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 أعضاء جملس اإلدارة

س جملس اإلدارةيرئ  

 

 صاحب السمو امللكي 

عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز أل سعوداألمري /   

دارة اإلعضو جملس   

 
) مزروع عبد اهللا محد املزروع( أ /   

  جملس اإلدارةعضو 

 
 ( أ / عبد الرمحن بن عبد العزيز اليمين )

 عضو جملس اإلدارة 

 
ربه ) عبد احلميد عبد حيىي ياسر/  ( أ  

 عضو جملس اإلدارة

 
 ( أ / عمر رياض حممد احلميدان ) 

 عضو جملس اإلدارة

 
 ( د / حممد أمحد حسن فتيحي )

 عضو جملس اإلدارة

 
 ( أ/ علي رياض حممد احلميدان ) 

 العضو املنتدب واملدير العام 

 

 ( أ / عبد العزيز بن حممد احلسني )

 اإلدارة  جملسرئيس نائب 

 

 ( د / رشيد بن راشد عوين )
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 كلمة رئيس جملس اإلدارة

  
   الكرام                                  مسامهي الشركة  السادة /

يسرين باألصالة عن نفسي ونيابة احلمد هللا أقصى مبلغ احلمد والشكر هللا من قبل ومن بعد ، والصالة والسالم على رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم 
أن أضع بني أيديكم التقرير السنوي للشركة وأداؤها مرفقا به القوائم املاليه املدققه وتقرير مراقب ، إدارة الشركة عن زمالئي أعضاء جملس 

  ناقشته ومن مث املوافقة عليه .مل ٣٢م واملقدم جلمعيتكم العامة العادية املوقرة ٢٠١٩ديسمرب ٣١احلسابات عن العام املايل املنتهي يف 

مة حيث نستعرض معكم أداء الشركة التشغيلي واملايل واإلستثمارات الرأمسالية خالل هذا العام كما يتضمن التقرير ملخص عن آليات تطبيق حوك
ر التنفيذيني واملعامالت اليت تتم مع الشركات واإلفصاحات ذات العالقة بتكوين جملس اإلدارة ومكافآته ومهامه وهيكل جلانه ومهامها ومكافآت كبا

) كما يتضمن التقرير إقرارات الس ومدى توافق الشركة والئحة حوكمة الشركات كما يتضمن هذا التقرير إن وجدت األطراف ذات العالقة ( 
  م .٣١/١٢/٢٠١٩ي يف القوائم املالية  املدققة واإليضاحات املرفقه ا، وتقرير املراجع اخلارجي عن العام املايل املنته

جماالت سائلني املوىل عز وجل أن يكلل جهودنا بالنجاح وحنن نستقبل عاماً جديداً مبزيد من الثقة والعزم ملواصلة خطة النمو والتوسع يف كافة  
يق تطلعات العمل ، ونتعهد أمام اهللا وأمام اجلميع بأن نستمر يف التطوير والدفع بالشركة لألمام من خالل االستخدام األمثل ملوارد الشركة لتحق

وأن يدمي عليه نعمة األمن  ،الوطن أن حيفظمسامهيها، وأن نكون احد الروافد اليت تساهم يف األمن الغذائي ململكتنا احلبيبة، سائلني املوىل عز وجل 
  .ل حكومتنا الرشيدة وقيادتنا احلكيمةظواالستقرار يف 

اإلدارةرئيس جملس                                                            

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

  
  

  الكرام                                السادة / مسامهى الشركة   
اهللا عليه وسلم ، لقد إخترنا ىف شركة اجلوف للتنمية الزراعيه ومنذ سنوات طويلة أن  ياهللا صلاحلمد هللا والصالة والسالم علي رسول 

نتحدث بلغة الطموح واإلصرار وعقدنا العزم على بذل اجلهد واملثابرة وعملنا بكل تفان وإخالص بداية من جملس إدارة الشركة ومرورا 
والتحديات الىت يواجهها القطاع الزراعى باململكه بعد توقف زراعة بعض باإلدارة التنفيذية إىل العاملني بالشركة ورغم الصعوبات 

احملاصيل ( اإلستراتيجيه ) مثل أعالف الربسيم والذرة الصفراء ، وتوقف صوامع الدولة عن إستالم القمح والشعري من الشركات الزراعيه  
يتون وإنشاء امع الصناعى للزيتون ، ونتيجة لذلك فقد إال أن شركة اجلوف بدأت وخالل سنوات مضت بالتوسع ىف زراعة أشجار الز

حصلت الشركة على شهادة موسوعة غينيس لألرقام القياسيه كأكرب مزرعة زيتون حديثه ىف العامل ويسعدىن أن أضع بني أيديكم التقرير 
ر إىل جملس إدارة الشركة برئاسة صاحب السمو م ، واليسعىن ذه املناسبة إال أن أتقدم خبالص الشكر والتقدي٢٠١٩السنوى للعام املايل 

امللكى األمري عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز أل سعود حفظه اهللا على الدعم املتواصل ، والشكر موصول إىل فريق العمل بالشركة 
جنازات الشركة من منسوبيها على تفانيهم وعطائهم وجهدهم املتواصل لتحقيق مانصبو إليه ، وأكرر شكرى وتقديرى لكل من ساهم ىف إ

  موظفني وعاملني ومازال لدينا الكثري من العمل واألهداف الىت نسعى لتحقيقها خالل املرحلة القادمه بإذن اهللا .

  وىف اخلتام :

اهللا  حفظه  فيصل بن نواف بن عبد العزيز أل سعودأتقدم خبالص الشكر والتقدير لصاحب السمو امللكى أمري منطقة اجلوف األمري / 
حفظه اهللا على الدعم  األمري عبدالعزيز بن فهد بن تركى بن عبدالعزيز أل سعودوإىل نائب أمري منطقة اجلوف صاحب السمو امللكى / 

  . املتواصل من أجل أن تكون شركة اجلوف ىف مصاف الشركات الكربى باململكه

  العضو املنتدب واملدير العام                                                                              

  عبد العزيز بن حممد احلسني                                                                            
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  نبذة عن الشركة

الشركة بناء علي األمر السامي شركة اجلوف للتنمية الزراعية هى شركة مسامهة سعودية مدرجه يف سوق األوراق املالية ، وقد تأسست 
وفقاً لنظام الشركات الصادر هـ ١٤٠٨/ ٠٨/٠٦بتاريخ  ٥٣٥ص رقم هـ مبوجب الترخي٢٧/١/١٤٠٩/م وتاريخ ٤/٢٣٧الكرمي رقم 

ريال سعودي مليون  ٣٠٠ ، ومت زيادته إىلمليون ريال ٢٠٠هـ برأس مال قدرة ٢٢/٠٣/١٣٨٥) وتاريخ ٦باملرسوم امللكي رقم (م/
تلفة وأنشطه متعددة ر خممنذ تأسيسها إىل األن مبراحل تطو ، ومرت الشركة ريال للسهم ١٠مسية إ بقيمة ، مليون سهم ٣٠ إىل مقسمة

   .عليه اآلن يهحىت وصلت إىل ما 

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

  هكتار. ألف ٦٠

 ماليني ٥ اجلوف شركة وحتتضن األوسط بالشرق العضوي للزيتون منتج وأكرب بالعامل حديثة زيتون مزرعة أكرب اجلوف شركة وتعترب
   زيتون شجرة

 أصناف كافة إلنتاج الشركة متتلكها اليت املميزة األصناف علي للمحافظة والفاكهه الزيتون أشتال إلكثار حديث مشتل الشركة متتلك
  . املنطقة وطبيعة تتناسب اليت واملزارعني الشركة حاجة ولتأمني والفاكهه الزيتون

 مثار طن ٦٠٠العصر خلطوط اإلنتاجية الطاقة تبلغ حيث األوسط بالشرق الزيت وتعبئة وعصر إلنتاج مصنع أكرب إىل امتالك إضافة هذا
 بعد الزيت ضخ يتم العصر عمليات بعد الزيتون زيت ى جودةعل وللمحافظة ، يومياً طن ٢٥ األحجام بكافة التعبئة وخطوطً تقريبا يوميا

   طن ٣٥٠٠ التخزين طاقةوتبلغ  األكسجني مع الزيت تفاعل متنع النتروجني بنظام للعمل مزودة ستيل إستانلس خلزانات آليا اإلستخالص

 وهذا العامة للصحة املفيدة واملعادن الفيتامينات من املنتج خواص علي للمحافظة التلقائي الترسيب بعد الزيت بتعبئة اجلوف شركة تنفرد
  .للتنمية الزراعية اجلوف شركة زيتون زيت مييز ما
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  الرئيسية للشركةاألنشطة 

   : تتلخص أغراض الشركة يف التايل

 . زراعة احملاصيل واإلنتاج احليواين والصيد واخلدمات املتصلة )١
 . ستثمارهاإراضي الزراعية وألح االستصإة بتحقيق أغراض الشركة وطإنشاء وإدارة املزارع النباتية واحليوانية املرتب )٢
إنتاج وتصنيع وتعبئة زيت الزيتون ، والزيوت النباتية  وتسويقها وبيعها وإسترياد مجيع ما يتطلبه ذلك من املكائن و اآلالت  )٣

واألجهزة واملعدات ووسائط النقل وبناء وإنشاء املعامل واملصانع الالزمة ألغراض الشركة وصناعاا واملستودعات حلفظ 
 ذلك من الوجوه اليت حتتاج الشركة إىل استعماهلا يف التصنيع والتخزين والبيع والشراء منتوجاا وختزينها وعرضها ولغري

واالسترياد والتصدير وإقامة صناعات أخرى مكملة لصناعاا مبفردها أو باالشتراك واملسامهة فيها مع غريها من الشركات 
 واملؤسسات واألفراد. 

