادلإل للشركة العامة اجلمعية دعوة اإلدارة سجمل من تطلب أن )٣

  : احلقوق واملسؤوليات :الثامنةاملادة 
  احلقوق التالية : ركةللجنة املراجعة بالش( أ ) 
  ألخرى املناسبة من املديرين التنفيذيني واملسؤولني واملوظفني بالشركة .يضاحات واملعلومات اطلب املستندات والتقارير واإل )١
 منهم يف ما تتطلبه مصلحة العمل.يضاحات والتفسريات واملسؤولني واملوظفني بالشركة إلجتماعات اللجنة لسؤاهلم ولطب اإل دعوة املديرين التنفيذيني )٢
 الشركة .  واملتخصصني من خارج نيشاريستعانة باخلرباء واملستاإل )٣
 سلطات اللجنة اليت مت ذكرها يف املادة الثانية . دود ليهم من جملس اإلدارة يف حأداء أي واجبات توكل إ )٤
 لس اإلدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها .  إحتاج األمراللجنة بعمل مراجعة وتقييم سنوي لالئحتها وإعداد توصيات إذا تقوم  )٥
  ساس دوري وحسب متطلبات مصلحة العمل .أبأعداد تقاريرها لس اإلدارة على  تقوم اللجنة )٦

  يقومون بالتايل :  أعضاء جلنة املراجعة سوف( ب ) 
  جتماعات . شطة اللجنة والسعي حلضور مجيع اإلاملشاركة يف مجيع أن )١
 تامة . عمال اللجنة بسرية فر لديهم نتيجة مباشرم ألالتعامل مع املعلومات اليت تتوا )٢
 ستقالليتهم أو للتعارض يف املصاحل املتعلقة بالقرارات اليت تقوم اللجنة باختاذها .إإبالغ جملس اإلدارة باملستجدات اليت تؤثر على  )٣
 لتزام اللجنة بالئحتها .إعضائها متضمنة درجة أعداد تقييم ومراجعة سنوية النشطة اللجنة وإ )٤
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 يها وتوصياا يف شأا . دراسة نظام الرقابة الداخلية وابداء را )٥
 عمال املراجعة . اليت يكلفون ا أثناء قيامهم بأ عتماد أي عمل خارج نطاق أعمال املراجعةأعمال احملاسبني القانونيني ، وإ متابعة )٦

  :عضاء اللجنة وإاء العضوية ا إختيار أ: التاسعة املادة 
على األقل  تعيني ن يتمأعلى ن يكون من بينهم متخصص بالشؤون املالية واحملاسبية أى لاء التنفيذيني) على األقل عتتكون جلنة املراجعة من ثالثة أعضاء (من غري األعض )١

  . عضو مستقل من خارج الس
 مدة عضوية اللجنة سوف تتزامن مع مدة عضوية جملس اإلدارة . )٢
م املالية ، وبكيفية التعامل مع احملاسب القانوين واملراجعني ئعداد القوابالنواحي املالية واحملاسبية وبإ بطةيتوافر لدى أعضاء اللجنة املعرفة الالزمة ملباشرة املهام املرتن أجيب  )٣

 طراف املناسبة األخرى .الداخليني واأل
 أن يكونوا أعضاء باللجنة . أو العاملني بالشركة ال جيوز للعضو املنتدب أو أحد املديرين التنفيذيني )٤
  ختياره مرة أخرى . إعادة إيف أي وقت أاء عضوية أحد أعضاء اللجنة أو  حيق لس اإلدارة ، )٥
  :جتماعات اللجنة إ:  العاشرةاملادة 
  ختيار .أييد غالبية األعضاء يف عملية اإلختيار رئيسا هلا ، وجيب أن حيصل على تعضاء اللجنة بإأقوم ي )١
 سكرتري اللجنة . ضاء اللجنة أو أي شخص خارجي للقيام مبهامختيار أحد أعإيتم  )٢
        مسؤولية اللجنة جتماعات اللجنة يتم عقدها لتغطية واجبات ومسؤوليات اللجنة ، حسب مصلحة العمل ، ويف حالة قيام جملس اإلدارة مبناقشة موضوع يقع حتت إ )٣

 جتماع الس .اإلدارة وذلك قبل إفيجب على اللجنة القيام بعقد إجتماع هلا ملناقشة هذا املوضوع وإعداد تقرير به لعرضة على جملس 
 دارة أو رئيس الس .د االعضاء أو بقرار من جملس اإلجتماعات اللجنة يتم الدعوة إليها بواسطة رئيس اللجنة أو أحإ )٤
نة سوف يكون اللج رئيسذه احلالة فأن ذا تطلبت الضرورة ذلك ، أو نتيجة طلب إدارة املراجعة الداخلية أو احملاسب القانوين ويف هسوف يتم عقد إجتماعات إضافية إ )٥

 .جتماع مسؤوال عن الدعوة لإل
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 عضاء على األقل .من حضور نصف األنصاب اللجنة تكون  )٦
إسبوع سوف يتم مناقشتها يف االجتماع العضاء اللجنة يف فترة ال تقل عن  جتماع ومجيع املعلومات املتعلقة باملوضوعات اليتعلى رئيس اللجنة إرسال جدول أعمال اإل )٧

 عضاء من دراسة تلك املوضوعات .قبل تاريخ عقد الغجتماع وذلك لكي يتمكن األ
ختذا اللجنة ويتم إرساله إىل رئيس إراء اليت مت عرضها والقرارات اليت يقوم أعضاء اللجنة احلاضرين لإلجتماع بالتوقيع على حمضر اإلجتماع الذي يتضمن املناقشات واأل )٨

 الشركة .  لس إدارةجم جملس اإلدارة وسكرتري
عضاء احلاضرين ، ويف حالة التساوي عند التصويت على تلك القرارات يتم تفضيل الرأي الذي يصوت لصاحله رئيس األ غالبية صواتأ ختاذ القرارات باللجنة بواسطةيتم إ )٩

  اللجنة . 
  :املادة السادسة : املكافآت اليت حيصل عليها أعضاء اللجنة 

  . بدالت احلضو و/أو املكافأة السنوية ألعضاء اللجنة مبا يتماشى مع نظام الشركات واألنظمة والتعليمات السارية من اجلهات ذات العالقة جملس اإلدارة حيدد* 
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 الئحة 
 جلنة الترشيحات واملكافآت 
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  توياتـاحمل
  

  : مقدمة عامة  مادة األوىل ـال
  : سلطات جلنة الترشيحات واملكافآت   ادة الثانية ـامل
  : حقوق ومسؤوليات جلنة الترشيحات واملكافآت   الثالثة ادة ـامل
  ختيار وتكوين وإاء خدمة أعضاء جلنة الترشيحات واملكافآت : إ  ادة الرابعة ـامل

  جتماعات جلنة الترشيحات واملكافآت إ: إجراءات   املادة اخلامسة 
  : مكافآت أعضاء جلنة الترشيحات واملكافآت    املادة السادسة
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  :ملادة األوىل : مقدمة عامة ا
مت إعدادها وفقاً ملتطلبات الئحة حوكمة الشركات باململكة العربية السعودية والصادرة  "شركة مسامهة سعودية  "الزراعية للتنمية اجلوف شركة ئحة جلنة الترشيحات واملكافآت لال

 ٣م بناء علي نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م/١٣/٠٢/٢٠١٧هـ املوافق ١٤٣٨/ ١٦/٠٥وتاريخ  ٢٠١٧-١٦-٨عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم 
  هـ ، وقواعد التسجيل واإلدراج ، ووفقا للنظام األساسي للشركة .٢٨/٠١/١٤٣٧وتاريخ 

فآت األعضاء واإلجراءات اخلاصة ا ، وحتدد أيضا حقوق وواجبات ومكا ختيار األعضاء وتكوينها وكيفية إاء اخلدمةإحتدد الالئحة سلطات جلنة الترشيحات واملكافآت وكيفية 
 . جتماعاابإ

جنة بتحديد أعضاء جملس اإلدارة واملديريني جلنة الترشيحات واملكافآت بالشركة مت إنشائها ملساعدة جملس اإلدارة يف أداء مهامه اإلشرافية بكفاءة وفعالية ، وبصفة خاصة ختتص الل
حتفاظ بأعضاء جملس اإلدارة واملديريني املميزين وبالتايل فهي ت الصحيحة وتؤدي إىل التنمية واإلاألكفاء والتأكيد على أن سياسة الترشيحات بالشركة ينتج عنها التعييناالتنفيذيني 

 . تساعد الشركة يف حتقيق أهدافها والنمو االقتصادي هلا 
 .املكافآت هي عبارة عن توصيات فقط لس اإلدارة وبالتايل فهي ليست ملزمة له مجيع االقتراحات اليت تصدر عن جلنة الترشيحات و
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  :املادة الثانية : سلطات جلنة الترشيحات واملكافآت 
  املوضوعات التالية سوف تعترب ضمن سلطات جلنة الترشيحات واملكافآت : 

  فيذيني ، فأا سوف تقوم باآليت : بالنسبة لترشيحات أعضاء جملس اإلدارة واملديريني التن( أ ) 
ذلك حتديد حتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية جملس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة ، مبا يف املراجعة السنوية لإل )١

  .الوقت الذي يلزم أن خيصصه العضو ألعمال الس 
 . دارة ورفع التوصيات يف شأن التغريات اليت ميكن إجراؤهامراجعة هيكل جملس اإل )٢
 قتراح معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة .الضعف والقوة يف جملس اإلدارة وإ حتديد جوانب )٣
ستقالليته ، والتأكد من عدم وجود و إلمتغريات قد تؤدي إىل فقد العضستقاللية عضو جملس اإلدارة  ، ووضع آلية مناسبة ألعالم املسامهني عن أي وضع معايري لتحديد إ )٤

 أي تعارض مصاحل إذا كان العضو يشغل عضوية جملس إدارة شركة أخرى .
٥( م كأعضاء يف جملس اإلدارةإعداد توجيهات وبرامج تعريفية ألعضاء جملس اإلدارة املستقلني والغري تنفيذيني اجلدد عن طبيعة أعمال الشركة ووصف تفصيلي عن واجبا . 
 .الرئيسية بالشركة اإلداراتختيار األشخاص لشغل وظيفة العضو املنتدب أو الرئيس التنفيذي ورؤساء توصيات لس اإلدارة املتعلقة بتحديد معايري معينة إل إعداد )٦
 والوحدات بالشركة . داراتومدراء اإلإعداد تقييم مبدئي لألشخاص املرشحني لوظيفة العضو املنتدب أو الرئيس التنفيذي  )٧
 . بالشركة اإلدارات ومدراء التنفيذي الرئيس وظيفة من لكل التعاقد وشروط للوظائف وصف عدادإ )٨
 . بالشركة اإلدارات ومدراء التنفيذي الرئيس أداء لتقييم مناسبة وإجراءات معايري وضع )٩
 . بالشركة اإلدارات مدراء التنفيذي الرئيس ألنشطة دوري تقييم إجراء )١٠
 . ا األخالقي والسلوك الشركة حوكمة مبوضوعات متعلقة التنفيذيني يرينللمد تدريبية برامج تنظيم )١١
 . العليا اإلدارية املستويات يف املوظفني أداء يف املستمر بالتحسني متعلقة سياسات وضع )١٢
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  باآليت : تقوم سوف فإا التنفيذيني واملديرين اإلدارة جملس أعضاء للمكافآت بالنسبة( ب ) 
 إدارة جملس عضو لكل الشخصية اهودات على وتقوم الشركة قيمة زيادة إىل دف بالشركة التنفيذيني واملديرين اإلدارة جملس ألعضاء واحلوافز كافآتللم سياسة وضع) ١

   -:   طريق عن وذلك اإلدارة جملس وضعها اليت األهداف مقابل يف هلم الشخصي لألداء اللجنة تقييم على تقوم وأيضا ، للشركة اإلستراتيجية األهداف تطبيق يف تنفيذي ومدير
 األعضا . ستقالليةإ على تؤثر أن بدون متميز أداء على احلصول من الشركة متكن للمكافآت معايري تضع سوف اللجنة فأن اإلدارة جملس ورئيس أعضاء ملكافآت بالنسبة -
 السنوية الثابتة باملرتبات متعلقة دوري بشكل مبراجعتها وتقوم معايري تضع سوف اللجنة فأن ، بالشركة تاإلدارا ومدراء التنفيذي الرئيس أو املنتدب العضو ملكافآت بالنسبة -

  . الشركة مسامهي مبصاحل املديرين مصاحل لربط األجل طويل باحلوافز خاص لنظام معايري وضع وأيضا ، لألداء مايل والغري املايل للتقييم نظام على القائمة املتغرية والعالوات
  . العمل سوق يف األساسية جتاهاتواإل هلا املايل واملركز الشركة أداء على بناء وذلك بالشركة املكافآت معايري مالئمة ملدى مستمرة بصفة املراجعة -
     اإلفصاح ا يتم اليت كيفيةالوب بالشركة التنفيذيني روكبا اإلدارة جملس أعضاء مكافآت ختص مبوضوعات واملتعلقة للمسامهني العامة اجلمعية أختذها اليت القرارات تنفيذ متابعة -

  .  للشركة السنوي بالتقرير املكافآت تلك عن
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 : واملكافآت الترشيحات جلنة ومسؤوليات حقوق:  الثالثة املادة
  :  التالية احلقوق هلا يكون سوف اللجنة( أ ) 
  .  بالشركة واملوظفني والتنفيذيني املسئولني من املناسبة األخرى واملعلومات والتوضيحات والتقارير املستندات طلب )١
 . تفسريام ولسماع لسؤاهلم جتماعهاإل بالشركة واملوظفني والتنفيذيني املسئولني دعوة )٢
 . الشركة خارج من واملستشارين اخلرباء خبدمات ستعانةاإل )٣
 . اللجنة سلطات خلدا تقع واليت اإلدارة جملس يطلبها اليت األخرى اخلدامات أداء )٤
  به . التعديالت إجراء بشأن اإلدارة لس التوصيات ورفع واجبااب قيامها من التأكد دف لالئحتها سنوي وتقييم مراجعة بعمل تقوم سوف اللجنة )٥
   . سنوياً اإلدارة لس أعماهلا عن دوري تقرير بتقدمي اللجنة تقومس )٦

 : بالتايل يقومون سوف اللجنة أعضاء فأن ، ذلك إىل باإلضافة
  . جتماعاتاإل مجيع وحضور اللجنة وأعمال أنشطة يف املشاركة )١
 . الشركة ا تعمل اليت األعمال بيئة يف املستجدات جبميع كاملة دراية علىاألعضاء  )٢
 . سرية معلومات أا على اللجنة يف عملهم بسبب عليها طلعواإ اليت املعلومات مجيع عتبارإ )٣
 . ختاذهابإ اللجنة تقوم قرارات نتيجة ينشأ قد مصاحل تعارض أي يف تغريات وجود حالة يف ارةاإلد جملس إعالم )٤
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 : واملكافآت الترشيحات جلنة أعضاء خدمة وإاء وتكوين ختيارإ:  الرابعة املادة
 . اإلدارة جملس أعضاء أصوات غالبية طريق عن ختيارهمإ يتم أعضاء ثالثة من اللجنة تتكون  )١
 . اإلدارة جملس تعيني فترة مع يتزامن سوف اللجنة تعيني فترة )٢
 . اللجنة لعضوية منهم ختياراإل يتم الذين هم فقط اإلدارة جملس أعضاء )٣
 . بالشركة الرئيسيني التنفيذيني املديرين مع تعامالم يف واملهارة واخلربة املناسبة املعرفة ميتلكوا أن عليهم جيب اللجنة أعضاء )٤
 .  أخر عضو ختياروإ اللجنة أعضاء من عضو أي خدمة إاء وقت أي يف دارةاإل لس جيوز )٥

 : واملكافآت الترشيحات جلنة اجتماعات إجراءات:  اخلامسة املادة
  . أعضائها أصوات غالبية وفق هلا رئيس ختياربإ اللجنة تقوم سوف )١
  اللجنة . سكرتري مبهام للقيام ا األعضاء أحد ختياربإ اللجنة تقوم )٢
 . اإلدارة لس جتماعإ هناك يكون أن حالة ويف ، وواجباا وظائفها بأداء اللجنة قيامل احلاجة تتطلب عندما جتماعاتاإل عقد يتم سوف )٣
 . اإلدارة جملس طريق عن أو األعضاء أو اللجنة رئيس بواسطة هلا الدعوة يتم جتماعاتاإل )٤
 . ثنني من أعضاء اللجنةإ تعادل والىتأعضاء األ أغلبيةيتحقق من نصاب اللجنة  )٥
 . اللجنة أعضاء جلميع األعمال وجدول جتماعاتاإل دعوة توزيع عن لئومس سكرتري اللجنة )٦
 . جتماعلإل احلاضرين األعضاء مجيع من عليها التوقيع يتم جتماعاتاإل حماضر )٧
  لإلجتماع . احلاضرين األعضاء أصوات بأغلبية ختاذهاإ يتم سوف اللجنة قرارات )٨

  

  : واملكافآت الترشيحات جلنة أعضاء مكافآت:  السادسة املادة
  . ذات العالقة جملس اإلدارة بدالت احلضو و/أو املكافأة السنوية ألعضاء اللجنة مبا يتماشى مع نظام الشركات واألنظمة والتعليمات السارية من اجلهات حيدد
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 الئحة 
  اللجنة التنفيذية 
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  توياتـاحمل
 

 عامة مقدمة:    األوىل ادةـامل
 التنفيذية اللجنة وواجبات ومسؤوليات سلطات:    الثانية ادةـامل
 التنفيذية اللجنة حقوق:    الثالثة ادةـامل
  التنفيذية اللجنة أعضاء خدمة وإاء وتكوين ختيارإ:    الرابعة ادةـامل

 التنفيذية اللجنة جتماعاتإ إجراءات:    اخلامسة املادة
 التنفيذية جنةالل أعضاء مكافآت:    السادسة املادة
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 : عامة مقدمة:  األوىل املادة
مت إعدادها وفقاً ملتطلبات الئحة حوكمة الشركات باململكة العربية السعودية والصادرة عن جملس  " سعودية مسامهة شركة "الزراعية للتنمية اجلوف  شركةل التنفيذية اللجنة الئحة

وتاريخ  ٣م بناء علي نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م/١٣/٠٢/٢٠١٧هـ املوافق ١٤٣٨/ ١٦/٠٥وتاريخ  ٢٠١٧-١٦-٨هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم 
  للنظام األساسي للشركة .اً هـ ، وقواعد التسجيل واإلدراج ، ووفق٢٨/٠١/١٤٣٧

 اخلاصة واإلجراءات األعضاء ومكافآت حقوق أيضا وحتدد ، ا اخلدمة إاء وكيفية تكوينهاو األعضاء اختيار وكيفية التنفيذية اللجنة وواجبات ومسؤوليات سلطات الالئحة حتدد
  . جتماعهابإ

 القيام إىل باإلضافة ، الطارئة احلاالت يف السريعة ستجابةاإل على القدرة وتوفري جتماعاتإ بني فيما الس تواجد لتوفري اإلدارة جملس بواسطة تعيينها تمي بالشركة التنفيذية اللجنة
 اخلاصة التوصيات ووضع ، هلا والتشغيلية املالية واألولويات للشركة اإلستراتيجية األهداف بتحديد يتعلق فيما وخاصة ، وفعالية بكفاءة اإلشرافية مهامه أداء يف الس مبساعدة
  . التشغيلية الشركة اتلعملي األجل طويلة اإلنتاجية بتقييم قيامها إىل باإلضافة ، األرباح توزيعات بسياسة

 . اإلدارة لس ملزمة غري تعترب التنفيذية اللجنة عن تصدر اليت التوصيات مجيع
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  : التنفيذية اللجنة وواجبات ومسؤوليات سلطات:  الثانية املادة
  . الس جتماعاتإ مابني الفترة يف اإلدارة جملس واجبات وتتحمل السلطات مجيع اللجنة متارس سوف )١
 . الطارئة األحداث يف عاجلة قرارات اذإخت إىل حتتاج اليت باملوضوعات املتعلقة القرارات ختاذوإ مبناقشة اللجنة تقوم سوف )٢
 . العادية الشركة أعمال تطلبهات اليت الروتينية القرارات ختاذإ اللجنة مسؤوليات تتضمن سوف )٣
 -: بالتايل لجنةال تقوم سوف ، وأهدافها الشركة بإستراتيجية يتعلق فيما )٤

 التنفيذي الرئيس أو املنتدب العضو مع بالتعاون للشركة اإلستراتيجي التخطيط وعمليات إجراءات مراجعة -
  . الشركة أهداف حتقيق إىل دف فعلية وأعمال تصرفات إىل ترمجتها مت قد للشركة اإلستراتيجية اخلطط أن من التأكد ٢.٤.٢
 التشغيلية وأهدافها للشركة اإلستراتيجية اخلطط بني التوافق حتقيق إىل دف اليت الشركة موارد بتوزيع يتعلق فيما التنفيذي الرئيس أو املنتدب العضو توصيات مراجعة
  . األجل طويلة

  . هدافهاوأ الشركة رسالة مع توافقها من للتأكد التشغيلية واألهداف التابعة وشركاا للشركة اإلستراتيجية للخطط الدورية املراجعة -
 متضمنا ، التشغيلية باألولويات املتعلقة اإلستراتيجية للقرارات بالنسبة اإلدارة لس التوصيات وإعداد مبراجعة اللجنة تقوم سوف التشغيلية الشركة بأولويات يتعلق فيما -

 . حالية ودول أسواق من اخلروج أو جديدة ودول أسواق إىل التوسع
  -:  بالتايل اللجنة تقوم سوف ، األرباح توزيعات وسياسة للشركة املايل للتخطيط بالنسبة) ٥
  . ا املرتبطة األداء مؤشرات وأيضا األجل وطويلة السنوية املالية واإلستراتيجيات باألهداف املتعلقة اإلدارة لس التوصيات ومراجعة إعداد -
 والودائع قتراضاإل وأنشطة النقدية والتدفقات ، للشركة االئتماين والتصنيف ، الشركة مال برأس املتعلقة األمور مثل ، هلا التابعة والشركات للشركة اهلامة املالية األمور مراجعة -
  . املراجعة وجلنة التنفيذية الشركة إدارة مع بالتعاون وذلك ، ستثماريةاإل
  . تنفيذها وبكيفية للشركة رباحاأل توزيعات بسياسة واملتعلقة اإلدارة لس املقدمة التوصيات ومراجعة إعداد -
  . هلا مسبقا املعتمدة املوازنات مع ومراجعتها الفعلية الرأمسالية للنفقات الدورية املراجعة -
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 املتعلقة اإلستراتيجية للقرارات النسبةب اإلدارة لس التوصيات وإعداد مبراجعة اللجنة تقوم سوف ، التشغيلية عملياا وفعالية الطويل املدى يف الشركة إنتاجية بتقييم يتعلق فيما -
 . ا املتعلقة التكاليف وترشيد الشركة تقدمها اليت واخلدمات املنتجات جودة حتسني إىل دف اليت الشركة أمام اليت بالفرص

 : التنفيذية اللجنة حقوق:  الثالثة املادة
 :  التالية احلقوق هلا يكون سوف اللجنة
  . بالشركة واملوظفني والتنفيذيني املسؤولني من املناسبة األخرى واملعلومات والتوضيحات روالتقاري املستندات طلب )١
 . تفسريام ولسماع هلمالسؤو الجتماعاا بالشركة واملوظفني والتنفيذيني املسؤولني دعوة )٢
 . الشركة خارج من واملستشارين اخلرباء خبدمات ستعانةاإل )٣
 . اللجنة سلطات داخل تقع واليت اإلدارة جملس يطلبها اليت األخرى اخلدمات أداء )٤
 . ا التعديالت إجراءات بشأن اإلدارة لس التوصيات ورفع واجبااب قيامها من التأكد دف لالئحتها سنوي وتقييم مراجعة بعملاللجنة  تقوم سوف )٥
 . شهور ستة كل رةم عن يقل ال حبيث اإلدارة لس أعماهلا عن دوري تقرير بتقدمي اللجنة تقوم سوف )٦
 : بالتايل يقومون سوف اللجنة أعضاء فأن ، ذلك إىل باإلضافة )٧

  . جتماعاتاإل مجيع وحضور اللجنة وأعمال أنشطة يف املشاركة -
  . الشركة ا تعمل اليت األعمال بيئة يف املستجدات جبميع كاملة دراية على -
  . سرية معلومات أا على اللجنة يف معمله بسبب عليها أطلعوا اليت املعلومات مجيع عتبارإ -
  . ختاذهابإ اللجنة تقوم قرارات نتيجة ينشأ قد مصاحل تعارض وجود حالة يف اإلدارة جملس إعالم -
 . بالئحتها اللجنة التزام درجة مراجعة متضمنا وألعضائها اللجنة ألنشطة سنوي وتقييم مراجعة إعداد -
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 :  التنفيذية اللجنة أعضاء خدمة اءوإ وتكوين ختيارإ:  الرابعة املادة
  . اإلدارة جملس أعضاء أصوات أغلبية طريق عن اختيارهم يتم وسوف األقل على أعضاء ثالثة من اللجنة تتكون )١
 . اإلدارة جملس عضوية مدة مع تتزامن سوف اللجنة عضوية مدة )٢
 . اللجنة لعضوية منهم االختيار يتم الذين هم فقط اإلدارة جملس أعضاء )٣
 . بالشركة الرئيسيني التنفيذيني املديرين مع تعامالم يف واملهارة واخلربة املناسبة املعرفة ميتلكوا أن عليهم جيب اللجنة أعضاء )٤
 . أخر عضو ختياروإ اللجنة أعضاء من عضو أي خدمة إاء وقت أي يف اإلدارة لس جيوز )٥

 : التنفيذية اللجنة باجتماعات املتعلقة اإلجراءات: اخلامسة املادة
 . أعضائها أصوات غالبية وفق هلا رئيس ختياربإ اللجنة تقوم سوف )١
 . اللجنة سكرتارية بعمل القيام الشركة سكرتري يكون أن املمكن من )٢
 حالة ويف ، العمل مصلحة لبهتتط ما حسب للجنة جتماعإ عقد يتم سوف األقل وعلى وواجباا بوظائفها اللجنة قيام احلاجة تتطلب عندما عقدها يتم سوف جتماعاتاإل )٣

 . اإلدارة جملس جتماعإ قبل يكون إن جيب اللجنة جتماعإ فأن ، اللجنة سلطات ضمن تقع موضوعات مناقشة فيه يتم سوف اإلدارة لس جتماعإ هناك يكون إن
 . اإلدارة جملس طريق عن أو أعضاء أو اللجنة رئيس بواسطة هلا الدعوة يتم جتماعاتاإل )٤
 . األقل على األعضاء نصف حضور على يعتمد سوف تماعاتجاإل نصاب )٥
 . اللجنة أعضاء جلميع األعمال وجدول جتماعاتاإل دعوة توزيع عن مسوؤل يكون سوف اللجنة سكرتري )٦
 . جتماعلإل احلاضرين األعضاء مجيع من عليها التوقيع يتم سوف جتماعاتاإل حماضر )٧
 . جتماعلإل احلاضرين األعضاء تأصوا بأغلبية ختاذهاإ يتم سوف اللجنة قرارات )٨

 : التنفيذية اللجنة أعضاء مكافآت:  السادسة ملادةا
  . ذات العالقة جملس اإلدارة بدالت احلضو و/أو املكافأة السنوية ألعضاء اللجنة مبا يتماشى مع نظام الشركات واألنظمة والتعليمات السارية من اجلهات حيدد
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 االداره ومعايري العضويه يف جملس 
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  :املادة األوىل : مقدمة عامة 
قاً ملتطلبات الئحة حوكمة الشركات باململكة العربية السعودية مت إعدادها وف "شركة مسامهة سعودية  "الزراعية للتنمية لشركة اجلوف سياسات ومعايري العضوية يف جملس اإلدارة 

م بناء علي نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي ١٣/٠٢/٢٠١٧هـ املوافق ١٤٣٨/ ١٦/٠٥وتاريخ  ٢٠١٧-١٦-٨والصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم 
  دراج ، ووفقا للنظام األساسي للشركة .هـ ، وقواعد التسجيل واإل٢٨/٠١/١٤٣٧وتاريخ  ٣رقم م/
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  : تكوين جملس االداره :  املاده الثانية
  يراعي يف تكوين جملس اإلدارة ما يلي ::  

  ونشاطها . ةعضائه مع حجم الشركأتناسب عدد  )١
  . تنفيذينيمن األعضاء الغري عضاء أغلبيه األن تكون أ )٢
 .يهما أكثر أعضاء الس أوين أو عن ثلث لني عن عضأعضائه املستقال يقل عدد أ )٣

  داره :عضاء جملس اإل: تعيني أ املاده الثالثة
  .واليزيد عن أحد عشر  ةعضاء الس عن ثالثأال يقل عدد  بتسعة أعضاء ، وعموماً ةدارالشركة األساسي عدد أعضاء جملس اإلحيدد نظام ( أ ) 

مل ينص إنتخام ملدد أخري ماعادة إتتجاوز ثالث سنوات ، وجيوز  ي بشرط أالساساملنصوص عليها يف نظام الشركة األ ةاره للمددأعضاء جملس اإل ةالعام ةتنتخب اجلمعي( ب ) 
 . علي غري ذلك  يساسنظام الشركه األ

  -جملس االداره :  إختيار أعضاء) شروط ومعايري  ج( 
  .  ن واحدأه يف السوق يف أكثر من مخس شركات مسامهه مدرج ةدارأال يشغل عضويه جملس إ )١
 . ةالرئيسي إال مبوافقة اجلمعي ةأو تعمل بنفس جمال الشرك ةمنافس ةدارة شركة مسامهإمبجلس  اًال يكون عضوأ )٢
 .مانه أو األحكام قضائيه يف أحد اجلرائم املخله بالشرف أال يكون املرشح قد سبق أن صدر ضده أ )٣
  . سفالون املرشح قد سبق احلكم عليه باألال يكأ )٤
 .و متت تصفيتها القسريه أثناء فتره عضويته ا أو شركه تضامن أثناء فترة شراكته فيها أأال يكون عضوا مبجلس ادارة شركة مسامهه مت وضعها حتت احلراسه القضائيه  )٥
حتيال أو الغش أو خمالفه أنظمة ة بسبب اإلإرتكاب املخالفوقت  ةدارشركه شغل فيها منصب عضو جملس اإل أال يكون قد سبق صدور حكم قضائي ضده أو ضد أي )٦

 .الشركات أو غسل األموال 
 .) سنه  ٢٥أال يقل عمر املرشح عن (  )٧
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  : الشخص املعنوي : املاده الرابعة
   -جيب أن يراعي يف إختيار الشخص املعنوي لعضوية الس الضوابط التاليه :

 يف عضو الس .توافر فيه الشروط الواجب توافرها عي ، علي أن تيف الس بشخص طبي اًعضو ىأن يكون متثيل الشخص املعنو )١
دال من تاريخ العزل أو االستب يوماً ةمخسة عشرخالل ستبداله وذلك إعزله أو  ةحال ه يف الس وباسم من حيل حمله ىفسم من ميثلة بإإخطار الشرك ىيتويل الشخص املعنو )٢

 .والقيد بالسجل التجاري اإلشهار ة االجراءات املطلوبه من حيث ن ممثل الشخص املعنوي كافعلي أن تتخذ يف شأ
 .حكام نظام الشركات إلتزامات طبقا ألمن  ةدارة الشركإيسري علي ممثل الشخص املعنوي ما يسري علي أعضاء جملس  )٣
عن الضرر الذي ينشأ عن إسائتهم إدارة شئون الشركه أو خمالفتهم ل ممثل الشخص املعنوي مدنيا مع أعضاء الس بالتضامن عن تعويض الشركه أو املسامهني أو الغري يسأ )٤

  .أحكام نظام الشركات أو نصوص نظام الشركه وذلك طبقا الحكام نظام الشركات 

  : شروط عضوية جملس اإلدارة :   اخلامسةاملادة 
قتدار ، ويراعي أن إو ةمهامه بكفاء ةستقالل الالزم ، مبا ميكنه من ممارسة واإلواملهار ةملعرفوا ةممن تتوافر فيهم اخلرب هاملهني ةمن ذوي الكفاي ةداراإل ن يكون عضو جملسيشترط أ

  -مايلي :وجه اخلصوص  ىيتوافر فيه عل
داره الفعالة والتقيد بالقيم داء ، وتطبيق أفضل املمارسات يف جمال االالصالحيات مبا يؤدي إىل حتفيز األوذلك بأن يتمتع مبهارات قياديه تؤهله ملنح  : ةالقياد ىعل ةالقدر )١

 . ةخالق املهنيواأل
الصله بأهداف وخطط سياسيات ذات  ة، ومستوي التدريب  واخلربات العملي ةاملناسب ة، والشخصي ة، واملهارات املهني ةن تتوافر فيه املؤهالت العلميوذلك بأ : ةالكفاء )٢

 .يف التعليم والتدريب  ةعن الرغب ، فضالً ةأو القانون أو احلوكم ةقتصاد أو احملاسبة أو اإلدارقبليه ، واإلة واملستاحلالي ةنشطه الشركأالتشغيليه واملاليه ، و الشركة
ن يكون أوبسري العمل ،  ةاملتعلق ةستيعاب املتطلبات الفنيإختاذ القرار  وإيف  ةوالسرع ةدارية ، واإل، والقيادي ةوذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفني :ة على التوجيه القدر )٣

 . ةالواضح ةاملستقبلي ةستراتيجي والتخطيط والرؤيه اإلالتوجي ىقادر عل
 .وفهمها  ةالبيانات والتقارير املالي ةقراء ىعل ةعماهلا والقدرأوقطاعات  ةفهم نتائج عمليات الشرك على ن يكون قادراًوذلك بأ : ةاملالي ةاملعرف )٤
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 .ختصاصاته إو هصحي يعوقه عن ممارسة مهاموذلك بأن اليكون لديه مانع :  ةالصحي اللياقة )٥
  الزمة ألداء مهامهم بشكل فعال .علي اجلمعيه العامة أن تراعي عند إنتخاب أعضاء جملس االدارة توصيات جلنة الترشيحات واملكافآت وتوافر املقومات الشخصية واملهنية ال )٦

  املادة السادسة : إجراءات إختيار أعضاء جملس االدارة :  
واملكافآت الس بناء علي توصية جلنة الترشيحات  ةعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية فيها مدة الس باإلاملنتهي ةالعمومية نعقاد اجلمعيإكافيه من  ةلشركه قبل مدتقوم ا )١

 . ةدارالىت يوافق عليها جملس اإل
من هيئة السوق  ةعالنات الشركات الصادرة واإلستثمار والتعليمات اخلاصه بإوزارة التجار تطلبات نظام الشركات الصادر منمل اًجيب أن يتم اإلعالن املذكور أعاله وفق )٢

 .املاليه ، أو أية تعديالت الحقه هلما 
  . العامه للشركه ةدارة الترشيحات واملكافات " مبقر اإليتم التقدم بطلب الترشيح لعضويه الس لعناية " جلن )٣
دراج والئحة ار ذات الصله وقواعد التسجيل واإلستثمشركات وتعاميم وزارة التجاره واإليف نظام ال ةوالضوابط الواردللشروط  خطار الترشيح وفقاًإجيب أن يكون  )٤

 .حوكمة الشركات الصادرتني من هيئة السوق املاليه 
 .املمنوحه للمرشح  صواتة وذلك حسب األالعمومي ةعندما يتم تعيينه من قبل اجلمعي ةيتم تأهل املرشح لعضوية جملس االدار )٥
 .خطار املقدم من املرشح واملودع لدي جلنة الترشيحات واملكافاءات ة كتابة علي عنوانه املوضح يف اإلبتأهله للعضويه يف الس ، ويتم ذلك بإبالغ يبلغ املرشح رمسياً )٦
 .لترشيح عالن لفتح باب اة باإلاحملدد ة حسب املدةدارة يف جملس اإليتم قفل باب الترشيح للعضوي )٧
  . تتم املتابعه والتحقق من تنفيذ كافة اإلجراءات بواسطة أمني سر جملس االداره وجلنة الترشيحات واملكافاءت )٨
            بيانات من سجالت املسامهني اليت تطلب من شركة السوق املاليه السعوديه ألياحلايل  ةعضاء جملس االدارأخر حيت وإن كان من إستخدام أي مرشح دون األعدم  )٩

 .صوات تدعم ترشحه أعمال من شأا احلصول علي أ) يف  تداول (
قرب  أأيهما  –أو من تاريخ تعيينهم  ةدارم عمل من تاريخ بدء دورة جملس اإلوصفات عضويتهم خالل مخسة أيا ةدارأعضاء جملس اإلمساء أب ةإشعار اهليئ ةعلي الشرك )١٠

 .ام عمل من تاريخ حدوث التغيريات عضويتهم خالل مخسة أي ىعل أي تغيريات تطرأو
 



    الئحة الحوكمة                   
 سعودي مساهمة شركة"  عيةالزرا للتنمية الجوف شركة

  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

111 

 

  املادة السابعة : متطلبات الترشح لعضوية جملس اإلداره :
وره واضحة عن هوية املرشح تقدمي إخطار موقع من املرشح إلدارة الشركة يشمل تعريفا له من حيث سريته الذاتيه ومؤهالته وخرباته يف جمال أعمال الشركه مع إرفاق ص( أ ) 

  اإلتصال باملرشح . وإيضاح وسائل
  جملس إدارة إحدي الشركات املسامهة بيان عدد وتاريخ جمالس إدارة الشركات اليت توىل عضويتها حاليا أو سابقا . ة( ب ) يتعني علي املرشح الذي سبق له شغل عضوي

  مال الشركه .بيان بالشركات أو املؤسسات اليت يشترك يف إدارا أو ملكيتها ومتارس أعماال شبيهه بأع( ج ) 
شركه عن آخر دورة توىل فيها عضوية ( د ) إذا كان املرشح سبق له شغل عضوية جملس إدارة شركة اجلوف للتنميه الزراعيه فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشيح بيانا من إدارة ال

  -متضمنا املعلومات التاليه :الس 
 سنوات الدورة وعدد اإلجتماعات اليت حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره موع االجتماعات . عدد إجتماعات جملس االدارة اليت متت خالل كل سنه من  )١
اعات اليت حضرها ونسبة اللجان الدائمة اليت شارك فيها العضو وعدد اإلجتماعات اليت عقدا كل جلنه من تلك اللجان خالل كل سنه من سنوات الدورة وعدد اإلجتم )٢

 ات .حضوره إيل جمموع اإلجتماع
 ملخص النتائج املالية اليت حققتها الشركة خالل كل سنة من سنوات الدورة . )٣
 ) منوذج السرية الذاتية للمرشح لعضوية جملس إدارة شركة مسامهة مدرجة ىف  السوق املالية السعودية ( تداول ) ، وإرساله إىل الشركة . ٣تعبئة وإرفاق النموذج (  )٤
علي املرشحني املتقدمني لعضوية الس طبقا للمعايري واإلجراءات الواردة يف هذه الالئحة وبعد موافقه اجلهات املختصه علي طلبات يتم التصويت يف اجلمعية العامة  )٥

 ترشيحهم .
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  دارة :جملس اإل : إنتهاء عضويةثامنة املاده ال
ساسى األ كل وقت عزل مجيع أعضاء الس أو بعضهم ولو نص نظام الشركة ىف عامةكيفيه إنتهاء عضوية جملس االدارة ، وجيوز للجمعية ال يبني نظام الشركة األساسى )١

ة من جملس بناء علي توصي – ةالعام ةعلي خالف ذلك دون إخالل حبق من عزل يف التعويض إذا وقع العزل لسبب غري مقبول أو يف وقت غري مناسب كذلك جيوز للجمعي
  للمجلس دون إذن مشروع . ةه عن حضور ثالثه إجتماعات متتاليإاء عضويه من يتغيب من أعضائ – ةداراإل

           ى عتباره ، زوال صفته يف متثيل الشخص اإلأو وفات ستقاله العضوإمثل : إنتهاء مده الس ،  ةنتهاء العضويإطرق  ىبإحد ةعضو يف جملس االدار ةنتهاء عضويإعند  )٢
 .ذلك  إىلسباب اليت دعت مع بيان األ هليئه والسوق فوراًن تشعر اأالشركه  أو احلكم بإفالسه ، فعلى

أعضاء ، وجيب عرض هذا البيان علي  ةرئيس جملس االدار إىل، فعليه تقدمي بيان مكتوب ا  ةداء الشركأ، وكانت لديه ملحوظات علي  ةستقال عضو جملس االدارإاذا  )٣
  ة .دارجملس اإل

ول أيف املركز الشاغر علي أن يعرض هذا التعييني علي اجلمعيه العامه العاديه يف  اًناء السنه كان للمجلس أن يعني مؤقتا عضوداره أثإذا شغر مركز أحد أعضاء جملس اإل )٤
ممكن  قرب وقتأيف  ةالعادي ةالعام ةاجلمعي ةوجبت دعو ىندة عن احلد األعضاء جملس االدارأذا هبط عدد إاجتماع هلا للنظر يف إقراره ويكمل العضو اجلديد مده سلفه  و

 .عضاء لتعيني العدد الالزم من األ
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  املاده التاسعة : عوارض اإلستقاللية :
ة س االدارة علي إختاذ القرارت السليمجيب أن يكون عضو جملس اإلدارة املستقل قادراً علي ممارسة مهامه وإبداء أرائه والتصويت علي القرارات مبوضوعية وحياد ، مبا يعني جمل( أ ) 