 واملناحل واألمساك والروبيان . –والبيض  –القيام باإلنتاج الزراعي بشقيه النبايت واحليواين وتربية الدواجن   )٤
 .صيد األمساك وتربية املائيات )٥
 جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد الغذائية والغري غذائية. )٦
 .صنع املنتجات الغذائية )٧
كة وللغري يف املواد الزراعية والغذائية واحليوانية بأنواعها واملواد  الصحية واحلبوب اإلستثمار يف جمال اإلسترياد والتصدير للشر  )٨

 والبذور واألعالف والشعري واإلضافات العلفية والثروة السمكية.
 .البيع بالتجزئة للفواكه واخلضروات الطازجة واحملفوظة والتمور   )٩

 .خلالت والعسلالبيع بالتجزئة ملنتجات األلبان والبيض والزيتون وامل )١٠
 .) التخليل صناعة املخلالت ( )١١
 إنتاج وتعبئة املياه والثلج . )١٢
 اإلستثمار يف اال الصناعي بإقامة وإدارة وتشغيل املشاريع الصناعية مبختلف أنواعها. )١٣
 النقل الربي للبضائع . )١٤
ات الري وتركيب البيوت الزراعية   ومشروع -وتأجري املعدات الزراعية  -أنشطة الدعم إلنتاج احملاصيل واخلدمات الزراعية  )١٥

 . تتعلق بأنشطة الدعم اخلاصة بإنتاج احملاصيلاليت خرى األنشطة ومجيع األ
 أعمال الوكاالت التجارية وعقود التوزيع . )١٦
 شراء وبيع األراضي والعقارات واملصانع الالزمة لتحقيق أغراض الشركة . )١٧

 
  . وجدت إن  املختصة اجلهات من الالزمة التراخيص على احلصول وبعد املتبعة األنظمة وفق أنشطتها الشركة ومتارس
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  ستراتيجية الشركةإ

ستراتيجية اليت دراسة املبادرات اإلومن مثّ  شركةاخلاصة بالاإلستراتيجيه و رؤيةالإعادة صياغة  ىيعمل جملس إدارة الشركة حالياً عل
  : دراسة منوذج العمل وخطط العمل اخلاصة بالشركةتساهم يف رسم التوجه املستقبلي للشركة وكذلك إعادة 

  : للشركة يف عدة حماور رئيسيةاحلالية تتلخص اإلستراتيجيه العامة و

   : اإلستعداد للنمو احملور األول :

  واستقطاب وتدريب وتطوير يف إعادة هيكلة الشركة من خالل إعادة بناء اهليكل التنظيمي للشركة االستعداد للنمو يتمثل حمور
  وضع أنظمة إدارية وأنظمة تقنية معلومات حديثة تتماشى مع التوجه االستراتيجي للشركة.و الكوادر البشرية املؤهلة، 

  : التركيز على األنشطة الرئيسيةاحملور الثاين : 

 ستهداف لبيعية، واحملافظة على عمالئنا وإالتركيز على األنشطة الرئيسية للشركة والعمل على حتسني وتطوير وتوسيع القنوات ا
  عمالء جدد من خالل تقدمي خدمات مميزة بتقدمي أفضل وأرقى املنتجات واخلدمات.

  تنويع مصادر الدخل :  النمو و احملور الثالث : إستراتيجية

 ستراتيجية مع ت إج يف شركات أو الدخول يف شراكاستثمار بالشراء أو االندماويع مصادر الدخل وذلك من خالل اإلتن
  .  والتركيز على التصنيع الغذائي هشركات قائمة، والتوسع يف منتجات جديد
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  وكمة الشركةح

 الشـركات  حوكمـة  أنظمـة  الشـركة وفـق   عمليـات  إدارةوقام ب م ٢٠١٩ املايل  العام خالل مهامه أداء اجلوف شركة إدارة جملس اصلو
املادة التسعون بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئـة السـوق املاليـة، فـإن الشـركة تطبـق مـا        ) من ١واستناداً إىل الفقرة ( ةاملعتمد

   -، خاصة فيما يتعلق مبا يلي: ورد بالئحة احلوكمة من مواد إلزامية

نعقاد مجعيات ء إم على املعلومات، وحقوقهم أثناحقوق املسامهني واجلمعية العامة من ناحية تسهيل ممارسة املسامهني حلقوقهم وحصوهل )١
، كما وفرت اإلدارة التنفيذية للمسامهني  ، وحق التصرف يف األسهم الشركة، وحقوق التصويت، وحقوق املسامهني يف أرباح األسهم

مجيع املعلومات اليت تمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، حبيث تكون هذه املعلومات وافية ودقيقة، وحمدثة بطريقة منتظمة ويف 
  املواعيد احملددة، ودون متييز بينهم.

 السياسات العامة لإلفصاح والشفافية واإلفصاح يف تقرير جملس اإلدارة. )٢
 جملس اإلدارة ووظائفه األساسية ومسئولياته وتكوينه وجلانه املنبثقة، ومكافآم وتعارض املصاحل. )٣
 نوية خالل املواعيد النظامية وذلك مبوقع تداول.لتزام بنشر النتائج املالية الربع سنوية والنتائج املالية الساإل )٤
 إعداد تقرير جملس اإلدارة وفق قواعد الئحة حوكمة الشركات. )٥
لتزام بصيغة اإلعالنات اليت حددا هيئة السوق املالية ومواعيد نشر املعلومات اجلوهرية طبقاً لتعليمات اهليئة اخلاصة بإعالنات اإل )٦

 الشركات.
ملهين للمديرين والعاملني يف الشركة حبيث توافق املعايري املهنية واألخالقية السليمة وتنظم العالقة بينهم وبني صياغة قواعد السلوك ا )٧

  أصحاب املصاحل.

  : األحكام اليت مل يتم تطبيقها من الئحة احلوكمة)  ١(  
  

  وسبب ذلك كما يلي:فيما يلي النقاط اليت مل يتم تطبيقها بشكل كامل من الئحة حوكمة الشركات          

  أسباب عدم التطبيق  نص املادة / الفقرة  رقم املادة / الفقرة
  جاري العمل علي تفعيل هذا البند  جارى العمل  وضع خطط التعاقب اإلداري علي إدارة الشركة .  ٨فقرة  ٢٥املادة 

  ج٦فقرة  ٢٦املادة 
 عام تصور بوضع وذلك املخاطر، وإدارة لقياس مناسبة رقابية أنظمة تطبيق التنفيذية اإلدارة على
 الشركة، مستوى على املخاطر من احلد بثقافة ملمة بيئة وإنشاء تواجه قد اليت املخاطر عن

  .املصاحل أصحاب من وغريهم اإلدارة جملس مع بشفافية وطرحها
  هذا البند واستكمال جاري العمل علي تفعيل

تنظيم سجل إفصاحات أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقاً ملا تنص على أمني سر الس   أ٩فقرة  ٣٧املادة 
  جاري العمل علي تفعيل هذا البند  ) من الئحة حوكمة الشركات.٩٢عليه املادة (

  ٢فقرة  ٣٩املادة  
   سترشاديةمادة إ

 التنفيذية واإلدارة اإلدارة جملس أعضاء من كل حلصول الالزمة اآلليات وضع الشركة على يتعني
 ذات ااالت يف ومعارفهم مهارام تنمية بغرض مستمر بشكل تدريبية ودورات برامج على

  .الشركة العالقة بأنشطة

وسيتم التنسيق مستقبال للحصول على برامج 
  ودورات ألعضاء الس واإلدارة التنفيذية.

  
  

  فقرة  أ ٤١املادة 
  مادة استرشادية

 الس أداء لتقييم الالزمة اآلليات –الترشيحات جلنة إقتراح على بناءاً  – اإلدارة جملس يضع
 مبدى ترتبط مناسبة أداء قياس مؤشرات خالل من وذلك سنوياً التيفيذية واإلدارة وجلانه وأعضائه

 الداخلية الرقابة أنظمة وكفاية املخاطر إدارة وجودة للشركة االستراتيجية األهداف حتقيق
  .الشركة مصلحة مع يتفق مبا معاجلتها واقتراح والضعف القوة جوانب حتدد أن على وغريها،

  هذا البند وسيتم دراسة آليه تفعيل 
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  فقرة هـ ٤١املادة 
  مادة استرشادية  

 ثالث كل ألدائه خمتصة خارجية جهة تقييم على للحصول الالزمة الترتيبات اإلدارة جملس يتخذ
  البندجاري العمل علي تفعيل هذا   .سنوات

  فقرة و ٤١املادة 
  سترشادية  إمادة 

 نظر وجهات أخذ بعد الس رئيس ألداء دورياً تقييماً التنيفيذيني غري اإلدارة جملس أعضاء جيري
 أن على –الغرض هلذا املخصص النقاش الس رئيس حيضر أن دون من – التنفيذيني األعضاء

  .الشركة مصلحة مع يتفق مبا معاجلتها واقتراح والضعف القوة جوانب حتدد
  جاري العمل علي تفعيل هذا البند

ختتص جلنة الترشيحات بتحديد جوانب الضعف والقوة يف جملس اإلدارة، واقتراح احللول   ١٠فقرة  ٦٥املادة 
  جاري العمل علي تفعيل هذا البند  ملعاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة.

  ٧٠املادة 
  سترشادية  إمادة 

 رئيسها يكون) املخاطر  إدارة جلنة (بـ  تسمى جلنة الشركة إدارة جملس من بقرار تشكَّل
 أعضائها يف يتوافر أن ويشترط -التنفيذيني  غري اإلدارة جملس أعضاء من أعضائها وغالبية
   .املالية والشؤون املخاطر بإدارة املعرفة من مالئم مستوى

  جاري العمل علي تفعيل هذا البند

  

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

  

  اخلــربات  املؤهـــالت  الوظيفـــة  األمســـاء  م

  صاحب السمو امللكي  ١
  عام إدارة أعمال ٣٨  أعمالبكالوريوس إدارة   رئيس جملس اإلدارة  األمري/ عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز

  عام إدارة أعمال ٣٦  دكتوراه هندسة نوويه  نائب الرئيس  د/ رشيد بن راشد عوين  ٢
  عام إدارة أعمال ٢٨  بكالوريوس إدارة عامة  العضو املنتدب واملدير العام  أ / عبد العزيز بن حممد احلسني  ٣
  عام إدارة أعمال ٣٧  بكالوريوس جغرافيا  عضو جملس إدارة  أ / عبد الرمحن بن عبد العزيز اليمين  ٤
  عام إدارة أعمال ٣٧  ماجستري جغرافيا  عضو جملس إدارة  مزروع عبد اهللا محد املزروعأ /   ٥
  عام إدارة أعمال ٢١  بكالوريوس شريعة وقانون  عضو جملس إدارة  أ / عمر رياض حممد احلميدان  ٦
  اإلدارة املالية ٢٧  بكالوريوس جتارة  إدارةعضو جملس   أ / ياسر حيىي عبد احلميد عبد ربه  ٧
  عام إدارة أعمال ١٧  الثانويه العامة  إدارة جملس عضو  أ / علي رياض حممد احلميدان  ٨
  عام إدارة أعمال ٢٦  دكتوراه وماجستري يف إدارة األعمال وماجستري يف التمويل  إدارة جملس عضو  د / حممد أمحد حسن فتيحي  ٩

  

  :جلان جملس اإلدارة ( ب )  
  اللجنة التنفيذية 

  راتـاخلب  التــاملؤه  ةــالوظيف  األمســـاء  م
  عام إدارة أعمال ٢١  بكالوريوس شريعة وقانون  رئيس اللجنة  أ / عمر رياض حممد احلميدان  ١
  عام إدارة أعمال ٣٦  دكتوراه هندسة نوويه  عضو اللجنة  د/ رشيد بن راشد عوين  ٢
  عام إدارة أعمال ٢٨  بكالوريوس إدارة عامة  عضو اللجنة  بن حممد احلسني أ / عبد العزيز  ٣
  عام إدارة أعمال ٣٧  بكالوريوس جغرافيا  عضو اللجنة  أ / عبد الرمحن بن عبد العزيز اليمين  ٤
  اإلدارة املالية ٢٧  بكالوريوس جتارة  عضو اللجنة  أ / ياسر حيىي عبد احلميد عبد ربه  ٥
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  جلنة املراجعة 