  اليت تسهم يف حتقيق مصاحل الشركة . 
 علي جملس االدارة أن جيري تقييما سنوياً ملدي حتقق إستقالل العضو والتأكد من عدم وجود عالقات أو ظروف تؤثر أو ميكن أن تؤثر فيه .( ب ) 
   -ال ال احلصر مايلي :علي سبيل املثيتنايف مع مبدأ اإلستقاللية الالزم توافره يف عضو جملس اإلدارة املستقل ( ج ) 

 . ةمع من ميلك هذه النسب ةقراب ةله صلة آخري من جمموعتها أو أو من أسهم شرك ةسهم الشركأ% أو أكثر من ٥ملا نسبته  أن يكون مالكاً )١
 .أو من أسهم شركة أخري من جمموعتها  ةأو أكثر من أسهم الشرك %٥ميلك مانسبته  ةعتباريإ ةلشخص ذي صف أن يكون ممثالً )٢
 .خري من جمموعتها أأو يف شركة  ةيف الشرك ةدارأعضاء جملس اإلأن تكون له صلة قرابه مع أي من  )٣
 .آخري من جمموعتها  ةمع أي من كبار التنفيذين يف الشركه أو يف شرك ةأن تكون له صلة قراب )٤
 .الشركه املرشح لعضوية جملس إدارا  ةأن يكون عضو جملس إدارة يف شركة آخري من جمموع )٥
احلسابات وكبار املوردين  ىآخري من جمموعتها كمراجع ةأو أي طرف متعامل معها أو شرك ةخالل العامني املاضيني لدي الشرك أن يعمل أو كان يعمل موظفاً )٦

 .طراف خالل العاميني املاضيني حلصص سيطره لدي أي من تلك األ ، أو يكون مالكاً
 . ةعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركألأو غري مباشرة يف امباشره  ةأن تكون له مصلح )٧
  .داره أو أي من جلانهة عالوه علي مكافاة عضوية جملس اإلمبالغ عن الشرك ىأن يتقاض )٨
  . ةالشرك ةأحد فروع النشاط الذي تزاول ىف، أو أن يتجر  ةأن يشترك يف عمل من شأنه منافسة الشرك )٩
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 توياتـاحمل

 

  الئحة
  والشفافية صاحاإلف سياسة

 



    الئحة الحوكمة                   
 سعودي مساهمة شركة"  عيةالزرا للتنمية الجوف شركة

  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

115 

 

  
 عامة مقدمة:    األوىل املادة
 اإلفصاح ومبادئ أهداف:    الثانية املادة
 الشركة عن بالنيابة  اإلفصاح سلطة لديهم الذين األشخاص:    الثالثة املادة
 الشركة عن اإلفصاح وقواعد أطراف:    الرابعة املادة
 املعلومات عن باإلفصاح لتزاماإل:  اخلامسة املادة
  مسامهنيلل املتوفرة املعلومات:  السادسة املادة
 السرية املعلومات:   السابعة املادة
 الداخلية املعلومات:    الثامنة املادة
 اإلدارة جملس تقرير يف اإلفصاح :  التاسعة املادة
 املالية املعلومات عن اإلفصاح توقيتات:   العاشرة املادة
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 : عامة مقدمة:  األوىل املادة
مت إعدادها وفقاً ملتطلبات الئحة حوكمة الشركات باململكة العربية السعودية والصادرة "  سعودية مسامهة شركة "الزراعية للتنمية ف اجلو شركةل والشفافية اإلفصاح سياسة الئحة

 ٣امللكي رقم م/م بناء علي نظام الشركات الصادر باملرسوم ١٣/٠٢/٢٠١٧هـ املوافق ١٤٣٨/ ١٦/٠٥وتاريخ  ٢٠١٧-١٦-٨عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم 
  هـ ، وقواعد التسجيل واإلدراج ، ووفقا للنظام األساسي للشركة .٢٨/٠١/١٤٣٧وتاريخ 

 . املختلفة وأنشطتها للشركة املعلومات عن والشفافية اإلفصاح عملية تنظم الالئحة هذه أن
 . الالئحة هذه حتتويها اليت واملواد للبنود شركةال إتباع من التأكد عن املسؤول يكون سوف التنفيذي والرئيس للشركة املنتدب العضو أن

  

 : اإلفصاح ومبادئ أهداف:  الثانية املادة
  . املناسبة القرارات ختاذإ من متكنهم لكي بالشركة املهتمة واألطراف للمستثمرين املعلومات توفري هو اإلفصاح من اهلدف نإ )١
           القانونية واملتطلبات املعلومات مالتكإو املناسب والتوقيت ، املعلومات على احلصول وسهولة لدقةا مببادئ الشركة تسترشد سوف ، املعلومات عن اإلفصاح عند )٢

 . التجارية مصاحلها ومحاية اإلفصاح بني توازن لتحقيق الشركة تسعى سوف ذلك إىل باإلضافة
 . واملرتقبني احلاليني للمسامهني وهامة أساسية تعترب املعلومات هذه كانت إذا الشركة عن السلبية املعلومات عن اإلفصاح تتجنب ال سوف الشركة أن )٣
 . بالشركة املمنوعة األشياء من يعترب املستفيدين باقي على املعلومات من املستفيدين من جمموعة تفضيل أن )٤
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 : الشركة عن بالنيابة  اإلفصاح سلطة لديهم الذين األشخاص:  الثالثة املادة
  -: احلكوميني لنياملسؤ ، اإلعالم ، العامة ، املسامهني مثل الشركة نبشئو املهتمة لإلطراف اإلفصاح سلطة هلم الذين األشخاص هم أمسائهم يتاأل املوظفني أن

 . كتابة ينيبهم من أو التنفيذي الرئيس أو املنتدب لعضوا )١
 احلاالت يف وذلك اإلفصاح بعملية عنهم بالنيابة يقومون أشخاص يفوضوا أن اإلفصاح طةسل هلم الذين لألشخاص جيوز ، اإلفصاح بسياسة لتزاماإل على التأكيد أجل من )٢

 من الشركة بأنشطة تتعلق أسئلة على اإلجابة أو معلومات بإعطاء ، الشركة قبل من هلم املصرح األشخاص ستثناءبإ شخص أي على ممنوع عامة وبصفة ، فقط القصوى
 . اإلدارة جملس ئيسر من بذلك مسبق أذن على حصوهلم غري

 العضو حيدده أخر شخص أي أو املايل املدير أو املنتدب العضو مع تنسيقها يتم أن جيب أسهمها قيمة أو الشركة عمليات على تأثري هلا يكون أن ميكن واليت العامة التقارير )٣
 . املنتدب

 سياسة ضوء يف تتم سوف الشركة ختص معلومات أي عن اإلفصاح أن من أكديت سوف فإنه ، عام حدث أي يف رمسية بصفة الشركة موظفي أحد مشاركة حالة يف )٤
 . اإلفصاح عملية عن املسؤولني من مسبقة موافقة ووفق بالشركة اخلاصة اإلفصاح

    مسوؤل التنفيذي والرئيس للشركة املنتدب العضو وأن ، األعمال جمتمع ا يتم اليت الشركة أنشطة عن كاملة دراية على يكونوا إن جيب اإلفصاح عملية عن املسؤولني )٥
 . األعمال مبجتمع املسؤولني هؤالء تصالإ عملية عن
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 : الشركة عن اإلفصاح وقواعد أطراف:  الرابعة املادة
  . دورية صفةب بالشركة اإلفصاح سياسة وحتسني ومراجعة بتطوير يقومون سوف ، أخر مسوؤل شخص وأي املنتدب العضو مع بالتنسيق اإلدارة جملس إن )١
 احلكومية اجلهات تطلبها اليت التقارير تقدمي عن أيضا مسوؤل ويعترب املعلومات عن اإلفصاح ووقتية ودقة تنظيم عن املسؤول يكون سوف التنفيذي والرئيس املنتدب العضو )٢

 . الشركة نبشئو املهتمة األطراف وباقي واملقرضني سامهنيللم الشركة عن املعلومات تقدمي عن مسوؤل أيضا التنفيذي والرئيس املنتدب العضو وإن.  اإلشرافية
 -:  من بالتأكد يقوم سوف التنفيذي والرئيس املنتدب العضو مع بالتنسيق اإلدارة جملس سكرتري )٣

  . املالية الشركة عمليات على تؤثر هامة أحداث وأي سنوية الربع التقارير عن اإلفصاح من والتأكد األسهم نشرات حتددها واليت املعلومات عن اإلفصاح توقيتات -
  .الشركة من معتمدة منها صور وعمل إليها الوصول كيفية يف والتحكم ، ا االحتفاظ الشركة على جيب اليت الشركة مستندات محاية -
  . واملسامهني الشركة لحةصمل وطبقا التشريعية متطلباتلل وفقا تطبيقها يتم سوف للشركة اإلفصاح سياسة -

                وذلك ، الشركة أنشطة أوجهه كل عن كاملة معلومات دائما لديهم يكون سوف اإلفصاح عن املسؤولني واألشخاص التنفيذي والرئيس املنتدب العضو أن) ٤
  -: دف

  . عنها لإلفصاح مناسب الوقت وهل أمهيتها ودرجة اإلفصاح مبتطلبات تفي املعلومات تلك كانت إذا ما حتديد -    
 . للمستثمرين مهمة ربتتع واليت احلالية الشركة لعمليات الكامل فهمهم من التأكد -    
 . حدثت قد بالواقع وهي هامة أحداث أي حدوث إنكار على جمربة الشركة جتعل اليت رجةاحمل املواقف حدوث منع -    
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 : املعلومات عن باإلفصاح لتزاماإل:  اخلامسة املادة
 أصوهلا على وتؤثر الناس لعامة متاحة معرفتها تكون وال نشاطها إطار يف تندرج مهمة تطورات بأي تأخري أي دون واجلمهور املالية السوق هيئة بإبالغ زمتلت سوف الشركة

  -: كالتايل وهي ألعماهلا العام املسار على أو املايل وضعها على أو وخصومها
  . للشركة احلالية األصول صايف من% ١٠ ىعل يزيد أو يساوي بسعر األجل طويلة أصول شراء )١
 . الشركة ألصول الدفترية القيمة من% ١٠ على يزيد أو يساوي مببلغ للشركة العادي النشاط إطار خارج مديونية أي )٢
  . الشركة أصول لصايف الدفترية القيمة من% ١٠ على تزيد أو تساوي خسائر أي )٣
 .  جتارته أو الشركة إنتاج بيئة يف كبري تغري أي )٤
 . العليا وإدارته اإلدارة جملس أعضاء تشكيل يف تغري أي )٥
 . للشركة احلالية األصول لصايف الدفترية القيمة من% ٥ على يزيد أو يساوي الدعوى موضوع املبلغ كان إذا كبرية قضائية دعوة أي )٦
 . % ١٠ على يزيد أو يساوي مبا الشركة أصول صايف يف النقصان أو لزيادةا )٧
 . للشركة العادي النشاط خارج كانت إذا وذلك صلة ذي وشخص الشركة بني صفقة أي )٨
 تلك وقوع تلي السوق يف تداول فترة أول من األقل على ساعتني قبل حدوثها حالة يف اخلامسة املادة يف املذكورة احلاالت عن واإلعالن باإلبالغ الشركة تقوم سوف )٩

 . احلاالت
  http://www.aljouf.com.sa االنترنت شبكة على الشركة مبوقع اخلامسة ادةامل يف املذكورة احلاالت تلك عن باإلفصاح الشركة تقوم سوف أيضا )١٠
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 : للمسامهني املتوفرة املعلومات:  السادسة ملادةا
  . بسهولة اإللزامية واملستندات املعلومات على احلصول ميكنهم املسامهني أن من تتأكد سوف الشركة )١
  .  املادة اخلامسة عليها املنصوص والتقارير املوضوعات مراجعة يف احلق هلم يكون سوف املسامهني مجيع )٢
 : السرية املعلومات:  السابعة املادة
  . اخلارجية األطراف عن منعها تيجةن متوقعة أو حالية قيمة هلا واليت الشركة عن العامة غري املعلومات تلك هي التجارية واألسرار السرية املعلومات )١
 . السرية واملعلومات التجارية أسرارها حلماية الضرورية اخلطوات تأخذ سوف الشركة )٢
 : السرية املعلومات على اإلطالع يف احلق هلم األشخاص هؤالء )٣

  . اإلدارة جملس أعضاء -
  . التنفيذي الرئيس أو املنتدب لعضوا -
  رئيس الس . ائبن -
  . املايل املدير -
  املستشار القانوين . -
 مدير املبيعات . -

   التنفيذي الرئيس أو اإلدارة جملس رئيس ذلك يشمل ال السرية املعلومات على اإلطالع هلم حيق الذين األفراد قائمة تعديل يف احلق له التنفيذي الرئيس أو املنتدب العضو) ٤
  . بالشركة املهتمة لألطراف عنها اإلفصاح أو الشخصية حلهماملص ستخدامهاإ السرية املعلومات على اإلطالع هلم حيق الذين األفراد على نوع) مم٥
 مادية خسائر أي عن الشركة بتعويض األسرار بتسريب املتسببني األفراد يقوم سوف ، قانونية غري بطريقة التجارية الشركة بأسرار متعلقة معلومات على أفراد حصول حالة يف) ٦

   .ا تحلق
  -: التالية املعلومات على تقتصر وال متعلقة تكون سوف التجارية واألسرار السرية املعلومات) ٧
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 . الدراسة حمل ومازالت الشركة أمام اليت ستثماريةاإل الفرص -
  . التفاوض حمل والعقود التوكيالت -
 . الشركة منتجات بتركيبة املتعلقة اإلنتاجية ألسرارا -
 . الشركة منتجات بتكلفة املتعلقة يةالتفصيل املعلومات -

 : الداخلية املعلومات:  الثامنة املادة
معلومات إذا مت اإلفصاح عنها سوف يؤثر على القيمة السوقية  أي وأيضا وأمسهما الشركة بأنشطة واملتعلقة واهلامة العامة غري املعلومات عن عبارة هي الداخلية ملعلوماتا )١

  .ألسهم الشركة 
  -: داخلية معلومات تعترب ، التالية املوضوعات حتت رجتند أن ميكن )٢

  . وأسهمها التابعة شركاا من بأي أو بالشركة مباشرة املرتبطة املعلومات -
 . اخلاصة الطبيعة ذات املعلومات -
 . عامة غري بكوا تصنف اليت املعلومات من أي -
  . الشركة ألسهم وقيةالس القيمة على تؤثر سوف عنها اإلفصاح مت إذا معلومات -

 . داخلي اعتباره ميكن ، بالشركة الداخلية للقوانني وفقا أو وظيفته لطبيعة وفقا أو القانون حبكم وذلك الداخلية املعلومات على اإلطالع ميكنه شخص أي) ٣
 :داخليني عتبارهمإ ميكن التاليني األشخاص) ٤

 . هلا التابعة والشركات الشركة على ينطبق وهذا الداخلية الرقابة يف شاركنيامل واألشخاص التنفيذيني وكبار اإلدارة جملس أعضاء -
 . للشركة الداخلية املعلومات على إطالعهم لوظائفهم أدائهم ضمن من ويكون هلا التابعة الشركات أو الشركة طريق عن تعيينهم مت الذين األشخاص -
 . شرافيةاإل أو احلكومية اجلهات قبل من العموميني املوظفني -

  .أو دخوهلم يف تعامالت تعتمد على املعلومات الداخلية  الداخلية املعلومات عن اإلفصاح عليهم ممنوع يكون سوف الداخليني) ٥
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  . بإنشائها اإلدارة جملس يقوم ستخدام املعلومات الداخلية سوفاملناسبة واملتعلقة بكيفية نقل وإاإلجراءات ) ٦
 واملستندات الداخلية والقوانني للشركة األساسي النظام يف املذكورة واملتطلبات للقوانني الشركة تطبيق من التأكد عن مسئوال يكون سوف التنفيذي الرئيس أو املنتدب العضو) ٧

  . بالشركة اإلدارية واألقسام املوظفني قبل من الداخلية للمعلومات اخلاطئ االستخدام منع من والتأكد الشركة داخل املصاحل تعارض منع دف وذلك ، األخرى الداخلية الرقابية
 : اإلدارة جملس تقرير يف اإلفصاح: التاسعة املادة
   -: التالية املعلومات على التقرير هذا وحيتوي ، للشركة السنوية املالية بقوائم يرفق الذي اإلدارة جملس تقرير بإعداد مالية سنة كل اية يف اإلدارة جملس يقوم( أ ) 
 . ذلك وأسباب يطبق مل وما الالئحة هذه أحكام من طُبق ما )١
 . وخربام ومؤهالم والسابقة احلالية ووظائفهم ، التيفيذية واإلدارة ، اللجان وأعضاء ، اإلدارة سجمل أعضاء أمساء )٢
 . مديريها من أو والسابقة ليةاحلا إدارا سجمال يف عضواً الشركة إدارة سجمل عضو يكون اليت خارجها أو اململكة داخل الشركات أمساء )٣
 مستقل )  إدارة سجمل عضو  - فيذينت غري إدارة سجمل عضو – فيذينت إدارة سجمل عضو(  اآليت حونال عل هأعضائ يفنوتص اإلدارة سجمل تكوين )٤
 . وأدائها الشركة حيال لحوظاموم املسامهني مبقترحات   علماً التيفيذيني غري وخباصة هأعضائ إلحاطة اإلدارة سجمل ختذهاإ اليت اإلجراءات )٥
وتواري  جتماعااإ وعدد وأعضائها ورؤسائها اللجان أمساء ذكر مع ، املكافآت ةنوجل الترشيحات ةنوجل املراجعة، ةنجل: مثل ومهامها، اللجان ختصاصاتإل خمتصر وصف )٦

 . جتماعإ لكل لألعضاء احلضور نعقادهاوبياناتإ
 . وجدت إن بالشركة، وعالقتها بالتقييم قامت اليت اخلارجية واجلهة ،ه وأعضائ هجلان وأداء هأدائ تقييم يف اإلدارة سجمل عليها عتمدإ اليت الوسائل طبق،ني حيثما )٧
 .  الئحة احلوكمة من والتسعني الثالثة املادة يف ه علي صوصنم هو ملا وفقاً فيذيةنالت واإلدارة اإلدارة سجمل أعضاء مكافآت عن اإلفصاح )٨
 املوقعة واجلهة املخالفة أسباب بيان مع قضائية، أو تيظيمية أو إشرافية جهة أي من أو اهليئة من الشركة يعل مفروض حتياطيإ قيد أو حترازيإ تدبري أو جزاء أو عقوبة أي )٩

 .املستقبل يف وقوعها وتفادي عالجها وسبل هلا
 . الشركة يف الداخلية الرقابة نظام كفاية مدى يف املراجعة ةنجل رأي إىل إضافة بالشركة، الداخلية الرقابة إجراءات لفعالية السيوية املراجعة نتائج )١٠
 . وجوده عدم حال يف الشركة يف داخلي مراجع تعيني إىل احلاجة مدى بشأن املراجعة ةنجل توصية )١١
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 هأتعاب وحتديد هوعزل الشركة حسابات مراجع تعيني بشأن ا ذاألخ سال رفض اليت أو ، اإلدارة سجمل قرارات وبني هانبي تعارض يوجد اليت املراجعة ةنجل توصيات )١٢
 . ا األخذ عدم وأسباب التوصيات، تلك ومسوغات الداخلي، املراجع تعيني أو أدائل وتقييم

 .  وجدت إن للشركة، االجتماعية املسامهات تفاصيل )١٣
 . اجلمعيات هلذه احلاضرين اإلدارة سجمل أعضاء وأمساء ألخريةا املالية ةنالس خالل عقدةنامل للمسامهني العامة اجلمعيات بتواريخ بيان )١٤
 الشركة أعمال حجم يف وتأثريه نشاط بكل بيان إرفاق جيب شاط،نال من أكثر أو نوعني وصف حال ويف التابعة وشركاا للشركة الرئيسة شاطنال ألنواع وصف )١٥

  تائجنال يف وإسهامها
 . الشركة ألعمال املستقبلية والتوقعات( عملياا وقف أو أعماهلا، توسعة أو للشركة، اهليكلية التغيريات ذلك يف مبا املهمة الشركة وقرارات خلطط وصف  )١٦
 . ومراقبتها املخاطر هذه إدارة وسياسة  السوق خماطر أم متويلية، خماطر أم تشغيلية خماطر أكانت سواء الشركة تواجهها خماطر بأي املتعلقة املعلومات )١٧
 . أقصر أيهما سالتأسي ذنم أو األخرية ساخلم املالية واتنالس يف أعماهلا ونتائج وخصومها الشركة ألصول بياين رسم أو جدول لشك يعل خالصة )١٨
 .  التابعة وشركاا الشركة إيرادات إلمجايل جغرايف حتليل )١٩
 . الشركة تهانلأع توقعات أي أو السابقة ةنالس نتائج عن التشغيلية تائجنال يف جوهرية فروقات ألي إيضاح )٢٠
 . القانونيني للمحاسبني السعودية اهليئة من املعتمدة احملاسبة معايري عن ختالفإ ألي إيضاح )٢١
 . تأسيسها حمل والدولة لعملياا، سيالرئي احملل والدولة ، سيالرئي ونشاطها فيها الشركة ملكية ونسبة ماهلا ورأس تابعة شركة كل سمإ )٢٢
 . تابعة شركة لكل لصادرةا الدين وأدوات األسهم تفاصيل )٢٣
 .  األسهم أرباح توزيع يف الشركة لسياسة وصف )٢٤
احلقو  بتلك الشركة أبلغوا  وأقرباءهم التيفيذيني وكبار الشركة إدارة سلجم أعضاء عدا ألشخاص تعود التصويت يف األحقية ذات األسهم فئة يف مصلحة ألي وصف )٢٥