  جلنة الترشيحات واملكافآت 
  اخلربات  املؤهالت  الوظيفة  األمســـاء  م

  حاصل دكتوراه وماجستري يف إدارة األعمال   رئيس اللجنة  د / حممد أمحد حسن فتيحي  ١
  عام إدارة أعمال ٢٦  وماجستري يف التمويل

  عام إدارة أعمال ٣٧  بكالوريوس جغرافيا  اللجنةعضو   أ / عبد الرمحن بن عبد العزيز اليمين  ٢
  عام إدارة أعمال ٣٧  ماجستري جغرافيا  عضو اللجنة  مزروع عبد اهللا محد املزروعأ /   ٣

  جلنة رسم وإعداد اخلطط اإلستراتيجيه للشركة
  اخلربات  املؤهالت  الوظيفة  األمســـاء  م
  عام إدارة أعمال ٢٦  وماجستري يف إدارة األعمال وماجستري يف التمويل حاصل دكتوراه  رئيس اللجنة  د / حممد أمحد حسن فتيحي  ١
  عام إدارة أعمال ٢١  بكالوريوس شريعة وقانون عضو اللجنة  أ / عمر رياض حممد احلميدان  ٢
  اإلدارة املالية ٢٧  بكالوريوس جتارة عضو اللجنة  / ياسر حيىي عبد احلميد عبد ربهأ   ٣

  

  

  

  اخلربات  املؤهالت  ةــالوظيف  األمســـاء  م
  عام يف اإلدارة واحملاسبة ٣٩  علوم إداريةبكالوريوس   رئيس اللجنة  الشيخ ياسني أمحد حممد أ /  ١
  اإلدارة املالية ٢٧  بكالوريوس جتارة  عضو اللجنة  أ / ياسر حيىي عبد احلميد عبد ربه  ٢
  عام إدارة أعمال ١٧  ثانوية  عضو اللجنة  أ / علي رياض حممد احلميدان  ٣
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  :( ج ) اإلدارة التنفيذية 
  اخلربات  املؤهالت  الوظيفة  األمســـاء  م

  الشئون اإلدارية املدير  مدير  حممد محيدان زايد الشراري  ١
  عام يف اإلدارة ٣١  حاصل علي بكالوريوس إدارة عامة  من كبار التنفيذيني بالشركة

  الزراعيةمساعد املدير العام للشئون   السبيعى شويط سعود سرحان  ٢
  عام يف القطاع الزراعي ٢٣  حاصل علي بكالوريوس هندسة زراعية  من كبار التنفيذيني بالشركة

  وائل حممد طلب شحاتة  ٣
  املستشار القانوين

  من كبار التنفيذيني بالشركة
  ممثل الشركة لدي هيئة سوق املال

  حاصل علي ليسانس حقوق
  عضو اهليئة الدولية للتحكيم

عام يف جمال احملاماة  ١٥
  واإلستشارات القانونية

  عام يف احملاسبه واإلدارة ٢٥  حاصل على بكالوريوس جتارة قسم حماسبه  من كبار التنفيذيني بالشركة املدير املايل  عبد اهللا فتحي حممد طاش  ٤

  املراجع الداخلي  جوهرعوض فتحي خليل   ٥

  CIA شهادة علي حاصل
  CMA شهادة علي حاصل
  اليهامل دارةىف اإل على ماجستريحاصل 

  عليا يف املراجعهالدراسات الدبلوم حاصل على 
  حماسبه جتارة قسم بكالوريوس حاصل على

  عام يف احملاسبه واملراجعه ٢٣

  عام يف املبيعات والتسويق ٢٦  قسم حماسبة حاصل علي بكالوريوس جتارة  مدير املبيعات  حممود حممود علي نصار  ٦

عام يف جمال الصيانة  ٣١  حاصل علي بكالوريوس هندسه مدنيه  مدير إدارة الصيانة والشئون اهلندسيه  صاحلأمحد حممد   ٧
  واإلنشاءات والطرق والكهرباء

  املستودعات جمالعام يف  ٣٥  حاصل علي بكالوريوس جتارة قسم حماسبة  مدير املستودعات  عبد القادر إبراهيم حممد  ٨
  عام يف الزراعة واإلدارة ٢٦  حاصل علي بكالورويوس علوم زراعية  واجلودةمدير إدارة املتابعة   عادل أمحد عبد املاجد  ٩

  الزيوت واإلدارة عام يف  ٢٦  حاصل علي بكالوريوس زراعة  نائب امع الصناعي للزيتون  ياسني حممد حممد محدي  ١٠
  عام يف احملاسبه واملشتريات ٢١  احملاسبة والتمويلحاصل علي بكالوريوس   مدير املشتريات  عماد الدين بابكر حسني  ١١
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  ا :ااململكة اليت يكون عضو جملس إدارة الشركة عضو يف جمالس إداروخارج أمساء الشركات داخل )  ٣( 
  

  العضوية يف جمالس الشركات املسامهة األخرى  الوظيفـة  اإلســــــم  م

  رئيس الس  مشعل بن عبد العزيزاألمري/ عبد العزيز بن  صاحب السمو امللكي  ١
  

  أمسنت املدينة  - شركة أمسنت ينبع
 شركة بتروكيم - إحتاد مصانع األسالك ( أسالك )  نائب الرئيس  د/ رشيد بن راشد عوين  

  مصر - شركة جنات شركة مسامهه مصريه   العضو املنتدب  أ / عبد العزيز بن حممد احلسني  ٣
  الكيميائيه السعودية  عضواً  العزيز اليمينأ / عبد الرمحن بن عبد   ٤
دـال يوج  عضواً  مزروع عبد اهللا محد املزروع  ٥  

زجاج –جمموعة فتيحي   عضواً  أ / عمر رياض حممد احلميدان  ٦  

دـيوج ال  عضواً  أ / ياسر حيىي عبد احلميد عبد ربه  ٧  

دـيوج ال عضواً  أ / علي رياض حممد احلميدان  ٨  

 جمموعة فتيحي عضواً  حسن فتيحيحممد أمحد د /   ٩
   

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

  
  الوظــــيفه  اإلســـــــــــــم  م

  صفة العضويه
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
  √    نائب الرئيس  د/ رشيد بن راشد عوين  ٢
      √  العضو املنتدب  أ / عبد العزيز بن حممد احلسني  ٣
  √    عضو جملس إدارة  مزروع عبد اهللا محد املزروع  ٤
  √    جملس إدارةعضو   أ / عمر رياض حممد احلميدان  ٥
  √    عضو جملس إدارة  عبد احلميد عبد ربه أ / ياسر حيىي  ٦
  √    عضو جملس إدارة  أ / عبد الرمحن بن عبد العزيز اليمين  ٧
  √    عضو جملس إدارة  علي رياض حممد احلميدانأ /   ٨
  √    عضو جملس إدارة  حممد أمحد حسن فتيحيد /   ٩

  

  

         مت تغيري صفة العضوية اخلاصه بأعضاء جملس اإلدارة التايل أمسائهم ( صاحب السمو امللكي األمري/ عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز 
  .أ / عبد الرمحن بن عبد العزيز اليمين ) - مزروع عبد اهللا محد املزروعأ /  –د/ رشيد بن راشد عوين 

  من الئحة احلوكمة  ١٠فقرة ب وفقرة ج / ٢٠من عضو جملس إدارة مستقل إيل عضو جملس إدارة غري تنفيذي وذلك وفقاً لنص املادة 
من الئحة  ١٦وسيتم بالعمل مبا ورد يف نص املادة  -م ٢١/٠٣/٢٠٢١م وتنتهي يف ٢٢/٠٣/٢٠١٨ن دورة الس احلاليه بدأت من أعلماً ب

  ة الس القادم .احلوكمه بدءاً من دور
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  ترحات املسامهني ومالحظام علماً مبق –وخباصه غري التنفيذيني  –اإلجراءات اليت إختذها جملس اإلدارة إلحاطة أعضائه )  ٥(  
  الشركة وأدائها :حيال     

  ) لس واللجانلس وجلانه من اإلطالع علي حماضر إجتماع اجلنة الترشيحات واملكافآت –جلنة املراجعة عن طريق متكني أعضاء ا – 
ية العمومية ومناقشة مقترحات املسامهني احلاضرين يف اجلمع )جلنة رسم وإعداد اخلطط اإلستراتيجيه للشركة  -اللجنة التنفيذية 

والعمل ا إن كان فيها فائده للشركة والعمل علي تالفيها إن يف حماضر اإلجتماع ومناقشتها مع أعضاء الس وتدوين إستفسارام 
  .كانت مالحظات علي أداء الشركة 

 واملستثمرين  املسامهني مع التواصل: 
  - :يلي مبا الشركة قامت والشفافية اإلفصاح ملبدأ وتطبيقاً باملعلومات ، وتزويدهم مسامهيها مع التواصل أمهية الشركة تدرك

 .النظام حددها اليت املدة خالل ونشرها ، تداول موقع على م٢٠١٩ املايل للعام اخلتامية واحلسابات السنوية ربع املالية القوائم نشر -
 .اإلعالنات هذه نشر ومواعيد تتضمنها، أن ينبغي اليت اجلوهرية واملعلومات املالية، السوق هيئة حددا اليت اإلعالنات بصيغة االلتزام -
 . احلوكمة بالئحة الواردة اإلفصاح ملتطلبات وفقاً اإلدارة جملس تقرير إعداد -
 موقع على اإلدارة لس سنوية تقارير وأية العمومية ، اجلمعيات حماضر على اإلطالع - إستثناء دون - الشركة مسامهي لكل وميكن -

 . الفاكس أو اإللكتروين الربيد عرب طلبها أو الشخصي باحلضور وأيضاً اإلنترنت على الشركة وموقع تداول
 مت إنشاء امييل خاص بالشركة لتلقي الشكاوى و االقتراحات من كافة أصحاب املصاحل (املسامهني، والعمالء، واملوردين، واملوظفني) -

  : م٢٠١٩خالل العام  جتماعااإ) وصف خمتصر إلختصاصات جلان جملس اإلدارة الرئيسية ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد ٦(  
  ( أ ) اللجنة التنفيذية : 

 باإلضافة ، الطارئة احلاالت يف السريعة اإلستجابة على القدرة لتوفري اإلدارة جملس بواسطة تعيينها يتم بالشركة التنفيذية اللجنة 
 للشركة اإلستراتيجية األهداف بتنفيذ يتعلق فيما وفعالية  وخاصة بكفاءة اإلشرافية أداء مهامه يف الس مبساعدة القيام إىل

 .هلا والتشغيلية املالية األولوياتوترتيب 
  لس اللجنة وكما تقوم اللجنة التنفيذية بتقدمي التوصيات إيل جملس اإلدارة حول خمتلف املوضوعات ذات الصلةيفوض ا

 .) عن كل جلسه لكل عضو  ريال ٣٠٠٠(أعضاء اللجنة بدل حضور جلسات  لتصريف بعض مهامه ، ويتقاضى
  ا خالل العامم ٢٠١٩وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور إجتماعا. 

 صفة العضويه إسم العضــــــو  م
 تاريخ اإلجتماع

 نسبة احلضور
٢٦/١٢  ١٢/١١  ٠٣/٠٧  ٢٥/٠٢  

  %١٠٠ √ √ √ √  رئيساً احلميدان رياض بن عمر/  األستاذ  ١
  %١٠٠ √ √ √ √  عضواً عوين بن راشد بن رشيد/  الدكتور  ٢
  %١٠٠ √ √ √ √  عضواً احلسني حممد بن عبد العزيز/  األستاذ  ٣
  %١٠٠ √ √ √ √  عضواً  بن عبد العزيز اليمين عبد الرمحن/  األستاذ  ٤
  %١٠٠ √ √ √ √  عضو  عبد احلميد حيىي ياسر/  األستاذ  ٥

  جلميع األعضاء ١٠٠بنسبة حضور  ات) إجتماع ٤م عدد ( ٢٠١٩عقدت اللجنة التنفيذية خالل العام % . 
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  ( ب ) جلنة املراجعة :

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

يت الداخلية ، دراسة املخاطر األساسية اليت تواجهها الشركة واليت تتضمن املخاطر املالية والتشغيلية والقانونية ، ومراجعة السياسات ال
طر، حتديد ومراجعة املشاكل احملاسبية اليت تؤثر على عملية إعداد التقارير تطبقها اإلدارة املتعلقة بعمليات حتديد وتقييم ومعاجلة تلك املخا

 املالية وفهم مدى تأثريها على صحة تلك التقارير .
  العمل بناءاً  م جي ، للقيام بأعمال املراجعة الداخلية على أن يتم حتديد نطاقلتعاقد مع السادة كي يب إبالتوصية و من مث اقامت اللجنة

 على تقييم املخاطر، حيث حتتاج الشركة إىل تطوير كبري يف هذا اجلانب.
 ومدى  تقوم جلنة املراجعة باإلشراف على املراجعة الداخلية بالشركة ودراسة التقارير املالية الدورية وتقارير املراجعة الداخلية واخلارجية

، وتقوم مبتابعة أعمال احملاسبني و مت التوصية بالعمل على بناء نظم رقابة فاعلة كفؤة بة كفاءا ، كما تقوم بالتحقق من كفاءة نظم الرقا
القانونيني ، مدة عضوية اللجنه ثالث سنوات بالتزامن مع مدة عضوية جملس اإلدارة ، ويتقاضى أعضاء اللجنة بدل حضور جلسات 

 .ريال ) ثالث آالف ريال عن كل جلسه لكل عضو  ٣٠٠٠(
 ا خالل العام وفيما يلم .٢٠١٩ي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور إجتماعا 

صفة  إسم العضــــــو  م
 العضويه

نسبة  تاريخ اإلجتماع
  ١٩/١٢  ١٧/١٢  ١٩/١١  ١/١١  ٢٨/٧  ٢/٥  ٦/٣  ٢٧/٢ احلضور

*الشيخ  ياسني أمحد حممدأ /   ١   %١٠٠ √ √ √ √ √ √ √ √  رئيساً 
احلميدان رياض بن على/ أ   ٢   %١٠٠ √ √ √ √ √ √ √ √  عضواً 
  %١٠٠ √ √ √ √ √ √ √ √  عضواً عبد احلميد عبد ربه حيىي ياسر/  أ  ٣

 
 األعضاء . جلميع%  ١٠٠ حضور بنسبة إجتماعات)  ٨(  عدد م٢٠١٩ العام خالل املراجعه جلنة عقدت  
 لسأعضاء من خارج  عضو / املراجعه جلنة رئيس - الشيخ ياسني أمحد حممد/  أا . 

  ) جلنة الترشيحات واملكافآت :( ج 

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

إستقاللية عضو جملس ، وضع معايري لتحديد   حتقيق أهدافها بأعضاء جملس اإلدارة واملديرين املميزين وبالتايل فهي تساعد الشركة يف
أي تعارض  ستقالليته ، والتأكد من عدم وجودات قد تؤدي إىل فقد العضو إل، ووضع آلية مناسبة ألعالم املسامهني عن أي متغرياإلدارة 

 مصاحل إذا كان العضو يشغل عضوية جملس إدارة شركة أخرى .
 حتياجات املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة وفقاً للسياسات واملعايري املعتمدة واملكافآت باملراجعة السنوية لإل كما تقوم جلنة الترشيحات

ستقاللية األعضاء املستقلني وعدم تعارض إشكل سنوي من ومراجعة هيكل جملس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات والتأكد ب
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  ٣٠٠٠أعضاء اللجنة بدل حضور جلسات (
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  ا خالل العامم ٢٠١٩وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور إجتماعا. 
  
 
١(   

  

  صفة العضويه  إسم العضــــــو  م
    تاريخ اإلجتماع

  نسبة احلضور
٢٦/١٢  ٦/٣  

 %١٠٠ √ √  رئيس اللجنه  فتيحى حسن أمحد د / حممد  ١

 %١٠٠ √ √  عضوا  اليمىن عبد العزيز بن عبد الرمحن أ /  ٢

 %٥٠  ـ  √  عضوا  مزروع بن محد بن عبد اهللا املزروعأ /   ٣
 

  وكانت نسبة احلضور لألعضاء كما هو موضح أعاله إجتماع  ) ٢( م عدد ٢٠١٩عقدت جلنة الترشيحات واملكافأت خالل العام. 

   

  :للشركة  ة( ج ) جلنة رسم وإعداد اخلطط اإلستراتيجي

 إيل جملس اإلدارة حول خمتلف املوضوعات ذات الصلة  بتقدمي التوصية ستراتيجية للشركةتقوم جلنة رسم وإعداد اخلطط اإل
مدة عضوية اللجنه ثالث سنوات بالتزامن مع مدة عضوية جملس اإلدارة ويتقاضى  -بإعداد ورسم اخلطط اإلستراتيجية للشركة 

 ريال ) عن كل جلسه لكل عضو . ٣٠٠٠أعضاء اللجنة بدل حضور جلسات (
 ا خالل العام وفيما يلي بيان بعضويم .٢٠١٩ة اللجنة وسجل حضور إجتماعا 

 

  نسبة احلضور  تاريخ اإلجتماع  صفة العضويه  إسم العضــــــو  م
١٧/١٢  ٢٨/٨  ٣/٧  

  %١٠٠ √ √ √  رئيس اللجنه  فتيحى حسن أمحد د /  حممد  ١

  %١٠٠ √ √ √  عضوا  احلميدان رياض بن عمر/  أ  ٢

  %١٠٠ √ √ √  عضوا  عبد احلميد حيىي ياسر/ أ  ٣
  اء .األعض % جلميع ١٠٠) إجتماعات بنسبة حضور  ٣م عدد ( ٢٠١٩عقدت جلنة رسم وإعداد اخلطط اإلستراتيجيه للشركة خالل العام  

 ) حيثما ينطبق الوسائل اليت إعتمد عليها جملس اإلدارة يف تقييم اداؤه وأداء جلانه وأعضائه واجلهه اخلارجيه اليت قامت بالتقييم٧
  ) . ( ال يوجدوعالقتها بالشركة 

  : مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذيه وفقاً للمادة الثالثه والتسعون من الئحة احلوكمه )  ٨( 
   -واللجان واإلدارة التنفيذية :سياسية توزيع مكافاة أعضاء الس 

يف ضوء األحكام املنظمة ملكافآت أعضاء جملس اإلدارة وجلانه املنبثقة واملنصوص عليها يف نظام الشركة والئحة حوكمة الشركات  
والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات اخلاصة بالشركات املدرجة ؛ ونظام الشركة األساسى ؛ تكون مكافآت 

 تنظيم هو املنبثقة وجلانه اإلدارة جملس ألعضاء املكافآت سياسة من اهلدف يكون وجلانه املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية  أعضاء جملس اإلدارة
 مبهنية وواجبام مهامهم تأدية من ميكنهم ومبا متناسبة وخربة وإدارية وفنية علمية كفاءة ذوي جلان أو جملس أعضاء إلستقطاب املكافآت
  .إلدارا الالزمة واملهارات الشركة فيه تعمل الذي القطاع مراعاة مع ؛ عالية وكفاءة
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 املطلوبة واخلربات املهارات ذات البشرية املوارد إستقطاب خالهلا من تستطيع ؛ فيها للعمل جاذبة بيئة خلق إىل الشركة دف كما
 مع يتوافق حبيث الشركة يف نالتنفيذي كبار ملكافآت التنظيمي اإلطار خالل من وذلك ؛ يتهاؤر وحتقيق منوها إلستدامة عليهم واإلبقاء
 حيصل اليت األتعاب على واملوافقة التحديد للمسامهني العامة اجلمعية سلطات حتت ويقع العالقة ذات والتطبيقات والتشريعات األنظمة

  . له التابعه اللجان أو بالس خدمتهم نتيجة اإلداره جملس أعضاء عليها
   -:حتسب كالتايل  اإلداره جملس أعضاء مكافأة

و بدل حضور جلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صايف األرباح ، أ ألف ريال ـ ٢٠٠جيوز أن تكون مكافأة عضو جملس اإلدارة مبلغاً معيناً 
  . هذه املزايا نوجيوز اجلمع بني اثنني أو أكثر م

   ( أ ) مكافآت أعضاء جملس اإلدارة : 

  
  

  

املكافآت اليت حصل عليها مخسه من كبار التنفيذيني بالشركة من ضمنهم أعلي ب ) بيان بإمجايل الرواتب واألجور والبدالت و( 
  الرئيس التنفيذي واملدير املايل :

  
  

  وتعويضات مكافآت أعلى تلقوا ممن الشركة يف التنفيذيني كبار
  اإلمجــــاىل  الدورية واخلطط التحفيزية املكافآت  رواتب وأجور وبدالت وماىف حكمها  البيــــان
 ريال ٣,٠٨٠,٥١٧ ريال٤٢٢,٨٤٠ ريال٢,٦٥٧,٦٧٧  اإلمجــاىل
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صاحب السمو / االمیر عبد العزیز 
012,000012,000200,000200,000212,000بن مشعل بن عبد العزیز آل سعود

012,00012,00024,000200,000200,000224,000 رشید بن راشد بن سعد بن عوین

09,0003,00012,000200,000200,000212,000 مزروع بن عبداهللا بن حمد المزروع
 عبد الرحمن بن عبدالعزیز بن عبد 

012,00018,00030,000200,000200,000230,000السالم الیمنى

012,00021,00033,000200,000200,000233,000عمر ریاض محمد الحمیدان

012,00042,00054,000200,000200,000254,000یاسر یحیى عبد الحمید عبد ربھ

012,00024,00036,000156,160156,160192,160علي ریاض محمد الحمیدان 
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عبدالعزیز بن محمد بن سلیمان 
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  :( ج ) مكافآت أعضاء اللجان  
اء ــاألمس  اموع بدل حضور اجللسات ) عدا بدل حضور اجللسات املكافآت الثابتة ( 