 . األخرية املالية ةنالس خالل احلقوق تلك يف تغيري وأي واإلدراج، يلالتسج قواعد من واألربعني اخلامسة املادة مبوجب
 من أي أو الشركة دين أدوات أو أسهم يف وأقربائهم فيذينينالت وكبار الشركة إدارة سجمل ألعضاء تعود كتتابإ وحقوق تعاقدية مالية وأوراق مصلحة ألي وصف )٢٦

 . األخرية املالية ةنالس خالل احلقوق تلك أو املصلحة تلك يف تغيري وأي التابعة، شركاا
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 . الشركة ميحتها أو أصدرا مشاة حقوق أو اكتتاب، حق مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق أو للتحويل قابلة دين أدوات مبوجب اكتتاب أو حتويل حقوق ألي وصف )٢٧
  دفعتها مبالغ وأي هلا التابعة والشركات للشركة اإلمجالية باملديونية وكشف ذلك غري مأ الطلب دنع السداد واجبة أكانت سواء الشركة يعل قروض بأي املتعلقة املعلومات )٢٨
  . بذلك إقرار تقدمي عليها ، الشركة يعل قروض وجود عدم حال ويف املتبقي، واملبلغ هومدت هلا املاحنة اجلهة سمإو القرض أصل ومبلغ ةنالس خالل لقروض سداداً الشركة

 مع املالية ةنالس خالل الشركة حتهانم أو أصدرا مشاة حقوق أو كتتابإ حق مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق وأي للتحويل قابلة دين واتأد أي وأعداد لفئات وصف )٢٩
  . ذلك مقابل الشركة هعلي حصلت عوض أي إيضاح

 اشترا اليت املدرجة املالية األوراق بني التمييز مع املتبقية، املالية ألوراقا وقيمة لالسترداد، قابلة دين أدوات ألي الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو استرداد ألي وصف )٣٠
 . التابعة شركاا اشترا اليت وتلك الشركة

 . احلاضرين أمساء هفي موضحاً جتماعإ كل حضور وسجل انعقادها، وتواريخ األخرية، املالية السية خالل عقدت اليت اإلدارة جمل اجتماعات عدد )٣١
 .  وأسباا الطلبات تلك وتواريخ املسامهني لسجل الشركة باتطل عدد )٣٢
 . عالقة ذي وطرف الشركة بني صفقة ألي وصف )٣٣
 ذي شخص ألي أو فيها فيذينينالت لكبار أو الشركة إدارة سجمل أعضاء ألحد مصلحة فيها كانت أو وفيها فيها، طرفاً الشركة تكون عقود أو أعمال بأي تتعلق معلومات )٣٤

 ىفعل القبيل، هذا من عقود أو أعمال توجد مل وإذا ومبلغها، ومدا وشروطها العقود أو األعمال هذه وطبيعة العقود، أو باألعمال املعييني أمساء تشمل حبيث هم،نم بأي عالقة
 . بذلك إقرار تقدمي الشركة

 . مكافآت أي عن التيفيذيني ركبا أحد أو الشركة إدارة سجمل أعضاء أحد ه مبوجب ازلنت تفاقإ أو ترتيبات ألي بيان )٣٥
 . األرباح يف حقوق أي عن الشركة مسامهي أحد همبوجب ازلنت تفاقإ أو ترتيبات ألي بيان )٣٦
 هلا موجز وصف مع وية،نالس املالية الفترة اية حيت تسدد ومل أخرى مستحقات أي أو رسوم أو ضرائب أو زكاة أي لسداد واملستحقة املسددة ظاميةنال املدفوعات بقيمة بيان )٣٧

 . أسباا وبيان
 . الشركة موظفي ملصلحة أنشئت حتياطاتإ أو ستثماراتإ أي بقيمة بيان )٣٨
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  -:  يلي مبا إقرارات )٣٩
 . الصحيح بالشكل أُعدت احلسابات سجالت أن -١
 . بفاعلية ونفذ سليمة سأس يعل أُعد الداخلية الرقابة نظام أن -٢
 . نشاطها اصلةمو يعل الشركة قدرة يف يذكر شك أي يوجد ال هأن -٣

  . ا متعلقة معلومات وأي وأسباا التحفظات تلك اإلدارة سجمل تقرير يوضح أن جيب وية،نالس املالية القوائم يعل حتفظات يتضمن احلسابات مراجع تقرير كان إذا) ٤٠
  . بالتغيري التوصية أسباب بيان مع ذلك، يعل التقرير حيتوي أن جيب أجلها، من املعني الفترة انتهاء قبل احلسابات مراجع بتغيري اإلدارة جمل توصية حال يف) ٤١

 : املالية املعلومات عن اإلفصاح توقيتات:  العاشرة املادة
 نشرها قبل وذلك ، املايل واملدير التنفيذي الرئيس ومن اإلدارة جملس من مفوض عضو من عليها والتوقيع والسنوية األولية املالية القوائم عتمادبإ اإلدارة جملس يقوم سوف )١

  . وغريهم املسامهني على وتوزيعها
 . اإلدارة جملس من عتمادهاإ فور املالية سوق هيئة إىل اإلدارة جملس وتقرير والسنوية األولية املالية القوائم بتقدمي الشركة تقوم سوف )٢
 املسامهني على القوائم تلك بنشر قيامها للشركة جيوز وال اعتمادها فور والسنوية األولية ةاملالي قوائمها عن اهليئة حتددها اليت اإللكترونية التطبيقات عرب الشركة تعلن سوف )٣

 . السوق يف إعالا قبل
 للمحاسبني ديةالسعو اهليئة عن الصادرة احملاسبة ملعايري وفقا وفحصها إعدادها يتم سوف اليت األولية املالية قوائمها عن املسامهني وإعالن اهليئة بتزويد الشركة تقوم سوف )٤

 . القوائم تلك تشملها اليت املالية الفترة اية من يوم عمل عشر مخسة تتجاوز ال فترة وخالل عتمادهاإ فور وذلك القانونني
 للمحاسبيني السعودية اهليئة عن صادرةال احملاسبة ملعايري وفقا وفحصها أعدادها يتم سوف اليت السنوية املالية قوائمها عن املسامهني وإعالن اهليئة بتزويد الشركة تقوم سوف )٥

 وعشرين مخسة عن تقل ال مدة وخالل ، القوائم تلك تشملها اليت السنوية املالية الفترة اية من يوم عمل أربعني تتجاوز ال فترة وخالل اعتمادها فور وذلك ، القانونني
  . للمسامهني العامة اجلمعية نعقادإ تاريخ قبل يوما

 . الرد يستوجب ما الشركة إدارة ترى مل ما بالسوق والتوقعات الشائعات على الرد عدم هي للشركة العامة لسياسةا )٦
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 : عامة مقدمة:  األوىل املادة
والصادرة عن مت إعدادها وفقاً ملتطلبات الئحة حوكمة الشركات باململكة العربية السعودية  "  سعودية مسامهة شركة "الزراعية للتنمية اجلوف  شركةل الداخلية الرقابة نظام الئحة

 ٣م بناء علي نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م/١٣/٠٢/٢٠١٧هـ املوافق ١٤٣٨/ ١٦/٠٥وتاريخ  ٢٠١٧-١٦-٨جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم 
  ، ووفقا للنظام األساسي للشركة  هـ ، وقواعد التسجيل واإلدراج٢٨/٠١/١٤٣٧وتاريخ 

 . الداخلية الرقابة نظام عن املسؤولني الشركة داخل واألشخاص اجلهات وأيضا واإلجراءات املبادئو األهداف الالئحة حتدد
 -: التالية  املبادئ على يقوم بالشركة الداخلية الرقابة نظام

  .املستقبل  يف ا والتنبؤ املناسب الوقت يف اإلحنرافات حتديد من الشركة متكن الوظائف تلك وأن إنقطاع وبدون مستمرة بصفة تتم الداخلية الرقابة نظام وظائف )١
 . الداخلية الرقابة نظام داخل أخر شخص خالل من أداؤه مراجعة ويتم مسوؤل يعترب الداخلية الرقابة عمليات يف مشارك شخص كل )٢
          ولذلك ، املوظفني على الوظائف تلك توزيع على وتقوم الرقابية الوظائف يف زدواجيةإ أي متنع الشركة وأن ، الواجبات بني الفصل على الداخلية الرقابة نظام يقوم )٣

 . األصول تلك عن الدفاتر يف والتسجيل األصول تشغيل بسلطة ينفرد أن موظف ألي ميكن ال
 . ظائفهمو سلطات خالل من ذلك هلم املوكل لألشخاص فقط والتشغيلية املالية العمليات باعتماد املتعلقة اإلجراءات بوضع قامت الشركة أن )٤
  . الداخلية املراجعة وإدارة املراجعة جلنة وخاصة اإلدارة جملس قبل من الداخلية الرقابة عن املسئولة التنظيمية أقسامها مسائلة أمكانية على تؤكد الشركة أن )٥
 . الداخلية الرقابة نظام تطبيق على التأكيد بغرض البعض بعضها تكمل بالشركة واألقسام الوحدات يعمج )٦
 حتدث قد اليت مستجدات مع يتوافق لكي ا الداخلية الرقابة نظام مرونة على تؤكد الشركة وأن ، الشركة مستوى على إرسائها مت والتحسني التطوير ستمراريةإ قافةث أن )٧

  . بتعديله تقتضي واليت بالشركة اخلاصة العمل ببيئة واملتعلقة املستقبل يف
 . االحنرافات تلك مبعاجلة املسؤولني األشخاص لقيام  مناسبة توقيتات هناك وأن ، وضعه مت قد حنرافاتباإل املتعلقة اريرالتق بإعداد اخلاص التوقيتات نظام أن )٨
 . الرقابة حتت املوضوع أمهية مع تناسب الداخلية الرقابة نظام يف التشدد مستوى أن )٩
 . واملالية التشغيلية شطةاألن مجيع يغطي وأنه شامل نظام هو بالشركة الداخلية الرقابة نظام أن )١٠
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 نظام الرقابة الداخلية :: الثانية املادة 
 ها الشركةعتماد نظام رقابة داخلية للشركة لتقييم السياسات واإلجراءات املتعلقة بإدارة املخاطر وتطبيق أحكام الئحة حوكمة الشركات اليت تعتمدإيتعني على جملس اإلدارة 

وأن تعامالت األطراف ذات العالقة تتم  ،تباع معايري واضحة للمسؤولية يف مجيع املستويات التنفيذية يف الشركةإلصلة، وجيب أن يضمن هذا النظام والتقيد باألنظمة واللوائح ذات ا
  . وفقاً لألحكام والضوابط اخلاصة ا

 : تأسيس وحدات وإدارات مستقلة بالشركة: الثالثة املادة 
 . وحدات أو إدارات لتقييم وإدارة املخاطر، واملراجعة الداخليةلرقابة الداخلية املعتمد نظام ا تنشئ الشركة يف سبيل تنفيذ )١
ختصاصات وحدات أو إدارات تقييم وإدارة املخاطر، واملراجعة الداخلية، وال خيل ذلك مبسؤولية الشركة عن تلك إستعانة جبهات خارجية ملمارسة مهام وجيوز للشركة اإل )٢

 املهام واالختصاصات.

 : مهام وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية: الرابعة ملادة ا
تعليمات السارية ملراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية واإلشراف على تطبيقه، والتحقق من مدى التزام الشركة وعامليها باألنظمة واللوائح والاأو إدارة تتوىل وحدة 

  . وسياسات الشركة وإجراءاا
 :تكوين وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية : مسةاخلااملادة 

إدارة املراجعة الداخلية وحدة أو ويراعى يف تكوين ها ، ويكون مسؤوالً أمام جلنة املراجعة توصي بتعيينهتتكون وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية من مراجع داخلي على األقل 
  -: وعملها ما يلي

  . أعمال أخرى ةءة واالستقالل والتدريب املناسب، وأال يكلفوا بأيأن تتوافر يف العاملني ا الكفا  )١
  .تقاريرها إىل جلنة املراجعة، وأن ترتبط ا وتكون مسؤولة أمامهاأو اإلدارة أن ترفع الوحدة  )٢
  .  مدير وحدة أو إدارة املراجعة بناًء على اقتراح جلنة املراجعة وفقاً لسياسات الشركةأن حتدد مكافآت   )٣
٤( ن من االطالع على املعلومات واملستندات والوثائق واحلصول عليها دون قيدكَّمأن ت .  
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 : خطة املراجعة الداخلية : السادسة املادة 
ك أنشطة إدارة مبا يف ذل،  وجيب مراجعة األنشطة والعمليات الرئيسة راجعة، وحتدث هذه اخلطة سنوياًتعمل إدارة املراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من جلنة امل

  . ، سنوياً على األقل لتزاماملخاطر وإدارة اإل
 : تقرير املراجعة الداخلية : السابعةاملادة 
لتقرير تقييماً وجيب أن يتضمن هذا ا راجعة بشكل ربع سنوي على األقلاملراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً عن أعماهلا وتقدمه إىل جملس اإلدارة وجلنة املد وحدة أو إدارة تع )١

ختذا كل إدارة بشأن معاجلة نتائج وتوصيات املراجعة إاإلدارة من نتائج وتوصيات، وبيان اإلجراءات اليت الوحدة أو لنظام الرقابة الداخلية يف الشركة وما انتهت إليه 
  . عدم املعاجلة يف الوقت املناسب ودواعي ذلكيف حال السابقة وأية ملحوظات بشأا السيما 

جلنة املراجعة بشأن عمليات املراجعة اليت أجريت خالل السنة املالية ومقارنتها مع اخلطة جملس اإلدارة وإدارة املراجعة الداخلية تقريراً عاماً مكتوباً وتقدمه إىل وحدة أو تعد  )٢
 .السنة املالية املعنية املعتمدة، وتبني فيه أسباب أي إخالل أو احنراف عن اخلطة، إن وجد، خالل الربع التايل لنهاية

إدارة املراجعة الداخلية، على أن يتضمن التقرير بصورة خاصة ما وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية بناًء على توصية جلنة املراجعة ووحدة أو حيدد جملس اإلدارة نطاق تقرير  )٣
  -: يلي

  املخاطرإجراءات الرقابة واإلشراف على الشؤون املالية واالستثمارات وإدارة. 
  ملواجهة التغيريات اجلذرية، أو غري املتوقعة يف السوق املالية ؛تطور عوامل املخاطر يف الشركة واألنظمة املوجودةتقييم . 
 لس مبسمبا يف ذلك إدارة املخاطر ابية (ائل رقتقييم أداء جملس اإلدارة واإلدارة العليا يف تطبيق نظام الرقابة الداخلية، مبا يف ذلك حتديد عدد املرات اليت أخطر فيها ا  (

 . والطريقة اليت عاجل ا هذه املسائل
 ة، واإلجراء الذي اتبعته الشركة يف أوجه اإلخفاق يف تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن الضعف يف تطبيقها أو حاالت الطوارئ اليت أثرت أو قد تؤثر يف األداء املايل للشرك

  . ) ا املشاكل املفصح عنها يف التقارير السنوية للشركة وبياناا املاليةالسيم معاجلة هذا اإلخفاق (
 امدى تقيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند حتديد املخاطر وإدار. 
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 املعلومات اليت تصف عمليات إدارة املخاطر يف الشركة . 

 : حفظ تقارير املراجعة الداخلية: الثامنةاملادة 
  .ختذ بشأاإحفظ تقارير املراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أجنز وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات وما قد يتعني على الشركة 

 : تصاالتاإل و املعلومات:  التاسعة املادة
  . املناسب الوقت يف املعلومات على  واحلصول املطابقة إىل تشري واالتصاالت املعلومات )١
 . بالشركة القرارات اختاذ على تؤثر اليت والظروف اإلحداث عن والدقيقة الكاملة علوماتامل إتاحة على تؤكد الشركة أن )٢
 قامت اليت لإلجراءات طبقا ومحايته اعتماده مت قد للشركة اإللكتروين املعلومات نظام وأن ، الشركة أنشطة مجيع يغطي للمعلومات شامل نظام بوضع تتعهد الشركة أن )٣

 . بوضعها الشركة
 . املعتمدة واإلجراءات بالسياسات يتفهمون الداخلية الرقابة عمليات يف املشاركني األشخاص أن من التأكد دف فعالة اتصال قنوات وضع إىل دف كةالشر أن )٤
 . بذلك هلم املرخص األشخاص طريق عن إال إليها الوصول منع طريق عن املعلومات محاية على تؤكد الشركة أن )٥

 : الداخلية الرقابة نظام ومتابعة ةرقاب: العاشرة  املادة
 نظام أن من التأكد دف وأيضا ، املالية القوائم دقة على حدوثها يؤثر قد اليت اجلوهرية األخطاء حدوث احتمال لتحديد وضعه مت الداخلية الرقابة لنظام املستمر التقييم )١

  . له وضعها مت اليت باألهداف يفي الداخلية الرقابة
 : مرحلتني خالل من يتم بالشركة الداخلية الرقابة نظام مراجعة أن )٢

 . عليه االعتماد لدرجة املبدئي والتقييم الداخلية الرقابة لنظام عامة مراجعة -
 . الداخلية الرقابة لنظام الرئيسية العناصر تقييم على التصديق -
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   بدل حضور جلسات اللجنة والتعويضات :  املادة التاسعة 
   اللجنة وأمني ونائبه اللجنة رئيس ختصاصاتإ :  املادة العاشرة 

   جتماعات جلنة إدارة املخاطرإ ملادة احلادية عشر :ا
   جلنة إدارة املخاطر حماضر : توثيقالثانية عشر املادة 
   عنها تصدر اليت جلنة إدارة املخاطر والتقارير عمل خطة :الثالثة عشر املادة 
 : صالحيات جلنة إدارة املخاطرالرابعة عشر املادة 
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 : عامة مقدمة:  األوىل املادة
ودية والصادرة عن جملس مت إعدادها وفقاً ملتطلبات الئحة حوكمة الشركات باململكة العربية السع "  سعودية مسامهة شركة "الزراعية للتنمية اجلوف  لشركة سياسة إدارة املخاطر 

وتاريخ  ٣م بناء علي نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م/١٣/٠٢/٢٠١٧هـ املوافق ١٤٣٨/ ١٦/٠٥وتاريخ  ٢٠١٧-١٦-٨هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم 
  .، ووفقا للنظام األساسي للشركة  هـ ، وقواعد التسجيل واإلدراج٢٨/٠١/١٤٣٧

 إدارة نظام عن املسؤولني واألفراد ، املخاطر إدارة نظام فعالية على والرقابة احملافظة ، املخاطر إدارة طرق ، املخاطر إدارة نظام وعناصر املبادئ حتدد املخاطر ةإدار سياسة الئحة
 . املعلومات عن واإلفصاح املخاطر

شكل جملس اإلدارة بالشركة جلنة "إدارة املخاطر" وذلك لتقوم بدور أساسي ي -هيئة السوق املاليةالصادرة عن -ستناداً إىل ما ورد من أحكام وضوابط بالئحة حوكمة الشركات وإ
  هها.لالضطالع باألمور املتعلقة بسياسات الشركة يف إدارة املخاطر، مبا يناسب وضع الشركة وخصوصية نشاطها وحجمه وطبيعة املخاطر اليت يواج

ليت واصل مباشر مع جملس اإلدارة أو جلنة املراجعة بالشركة، حبيث تقوم اللجنة برفع تقاريرها الدورية وفقاً لألمهية النسبية للمعلومات اوجيب أن تكون جلنة إدارة املخاطر على ت
  توصلت إليها.