  أعضاء اللجنة التنفيذية
ريال ١٢,٠٠٠ - احلميدان رياض بن عمر/  األستاذ ريال ١٢,٠٠٠   
ريال ١٢,٠٠٠ - عوين بن راشد بن رشيد/  الدكتور ريال ١٢,٠٠٠   
ريال ١٢,٠٠٠ - احلسني حممد بن عبد العزيز/  األستاذ ريال ١٢,٠٠٠   
ريال ١٢,٠٠٠ - اليمىن عبد العزيز بن عبدالرمحن/  األستاذ ريال ١٢,٠٠٠   
ريال ١٢,٠٠٠ -  عبداحلميد حيىي ياسر/  األستاذ ريال ١٢,٠٠٠   

ريال ٦٠,٠٠٠ - وعـام ريال ٦٠,٠٠٠   
  أعضاء جلنة  الترشيحات املكافآت

ريال ٦٠٠٠ -  فتيحى حسن أمحد الدكتور / حممد ريال ٦٠٠٠   
ريال ٦٠٠٠ -  اليمىن عبد العزيز بن عبدالرمحن/  األستاذ ريال ٦٠٠٠   

األستاذ / مزروع بن محد بن عبد اهللا 
ريال ٣٠٠٠ -  املزروع ريال ٣٠٠٠   

ريال ١٥,٠٠٠ - وعـام ريال ١٥,٠٠٠   
 أعضاء جلنة املراجعة

ريال ٢٤,٠٠٠ - الشيخ ياسني أمحد حممد/  األستاذ ريال ٢٤,٠٠٠   
ريال ٢٤,٠٠٠ - احلميدان رياض بن على/  األستاذ ريال ٢٤,٠٠٠   
ريال ٢٤,٠٠٠ - عبد احلميد حيىي ياسر/  األستاذ ريال ٢٤,٠٠٠   

ريال ٧٢,٠٠٠ - وعـام ريال ٧٢,٠٠٠   
 أعضاء جلنة رسم وإعداد اخلطط اإلستراتيجية للشركة

ريال ٩,٠٠٠ -  فتيحى حسن أمحد الدكتور / حممد ريال ٩,٠٠٠   
ريال ٩,٠٠٠ -  احلميدان رياض بن عمر/  األستاذ ريال ٩,٠٠٠   
ريال ٦,٠٠٠ -  عبد احلميد حيىي ياسر/  األستاذ ريال ٦,٠٠٠   

ريال ٢٤,٠٠٠ -  اموع ريال ٢٤,٠٠٠   
  

  

               أي عقوبة أو جزاء أو تدبري إحترازي أو قيد إحتياطي مفروض علي الشركة من اهليئة أو من أي جهة إشرافيه  -) ال يوجد  ٩( 
  املستقبل . أو تنظيمية أو قضائية مع بيان أسباب املخالفة واجلهه املوقعة هلا وسبل عالجها وتفادي وقوعها يف
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إضافة إيل رأي جلنة املراجعة يف مدي كفاءة نظام الرقابة  -) نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ١٠(
  :الداخلية يف الشركة 

  الداخلية : الرقابة إجراءات لفاعلية السنوية املراجعة ) نتائج ١( 
 الشركة حوكمة أحكام نظام وتنفيذ املخاطر بإدارة املتعلقة واإلجراءات السياسات بغرض تقييم الشركة يف الداخلية الرقابة نظام اإلدارة جملس يعتمد

 وأن الشركة ، يف التنفيذية املستويات على كافة للمساءلة واضحة ملعايري اإلمتثال النظام هذا يكفل أن الصلة وجيب ذات واللوائح لألنظمة واإلمتثال
  -: التالية واإلجراءات السياسات على الداخلية الرقابة نطاق يشتملالصلة  و ذات والضوابط لألحكام وفقًا العالقة ذات معامالت األطراف تنفيذ يتم

              والتصرفات املعامالت حقيقة جوهري بشكل وتعكس ودقيقة تفصيلية معلومات إتاحة يضمن الذي بالشكل بالسجالت اإلحتفاظ )١
 .الشركة  أصول يف

 العربية باململكة عليها املتعارف احملاسبية املعايري مع يتفق مبا املالية القوائم بإعداد يسمح املعامالت تسجيل بأن معقولة تأكيدات توفر )٢
 .  القانونيني للمحاسبني السعودية اهليئة عن والصادرة السعودية

 الشركة أصول يف التصرف أو ستخداماإل أو به مرخص غري لشراء املناسب الوقت يف الكشف أو مبنع يتعلق فيما معقولة تأكيدات توفر )٣
 . املالية القوائم على جوهري تأثري هلا يكون أن ميكن واليت

          أا كما. األخطاء كافة اكتشاف أو منع على بالقدرة يتعلق فيما متأصالً خطراً حتتوي فإا ، التصميم جيدة كانت مهما الرقابة نظم مجيع إن
 غري النظام جتعل أن ميكن اليت الظروف يف التغريات بسبب املخاطر كتشافإ يف فعاالً النظام خالهلا يظل اليت املستقبلية الزمنية للفترة تقييماً توفر ال

 .واللوائح بالسياسات االلتزام درجة على احلكم يف أو اال، هذا يف مالئم
 يف مبا ( املالية التقارير الثابتة، األصول ا، املرتبطة والنفقات املوردين حسابات ، املخزون ، اإليرادات:  يف املتمثلة الرئيسية العمل دورات دراسة مت

 .املعلومات تكنولوجيا نظم واألجور، التوظيف تكاليف ، ) الزكاة ذلك
 .الشركة وانشطة بكافة إدارات وأعمال  واملرتبط ،بشكل عام الداخلية الرقابة التوصل إىل ضرورة إعادة بناء نظام مت

 - : الشركة يف الداخلية الرقابة نظام كفاءة مدي يف املراجعة جلنة رأي)  ٢( 
 Farrelly & Mitchell شركة/ والسادة املالية واإلستشارات واملراجعة للمحاسبة KPMGلتقارير الوارده من السادة مكتب ابناء علي 
  .الزراعى  والتصنيع الزراعة جمال ىف والفنية املالية اإلستشارات تقدمي ىف املتخصصة

وأسس إعداد املوازنات التقديرية وكذلك اإلجراءات كذلك السياسات و اهليكل التنظيمي للشركة وأوصت تلك التقارير بأمهية إعادة النظر يف  
وقد أوصت جلنة املراجعة بضرورة إعادة هيكلة الشركة من قبل أحد املتخصصني يف هذا اال  لرقابة الداخلية للشركة،حمدث لإعادة وضع نظام 

أنظمة الرقابة الداخلية وما يتبع ذلك من حتديث قصور يف واستقطاب كوادر بشرية مؤهلة مع التوصية بإختاذ ما يلزم من إجراءات يف معاجلة ال
  . ظام تدفق األعمال، وكذلك مراجعة نلسياسات واإلجراءات املطبقةل
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  املراجعة جلنة تقرير  
 :األدارة جملس من املنبثقة املراجعة جلنة تشكيل عن نبذة)  ١( 

 : تنفيذيان غري ثنانوإ ، اإلدارة جملس خارج من عضو منهم ، أعضاء ثالثة من املراجعة جلنة تتألف

 : اللجنة أعضاء)  ٢( 

 اإلدارة جملس خارج من عضو - اللجنة رئيس(  الشيخ ياسني أمحد حممد ( . 
 تنفيذي غري – اإلدارة جملس عضو(  احلميد عبد حيىي ياسر .( 
 تنفيذي غري – اإلدارة جملس عضو(  احلميدان رياض علي .( 

 : واملسؤوليات املهام)  ٣( 

 نزاهة مدى على خاصة بصفة التركيز مع عليها باملوافقة اإلدارة لس والتوصية والسنوية الفصلية األولية املالية والقوائم النتائج يف النظر )١
 يف احملاسبية التقديرات من والتحقق املتوقعة، وغري اهلامة واألحداث احملاسبية، السياسات يف والتغيريات املالية، القوائم يف اإلفصاحات

 . األخرى القانونية واملتطلبات احملاسبية باملعايري االلتزام مدى إىل باإلضافة اجلوهرية، املسائل
 . أعماهلم ومتابعة الداخلية، املراجعة بأعمال للقيام ) KPMG ( مكتب/ السادة تعينيو مت  اإلدارة لس التوصيةمت  )٢
 وشروط عملهم نطاق ومراجعة استقالليتهم من والتحقق أدائهم وتقييم أتعام وحتديد احلسابات مراجعى بترشيح اإلدارة لس التوصية )٣

 .  معهم التعاقد
 .تنفيذها ومتابعة املالية القوائم على ومالحظاته احلسابات مراجع تقرير دراسة )٤

  م :٢٠١٩) إجتماعات جلنة املراجعه خالل العام ٤(

  م .٢٠١٩إجتمعت جلنة املراجعه عدد مثان إجتماعات خالل العام 

   : الداخلية الرقابة إجراءات لفاعلية السنوية املراجعة نتائج ٥( 

 قامت كما ، الشركات نظام من) ١٠٤( املادة مع متاشياً املسامهني على توزيعه وأقرت السنوي املراجعة جلنة تقرير بإعداد اللجنة قامت )١
 بشكل تضمن داخلية رقابة إجراءات توفري يف التنفيذية اإلدارة مسؤولية على التأكيد إىل دف إقرارات بتوقيع للشركة التنفيذية اإلدارة
 االلتزام ومدى ونزاهتها املالية التقارير مصداقية مدى ذلك يف مبا فيها املطبقة الرقابة وإجراءات الشركة عمليات وكفاءة فاعلية معقول

 القانونية الشؤون لدى وإيداعها م٢٠١٩ املايل العام عن اإلقرارات هذه تسليم مت حيث ا، املعمول والسياسات والقوانني باألنظمة
 أعضاء جملس اإلدارة بصورة منها.، مع إمداد بالشركة

 Farrelly & Mitchell/ والسادة املالية واإلستشارات واملراجعة للمحاسبة KPMGبناء علي التقارير الوارده من السادة مكتب   )٢
 الداخلية الرقابة إلجراءات السنوي الفحص على الزراعى وبناء والتصنيع الزراعة جمال ىف والفنية املالية اإلستشارات تقدمي ىف املتخصصة

حتديث وووضع أنظمة رقابة داخلية فاعلة  هيكلة الشركة بإعادة اإلدارة لس اللجنة أوصت ، املراجعة جلنة قبل من م٢٠١٩ املايل للعام
  .إجراءاتختاذ كافة ما يلزم من صية بإعادة تشكيل جلان الس، وإوكذلك التوالسياسات واإلجراءات 
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لوجود مراجع داخلي للشركة نظراً  -جلنة املراجعة بشأن مدي احلاجة إيل تعيني مراجع داخلي يف الشركة من توصية  -ال يوجد ) ١١( 
  م جي للقيام بأعمال املراجعة الداخلية للشركة.وة على التعاقد مع السادة كي يب إعال
اإلدارة أو قرارات رفض الس األخذ ا بشان تعيني  يوجد تعارض بينها وبني قرارات جملستوصيات من جلنة املراجعة  -) اليوجد ١٢( 