تعمل فيه. وتقع على الس مسؤولية وضع ويعد جملس اإلدارة بالشركة مسؤوالً بشكل عام عن املخاطر على النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها والسوق الذي 
  . استراتيجية لتحديد املخاطر اليت قد تواجه الشركة وكيفية التعامل معها، وكذلك مستوى املخاطر املقبول لدى الشركة
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 : املخاطر إدارة وأهداف مبادئ و تعريفات:  الثانية املادة
 املخاطر إلدارة الشركة سلوبإ وأن ، الشركة أنشطة على تأثري له يكون إن ويتوقع معني حدث حدوث حتمالإ نهأ على حتديد ميكن اخلطر فأن ، الالئحة هذه ألغراض )١

  . املتاحة والفرص املرغوبة األحداث حدوث حتمالإ وأيضا مرغوبة الغري والتهديدات األحداث حدوث حتمالإ حتسابإ على يقوم
 بصفة الشركة تستخدمها اليت العمليات عن عبارة هي املخاطر إدارة وإن. الداخلية وللرقابة الشركة إلستراتيجية اصرالعن أهم أا على املخاطر إدارة ترى الشركة أن )٢

 ، اتواجهه الذي التهديدات مستوى ختفيض أجل من عملياا تعدل الشركة وأن.  الشركة أمام اليت والفرص ، التهديدات على والرقابة وتقييم حتديد أجل من منتظمة
 .  االستثمارية الفرص من االستفادة يفيةوك

 املناسبة التصرفات ختاذبإ القيام إىل باإلضافة للشركة اإلستراجتية األهداف حتقيق حتمالإ لزيادة بل ، فقط املخاطر ختفيض أجل من مصمم ليس بالشركة املخاطر إدارة نظام )٣
 . الشركة أنشطة جبميع واملتعلقة املقبولة اخلطر مستويات واضحة بصورة ددتح الشركة فإن هذا وعلى ، املتوقعة اخلسائر وحجم حتمالإ لتخفيض

 . الشركة وأنشطة عمليات على امع تأثريهم تقييم دف وذلك املخاطر خمتلف بني العالقات احلسبان يف يأخذ املخاطر إدارة نظام )٤
 . الشركة بشؤون املهتمني باقي مصاحل محاية على تقوم أيضا بل ، املستثمرين مصاحل حبماية فقط حمدودة ليست الالئحة هذه )٥
 -:  التالية األهداف له بالشركة املخاطر إدارة نظام على واحملافظة تطبيقال نإ )٦

  . املخاطر تلك عن اإلفصاح األحوال بعض ويف املخاطر وإدارة واحملافظة بتحديد املتعلقة الشركة حوكمة معايري بإتباع لتزاماإل -
  . هلا احلماية وتقدمي الشركة وأنشطة اإلستراتيجية األهداف دد ليتا املواقف منع -
  . هلا اإلدارة فعالية زيادة دف وذلك والتجارية املالية الشركة أنشطة جبميع املتعلقة املخاطر إدارة ألنظمة والتجميع التنسيق -
  . الطويل األجل يف الشركة ورحبية الشركة أصول قيمة أجل من ستثماريةاإل الفرص غتنامإ -
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  : تشكيل جلنة إدارة املخاطراملادة الثالثة : 
              يتوافر أن ويشترط التنفيذيني غري اإلدارة جملس أعضاء من أعضائها وغالبية رئيسها يكون)  املخاطر إدارة جلنة ( بـ تسمى جلنة الشركة إدارة جملس من بقرار تشكَّل -١

 . املالية والشؤون املخاطر بإدارة عرفةامل من مالئم مستوى أعضائها يف
 أعضائها ومدة عضويتها. ومكافآت وأسلوب عملها، وضوابط اللجنة مهمات القرار يف حتدد وأن ، على مخسة يزيد وال ثالثة عن أعضائها عدد جيب أال يقل -٢
ام الواردة يف هذه الالئحة، أو ألي أسباب أخرى يراها جملس اإلدارة. كما حيق جيوز لس اإلدارة عزل أي من أعضاء جلنة إدارة املخاطر يف حال خمالفة أي منهم لألحك -٣

 لعضو اللجنة أن يعتذر عن عضويته باللجنة، شريطة أن يكون ذلك يف وقت مناسب يقبل به جملس اإلدارة، وإال كان مسؤوالً أمام الشركة.  

  : ئهاختيار أعضاإمدة عضوية جلنة إدارة املخاطر و املادة الرابعة :
  .  مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات ميالدية، تبدأ مع بداية دورة جملس اإلدارة وتنتهي مع انتهاء دورة جملس إدارة الشركة -١
  . يقوم جملس اإلدارة باختيار أعضاء اللجنة وجيوز للمجلس إعادة اختيارهم لفترات مماثلة أخرى -٢
 بذلك تبلغ أن والكفاية، وجيب اخلربة فيهم تتوافر ممن يكون أن الشاغر، على املركز يف عضواً مؤقتاً يعني نلس اإلدارة أ اللجنة، كان أعضاء أحد إذا شغر مركز -٣

 . التعيني تاريخ من عمل أيام مخسة السوق املالية، خالل  هيئة

  : ختيار أعضاء جلنة إدارة املخاطرإقواعد  املادة اخلامسة :
 . ية واحملاسبية وإدارة املخاطر، ويفضل من له تأهيل علمي مناسب يف هذا االيفضل أن يكون العضو ملماً بالقواعد املال -١
 . أال يكون لعضو اللجنة مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركة -٢
 . جيوز االستعانة بأعضاء من غري أعضاء الس سواءاً أكانوا من املسامهني أم من غريهم -٣
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 : إدارة املخاطر جلنة مهام السادسة : املادة
   -: ختتص جلنة إدارة املخاطر مبا يلي

املتغريات الداخلية  ستراتيجية وسياسات شاملة إلدارة املخاطر مبا يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وحتديثها بناًء علىإوضع  -١
  . واخلارجية للشركة

  . ول للمخاطر اليت قد تتعرض هلا الشركة واحلفاظ عليه والتحقق من عدم جتاوز الشركة لهحتديد مستوى مقب -٢
  . التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع حتديد املخاطر اليت دد استمرارها خالل اإلثين عشر شهراً القادمة -٣
  ظم وآليات حتديد وقياس ومتابعة املخاطر اليت قد تتعرض هلا الشركة وذلك لتحديد أوجه القصور ا.اإلشراف على نظام إدارة املخاطر بالشركة وتقييم فعالية ن -٤
  . إعادة تقييم قدرة الشركة على احتمال املخاطر وتعرضها هلا بشكل دوري، من خالل إجراء اختبارات التحمل على سبيل املثال -٥
  . قترحة إلدارة هذه ااملخاطر، ورفعها إىل جملس اإلدارةإعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر واخلطوات امل -٦
  .  تقدمي التوصيات للمجلس حول املسائل املتعلقة بإدارة املخاطر -٧
  ضمان توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر. -٨
  . مراجعة اهليكل التنظيمي إلدارة املخاطر ووضع توصيات بشأا قبل اعتماده من قبل جملس اإلدارة -٩

  تحقق من استقالل موظفي إدارة املخاطر عن األنشطة اليت قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.ال -١٠
  التحقق من استيعاب موظفي إدارة املخاطر للمخاطر احمليطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة املخاطر. -١١
  . لشركةمراجعة ما تثريه جلنة املراجعة من مسائل قد تؤثر يف إدارة املخاطر يف ا -١٢
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  : إدارة املخاطر وأسلوب عملها جلنة ضوابط املادة السابعة :
  للجنة. اإلدارية األعمال ويتوىل اجتماعاا، حماضر يعد هلا سواءاً من بني أعضائها أم من غريمهل أميناً ختتار أن للجنة جيوز الس رئيس اللجنة من بني أعضائها، كما خيتار -١
 اللجنة رئيس حماضر يوقعها يف وقراراا اللجنة مداوالت هذه االجتماعات. وتثبت حضور يف غريه عنه ينيب أن اللجنة لعضو جيوز وال رئيسها، نم بدعوة اللجنة جتتمع -٢

  جلسات متتالية. ثالث من ألكثر اللجنة اجتماعات حضور عن مقبول عذر دون ختلف إذا مستقيالً ويعترب عضو اللجنة وأمينها،
 رئيس معه صوت الذي اجلانب يرجح األصوات تساوي وعند أصوات احلاضرين، بأغلبية قراراا وتصدر أعضائها، أغلبية حضور اجتماع اللجنة لصحة يشترط -٣

  االجتماع.
 أن أو بالتعويض، تطالبه أن ةللشرك كان وإال تزاوله، الذي النشاط أحد فروع يف يتجر أن أو الشركة، منافسة شأنه من عمل أي يف يشترك أن اللجنة لعضو جيوز ال -٤

  الشركة. حلساب أجريت قد اخلاص حلسابه اليت باشرها العمليات تعترب
 بسبب عليه وقفوا ما الغري إىل أو املسامهني إىل يذيعوا أن اللجنة ألعضاء وال جيوز الشركة، أسرار على باحملافظة اإلدارة جملس عضو به يلتزم مبا اللجنة عضو يلتزم -٥

  . التعويض عن ومساءلتهم عزهلم وجب وإال لعملهم مباشرم

 : عضو جلنة إدارة املخاطر واجبات املادة الثامنة:
 كتابة اللجنة رئيس خيطر أن اللجنة جلسات إحدى عن يستوجب غيابه يطرأ ما الذي العضو وعلى أعماله، يف الفعالة واملشاركة اللجنة جلسات حضور يف االنتظام -١

  اللجنة. رئيس من بإذن إال ختامها قبل من اجللسة ائياً االنصراف للعضو جيوز بذلك وال
  بعمله قيامه بسبب الشركة أسرار من عليه وقف ما الغري أو العمومية، غري اجلمعية يف املسامهني، إىل يذيع أن اللجنة لعضو جيوز وال الشركة، أسرار على احملافظة -٢

  . ذلك على يترتب قد الذي الضرر عن عويضالت عن مساءلته عن ، فضالً تغيريه وجب وإال
  .  املنشأة بأعمال ذات العالقة احلديثة التطورات ومواكبة به، املناطة األعمال ملزاولة الالزمة الكفاءة على حيافظ أن -٣
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 اآلخرين، آلراء حكمه خيضع وأال الشخصية املصاحل من يتجرد وأن واملوضوعية واالستقالل، والصدق والعفة بالرتاهة بعمله قيامه عند يتحلى وأن بالعدل يتصف أن -٤
  حقيقتها. غري على عن معلومات باإلفصاح عن علم يقوم وأال

  مبوضوعية. ومسؤولياته بواجباته القيام على بقدرته قد يضر أو املنشأة مصلحة مع متعارضاً يكون قد نشاط أي يف الدخول عن اللجنة عضو ميتنع أن -٥
 عن يفصح وأن العالقة، ذوي األطراف مع العمليات معيار ما  يتطلبه وذلك وفق العالقة، وطبيعة الشركة وبني بينه متت اليت لياتالعم عن اإلدارة لس يفصح أن -٦

  الشركة. يف التنفيذيني واملدراء اإلدارة تربطه مبجلس اليت العالقة

 : بدل حضور جلسات اللجنة والتعويضات املادة التاسعة :
) ريال ١٥٠٠اللجنة يبلغ ( جتماعاتإ من جتماعإ كل عن بدل حضور يف شكل املكافأة وتكون يبذله، الذي واجلهد الوقت مع متناسبة افأةمك على اللجنة عضو حيصل -١

ارج خ العضو ميضيها اليت الساعات من ساعة كل عن معني الصفة، ومبلغ ذه اإلدارة ألعضاء جملس املقرر احلضور بدل يتجاوز ، ومبا ال عن حضور كل جلسة
  . عمله مهام مبمارسة تتعلق يتكبدها ألعمال اليت الفعلية املصاريف عن وتعويض  بعمل اللجنة، تتعلق ألعمال اللجنة جتماعاتإ

 ألعضاء اللجنة. اليت صرفت األخرى واملزايا املكافآت عن العامة للجمعية اإلدارة جملس تقرير يفصح أن جيب -٢

 : اللجنة وأمني ونائبه اللجنة رئيس ختصاصاتإ املادة العاشرة :
  -: يلي ما األخص على وله ملهامها اللجنة على إجناز اإلشراف اللجنة رئيس اللجنة، ويتوىل عضوية ملدة جملس اإلدارة رئيساً للجنة من بني أعضائها خيتار( أ ) 
 . اللجنة أعضاء مع بالتنسيق مال وذلكوجدول األع اللجنة اجتماعات من اجتماع كل ومكان وتاريخ وقت وحتديد لالنعقاد اللجنة دعوة )١
  . اللجنة جتماعاتإ رئاسة )٢
 . الس إىل وتوصياا اللجنة أعمال نتائج رفع )٣
 ادهاعتمإ بعد ، اإلدارة لس لرفعها اً متهيد اللجنة على وعرضها اللجنة، مع أمني بالتنسيق والطويل القصري املدى على ومشروعاا عملها وخطة اللجنة موازنة إعداد )٤

  .  اللجنة من
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  . اللجنة من اعتمادها بعد اإلدارة، لس متهيداً لرفعها اللجنة على وعرضها اللجنة أمني مع بالتنسيق اللجنة أنشطة عن دورية تقارير إعداد )٥
 .  ذلك تستدعي أخرى وأية جهة الس أمام اللجنة متثيل )٦
 .  غيابه عند مقامه وحيل مهامه أداء الرئيس يف مبعاونة يقوم اللجنة عضوية ملدة للرئيس نائباً بينهم من اللجنة أعضاء خيتار أن جيوزب) 
 وجدول اجللسات مواعيد االجتماعات، ويبلغ حماضر ويعد التصويت، حق يف له يكون أن دون اللجنة اجتماعات أتعابه، وحتدد اللجنة تعينه اللجنة، الذي أمني حيضرج) 

 باملهام القيام من متكنه اليت العملية واخلربة التأهيل العلمي لديه يكون أن اللجنة أمني اختيار عند ويراعى باللجنة، اخلاصة اإلدارية ألعمالا ، ويقوم بكافة لألعضاء األعمال
  . الشركة مصلحة مع متعارضاً يكون قد نشاط أي ممارسة عن واالمتناع الشركة أسرار باحملافظة على اللجنة أمني ويلتزم به املناطة

 :  جتماعات جلنة إدارة املخاطرإ ملادة احلادية عشر :ا
  الالحق. االجتماع تاريخ على اجتماع كل خالل االتفاق يتم سنة، مع إمكانية أن كل بداية قبل املبدئي الجتماعاا  الزمين اجلدول اللجنة تعتمد -١
األقل، إال يف حال  على خبمسة أيام قبل موعده حلضور االجتماع الدعوة وتوجه ذلك وكلما دعت احلاجة إىل -األقل على-ستة أشهر  كل دورياً اجتماعاً اللجنة تعقد -٢

  . األعضاء حضور أغلبية النصاب الكتمال ، ويلزم ووثائقه األعمال بالدعوة لالجتماع جدول  االجتماعات العاجلة، ويرفق
 جملس أو الداخلي املراجع أو القانوين احملاسب أو أعضائها عضوين من أو اللجنة رئيس لكذ طلب إذا جتماعاًإ اللجنة تعقد ، ) أعاله٢يف البند ( ورد ما إىل باإلضافة -٣

  اإلدارة.
     التصويت عن االمتناع جيوز الرئيس وال معه الذي اجلانب يرجح تساوي األصوات حالة ويف احلاضرين أعضائها أصوات بأغلبية اللجنة وتوصيات قرارات تصدر -٤

 . فيه اإلنابة أو
 اختتامه قبل اللجنة اجتماع من عضو أي خرج التحفظ. وإذا دعته إىل اليت األساسية األسباب يبني أن على اللجنة تتخذه قرار أي على التحفظ ضوع ألي جيوز -٥

  .ذلك يف كتابة رغبته أبدى اإذ مناقشتها مل حيضر اليت البنود على احملضر يف ينص أن على مناقشتها، حضر اليت بالبنود املتعلقة على القرارات وجد إنحتفظه  فيقتصر
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 : جلنة إدارة املخاطر حماضر : توثيقالثانية عشر املادة 
   -: يلي كما اللجنة جتماعاتإ حماضر توثق

 .  قرارات أو توصيات من إليه التوصل مت ما موضوع بتلخيص أي مناقشة من االنتهاء عند ويقوم املناقشات أهم جتماعاإل خالل اللجنة أمني يدون -١
 التوصيات ونصوص املناقشات وملخص والغائبني احلاضرين وأمساء االجتماع ومكانه تاريخ فيه يدون مسودة حمضر اللجنة اجتماعات من اجتماع لكل اللجنة أمني حيرر -٢

 . العتماده اللجنة لرئيس ويرفع اللجنة إليها اليت توصلت والقرارات
  .  إرساله هلم تاريخ من أسبوع مالحظات خالل من لديهم ماإرسال  منهم ويطلب األعضاء جلميع مسودة احملضر  ترسل -٣
  ا املالحظات. مرفقاً للرئيس وترفع األعضاء من ترد اليت املالحظات ضوء يف احملضر مسودة تعدل -٤
 .ورئيسها اللجنة أمني موقعاً من لألعضاء ويرسل النهائي شكله يف احملضر اللجنة، يعد رئيس به يوجه ما ضوء يف -٥
 .  التايل االجتماع أعمال جدول ضمن تدرج األعضاء من جوهرية ية مالحظاتأ وردت إذا -٦
  باحملضر. واملراسالت املتعلقة الوثائق مجيع ا ويرفق خاص ملف يف احملضر من املوقعة النسخة حتفظ -٧

 : عنها تصدر اليت جلنة إدارة املخاطر والتقارير عمل خطة :الثالثة عشر املادة 
  . جملس اإلدارة حول التعرض للمخاطر واخلطوات املقترحة إلدارة تقاريراً مفصلة إىل اللجنة تقدم -١
  تقدم اللجنة توصيات إىل جملس اإلدارة حول املسائل املتعلقة بإدارة املخاطر. -٢
  إعادة تقييم قدرة الشركة على احتمال املخاطر وتعرضها هلا بشكل دوري، من خالل إجراء اختبارات التحمل على سبيل املثال. -٣
على املتغريات الداخلية واخلارجية  بناًءيجية وسياسات شاملة إلدارة املخاطر مبا يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وحتديثها وضع استرات -٤

  للشركة.
  حتديد مستوى مقبول للمخاطر اليت قد تتعرض هلا الشركة واحلفاظ عليه والتحقق من عدم جتاوز الشركة له. -٥
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 :: صالحيات جلنة إدارة املخاطرالرابعة عشر املادة 
 -:  التالية الصالحيات هلا اإلدارة جملس فوض يااسؤولمب القيام من اللجنة لتتمكن

 : من حتتاجها اليت املعلومات على احلصول -١
   .)  بأية معلومات تطلبها ومدها اللجنة مع التعاون الشركة موظفي مجيع وعلى الشركة ( موظفي -
 .  خارجها أو الشركة داخل من ومهنيني ينيقانون مستشارين -
  . خارجي طرف أي -

 . األمر ذلك تطلب ما مىت ملناقشتهم اللجنة جتماعاتإ حلضور املختصني الشركة موظفي دعوة -٢
  . واخلطط الدراسات من يعرض عليها ما تقومي على ملساعدا املختصني واخلرباء ستشارينياإل من تراه مبن االستعانة -٣
االجتماع معها بشكل عاجل يف  اإلدارة جملس من أن تطلب هلا وجيوز التنفيذية، اإلدارة من بيان أو إيضاح أي وطلب على سجالت الشركة ووثائقها االطالع حق جنةلل -٤

  . حال وجود خطر حمدق بأعمال الشركة
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 : عامة مقدمة:  األوىل املادة
مت إعدادها وفقاً ملتطلبات الئحة حوكمة الشركات باململكة العربية السعودية والصادرة "  سعودية مسامهة شركة "الزراعية للتنمية اجلوف  لشركة لألرباح التوزيعات سياسة الئحة

 ٣م بناء علي نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م/١٣/٠٢/٢٠١٧هـ املوافق ١٤٣٨/ ١٦/٠٥وتاريخ  ٢٠١٧-١٦-٨رار رقم عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب الق
  ، ووفقا للنظام األساسي للشركة . هـ ، وقواعد التسجيل واإلدراج٢٨/٠١/١٤٣٧وتاريخ 

 . التوزيعات تلك سداد وتوقيت شكل حتديد وأيضا التوزيعات عن واإلعالن ارمقد وحتديد حتساببإ املتعلقة الشركة وإجراءات سياسة حتدد الالئحة هذه
 . السنوية النتائج أساس على التوزيعات وسداد باإلعالن تقوم سوف الشركة
 . املستقبل يف النمو من ميكنها كايف مال برأس حتفاظاإل من الشركة نكمت سوف اليت السنوية باإلرباح اخلاصة الشركة لسياسة طبقاً أرباح بتوزيع تقوم سوف الشركة
 . أخرى إىل سنة من عليها عتماداإل وميكن ثابتة للتوزيعات سياسة حتقيق إىل تسعى الشركة
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 توزيع األرباح : عن اإلعالن:  الثانية املادة
 العامة اجلمعية طريق عن ختاذهإ يتم سوف ، بسدادها اخلاصة جراءاتواإل التوزيعات مبقدار اخلاص القرار متضمنا رباحعن توزيع األ والسداد باإلعالن اخلاص القرار )١

  . إلدارة جملس توصيات على بناء للمسامهني
 . سوف يكون موضوع مستقل يف جدول أعمال اجلمعية العامة للمسامهني للتوزيعات والسداد باإلعالن اخلاص القرار )٢
 أرباح لصايف املبدئي التوزيع عتمادإ يتم عندما جتماعهإ يف اإلدارة جملس بواسطة ختاذهاإ يتم سوف بسدادها ةاخلاص واإلجراءات التوزيعات مقدرا بتحديد اخلاص القرار )٣

 . للمسامهني العامة للجمعية به التوصية ويتم ، العام عن الشركة
  -: اآليت يوضح سوف التوزيعات سداد عن اإلعالن )٤

 . هلا التوزيع عن اإلعالن يتم اليت األسهم نوع -
 . سهم لكل التوزيع مقدار -
 . للتوزيعات سداد فترة -
 . التوزيعات شكل -

 . مفلسة أو متعثرة صبحتأ يف حالة كوا توزيع أرباح عن اإلعالن يف احلق هلا ليس الشركة) ٥      
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  : التوزيعات ومقدار مصادر:  الثالثة املادة
لالزمة للوفاء بكافة النفقات التشغيلية واالستثمارية والتوسعات املستقبلية للشركة ، مع األخذ يف االعتبار الظروف أيت على قمة أولويات الشركة ضمان توفري السيولة اي )١

ثمارية ، والفرص االستللشركة  السائدة يف الشركة ، وأمناط االستثمار املستقبلي، ومنو الشركة واملناخ االقتصادي، وكذلك حجم السيولة املتاحة، واالحتياجات املالية
 . املتاحة

 يتم العادية باألسهم اخلاصة التوزيعات مقدارو ونوعها األسهم عدد أساس على املسامهني على توزيعها يتم وسوف الشركة أرباح صايف من التوزيعات سداد يتم سوف )٢
 . اإلدارة جملس توصيات على بناء حتديدها

 الصافية الشركة أرباح توزع مث ومن ، وطريقته التوزيع هذا على الشركة ملسامهي العامة اجلمعية ووافقت بذلك اإلدارة جملس أوصى حال يف سنوياً األرباح توزيع يتم )٣
            على السنوية الصافية الشركة أرباح توزع ، للشركة األساس النظام من) ٤٦( باملادة ورد ما وبناءاً األخرى والتكاليف العمومية املصروفات مجيع خصم بعد السنوية
   -:التايل الوجه

% من راس ٣٠للشركة وجيوز أن تقرر اجلمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب ميت بلغ اإلحتياطي املذكور  نظاميالحتياطي اإلاألرباح لتكوين صايف % من ١٠بجين -
  املال املدفوع .

  . إتفاقي إحتياطي لتكوين ألرباحا صايف من %)١٠( جتنب أن اإلدارة جملس إقتراح على بناء العادية العامة للجمعية
 املسامهني على اإلمكان قدر ثابتة أرباح توزيع يكفل أو الشركة           مصلحة حيقق الذي بالقدر وذلك ؛ أخري إحتياطيات تكوين تقرر أن العادية العامة للجمعية

  . املؤسسات هذه من قائما يكون ما ملعاونة أو الشركة لعاملي يةإجتماع مؤسسات إلنشاء مبالغ األرباح صايف من تقتطع أن كذلك املذكورة وللجمعية
  . املدفوع يف حال وجود ربح  الشركة مال رأس من)  %٢٠% : ٥(من  نسبة املسامهني على ذلك بعد الباقي من وزعي

 جملس ملكافأة الباقي من% )  ٥(نسبة  تقدم بعدما خيصص الشركات امنظ من والسبعني السادسة واملادة ؛ النظام هذا من)  العشرون(  املادة يف املقررة األحكام مراعاة مع
 .  العضو حيضرها اليت اجللسات عدد مع متناسبا املكافأة هلذه اإلستحقاق يكون أن على اإلدارة
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  : األرباح إستحقاق:  الرابعة املادة
 األسهم ملالكي األرباح أحقية وتكون التوزيع وتاريخ االستحقاق تاريخ القرار ويبني الشأن هذا يف الصادر العامة اجلمعية لقرار وفقاً األرباح يف حصته املساهم يستحق

  لالستحقاق احملدد اليوم اية يف املسامهني سجالت يف املسجلني
  املمتازة : لألسهم األرباح توزيع:  اخلامسة املادة

 نظام من)  املائة بعد عشرة الرابعة(  املادة حلكم وفقا احملددة النسبة دفع بعد إال التالية السنوات نع أرباح توزيع جيوز ال فأنة ؛ مالية سنة أي عن أرباح توزع مل إذا )١
  . السنة هذه عن املمتازة األسهم ألصحاب الشركات

 للجمعية جيوز فأنة متتالية سنوات ثالث مده األرباح من) الشركات نظام من املائة بعد عشرة الرابعة(  املادة حلكم وفقا احملددة النسبة دفع يف الشركة فشلت إذا )٢
 للشركة العامة اجلمعية إجتماعات حضورهم أما تقرر أن ؛ الشركات نظام من)  والثمانني التاسعة(  املادة ألحكام طبقا املنعقدة  األسهم هذه ألصحاب اخلاصة

 األولوية أرباح كل دفع من الشركة تتمكن أن إىل وذلك ؛ املال رأس يف أسهمهم قيمة مع يتناسب مبا اإلدارة جملس يف عنهم ممثلني تعيني أو ؛ التصويت يف واملشاركة
 . السابقة السنوات عن األسهم هذه ألصحاب املخصصة

  الشركة : خسائر:  السادسة املادة
 إبالغ بذلك علمه فور احلسابات مراجع أو الشركة يف مسئول أي على وجب ؛ املالية السنة خالل وقت أي يف املدفوع املال رأس نصف املسامهة شركة خسائر بلغت إذا )١

 الغري العامة اجلمعية دعوه بذلك علمه من يوما عشر مخسة خالل اإلدارة جملس وعلى ؛ بذلك فورا الس أعضاء إبالغ اإلدارة جملس رئيس ؛وعلي اإلدارة جملس رئيس
 الذي احلد إىل وذلك الشركات نظام ألحكام وفقا ختفيضه أو الشركة مال رأس زيادة إما لتقرر باخلسائر علمه تاريخ من يوما وأربعني مخسة خالل لالجتماع عادية

 . الشركات نظام هذا يف احملدد األجل قبل الشركة حل أو ؛ املدفوع املال رأس نصف دون من إىل اخلسائر نسبة معه تنخفض
 يف قرار إصدار عليها وتعذر اجتمعن إذا أو ؛ املادة هذه من) ١( الفقرة يف احملددة املدة خالل عامةال اجلمعية جتتمع مل إذا الشركات نظام بقوه منقضية الشركة وتعد )٢

 .   بالزيادة اجلمعية قرار صدور من يوما تسعني خالل املال رأس زيادة كل يف االكتتاب يتم ومل املادة هذه يف املقررة األوضاع وفق املال رأس زيادة قررت وإذا ؛ املوضوع
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 دليل  
السلوك األخالقي والعالقة مع 

  أصحاب املصاحل
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  توياتـاحمل
 

 عامة مقدمةزء االول : ـاجل
  قيم الشركة:   الثاينزء ـاجل

 مبادئ أخالقيات الشركة:    الثالثاجلزء 
 املعايري األخالقية لعالقات الشركة مع أصحاب املصاحل:    الرابعاجلزء 
 التطبيق:  اخلامساجلزء 
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 : عامة مقدمة اجلزء االول :
مت إعدادها وفقاً ملتطلبات الئحة حوكمة الشركات باململكة العربية  "  سعودية مسامهة شركة "الزراعية للتنمية اجلوف  لشركةسلوك األخالقي والعالقة مع أصحاب املصاحل دليل ال

م بناء علي نظام الشركات الصادر ١٣/٠٢/٢٠١٧ هـ املوافق١٤٣٨/ ١٦/٠٥وتاريخ  ٢٠١٧-١٦-٨السعودية والصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم 
  ، ووفقا للنظام األساسي للشركة . هـ ، وقواعد التسجيل واإلدراج٢٨/٠١/١٤٣٧وتاريخ  ٣باملرسوم امللكي رقم م/

   -اهلدف من دليل السلوك األخالقي هو :
 لتزام بتحقيق مستوى عايل من السلوك األخالقياإل .  
 التزام بالسلوك األختشجيع اإل القي ومعاقبة عدم االلتزام .  
 تنمية ثقافة أخالقية داخل الشركة واليت سوف يتم تطبيقها على أعضاء جملس اإلدارة واملديرين واملوظفني بالشركة باملساواة .  

ألمهية  ية ليس جمرد إطاعة القوانني ونظراًه الداخلعن طريق تطبيق وإتباع هذا الدليل بشكل دوري مع كال من نظام حوكمة الشركة والنظام األساسي للشركة وقوانني احلوكم
بعد من إتباع القوانني والتشريعات املطبقة يف اململكة عن طريق إعداده يف ضوء أفضل املبادئ أاحل واتمع يف الشركة ، فأن هذا الدليل يذهب صتدعيم ثقة املستثمرين وأصحاب امل

  واملمارسات العاملية .
           شروطواملديرين التنفيذيني واملوظفني بالشركة تفهموا دليل السلوك األخالقي ويتعهدون بصفة مشتركة ويعاهدون أنفسهم على التأكيد على أن ال ن جملس إدارة الشركةإ

  . حترامها وتنفيذهاإاليت يتضمنها الدليل سوف يتم 
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  : قيم الشركة:   الثايناجلزء 
  لتزامها باآليت :إية ، فأن الشركة تؤكد عالقات اخلارجية والداخلاليف مجيع 
 تقدمي منتجات وخدمات ذات جودة عالية .  
 الريادة .  
 محاية حقوق املسامهني .  
 محاية البيئة .  
 إرضاء العمالء .  
  إدارة الشركة بإخالص وأمانة. 
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  : مبادئ أخالقيات الشركة:  الثالثاجلزء 
  .لسلوك األخالقي يف مجيع أنشطتها يف أدائها لعملها ، فأن الشركة تلتزم با )١
   -: أن املعايري األخالقية تقوم على املبادئ التالية )٢
 اإلخالص .  
 األمانة .  
 العدالة .  
  الشفافية.  
  . يف املقابل ، تتوقع الشركة نفس املعاملة من مجيع األطراف اليت تتعامل معهم )٣
 . ، أصحاب املصاحل ، احلكومة ، واتمع بصفة عامة ني ، العمالءن املعايري األخالقية للشركة تتركز على املسامهني ، املوظفإ )٤
  ن تلك املعايري األخالقية تقوم على : إ )٥
 حترام اللوائح والقوانني والتشريعات باململكةإ .  
 حترام حقوق اإلنسانإ .  
 ة الغريإا بأمانة وعدالة والبعد عن الرشوة والفساد ، واألعمال املشاعادات بيئة  ستالم هدايا إال يف حدودعطاء أو إمقبولة يف ممارسة عملها وعدم إ ن الشركة يتم إدارا

  . األعمال واليت تكون فيها تلك اهلدايا غري ذات قيمة
 خلق مزايا متبادلة يف مجيع عالقات الشركة .  
 تمعإنشاء وتدعيم الثقة بني الشركة وا .  
 ا الشركة. حتإ رام البيئة اليت تعمل 
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  : املعايري األخالقية لعالقات الشركة مع أصحاب املصاحل:  بعالرااجلزء 
  :عالقة الشركة باملوظفني ) ١
حترام لقانون العمل باململكة ، وإ حترام وثقة وببناء عالقة طويلة األجل معهم وفقاًالشركة مبعاملة مجيع املوظفني بإ ن الشركة تعترب موظفيها هم أساس النجاح ، ولذلك تلتزمإ -

  ستخدام صغار السن يف العمل.وم بإاإلنسان ، وأن الشركة ال تقحقوق 
  .ن الشركة ملتزمة بتوفري ظروف عمل صحية وآمنة للموظفني إ -
منع حدوث هذا  لة عدم إمكانيةفيما خيص تعارض املصاحل اليت قد تؤثر على موضوعية املوظفني واإلداريني بالشركة ، فأن الشركة ملزمة مبنع حدوث هذا التعارض ، ويف حا -

  . ختاذ القراراتم إخبار املشرفني عليهم وأن يتم إستبعادهم من العمليات املتعلقة بإالتعارض من قبل املوظفني واإلداريني فيجب عليه
  وعدم احملاباة وأن سياسة اإلفصاح عنها مت وضعها .ن الشركة تعامل مجيع املوظفني مبساواة فيما يتعلق بتعيينهم وترقيتهم وأن سياسة املكافآت اخلاصة م تقوم على املوضوعية إ -
  . أن املوظفني يتم تقيمهم ومكافآم بناء على مقاييس موضوعية ألدائهم -
  .ن الشركة تقوم بتنظيم برامج تدريبية وهي متاحة جلميع املوظفني من أجل تنمية املهارات اخلاصة م إ -
خبصوص تداول املعلومات بوضع اإلجراءات الالزمة والفعالة ني واملديرين ، وأن الشركة قامت علومات الداخلية بواسطة املوظفستخدام واإلفصاح عن املاإلأن الشركة متنع  -

باألمور اخلاصة بظروف ستشارم فيما يتعلق فني عن طريق عقد اللقاءات معهم وإتصال باملوظركة لديها نظام لإلوفيما خيص الشفافية يف التعامل مع املوظفني ، فأن الشالداخلية 
  .عملهم واملوضوعات األخرى اليت مهم 

  : عالقة الشركة بالعمالء) ٢
بعد البيع هي اليت حتدد عالقة  ن إرضاء العمالء يعترب من أهم أولويات الشركة ، وتقدمي منتجات وخدمات آمنة وعلى درجة عالية من اجلودة وبسعر مناسب وتوفري خدمات ماإ -

  . ء ، وأن الشركة دائما تسعى لتحقيق وعودها للعمالءالشركة بالعمال
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  :عالقة الشركة بشركائها يف العمل ) ٣
     ا حترام والثقة والعدالة هي أساس حتقيق النجاح هلإخل ..) واملبنية على اإل،  ن عالقتها على املدى الطويل مع شركائها يف العمل ( املوردين ، املقاولني ، الشركاءتؤمن الشركة بأ -

  وأن الشركة سوف تشجع شركائها يف العمل على مشاركتها يف تطبيق املعايري األخالقية .
الذين  قوانني املتعلقة بغسيل األموال باململكة ، وأن الشركة ملتزمة فقط بالتعامل مع املوردين والعمالء وباقي األطراف اليت تتعامل معهم ،الأن الشركة ملتزمة بتطبيق مجيع  -

  . ون تلك القوانني ويكون رأمساهلم من مصادر شرعيةيطبق
  :عالقة الشركة بالدولة ) ٤
  . بدفع الزكاة املستحقة عليها بالكامل ويف الوقت احملدد لسدادها ملتزمةالشركة  -
  . رية مثل الئحة حوكمة الشركةختياملها وأيضا املواثيق واللوائح اإلالشركة ملتزمة بتطبيق مجيع التشريعات واللوائح والقوانني املتعلقة بع -
  . الشركة لديها الصيغة القانونية والتراخيص املناسبة ألداء عملها -
  : عالقة الشركة باتمع) ٥
  . حترام والثقة واألمانة والعدالةن عالقتها باتمع مبنية على اإلالشركة تعترب نفسها جزء من اتمع الذي تعمل به وتلتزم بأن تكو  -
  . فراد اتمعكة تسعى إىل خلق فرص عمل ألالشر -
نفايات واإلنبعاثات واألدخنة ق ختفيض اليأن محاية البيئة يعترب من أولويات الشركة حيث تسعى إىل ختفيض تأثريها على البيئة الناتج من أنشطتها إىل احلد األدىن عن طر -

  . ستخدام األمثل للطاقةواإل
  . ملعايري عالية من العناية متفقة مع املعايري الدولية إجنازها وفقاًاألنشطة يتم أن مجيع العمليات التشغيلية و -
  . لشركة ملتزمة مبساعدة جمتمعها عن طريق تدعيم جمموعة من األنشطة اخلريية والتعليمية واألنشطة املشاةا -
 .أفضل واحملافظة على نظافة وأمان اتمع ككل  الشركة تسعى لبناء عالقات جيدة مع املنظمات غري احلكومية من أجل بناء جمتمع -
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  : التطبيق:  اخلامس اجلزء
  : حلاجة لطلب النصيحةا )١

خالقي املناسب ، يف هذه العديد من التقديرات فيما خيص اإلسلوب األن العديد من القرارات وخصوصا يف بيئة العمل اليت تتميز بتعقيداا واليت قد حتتوي على نظرا أل -
لدليل  والذي بدوره يقوم بإعطاء النصح واإلرشاد وفقاً  Ethics Officerستشارة خمتص األخالقيات بالشركةملني واملديرين بالشركة احلق يف إن جلميع العااحلالة فأ

  . ستفسارات فأا توجه إىل خمتص األخالقيات بالشركةفأنه يف حالة وجود أي أسئلة أو إ وعلى هذاك األخالقي بالشركة السلو
  : ملسؤوليةا )٢

لتزام على مجيع موظفي ومديري الشركة وهو جزء من عقود تعيينهم بالشركة ، وأن خص مسوؤل عن سلوكه األخالقي وأن إتباع دليل السلوك األخالقي هو إكل ش -
املديرين واملوظفني  يف إدارام والتأكد من أن بالشركة ملتزمني أمام الرئيس التنفيذي فيما خيص تطبيق هذا الدليل األخالقيمديري اإلدارات ورؤساء األقسام مجيع 

بنود الواردة بالدليل األخالقي يف مجيع عمليام الوأن يقوموا رؤساء اإلدارات بتقدمي تأكيدات بأن مجيع املديرين واملوظفني ملتزمني بتطبيق مجيع  يفهمونه جيداً
  . ىل جملس اإلدارةوبدوره يقوم الرئيس التنفيذي بالشركة بتقدمي تلك التأكيدات إ

          م البنود اليت حيتويها هذا الدليل أن مجيع البنود الواردة يف هذا الدليل األخالقي هو جزء من نظم الرقابة الداخلية بالشركة وأن الشركة تقوم بصفة دورية مبراجعة وتقيي -
  . من أجل حتسينه وضمان فعاليته
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 الئحة  
  سياسة تعارض املصاحل 
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  توياتـاحمل
 

 عامة مقدمة:   األوىل ادةـامل
  تعريفات:   الثانية ادةـامل
 اإلفصاح عن تعارض املصاحل:   الثالثة ادةـامل
 إرشادات تعارض املصاحل ألعضاء جملس اإلدارة:  الرابعة ادةـامل

  إرشادات تعارض املصاحل لإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة:   اخلامسة املادة
 تعارض املصاحل لتزام بسياسةاملادة السادسة : اإل
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 : عامة مقدمة:  األوىل املادة
مت إعدادها وفقاً ملتطلبات الئحة حوكمة الشركات باململكة العربية السعودية والصادرة  "  سعودية مسامهة شركة "الزراعية للتنمية اجلوف  لشركة تعارض املصاحل  سياسة الئحة

 ٣م بناء علي نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م/١٣/٠٢/٢٠١٧هـ املوافق ١٤٣٨/ ١٦/٠٥وتاريخ  ٢٠١٧-١٦-٨م عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رق
  ، ووفقا للنظام األساسي للشركة . هـ ، وقواعد التسجيل واإلدراج٢٨/٠١/١٤٣٧وتاريخ 

  

ستخدام أصول إضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملوظفني واملسامهني ، واليت تتضمن إساءة هذه السياسة تنظم تعارض املصاحل ومعاجلة حاالت التعارض احملتملة لكل من أع
  . الشركة ومرافقها ، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة

  

 اًحتديد تعارض املصاحل احملتمل حدوثه ووضع اإلجراءات املناسبة للتعامل معه نظر واملسامهني يف اهلدف من السياسة هو مساعدة أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملوظفني
ة التنفيذية واملوظفني بالشركة متوقع ألن إمكانية حدوث تعارض املصاحل عادة ال حدود هلا وال ميكن حصرها وحتديدها يف جمموعة من اإلجراءات فأن أعضاء جملس اإلدارة واإلدار

ل دخول يف أنشطة م يف مجيع األوقات وفق معايري عالية من السلوك األخالقي يف األمور اليت تتميز بالسرية ، وأيضا مسئولني عن طلب النصائح املناسبة قبمنهم أن يكون سلوكه
  ميكن أن تكون حمل شك .
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  : تعريفات:  الثانية املادة
  . مسئول أو موظفي بالشركة لديه بصورة مباشرة أو غري مباشرة مصاحل مالية مع الشركةالشخص صاحب املصلحة هو أي عضو جملس أدارة أو مدير تنفيذي أو  )١
ريقة مباشرة أو غري مباشرة ، املصاحل املالية تنشأ يف حالة كون أي عضو جملس إدارة أو مدير تنفيذي أو أي مسئول أو موظف بالشركة لديه مصاحل مالية مع الشركة ، بط )٢