  ييم أداؤه أو تعيني مراجع داخلي.مراجع حسابات الشركة وعزله وحتديد أتعابه وتق

  ) املسامهة اإلجتماعية للشركة :   ١٣( 
  

  -:لتزاماً منها باملسئولية اإلجتماعية ت جمتمعية إواجبابشركة ال قامت
 ( أ ) البيئة والصحة واألمن والسالمة : 

 ا بأداء يفوقتلتزم اجلوف يف مشروعها لتحقيق أعلي مستويات األداء يف جماالت البيئة والصحة واألمن والسالمة متمثلة يف إجناز عمليا 
تسعى الشركة يف مجيع عملياا إىل مضاهاة مستوى اإللتزام املنشود وترسيخ هذا التوجه لدى مجيع العاملني بالشركة واملتعاملني معها كما 

 لتزام واحملافظة على البيئة والصحة والسالمة واألمن .ضل املستويات وأن تكون منوذجا لإلأف
  ويعترب أداء الشركة يف جماالت البيئة والصحة واألمن والسالمة من أعلى املستويات املعروفة بني الشركات العاملية حيث حصلت الشركة

ديد من الشهادات اليت تؤكد ذلك وتواصل حتسني هذا األداء ووضعه ضمن أهدافها املستقبلية ، وقد حتقق هذا األداء املتميز بإلتزام على الع
كة للوصول مجيع القيادات التنفيذية ىف الشركة بالدعم واملساندة الغري حمدود ىف مجيع ااالت التقنية والتدريبية والتعليمية لدعم مسرية الشر

 إىل الريادة  العاملية . 
  ( 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 
 مات اإلجتماعية والثقافية والسكن املناسب للموظفني وعوائلهم وتوفري وسائل االنتقال املناسبة هلم . توفري اخلد 
 . مم وثقافااإلهتمام باألنشطه الثقافيه والرياضيه والدينيه لكافة موظفى ومنسوىب الشركة مبختلف جنسيا 
 . عمل مسابقات رياضيه ودينيه وثقافيه جلميع اجلنسيات 
 ت لألماكن املقدسه بصفه دورية .عمل رحال 
 . 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 
  واملستهلكني يف إختيار نوع االستثمارات الزراعية والتجارية للشركة .مراعاة مصاحل العمالء 
  إدارة اجلودة و تطوير املنتجات كل اجلهود لتقدمي أفضل املنتجات دوماً لضمان أرقى  رستكو نا تاستثمارإإن إلتزامنا باجلودة هو أساس

 ٠التفوق معايري 
 ملصانع وا   مزيج من البنية التحتية املميزة اليت تتضمن املزارعكما يشمل التطور  ود ون تطورنا هو نتيجة لسعينا الدائم حنو األفضل واألجإ

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

 ات اتمع مع إختالف مستويات الدخل .متاحاً لكافة فئ
  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 : 
  ا ممشاركة الشركة الفعالة ورعايتهاتمع ومشاركة الشركة مبنتجاهرجان اجلوف للزيتون مسامهة منها يف زيادة األنشطة التفاعلية يف ا 

يف املهرجان عن طريق جناحها اخلاص و حرص الشركة على بيع منتجاا بأسعار تنافسية لزوار املهرجان وعلى هامش  فعاليات املهرجان  
 املختصني واملهتمني بالزيتون ، حتت عنوان الفوائد الصحية والعالجية لزيت الزيتون .يتم تنظيم  حماضرات للعديد من اخلرباء و

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

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

 ليحملوا على عاتقهم مسئولية تطوير وإدارة أعمال الشركة .
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  م وأمساء أعضاء جملس اإلدارة احلاضرين :٢٠١٩العامة للمسامهني املنعقدة خالل العام  عيةخ اجلماري) بيان بت ١٤( 

  اإلسم  م
  م١٠/٠٤/٢٠١٩مجعية عامه غري عادية بتاريخ 

  سجل احلضور
  √  د / رشيد بن راشد بن سعد بن عوين  ١
  √  أ / عبد العزيز بن حممد احلسني  ٢
  √  حييي عبد احلميد عبد ربهأ / ياسر   ٣
  √  د / حممد أمحد حسن فتيحي  ٤
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  النتائج : يفوصف ألنشطة الشركة الرئيسية وإسهامها )  ١٥(  

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

الوصول إيل التميز جمال التسويق واملبيعات  يفركة اجلوف ش ، وإتبعتحد أهم الشركات الزراعية والرائدة يف جمال األمن الغذائي أتأسيسها أصبحت 
ه وذلك من خالل منافذ البيع املنتشرة لككافة القطاعات اإلستهالكيه داخل املم تسعى الشركة إىل توصيل منتجاا إىل ودائماً مايف الكفاءات العالية 

وسد اإلحتياج ومن خالل ذلك نسعي لتحقيق تنتجها الشركة  اليت الغذائيةد املواطن من املوا الوصول إيل إحتياجاتبغرض  اململكةكافة أحناء  يف
   -للشركة :الرئيسية  األنشطة ألهموصف  يليلتعود بالنفع على املساهم ، وفيما  األرباحتعظيم املبيعات ومن مث تعظيم اهلدف يف 

  الزيتــون
الرئيسيه وقد ضخت الشركة يعد قطاع الزيتون من أهم القطاعات بالشركة وأحد أهم أعمدا 

يف هذا اال إسثمارات كبرية بعد دراسة إحتياجات السوق وحجم الطلب وهللا احلمد يعترب 
زيت زيتون شركة اجلوف أفضل زيت علي مستوي الشرق األوسط بل والعامل طبقا لنتائج 

 New York Olive oil internationalسبانيا (أمشاركتنا باملسابقات العاملية بإيطاليا وأمريكا و
competition (  ونظرا لتزايد الطلب وكون حجم اإلنتاج اليغطي حاجة السوق بالرغم من أننا

أكرب منتج للزيتون العضوي بالشرق األوسط ولسد الفجوة بني (العرض والطلب ) جاري 
التوسع بزراعة الزيتون  املكثف والتقليدي ( ثنائي الغرض ) وقد مت إختيار أصناف جديدة 

اجلودة األمر الذي مييزنا عن غرينا بأنتاج زيت عايل و حصريه للشركة تتميز بزيادة  اإلنتاجية 
وقد مت احلصول علي  ORGANIC% ١٠٠اجلودة هذا ويتميز زيت الشركة بأنه عضوي 

        )  TAWTHIQ(  الشهادات من أكرب املراكز املتخصصة باإلشراف علي الزراعات العضوية
& ) BCS  (: ـ األملانية فضال إيل أن الشركة  
  . أكرب منتج للزيتون العضوي بالشرق األوسط و)  عضو باجلمعية السعودية للزراعة العضوية ١
اليت تتضمن مطابقتنا للمعايري العاملية لسالمة   ISO22000 &HACCP ) حاصلة علي شهادة٣

  الغذاء .
زيت خطوط تعبئة وتغليف و طن مثار يوميا ٦٠٠) متتلك خطوط أنتاج بطاقة إستعابية متثل ٤

  طن يوميا . ٢٥بطاقة إنتاجية قدرها الزيتون 

  

  

  
  

  القمــح 
 للمساحات لإلستغالل بدائل إلجياد الشركة أجتهت الصوامع قبل من القمح إليقاف نظراً

 & Classicقمح حبوب إلنتاج التوجه مت الدخل مصادر ولتنويع األمثل اإلستغالل املزروعة
Durum ا أعاله األصناف أن بالذكر جدير التصنيع إلغراض خاصة أصنافأقل املائية إحتياجا 

&  املياه إستهالك ترشيد يف ساعد الذي األمر األصناف باقي من أقل الزراعة فترة عن فضال
    . باململكة السياديه اجلهات قبل من فقط ا املسموح الفتره خالل وذلك اإلنتاج تكلفة  ختفيض
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  لـاملشت
الشركة لديها مشتل كبري قائم بنظام الري احلديث إلكثار الشتالت املختلفة مثل ( شتالت 
فاكهه وشتالت زيتون وشتالت أشجار زينه ) وذلك  لتلبية إحتياجات الشركة من الشتالت 

املزارعني بدل من إستريادها بتكلفه عاليه وكذلك تلبية طلبات السوق احمللي من الشتالت ودعم 
    . بتوفري شتالت مضمونة املصدر ومالئمة ملناخ املنطقة

  

  البصـل
 مث ومن األعلي األنتاجية ذات احملاصيل من كونه البصل  بزراعة التوسع الشركة تستهدف
 اإلنتاجية الناحية من اجليدة األصناف علي  التركيز يف الشركة وجنحت األنتاج تكلفة إخنفاض

)  األبيض&  األصفر(  بنوعيه البصل بزراعة كبرية جناحات الشركة وحققت والتسويقية
 لألسواق يطرح أنه علي فضال العالية جلودته البصل من الشركة إنتاج علي كبري طلب ويوجد
 الشركة بصل ويتميز)   اجلوف إيل اجلوف من(  الشركة شعار حتت ختزين دون طازجا

    . ختزين فترة حتمل علي يساعد مما الرطوبة نسبة بإخنفاض
  

  البطـاطس
 نظراً) اخلريفية - الصيفية - الربيعية(  عروات ٣ مدار علي البطاطس بإنتاج الشركة تنفرد

 الطازجة البطاطس من واملصانع احمللية األسواق إحتياجات تغطية ويتم اجلوية الظروف ملالئمة
)  French fries & Chips & Table(  البطاطس من بإنتاجها بالتنوع الشركة وتتميز ختزين بدون

 الصيفية بالعروة إنتاجها من% ٦٠ زراعة الشركة تستهدف للوحدة سعر/ م أعلي ولتحقيق
 اجلوف بإستثناء منطقة بأي زراعتها مالئمة لعدم الصيفية العروة بزراعة الشركة تنفرد حيث
  جديدة أصناف زراعة وجاري باألنتاجية مقرونا املستهدفة األسعار حتقيق من مكنها الذي األمر
 يتم Sagita الصنف مثل)  تصنيعي&   مائدة(  السوق أسعار إخنفاض ملخاطر جتنبا الغرض ثنائية

    . السوق أسعار إخنفاض حالة يف التصنيع أو األسعار إرتفاع حال باألسواق طرحها
  

  النـحل عسل      
الشركة  بإنتاج أجود أنواع عسل النحل إلقبال املستهلكني علي منتج العسل الطبيعي فقد قامت 

الطبيعى وبكميات تسويقيه وميتاز عسل النحل املنتج بالشركة بأنه ينتج من حنل يتغذى على 
% ومضمون وذو جودة عالية ١٠٠مراعي طبيعية متمثلة يف أزهار أشجار الفاكهة وهو طبيعي 

جد بالشركة العديد من ومرغوب لدى املستهلك لطيب مذاقه وفوائده الصحية الكبرية ويو
عسل بغذاء  -عسل حببة الربكة  -أنواع منتجات عسل النحل املختلفه ومنها ( عسل بالشمع 