   - وذلك عن طريق األيت :ماراته أو من خالل األقرباء من الدرجة األوىل ، أو استث من خالل أعماله ،
  امللكية أو االستثمار الفعلي أو احملتمل يف شركة أخرى هلا معامالت أو اتفاقيات مع الشركة -
  . تفاقياتمع الشركة حول معامالت أو إ اوضاتتفاق الفعلي أو احملتمل على تعويضات أو حقوق حيصل عليها من جهات أو شركات أو أشخاص لديهم مفاإل -
  . التعويضات تشمل على املكافآت املباشرة والغري مباشرة واهلدايا واخلدمات الغري عادية -
  . الشخص صاحب املصلحة ال يكون يف حالة تضارب مصاحل إال إذا قرر املسؤولني املناسبني بالشركة على إن حالة تعارض مصاحل قد حدثت -
  من الدرجة األوىل هم األب واألم والزوج والزوجة واألوالد القصر .األقرباء  -

  : اإلفصاح عن تعارض املصاحل:  الثالثة املادة
ة ، جيب عليه اإلفصاح الشخص صاحب املصلحة الذي يف حالة تعارض مصاحل فعلية أو حمتملة أو الذي ال يكون متأكد من وقوعه يف حالة تعارض مصاحل فعلية أو حمتمل )١

  .ها ابة إىل جملس اإلدارة أو سكرتري الس ، أو خمتص األخالقيات ، عن طبيعة ودرجة حالة تعارض املصاحل الفعلية أو احملتملة اليت يواجهكت
 . باحلقائق املناسبةرض مصاحل فعلية أو حمتملة ، وأن يتم بصورة تفصيلية مزودة انه يف حالة تعأاإلفصاح جيب إن يتم فوراً بعد أن يدرك الشخص صاحب املصلحة  )٢
أو اليت مت معرفتها عن  أعاله جملس اإلدارة أو سكرتري الشركة ، أو خمتص األخالقيات ، سوف يقوم مبراجعة كل حاالت تعارض املصاحل اليت مت اإلفصاح عنها وفقا للفقرة )٣

صول على املعلومات إضافية أم ال  ويف حالة طلب احلصول على تلك ستقصاء خاصة بتعارض املصاحل وحيدد ما إذا كانت كل حالة على حدة تستدعي احلإطريق قائمة 
 .املعلومات ، جيب على الشخص صاحب املصلحة تقدمي تلك املعلومات فوراً 

أيام من تاريخ مراجعتها الل مخسة خعندما يتأكد جملس اإلدارة أو سكرتري الشركة ، أو خمتص األخالقيات ، بأن هناك حالة تعارض مصاحل فعلية أو حمتملة ، سوف يقوم  )٤
 . بتقدمي توجيهات كتابية معنية جيب إن يلتزم ا الشخص صاحب املصلحة



    الئحة الحوكمة                   
 سعودي مساهمة شركة"  عيةالزرا للتنمية الجوف شركة

  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

161 

 

  : إرشادات تعارض املصاحل ألعضاء جملس اإلدارة:  الرابعة املادة
يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركة ، جيوز لعضو جملس اإلدارة بغري ترخيص من اجلمعية العامة جيدد كل سنة ، أن تكون له مصلحة مباشرة أو غري مباشرة ال )١

  . وتستثىن من ذلك األعمال اليت تتم بطريقة املنافسة العامة أذا كان عضو جملس اإلدارة صاحب العرض األفضل
 .تبليغ يف حمضر االجتماع على عضو جملس اإلدارة أن يبلغ الس مبا له من مصلحة شخصية يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركة ، ويثبت هذا ال )٢
 .ال جيوز لعضو ذي املصلحة االشتراك يف التصويت على القرار الذي يصدر يف هذا الشأن يف جملس اإلدارة واجلمعية  )٣
رفق ذا التبليغ تقرير خاص نعقادها عن األعمال والعقود اليت  يكون ألحد أعضاء جملس اإلدارة مصلحة شخصية فيها ، ويإيبلغ رئيس جملس اإلدارة اجلمعية العامة عند  )٤

 . من احملاسب القانوين
 . ال جيوز للشركة إن تقدم قرضا نقديا من أي نوع ألعضاء جملس إدارا أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغري )٥
أعضاء جملس اإلدارة سوف تبدأ حسب تعليمات اجلهات ديسمرب من كل عام ميالدي ، فأن فترة حظر تعامالت  ٣١ظرا ألن الشركة تنتهي فترا املالية السنوية يف ن )٦

 . املختصة

  : إرشادات تعارض املصاحل لإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة: اخلامسة املادة
   -ديرين التنفيذيني الرئيسيني ومجيع املوظفني بالشركة ، سوف ميتنعون عن التايل:) امل١

  . املشاركة يف أعمال شركات منافسة -
  .افقة جملس اإلدارة أو اجلمعية العامة ملسامهني يف أي معامالت مع الشركة بدون مو الدخول -
  . ختاذ تصرفات معينة ميكن أن ينتج عنها تعارض بني مصلحتهم الشخصية ومصلحة الشركةإ -
  . ستخدام حقوق وأصول الشركة يف حتقيق مصاحل شخصية هلمإ -
  . ة ألطراف لديهم مصاحل داخل الشركةاإلفصاح عن املعلومات غري العامة أو السري -
  .ستثمارية اليت أمامها ملصلحتهم الشخصية خدام معلومات الشركة أو الفرص اإلستإ -
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هلدايا ن هذه ايما عدا كوقبول هدايا من أشخاص مهم قرارات العضو املنتدب أو املديرين التنفيذيني أو قبول منافع مباشرة أو غري مباشرة من هؤالء األشخاص ، ف -
  . حدث رمسي نح أثناء انعقادرمزية أو جماملة مت

ديسمرب من كل عام ميالدي ، فأن فترة حظر تعامالت العضو املنتدب واملديرين التنفيذيني الرئيسني ومجيع املوظفني بالشركة  ٣١نظرا ألن الشركة تنتهي فترا املالية السنوية يف ) ٢
  . اجلهات املختصةيف أسهم الشركة سوف تبدأ حسب توجيهات 

  
  : املادة السادسة : االلتزام بسياسة تعارض املصاحل

  :  درة واإلدارة التنفيذية واملوظفني بالشركة سوف يقومون بالتوقيع على بيان يؤكدون من خالله على إن كال منهميع أعضاء جملس اإل) مج١
  . ستلم صورة من سياسة تعارض املصاحلإقد  -
  . مجيع املواد املنصوص عليها يف السياسةقد قام بقراءة وفهم  -
 . لتزام بالسياسةوافق على اإل -
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 الئحة 
سياسات تنظيم العالقة مع أصحاب 

 املصاحل
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  توياتـاحمل
  

  عامة مقدمة:  األوىل املادة
 : سياسات تنظيم العالقة مع أصحاب املصاحل  املادة الثانية

  صاحل امل أصحاب مع العالقة تنظيم سياسات ونطاق وأهداف وغرض تعريف: أوالً
   املصاحل أصحاب مع العالقة: ثانياً
   املصاحل أصحاب مع العالقة: ثانياً

   املسامهني مع العالقةثالثاً : 
   املسامهني مع العالقةثالثاً : 
   واملوردين العمالء مع : العالقةخامساً

  اإلفصـــاحسادساً: 
  التنفيذ  فاعلية وضمان التطبيق بدء:  سابعاً
  واملتابعة  واإللتزام بيقالتط تفعيل: ثامناً 

  التعديل  تاسعاً : إجراءات
   )  حتديث السياساتعاشراً : ملحق ( منوذج تعديل / 
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 : عامة مقدمة:  األوىل املادة
حة حوكمة الشركات باململكة العربية مت إعدادها وفقاً ملتطلبات الئ "  سعودية مسامهة شركة "الزراعية للتنمية اجلوف  لشركة سياسات تنظيم العالقة مع أصحاب املصاحل الئحة

م بناء علي نظام الشركات الصادر ١٣/٠٢/٢٠١٧هـ املوافق ١٤٣٨/ ١٦/٠٥وتاريخ  ٢٠١٧-١٦-٨السعودية والصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم 
  نظام األساسي للشركة .، ووفقا لل هـ ، وقواعد التسجيل واإلدراج٢٨/٠١/١٤٣٧وتاريخ  ٣باملرسوم امللكي رقم م/
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 : سياسات تنظيم العالقة مع أصحاب املصاحل : املادة الثانية
  املصاحل : أصحاب مع العالقة تنظيم سياسات ونطاق وأهداف وغرض تعريف: أوالً

 . واتمعواجلهات الرقابيه واحلكوميه  وردينوامل والعمالء والعاملني املسامهني مثل الشركة مع مصلحة له شخص كل املصاحل : أصحاب مصطلح تعريف )١

 ، حقوقهم وحفظ املصاحل أصحاب حبماية اخلاصة اإلشرافية واألنظمة اإلجراءات بيان هو" املصاحل أصحاب مع العالقة تنظيم سياسات" الئحة من الغرض إن:  الغرض )٢
 -:تتضمن حبيث
  .العقود حتميها أو األنظمة رهاتقر اليت حبقوقهم اإلخالل عند املصاحل أصحاب تعويض كيفية -١
 .املصاحل وأصحاب الشركة بني تنشأ قد اليت اخلالفات أو الشكاوي تسوية كيفية -٢
 .م املتعلقة املعلومات سرية على واحملافظة واملوردين العمالء مع جيدة عالقات بناء كيفية -٣
 جملس يضع أن على ، املصاحل أصحاب وبني بينهم العالقة وتنظم واألخالقية املهنية عايريامل مع تتوافق حبيث الشركة يف والعاملني للمديرين املهين السلوك قواعد -٤

 .ا لتزامواإل القواعد هذه مراقبة آليات اإلدارة
 للشركة . جتماعيةاإل سامهةامل -٥
 تفضيل أو متييز أي دون من املصاحل أصحاب مع تبعةامل واألحكام للشروط وفقاً يتم العالقة ذوي واألطراف اإلدارة جملس أعضاء مع الشركة تعامل أنمن  دالتأك -٦

 .دوماً الشركة تؤكده ما وهذا ،
 املناسب الوقت ويف وكافية صحيحة املعلومات تلك تكون أن على ، مهامهم أداء من ميكنهم حنو على بأنشطتهم املتعلقة املعلومات على املصاحل أصحاب حصول -٧

 . منتظم وبشكل
 .  التمييز وعدم واملساواة العدالة ملبادئ وفقاً ةالشرك يف العاملني معاملة -٨
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  : يلي ما حتقيق إىل الالئحة دف:  األهداف )٣
 .املصاحل أصحاب مع بالعالقة اخلاصة اإلشرافية واألنظمة اإلجراءات بيان )١
 .ا وااللتزام املعايري تطبيق يف االستمرارية ضمان )٢
 .املصاحل وأصحاب املسامهني حقوق محاية )٣
 للمسامهني اجلوهرية املعلومات عن باإلفصاح لتزامهاإو واللوائح لألنظمة الشركة احترام تضمن اليت الكاملة الشفافية ملبدأ ووفقاً واضح أساس على العمل )٤

 .املصاحل وأصحاب

 ومحايتهم الشركة يف املصاحل أصحاب مع العالقة تنظيم سياسة لتطبيق األساسية واملبادئ واملعايري الرئيسية االسترشادية اخلطوط الالئحة هذه حتدد:  الالئحة نطاق )٤
  . الشركة ألعمالاملنظمة  العالقة ذات واألنظمة للشركة األساسي النظام مع يتعارض ال مبا الالئحة بنود قيوتطب حقوقهم وحفظ

  املصاحل : أصحاب مع العالقة: ثانياً
 على أمكن، ما قدر ومصلحتها ولوائحها أنظمتها مع يتعارض ال مبا الودية بالطرق تعامالا يف العالقة ذوي فاألطرا مع تنشأ قد اليت واملشاكل اخلالفات كافة حلل الشركة تسعى

مت و والقرارات األحكام تلك خبصوص والشرعية النظامية اإلجراءات كافة ستنفاذإ بعد وذلك وقرارات أحكام من القضائية اجلهات تصدره ملا وفقاً املصاحل أصحاب تعويض يتم أن
   -: يلي ما مراعاة مع هاملخالف املسارات عن اإلبالغ أو واهمشك تقدمي يف املصاحل أصحاب ليتبعها وإجراءات سياسات وضع

 القوائم يف الريبة تثري أو املرعية والقواعد واللوائح األنظمة ختالف ممارسات أو تصرفات من التنفيذية اإلدارة عن يصدر مبا اإلدارة جملسإليصال  املصاحل صحابالتيسري أل )١
  . بشأا الالزم التحقيق وإجراء ، تكن مل أم متههمواج يف املمارسات أو التصرفات تلك أكانت سواءاً غريها، أو الداخلية الرقابة أنظمة أو املالية

 . املختصة ناللجا من غريها أو املراجعة جلنة يف مستقل بعضو املباشر تصالاإل بتيسري اإلبالغ إجراءات سرية على احلفاظ )٢
 .معها والتعامل املصاحل أصحاب بالغات أو الشكاوى بتلقي خمتص شخص تكليف )٣
 . الشكاوى لتلقي إلكتروين بريد أو هاتف ختصيص )٤
 . املصاحل ألصحاب الالزمة احلماية توفري )٥
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  املسامهني : مع العالقةثالثاً : 
  :التواصل  إسلوب
 )٠١٤٦٤٥٢١٧ - ٠١٤٦٤٦٥٢١٩( واملالحظات االقتراحاتو الشكاوى لتلقي املسامهني شئون بإدارة اإلتصال )١
 ). @aljouf.com.sainfo ( للشركة اإللكتروين الربيد طريق عن إلكترونية رسائل )٢
 .بإدارة شئون املسامهني  جتماعواإل الشركة ملقر حضوره حني بشكوى املساهم تقدم )٣
 . املراجعة جلنة لرئيس اإللكتروين الربيد أو اهلاتف رقم على للحصول املسامهني ونشئ إدارة مع التواصل )٤

 
 فيها والنظر املسامهني شكاوى ومعاجلة تسوية:  
          عليها الرد حىت ومتابعتها ، بالشركة اإلدارات خمتلف مع بالتنسيق ملعاجلتها والسعي وتسجيلها ، وجدت إن ، املسامهني شكاوى ستقبالبإ اإلدارة جملس سكرتري يقوم )١

 . ممكن وقت أسرع يف حلها أو
 وذلك النظامية، اللوائح ختالف ممارسات أو مالية مبخالفات يتعلق الشكوى مضمون كان إذاأو اجلهة املختصة  املراجعة جلنة رئيس إىل املساهم شكوى الس سكرتري حييل )٢

 .بشأا الالزم التحقيق إلجراء
 .مستقبالً حدوثها لتدارك مالحظات أية وجود حال يف مستمرة بصورة اراتوقر تعاميم إصدار يتم )٣
 .له الالزمة احلماية لتوفري املصاحل أصحاب من املبلغ بيانات سرية على احملافظة )٤
         حقه إىل للوصول مساعدته أو بهصاح إىل احلق رد على والعمل اخلطأ بإصالح الشركة تقوم أن البد)  منصرفة غري أرباح مثل ( الشركة لدى حق للمساهم كان إذا )٥

 السلمية . بالطرق لألمر تسوية إىل معه التوصل أو
 .األمر حلل السلمية اجلهود فشل وبعد الشركة لدى حقه على حصوله تعذر حال يف ؛ املختصة الرقابية للجهات بشكواه التوجه املساهم حق من )٦
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  العاملني : مع العالقةرابعاً : 
  املهين .  السلوك قواعد وضع الشركة على )١
 املنظمة اللوائح وكذلك ، والوالء واألمانة احلميدة واألخالق ،فيما بينهم  املربم العمل عقد ببنود الطرفني لتزاموإ حترامإ على والعاملني الشركة بني العالقة تعتمد )٢

 .والعمال  العمل وزارة عن الصادرةو
 الشركة يف العاملني آراء إىل لإلستماع متخصصة عمل ورش عقد أو جلان تشكيل عرب ، الشركة يف للعاملني داءواأل املشاركة وحتفيز تطوير برامج الشركة تضع )٣

 .املهمة  القرارات حمل واملوضوعات املسائل يف ومناقشتهم
 الربامج . تلك على لإلنفاق مستقل صندوق د وتأسيسالتقاع وبرامج حتققها اليت األرباح من نصيباً أو الشركة يف أسهماً العاملني منح برامج الشركة تؤسس أن ميكن )٤
 .الشركة يف للعاملني جتماعيةإ مؤسسات إنشاء ميكن )٥
 . التمييز وعدم واملساواة العدالة ملبادئ وفقاً الشركة يف العاملني معاملة )٦

  :بالشركة  العاملني شكوى ورفع التواصل إسلوب

 .املباشر للرئيس يرفع إلكتروين بريد أو خطابات )١
 .الشئون اإلدارية  مدير إىل يرفع إلكتروين بريد أو ابخط )٢
 .الشئون اإلدارية مدير أو املباشر الرئيس رقم على االتصال )٣
  .الشئون اإلدارية إدارة أو املباشر الرئيس إىل مباشرة زيارة )٤

  :العاملني من املقدمة الشكاوى مع التعامل سلوبإ
 . املقترح احلل رفع ويتم ذلك، يف القانونية اإلدارة مدير إىل الرجوع وميكن ،الشئون اإلدارية  إدارة قبل من اخلدمة شروطو العاملني بعقود اخلاصة الشكاوي يف النظر يتم )١
 .الشكوى تقدمي تاريخ من عمل إسبوعني هاأقصاه مدة خالل عليها والرد املقترح واحلل الشكوى يف الشركة إدارة تنظر )٢
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 .املختصة اإلدارة إىل توصياا لترفع ، والتعويضات بالرواتب يتعلق فيما وخصوصاً بالعاملني املتعلقة األمور ملعاجلة جلنة تكوين املمكن من )٣
  . السعودية العربية باململكة القةللع املنظمة واللوائح القوانني حسب وتعويضهم العاملني حقوق ضمان جيب )٤

  واملوردين : العمالء مع خامساً : العالقة
  .والعمالء باملوردين املتعلقة املعلومات ريةس على احلفاظ جيبأ )  

  .العالقة ذات املختصة اجلهات من والصادرة السعودية العربية اململكة يف ا املعمول األنظمة تقتضيه ما على واملوردين الدائنني مع املربمة العقود كافة تشتمل أن ب) جيب
  . التعاقدية الشروط جبميع" العالقة أصحاب مع املوقعة العقود وفق" الشركة ج ) تلتزم
 واملرتبطة الشركة يف ا املعمول االئتمان سياسات مراعاة مع ، حمدد زمين جدول ووفق املختصة اإلدارات مطالبات خالل من منتظمة بصورة حبقوقها باملطالبة الشركة د ) تقوم

  .املوردين مع باالتفاقيات
  ممكنة فرصة أقرب يف حلها إىل والسعي كوىالش بتسجيل بالشكوى املعنية اإلدارة هـ ) تقوم

  .املصلحة صاحب وحقوق الشركة حقوق حيفظ مبا التعاقدي اإلطار ضمن الشكوى معاجلة و ) تتم
  :طريق عن واملوردين العمالء شكاوي تلقي يتم

 . )٠١٤٦٤٦٥٢١٦ ( العمالء خدمة هاتف طريق عن أو الربيدية اخلطابات )١
 ). info@aljouf.com.sa ( للشركة اإللكتروين دالربي طريق عن إلكترونية رسائل )٢
  . الشكوى نوع حسب وذلك واملبيعات التسويق مدير أو املايل باملدير لتقاءواإل الشركة مقر إىل املورد من مندوب أو العميل حضور )٣

  : ع ــتما
 املالية  السوق هيئة لوائح تقرها اليت اإلفصاح سياسات حسب املتاحة الوسائل عرب واملؤثرات األحداث كامل على إطالعه جيب لذا مصلحة ، ذو طرف بأكمله اتمع يعترب )١
  .سياساا مع تتعارض أال جيب إجتماعية مسامهات بأية الشركة قيام عند )٢
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  اإلفصـــاح : : سادساً 
  .املالية السوق هيئة عن الصادرة اإلفصاح للوائح وفقاً أعماهلا على توثر جوهرية أحداث أية عن شفافية بكل الشركة إفصاح جيب ، حقوقهم على وحفاظاً املصاحل ألصحاب ايةمح

  التنفيذ : فاعلية وضمان التطبيق بدء: سابعاً
 سياسة يف تغيريات ذلك غضون يف حدث إذا إال اإلدارة، لس جديدة دورة كل املراجعة جلنة قبل منوتعديلها  هامراجعت وجتب اعتمادها، تاريخ من الالئحة ذه ورد ما يطبق

 أخرى اميةنظ تغيريات أية أو الشركة سياسة يف تستجد قد تغيريات بأية املراجعة جلنة إخطار بالشركة الداخلية املراجعة إدارة وعلى وتعديلها الالئحة هذه مراجعة تتطلب الشركة
  .الالئحة هذه حمتويات مراجعة تستلزم
  واملتابعة : واإللتزام التطبيق تفعيل: ثامناً 
 املبادئ تطبيق مراقبة جيب ذلك إىل وباإلضافة بالشركة، العليا اإلدارية للمستويات بوضوح تبليغها جيب الالئحة، هذه يف املتضمنة الرئيسية االسترشادية املبادئ اعتماد بعد )١