وعسل حببوب اللقاح ) مقرونا بالتحاليل اليت أثبتت أنه من العسل الطبيعي ومطابق  -امللكات 
    للمواصفات القياسية السعودية .
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  لــالنخي
اجلوف بأنه  يتميزبرحي النخيل صنف برحي بعد جناح  جتربته بالشركة وجاري التوسع بزراعة 

أصناف جديدة املوسم  األفضل علي مستوي اململكة من ناحية احلجم واجلودة وقد مت زراعة
ستدخل مرحلة اإلنتاج املوسم  حلوة اجلوف ) -ادول  -الصقعي   -عجوة املدينة  املاضي (

  . القادم
  

  

  الفاكهه 
جاري إستكمال خطة الشركة خبصوص أحالل األصناف الغري جمدية إقتصاديا بأصناف حديثة 
مت التأكد من كفائتها من الناحية اإلنتاجية والتسويقية ومت إتباع طرق حديثة للزراعة علي شكل 

v  أن إيلونشري  قلألزيادة عدد األشجار بوحدات املساحة واحلصول علي أعلي إنتاجية بتكلفة 
لصناعة املركزات هذا ونود اإلفادة  Fruit matureستفادة من مثار الفاكهة اخلطة املستهدفة اإل

  برقوق ) -عنب  -نكتارين  -مشمش –خوخ ( بأن األصناف اليت جتود زراعتها بالشركة هي 
  

  الشركة "وأرباح "  مسامهة القطاعات يف إيرادات 

  )  ٢٠١٩الشركة ورحبية  إيرادات يف القطاعات مسامهة(
  األثر علي النتائج  النسبة  إيرادات النشاط  نوع النشاط

  ٣١,١٤٥,٩٠٧  % ٥٥  ١٢٢,٤٢٨,٥٩٦  نشاط التصنيع الزراعى 
  )٥١,٩٤٤,٦١٤(   % ٤٥  ١٠٢,٠١٩,٣٧٥  زراعي النشاط ال

  ) ٢٠,٧٩٨,٧٠٧(   % ١٠٠  ٢٢٤,٤٤٧,٩٧١  اإلمجـــايل
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  : ستراتيجية)واإل ( اهليكلة :توقعات املستقبلية ألعمال الشركةوال) وصف خلطط وقرارات الشركة املهمة  ١٦( 

ستشاري مستقل للوقوف على الوضع احلايل للشركة و الوقوف على نقاط القوة والضعف ل دراسة تشخيصية للشركة من خالل إبعممت القيام  
عادة وضع االستراتيجية متضمنة األهداف واحملاور االستراتيجية يف ضوء خمرجات تلك إوكذلك التحديات والفرص ، وعلى ذلك تقوم الشركة ب

وض اجلوفية والعمل على املائية  احملافظة على الثروةللموارد مع األخذ بعني االعتبار ستغالل األمثل اإلوستغالل الفرص املتاحة إالدراسة والعمل على 
  .ووضعها يف مصاف الشركات الوطنية العريقة لتكون رافدا من روافد األمن الغذائي يف وطننا احلبيب الشركة

  تى :ط والقرارات املستقبلية األومن أهم اخلط

 . ستغالل األمثل ملوارد الشركةاإل )١
 اإلستراتيجيه اليت إنشئت من أجلها .ستقطاب الكفاءات واخلربات الوطنية اليت حتتاج إليها للقيام مبهامها ولتحقيق األهداف إ )٢
  . حتياجات املائية األقلة لكافة احملاصيل ذات اإلرفع الكفاءة اإلنتاجي )٣
  . حتقيق عوائد جمزية للمسامهني مبا يتوافق مع تطلعامويص النفقات لستمرار العمل علي خفض التكاليف وتقإ )٤
 وحمفزة وذات إنتاجيه عالية .دف إدارة الشركة للحفاظ علي بيئة عمل إجيابية  )٥
 تعمل إدارة الشركة علي توفري برامج التدريب والتأهيل ملوظفيها لرفع كفائتهم وتأهيلهم لألعمال املتاحة بالشركة  .  )٦
ة جيـاد البـدائل الـيت حتقـق قيمـة مضـاف      إيل احملافظة علي الثروة املائية دفعت الشركة للتحرك حنـو  إمتشيا مع سياسة الدولة اهلادفة  )٧

حـد احملـاور الرئيسـية ملواجهـة متطلبـات املرحلـة القادمـة        أوهي البيئة الصناعية حيث أن األهتمام ذه البيئة داخل الشركة ميثل 
  . عداد دراسة اجلدوي ذا اخلصوصإبعد 

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

 : إدارة املخاطر املالية )١(

خمـاطر  و مبا يف ذلك خماطر العملة والقيمة العادلة والتدفق النقـدي   خماطر السوق ( : إن أنشطة الشركة معرضة موعة متنوعة من املخاطر املالية
املالية وحتـاول إدارة  ويركز برنامج إدارة املخاطر الكلية للشركة على تقلبات األسواق  ) خماطر االئتمان وخماطر السيولة سعر الفائدة وخماطر األسعار

لتعـرض ملخـاطر   الشركة التقليل من التأثريات السلبية احملتملة على األداء املايل للشركة، عليه تستخدم الشركة األدوات املالية املشتقة للتحوط من ا
  معينة.

  : إطار إدارة املخاطر املالية
ياسات املعتمدة من قبل جملس اإلدارة تقوم اإلدارة العليا بتحديد و تقييم والتحوط يتم تنفيذ سياسة إدارة املخاطر من قبل اإلدارة العليا مبوجب الس

إن أهم أنواع املخاطر هي خماطر االئتمان و خماطر العملة او القيمة العادلة وأسعار  - للمخاطر املالية بالتعاون الوثيق مع وحدات التشغيل للشركة
ن فريق اإلدارة التنفيذية إ -املسئولية الشاملة عن إنشاء واإلشراف على إطار إدارة املخاطر للشركة  دارةاإليتوىل جملس  - الفائدة للتدفقات النقدية

إن أي تغريات أو أمور  -هي املسئولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة املخاطر للشركة حيث يقوم فريق العمل بإجراء إجتماعات بشكل منتظم 
  . إبالغ الس ا من خالل جلنة املراجعةمتثال للسياسات يتم تتعلق باأل

  

ودف الشركة  - ات يف ظروف السوق وأنشطة الشركةيتم مراجعة أنظمة إدارة املخاطر بشكل منتظم من قبل فريق اإلدارة التنفيذية لتعكس التغري
  . ن مجيع املوظفني على دراية بأدوارهم والتزاماممن خالل التدريب ومعايري اإلدارة واإلجراءات لتطوير بيئة رقابية مسئولة وبناءة حبيث يكو

لشركة وإجراءاا، وتقوم مبراجعة مدى مالئمة إطار إدارة املخاطر فيما يتعلق باتشرف جلنة املراجعة على امتثال اإلدارة لسياسات إدارة املخاطر 
  . باملخاطر اليت تواجهها الشركة
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خرى فوعة مقدماً واألرصدة املدينة األواملصاريف املد التجارية الذمم املدينةو النقد كز املايل تتضمنإن األدوات املالية املدرجة ضمن قائمة املر
  . إن طرق اإلثبات املتبعة مت اإلفصاح عنها ىف بيان السياسات املتعلقة بكل بند - رصدة الدائنة األخرىدائنة واملستحقات واألالذمم الالقروض وو

و صايف املبالغ املقرر عنها ضمن القوائم املالية عند وجود حق نظامي ملزم بإجراء مقاصة لتلك املبالغ  واملطلوباتتتم املقاصة ما بني املوجودات املالية 
  املدرجة وكذلك عندما يكون لدى الشركة نية لتسويتها على أساس الصايف أو بيع املوجودات لتسديد املطلوبات ىف آن واحد.

  : اطر أسعار السوقخم )٢(

ر السوق خماطر أسعار السوق هي أن القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لألدوات املالية قد تتذبذب بسبب التغريات يف أسعار السوق. تتكون خماط 
  : ، وخماطر األسعار األخرى ، خماطر العمالت من ثالثة أنواع من املخاطر وهي: خماطر أسعار الفائدة

  : أسعار الفائدةخماطر  )٣(

ه املخاطر عن وهي التعرض ملخاطر متنوعة مرتبطة بتأثري تذبذب أسعار الفائدة السائدة على املركز املايل والتدفقات النقدية للشركة. تدير الشركة هذ
  .وتعتقد اإلدارة بأن الشركة غري معرضة ملخاطر أسعار الفائدة بشكل جوهري طريق سياسات إدارة املخاطر

  :لقيمة العادلةخماطر ا )٤(

القياس. هي القيمة اليت سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل حتويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بني املشاركني يف السوق بتاريخ 
وبرأي اإلدارة فان  - قيم العادلةوحيث أنه يتم إعداد القوائم املالية على أساس التكلفة التارخيية، قد تنشأ فروقات بني تقديرات القيم الدفترية وال

  القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املتداولة ال ختتلف بصورة كبرية عن قيمتها الدفترية.

  : خماطر االئتمان )٥(

بإدارة التعرض  تقوم اإلدارة بشكل مستمر - املخاطر املتمثلة يف عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب يف خسائر مالية للطرف اآلخر
  ملخاطر االئتمان وتكوين خمصصات مقابل تلك األرصدة املشكوك يف حتصيلها للتخفيف من تلك املخاطر. 

  : خماطر التركز )٦(

فس املزايا تنشأ خماطر التركز عندما يشترك عدد من األطراف املقابلة يف أنشطة متشاة ، أو يف أنشطة يف نفس املنطقة اجلغرافية  أو أنشطة هلا ن
او سياسية  أو أي االقتصادية ، األمر الذي ميكن أن يؤثر على قدرم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية بشكل مماثل عند حدوث أي تغريات اقتصادية 

  ظروف أخرى . تشري التركزات إىل احلساسية النسبية ألداء الشركة جتاه التطورات اليت تؤثر على صناعات معينة. 