 . االلتزام عدم حاالت مجيع ومتابعة الالئحة هذه يف املشمولة والتوصيات راءاتواإلج
 اإلدارة التنفيذيه رصد أي خمالفات يف التطبيق ومن مث رفعها للجهات املختصه . على )٢
  ومعرفة أسباا .علي اإلدارة التنفيذيه إختاذ اخلطوات الالزمة لتصحيح األوضاع اليت وجد ا خمالفات بعد حتليل هذه املخالفات  )٣

  التعديل :  تاسعاً : إجراءات
 .التعديل تطلب اليت اإلدارة مدير أو اللجنة قبل من )١( رقم ملحق - املرفق للنموذج وفقاً" سياسات الئحة تعديل طلب" منوذج يعبأ )١
 .الشركة  يف القانوين املسئول مع بالتنسيق املالحظات وإبداء للمراجعة املسامهني إلدارة شئون النموذج يرسل )٢
 .اإلدارة جملس على العرض أو باحلفظ التوصية وإبداء لدراسته واملكافآت الترشيحات جلنة ألعضاء ذلك بعد النموذج يرسل )٣
 .الالئحة لتحديث إجراءات من يلزم ما بإختاذ املسامهني تقوم إدارة شئون اللجنة ، توصيات على الس موافقة عند )٤
 .العالقة  ذوي األطراف على والتعميم التعديل بعد الالئحة نشر يتم )٥
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       ١ملحق رقم 
  

          
  السياسات منوذج تعديل/ حتديث 

    التاريخ
    املوافق

  التعديل/ التحديثوصف 
  
  
  
  

  املسوغات
   
   
   
   

    التوقيع    إعـداد

    التوقيع    املوافقة

    التوقيع    اإلعتماد
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 اآلليات السنوية
لتقييم أداء الس وأعضائه وجلانه  

 واإلدارة التنفيذية 
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  توياتـاحمل
   عامة ةمقدم:    األوىل املادة

   التقييم من الغرض:   املادة الثانية 
  التقييم وضوابط آليات:   املادة الثالثة 
  السنوي التقييم جتاهات: إ  املادة الرابعة 

  التقييم عملية ومدة وإجراءات خطواتاملادة اخلامسة : 
 التقييم وكيفية التقييم كروت مواصفاتاملادة السادسة: 
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 عامة : ةمقدم:  األوىل املادة
" وفقاً ملتطلبات الئحة شركة مسامهة مدرجةمت إعداد اآلليات السنوية لتقييم أداء الس وأعضائه وجلانه واإلدارة التنفيذية بشركة اجلوف للتنمية الزراعية "

هـ املوافق ١٦/٥/١٤٣٨وتاريخ  )٢٠١٧-١٦-٨حوكمة الشركات باململكة العربية السعودية والصادرة عن هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم (
  هـ .٢٨/١/١٤٣٧وتاريخ  ٣م بناءاً على نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م/١٣/٢/٢٠١٧

 يتم أن ىعل  واإلدارة التنفيذية  اإلدارة لس التابعة واللجان  ، ولكل عضو من أعضاء الس لس اإلدارةجم ألداء تقييم سنوي وإجراء تباعإمن األمور اهلامة 
  . لشئون الشركة إدارم حيث الشركة ومن جتاه ومسئوليام وواجبام بفاعليتهم يتعلق القيام ذا اإلجراء يف الربع األول من العام املايل التايل وذلك فيما
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  املادة الثانية : الغرض من التقييم :
جملس اإلدارة وأعضائه وأعضاء اللجان التابعة واإلدارة التنفيذية ويفيد هذا التقييم يف حتديد  أداء لتقييم ومنظمة مستمرة آلية توفري إىل األداء تقييم إجراء يهدف

، األمر الذي من شأن  ، باإلضافة إىل حتديد املواطن اليت رمبا حتتاج إىل تدريب وتطوير الكفاءات الالزمة لس اإلدارة أو اللجان املنبثقة أو اإلدارة التنفيذية
أعضاء الس أو إجراء  عزيز أداء الس واللجان واإلدارة التنفيذية. كما ميكن لس اإلدارة استخدام هذا اإلجراء لتقدمي توصيات للمسامهني إلعادة انتخابت

  تعديالت فيه.

  املادة الثالثة : آليات وضوابط التقييم :
ليات الالزمة لتقييم أداء الس وأعضائه واإلدارة التنفيذية سنوياً، وذلك من خالل اآل -قتراح جلنة الترشيحاتإعلى  اًبناء-يضع جملس اإلدارة  )١

ستراتيجية للشركة وجودة إدارة املخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغريها، على أن سبة ترتبط مبدى حتقيق األهداف اإلمؤشرات قياس أداء منا
  . ا يتفق مع مصلحة الشركةقتراح معاجلتها مبإحتدد جوانب الضعف والقوة و

 .  األشخاص املعنيني بالتقييمجيب أن تكون إجراءات تقييم األداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها ألعضاء جملس اإلدارة و )٢
نقاط الضعف بالطرق على معاجلة  مع العمل ه، وحتديد نقاط الضعف والقوة في جيب أن يشتمل تقييم األداء على املهارات واخلربات اليت ميتلكها الس )٣

 . جيب أن يشتمل تقييم األداء على تقييم آليات العمل يف الس بشكل عاموكفايات مهنية تستطيع تطوير أداء الس،  كترشيحاملمكنة 
ك حضور جلسات الس يراعى يف التقييم الفردي ألعضاء جملس اإلدارة مدى املشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته مبا يف ذل )٤

 .وجلانه وختصيص الوقت الالزم هلا
 . ألدائه كل ثالث سنواتخمتصة يتخذ جملس اإلدارة الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة خارجية ميكن أن  )٥
 يتم تطبيق مواد هذه الالئحة عند إقرارها كمواد إلزامية يف الئحة حوكمة الشركات أو اللوائح التنفيذية. )٦
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أال حيضر رئيس  وجيبألداء رئيس الس بعد أخذ وجهات نظر األعضاء التنفيذيني، )  سنوياً دورياً (أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني تقييماً جيري  )٧
  . واقتراح معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة ، على أن حتدد جوانب القوة والضعف جتماع املخصص هلذا الغرضالس اإل

 . الترشيحات واملكافآت بتقييم املرشحني لعضوية جملس اإلدارة تقوم جلنة )٨
 . تقوم إدارة املوارد البشرية بتقييم بقية موظفي الشركة )٩
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  املادة الرابعة : إجتاهات التقييم السنوي :
  

  التوصيات األساسية  معايري التقييم ومؤشرات القياس الرئيسية  املسئول عن التقييم  تقييم أداء
 . ( يف وقتها ) مدى حتقيق األهداف االستراتيجية للشركة -  أعضاء جملس اإلدارة  اإلدارة جملس

 . جودة إدارة املخاطر -

كفاية نظام الرقابة الداخلية ( تنفيذ سياسة تعارض املصاحل   -
 رقابية أنظمة تطبيقتطبيق أنظمة مالة وحماسبية بشكل سليم ، 

 ) . املخاطر دارةإو لقياس مناسبة

مبا يف ذلك عدد املرات اليت أخطر  الداخلية الرقابة نظام قتطبي -
فيها الس مبسائل رقابية ( مبا يف ذلك إدارة املخاطر ) والطريقة 

 اليت عاجل ا هذه املسائل .

 يف لضعف  مواطن أو الداخلية الرقابة تطبيق يف اإلخفاق أوجه -
 املايل داءاأل يف تؤثر قد أو أثرت اليت الطوارئ حاالت أو تطبيقها
 اإلخفاق هذا معاجلة يف الشركة اتبعته الذي جراءواإل للشركة
 وبياناا للشركة السنوية التقارير يف عنها املفصح املشاكل السيما
 .  املالية

مالية ، إستثمارية ، قيادية  إدارية ،  جمموعة املهارات واخلربات ( -
 يف جمال عمل الشركة ، إخل ) 

ا سواء بتغيري حتديد نقاط الضعف وكيفية معاجلته
أو ترشيح كفايات مهنية جديدة  بعض األعضاء 

 أو تدريب األعضاء ،، إخل
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من ناحية ( التشكيل ، مدى إستقاللية آليات العمل بالس  -
األعضاء ، القيام بالواجبات األساسية ، اإللتزام باللوائح وقرارات 

 . الس ، إخل )

القيام باملسئوليات املنوطة به طبقاً ملا هو منصوص عليه  يف املواد  -
  من الئحة حوكمة الشركات . ٢٥و ٢٤و ٢٣و ٢٢رقم 

رئيس جملس 
  اإلدارة

أعضاء الس غري 
التنفيذيني باالستعانة 

بوجهات نظر 
  األعضاء التنفيذيني

حضور إجتماعات الس واللجان املشارك فيها أو اليت يتم  -
 دعوته إليها .

  اإلجتماعات .املشاركة اإلجيابية يف -

 جودة طريقة قيادة وتنظيم اإلجتماعات . -

 اخلربة يف جمال عمل الشركة . -

 توفر املهارات الالزمة للقيادة . -

ورقم  ٢٧القيام باملسئوليات املنوطة به كما وردت باملادتني رقم  -
من الئحة حوكمة الشركات، ومنها (متثيل الشركة أمام  ٢٩

لس وإدارا حبيادية وجودة، اجلهات الرمسية، دعوة اجتماعات ا
تشجيع أعضاء الس على ممارسة مهامهم بفعالية، إيصال أراء 

 املسامهني إىل الس ، تفعيل دور األعضاء املستقلني، إخل ) .
  

 حتديد نقاط الضعف وكيفية معاجلتها
  



    الئحة الحوكمة                   
 سعودي مساهمة شركة"  عيةالزرا للتنمية الجوف شركة
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عضو جملس 
  اإلدارة

ي/ تنفيذي ) وهل مدى إستقاللية العضو ( مستقل/ غري تنفيذ -  رئيس جملس اإلدارة
 توجد أية موضوعات تؤثر على استقاللية قراره

 املشاركة الفعالة يف اإلجتماعات . -

مبا يف ذلك حضور جلسات  اتسؤولياإللتزام بأداء الواجبات وامل -
 . الس وجلانه وختصيص الوقت الالزم هلا

 اإلدارة جملس عضو عالقة تكون بأن وذلك واألمانة : الصدق -
 معلومات أية عن هلا يفصح وأن صادقة، مهنية عالقة بالشركة

 شركاا إحدى أو الشركة مع عقد أو صفقة أية تنفيذ قبل مؤثرة
 . التابعة

 تنطوي اليت التعامالت اإلدارة جملس عضو يتجنب بأن الوالء: -
 وعدم التعامل عدالة من التحقق مع املصاحل، يف تعارض على

 الئحة يف املصاحل رضبتعا اخلاصة األحكام ومراعاة التمييز،
 احلوكمة .

 يف الواردة واملسؤوليات الواجبات بأداء وذلكواالهتمام:  العناية -
 الصادرة والتعليمات واللوائح واألنظمة للشركة األساس النظام

 . املختصة اجلهات عن
  
  

حتديد نقاط الضعف وكيفية معاجلتها سواءاً 
 ، إخل... بتدريبه أو تغيريه

  



    الئحة الحوكمة                   
 سعودي مساهمة شركة"  عيةالزرا للتنمية الجوف شركة
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 سرية على اإلدارة جملس عضو حيافظ بأن وذلك السرية: -

 مصلحته إىل الشركة ةسياس توجيه عدم على وحيرص املعلومات
 مصاحل مع يتعارض نشاط أي عن اإلفصاح مع الشخصية،

 . الشركة

من  ٣٠القيام باملسئوليات املنوطة به كما وردت باملادة رقم  -
  الئحة حوكمة الشركات .

املرشح لعضوية 
  الس أو اللجان

نة الترشيحات جل
  واملكافآت

مدى إستقاللية العضو (مستقل/ غري تنفيذي/ تنفيذي) وهل  -
 توجد أية موضوعات تؤثر على استقاللية قراره .

 املشاركة الفعالة يف االجتماع باملرشح . -

جمموعة املهارات واخلربات (مالية، استثمارية، قيادية، إدارية، يف  -
 جمال عمل الشركة، إخل ) .

 رشح ومظهره (قيادي، جاد، واثق، ودود، حكيم ) .شخصية امل -

 ممارسة عن يعوقه صحي مانع لديه يكون أالاللياقة الصحية:  -
  . واختصاصاته مهامه

ميكن أن تستعرض جلنة الترشيحات واملكافآت 
توصيتها بشأن يف اجلمعية العامة للمسامهني 

  ترشيح األعضاء يف جملس اإلدارة أو جلنة املراجعة

تشكيل اللجنة طبقاً للوائح (عدد األعضاء ورئاسة وعضوية  -  جملس اإلدارة  لتابعةاللجان ا
 اللجنة ) .

دراسة كافة املوضوعات احملالة إليها من جملس اإلدارة ورفع  -

حتديد نقاط الضعف وكيفية معاجلتها سواءاً 
بتغيري بعض األعضاء أو ترشيح كفايات مهنية 

 جديدة أو تدريب األعضاء، إخل..



    الئحة الحوكمة                   
 سعودي مساهمة شركة"  عيةالزرا للتنمية الجوف شركة

  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

182 

 

 تقارير للمجلس بشأا أو التعامل معها بشكل مباشر .

 عدد إجتماعات اللجنة ( ال يقل عن العدد املنصوص عليه) . -

يف عضويتها جمموعة من املهارات واخلربات  تتضمن اللجنة -
 الالزمة ألداء املهام املنوطة باللجنة .

  إستقاللية اللجنة وعدم وجود أمور تؤثر على قراراا . -

  

مدى إستقاللية عضو اللجنة (مستقل/ غري تنفيذي/ تنفيذي )  -  لس اإلدارةجم  عضو اللجنة
 وهل توجد أية موضوعات تؤثر على استقاللية قراره .

 املشاركة الفعالة يف اإلجتماعات . -

مبا يف ذلك حضور جلسات  اتسؤوليااللتزام بأداء الواجبات وامل -
 .الس وجلانه وختصيص الوقت الالزم هلا

 مهنية عالقة بالشركةته عالق تكون بأن وذلك نة:واألما الصدق -
 أية تنفيذ قبل مؤثرة معلومات أية عن هلا يفصح وأن صادقة،
 . التابعة شركاا إحدى أو الشركة مع عقد أو صفقة

 على تنطوي اليت التعامالتاللجنة  عضو يتجنب بأن الوالء: -
 ييز،التم وعدم التعامل عدالة من التحقق مع املصاحل، يف تعارض
 احلوكمة . الئحة يف املصاحل بتعارض اخلاصة األحكام ومراعاة

 الواردة واملسؤوليات الواجبات بأداء وذلك واالهتمام: العناية -

حتديد نقاط الضعف وكيفية معاجلتها سواءاً 
 بتدريبه أو تغيريه، إخل...
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 سعودي مساهمة شركة"  عيةالزرا للتنمية الجوف شركة

  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

183 

 

 . املختصة اجلهات عن الصادرة واللوائح األنظمةب

 على وحيرص املعلومات سرية على حيافظ بأن وذلك السرية: -
 خصيةالش مصلحته إىل الشركة سياسة توجيه عدم

  القيام باملسئوليات املنوطة به . -
جلنة الترشيحات   الرئيس التنفيذي

  واملكافآت
جتماعات الس واللجان املشارك فيها أو اليت يتم إحضور  -

 دعوته إليها .

 املشاركة اإلجيابية يف االجتماعات . -

 يف جمال عمل الشركة .اخلربة  -

 توفر املهارات الالزمة للقيادة واإلدارة . -

 كفاءة تصريف األعمال اليومية للشركة -

 القيام باملهمات املنوطة به من جملس اإلدارة . -

 متابعة اإلجراءات وربط األهداف باالستراتيجيات واخلطط . -

 التقييم الدوري لفريق التنفيذيني . -

 . التنفيذيني لكبار وتدرييب تنسيقي بدور القيام -

قرارات  وتنفيذ اإلدارة جملس قبل من املوضوعة السياسات تطبيق -
 على بالفائدة تعود اليتالقرارات  واختاذ للمسامهني العامة اجلمعية
 . الشركة

تها سواءاً حتديد نقاط الضعف وكيفية معاجل
 بتدريبه أو تغيريه، إخل...
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 سعودي مساهمة شركة"  عيةالزرا للتنمية الجوف شركة
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التوصية لس اإلدارة خبصوص االستراتيجية العامة للشركة  -
 وخطة اإلستثمار .

 ات الفرعيةوضع األهداف املالية للشركة والشرك -

 الفرعية للشركات املالرأس  لتوزيع األمثل النموذج حتديد -
 . األخرى الشركة استثمارات

 والدخول قائمةاستثمارات  تصفية أو باخلروج للمجلس التوصية -
 خالل وذلك الرئيسي، النشاط خارج جديدة استثمارات يف

  س .ال جتماعاتإ يف املشاركة
جلنة الترشيحات   اإلدارة التنفيذية

واملكافآت مبساعدة 
  الرئيس التنفيذي

 ( يف وقتها )  مدى حتقيق األهداف االستراتيجية للشركة -

 جودة إدارة املخاطر . -

جمموعة املهارات واخلربات (مالية ، إستثمارية ، قيادية ، إدارية،  -
 ية، إخل ) .تسويقية، قانون

القيام باملسئوليات املنوطة به طبقاً ملا هو منصوص عليه  يف املادة  -
  من الئحة حوكمة الشركات ٢٦رقم 

  

عضو اإلدارة 
  التنفيذية

 مستوى األداء يف جمال التخصص . -  الرئيس التنفيذي

 متابعة اجلديد يف جمال التخصص . -

 القدرة على تطوير أساليب العمل . -
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 سعودي مساهمة شركة"  عيةالزرا للتنمية الجوف شركة
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 سؤوليات أعلى .إمكانيات حتميل م -

 توخي الدقة يف العمل . -

 القدرة على التخطيط واختاذ القرار واإلشراف -

 احملافظة على أوقات الدوام واالهتمام باملظهر -

 حسن التصرف . -

 درجة اإلعتماد عليه/ عليها . -

 تقبل التجديد يف أساليب العمل . -

  الصدق واألمانة واالهتمام بأداء الواجبات . -
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  اخلامسة : خطوات وإجراءات ومدة عملية التقييم : املادة
 . يقوم سكرتري جملس اإلدارة يف شهر يناير من كل عام بتوزيع كروت التقييم على املسؤولني بتقييم كل فئة مذكورة باجلدول أعاله -١
 . من غريهميذية أو اللجان أو اإلدارة التنفمن أعضاء الس أو سواءاً  وهمستعانة مبن يراإلسؤويل التقييم ميكن مل -٢
 . يقوم كل مسؤول بتعبئة كروت التقييم اخلاصة بالفئة املسؤول عن تقييمها بالطريقة اليت يراها مناسبة -٣
 . اليت يقوم بتقييمها والنظر يف خطة التطوير إن تطلب األمر العضو/ اجلهةيقوم املسؤول عن التقييم مبناقشة تقييمه مع  -٤
 . ت نتائج التقييم وتقوم برفع تقرير موجز لس اإلدارة عن خالصة النتائج والتوصياتتراجع جلنة الترشيحات واملكافآ -٥
 . ، مث يعتمد تقييم الس وأعضائه واللجان واإلدارة التنفيذية يطلع جملس اإلدارة على نتائج تقييم كافة الفئات وخالصة التوصيات املقترحة  -٦
 عتمادها حبد أقصى منتصف شهر مارس من كل عام.إحبيث تنتهي عملية التقييم السنوي و عتمادها مباشرةإيتم جتميع كروت التقييم بعد  -٧
  . حتفاظ بكروت تقييم كل فئة والنتائج والتوصيات يف ملف خاص حبوزة سكرتري جملس اإلدارةيتم اإل -٨

  املادة السادسة : مواصفات كروت التقييم وكيفية التقييم :
 . من مؤشرات القياس لكل فئة مذكورة باجلدول السابق يتم تفصيل كارت تقييم يتضمن جمموعة -١
 . ميكن حتديث مؤشرات القياس من وقت آلخر طبقاً ألفضل املمارسات -٢
 . ) ممتاز ٦جيد جداً /  ٥و٤جيد /  ٣غري جيد /  ٢و ١درجة تقييم ( - ، أمام كل مؤشر قياس يتضمن كارت التقييم احلايل -٣
 . طن الضعف والتوصياتتوجد مساحات لكتابة عناصر القوة وموا -٤
 .حتساب النسبة املئوية للتقييم النهائي إ) ليتم   EXCELيتم تفريغ التقييم يف ملف ( -٥
 . مرفق كروت التقييم -٦
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السرية الذاتية ملرشحي جلنة 
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