  : خماطر السيولة )٧(

اطر السيولة عند وقد تنتج خم  هي املخاطر املتمثلة يف تعرض الشركة لصعوبات يف احلصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية
ولة املتوفرة عدم القدرة على بيع أصل مايل ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار خماطر السيولة من خالل املراقبة املنتظمة ملدى كفاية السي

  للوفاء بااللتزامات املالية للشركة.
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  : خماطر إدارة رأس املال )٨(

قدرة الشركة على االستمرار حىت تتمكن من االستمرار يف توفري العوائد للمسامهني، وللحفاظ على  دف الشركة عند إدارة رأس املال إىل ضمان
  . رأس مال أساسي قوي لدعم أعماهلا

تدير الشركة هيكل رأس املال من خالل مراقبة العوائد على صايف املوجودات وتقوم بإجراء التعديالت عليها يف ضوء التغريات يف الظروف 
 ة . ولغرض احلفاظ على أو تعديل هيكل رأس املال، قد تقوم الشركة بتعديل مبلغ توزيعات األرباح املدفوعة للمسامهني أو قد تقوم بزيادةاالقتصادي

 ذلك مبا يفرأس املال. كما تقوم الشركة أيضاً مبراقبة رأس املال بإستخدام معدل االقتراض، وهو إمجايل الديون (القروض احململة بالفوائد والسلف 
يشري رأس املال إىل حقوق املسامهني كما هو مبني يف قائمة املركز املايل باإلضافة  جارية واألرصدة الدائنة األخرى)تكاليف التمويل والذمم الدائنة الت

  . إلمجايل الدين

: املخاطر املتعلقة باملوارد البشرية) ٩(  

 شركةللويتوقف األداء املستقبلي  وقدرات مسئوليها التنفيذيني وكبار موظفيها اآلخرينة بشكل رئيسي على خربات ومهارات لشركيعتمد أداء ا
ستقطاب أفراد من ذوي الكفاءات واملؤهالت العالية وكذلك القدرة على االحتفاظ م، حيث أن املنافسة شديدة، إبدرجة كبرية على قدرا على 

وتعمل الشركة من أجل تقليل تسرب املوظفني منها للحد من آثار  يهم اخلربات الواسعة املطلوبةعلى مثل هؤالء املوظفني الذين لد يف الوقت احلايل
حتفاظ جتذاب وتطوير واإلإولكن ال توجد هناك أية ضمانات بأن أعمال الشركة لن تتأثر يف حال عدم متكنها من  فقدان املوظفني الرئيسيني

   وقد تتضرر الشركة من جراء فقدان خدمات واحد نفس املستوى من املؤهالت والقدرات واخلرباتوظفني على مبباملوظفني املؤهلني أو استبداهلم 
مما قد يؤدي إىل تعطل بعض األعمال وقد يؤثر سلباً على الوضع  ستبداهلم على املدى القصري واملتوسطإأو أكثر من موظفيها الرئيسيني الذين ال ميكن 

  . د متكنت الشركة حىت اآلن من االستعاضة عن هؤالء املوظفني الذين غادروا مبوظفني آخرين مؤهلنياملايل للشركة ونتائج عملياا. وق

مناصب عليا وتسعى الشركة دائماً الستقطاب موظفني مؤهلني وحمترفني باإلضافة إىل تنمية وتطوير قدرات املوظفني احلاليني للقيام مبهام أكرب وشغل 
  . البشرية مبتابعة تقييم أداء القوى البشرية املوجودة وحتديد مدى احلاجة الفعلية الستقطاب كفاءات يف مواقع معينةبالشركة. وتقوم إدارة املوارد 

  



  شركة اجلوف للتنمية الزراعية  
   شركة مسامهة سعودية   

 
 

Page ٣٠ of ٣٦ 
 

 

  م : ٢٠١٩ -م ٢٠١٥) أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة للسنوات اخلمس املاضية  ١٨(  

  أعمال الشركة خلمس سنوات : ( أ ) أصول وخصوم

  

  :( ب ) ملخص نتائج األعمال خلمس سنوات 

 م٢٠١٩ م٢٠١٨ م٢٠١٧ م٢٠١٦ م٢٠١٥ قائمة الدخل / السنة

 ٢٢٤,٤٤٧,٩٧١ ٣٥٨,٩٣٤,٣٦٣ ٣٠٥,٦١٥,١٨٨ ٣٨٠,٢١١,٤٦٨ ٣٦٨,٩٥٣,٤٨٩ إمجايل  املبيعات
 ١٨٣,٩٥٥,١٩٢ ٢٥٥,٥٥٩,٥١٣ ٢٣١,٢٢٢,٧٥٢ ٢٤٧,٩٩٠,٨٠٦ ٢٤٩,٩٨٥,٣٧٨ تكلفة املبيعات

 ٤٠,٤٩٢,٧٧٩ ١٠٣,٣٧٤,٨٥٠ ٧٤,٣٩٢,٤٣٦ ١٣٢,٢٢٠,٦٦٢ ١١٨,٩٦٨,١١١ جممل الدخل

 ٢٢,٧٦٩,٥٨٩ ٣٥,٩٧٨,٥٢٠ ٢٧,٣٣٦,١٩٢ ٤١,١٩٠,٣٥٧ ٣٤,٧٥٢,٩٦٨ مصاريف تسويق
 ١٧,٣٦٤,٢٦٥ ١٧,٨٥٠,٨٧٢ ١٦,٦٣٥,٠١٥ ١٨,٦٨٥,٠٣٦ ١٤,٠٥٣,٤٣٥ مصاريف إدارية وعمومية

 ٣٥٨,٩٢٥ ٤٩,٥٤٥,٤٥٨ ٣٠,٤٢١,٢٢٩ ٧٢,٣٤٥,٢٦٩ ٧٠,١٦١,٧٠٨ صايف ربح العمليات

 ١٥,٧٧١,٧٩٠- ٥,٨٠٨,٥٩٧- ١,٥٤٩,٩٣٩- ١,٠٤١,٤١٠- ٢,٤٢٨,١٣٧ إيرادات ومصرفات  أخرى

 ١٥،٤١٢,٨٦٥- ٤٣,٧٣٦,٨٦١ ٢٨,٨٧١,٢٩٠ ٧١,٣٠٣,٨٥٩ ٧٢,٥٨٩,٨٤٥ صايف ربح السنة قبل الزكاة

 ٥،٣٨٥,٨٤٢ ٧,٩٧٤,٠٩٩ ٣,٢٧٠,٣٠٧ ٣,١٥١,٩٤٥ ٥,١٩٢,٢٦٤ الزكاة وإستدراك الزكاة
 ٢٠,٧٩٨,٧٠٧- ٣٥,٧٦٢,٧٦٢ ٢٥,٦٠٠,٩٨٣ ٦٨,١٥١,٩١٤ ٦٧,٣٩٧,٥٨١ صايف الربح بعد الزكاة

  

  
  
  

 م٢٠١٩ م٢٠١٨ م٢٠١٧ م٢٠١٦ م٢٠١٥ البيان / السنة

 ٢٣١,٨٥٩,٠٧٤ ٢٨١,٤٢٩,٥٨٩ ٢٥٧,٦٣٢,٢٩٠ ٢٨٠,٣٩٢,٠١٠ ٢٨٧,٥٧٠,٨٦٣ املتداولةجمموع املوجودات 
صايف املوجودات الثابتة 

 واالستثمارات
٥٤٢,٢٤٧,٩٥٣ ٥٦٥,٦٦٣,٨٤٨ ٦٠٢,٧٦٥,٩٥٤ ٦١٨,٨٣١,٧٥١ ٦٣٠,٣٣٠,٢٣٠ 

 ٧٧٤,١٠٧,٠٢٧ ٨٤٧,٠٩٣,٤٣٧ ٨٦٠,٣٩٨,٢٤٤ ٨٩٩,٢٢٣,٧٦١ ٩١٧,٩٠١,٠٩٣ جمموع املوجودات

 ٦٠,٣٦٣,٩٢٠ ٦٥,٧٠٢,٤٣٦ ٨١,٨٤٤,١٢٣ ١١٠,٦٣٦,٥٦١ ٩١,٦٠٢,٦٧٣ املطلوبات املتداولةجمموع 

 ٨٧,٤٩٩,٧٩٤ ٨٧,٢١١,٧٢٢ ٩٣,٣١٨,٠٧٩ ١٠١,٤٧٩,٠٩٩ ٥٤,٦٤٥,٤١٤ جمموع املطلوبات غري املتداولة

 ١٤٧,٨٦٣,٧١٤ ١٥٢,٩١٤,١٥٨ ١٧٥,١٦٢,٢٠٢ ٢١٢,١١٥,٦٦٠ ١٤٦,٢٤٨,٠٨٧ جمموع املطلوبات

 ٦٢٦,٢٤٣,٣١٣ ٦٩٤,١٧٩,٢٧٩ ٦٨٥,٢٣٦,٠٤٢ ٦٨٧,١٠٨,١٠١ ٧٧١,٦٥٣,٠٠٦ حقوق املسامهني

جمموع املطلوبات وحقوق 
 املسامهني

٧٧٤,١٠٧,٠٢٧ ٨٤٧,٠٩٣,٤٣٧ ٨٦٠,٣٩٨,٢٤٤ ٨٩٩,٢٢٣,٧٦١ ٩١٧,٩٠١,٠٩٣ 
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   م :٢٠١٩) حتليل جغرايف إلمجايل إيرادات الشركة للعام  ١٩( 
  

  
  السنة

  ( القيمة بالريال ) التحليل اجلغرايف إلمجايل إيرادات الشركة

  اموع  املنطقة الشرقيه  املنطقة الغربيه  املنطقة الوسطي  املنطقة الشمالية  إمجايل اإليرادات
 ٢٢٤,٤٤٧,٩٦٩ ١٦,٣٢٦,٨٦٢ ٣٤,٦٥٠,٣٨٥ ٥١,٥٨٨,٩٢٧ ١٢١,٨٨١,٧٩٥ ٢٢٤,٤٤٧,٩٦٩  م٢٠١٩

  
  
 

 

  
  

  :م ٢٠١٨م مقارنة بعام  ٢٠١٩عام للنتائج التشغيلية ل) ملخص الفروق اجلوهرية ٢٠(

 النسبة التغيـر م٢٠١٨ م٢٠١٩ البيــان

 -٪٣٧ ١٣٤,٤٨٦,٣٩٢ ٣٥٨,٩٣٤,٣٦٣ ٢٢٤,٤٤٧,٩٧١ إمجايل  املبيعات

 -٪٢٨ ٧١,٦٠٤,٣٢١ ٢٥٥,٥٥٩,٥١٣ ١٨٣,٩٥٥,١٩٢  تكلفة املبيعات

 -٪٦١ ٦٢,٨٨٢,٠٧١ ١٠٣,٣٧٤,٨٥٠ ٤٠,٤٩٢,٧٧٩ جممل الربح

 -٪٣٧ ١٣,٢٠٨,٩٣١ ٣٥,٩٧٨,٥٢٠ ٢٢,٧٦٩,٥٨٩ مصاريف تسويق

 - ٪٣ ٤٨٦,٦٠٧ ١٧,٨٥٠,٨٧٢ ١٧,٣٦٤,٢٦٥ مصاريف إدارية وعمومية

 - ٪٩٩ ٤٩,١٨٦,٥٣٣ ٤٩,٥٤٥,٤٥٨ ٣٥٨,٩٢٥ التشغيلى الربح

  . مطابقة املعايري احملاسبية املستخدمة لدى الشركة مع املعايري الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونينيإختالف يف  - اليوجد) ٢١(

  شركات تابعة للشركة داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها . - اليوجد) ٢٢(

  دين صادرة لشركات تابعة حيث أن الشركة ال متتلك شركات تابعة هلا.أسهم أو أدوات  -ال يوجد )  ٢٣(

 المنطقة الشمالیة
 المنطقة الوسطي

 المنطقة الغربیھ
 المنطقة الشرقیھ

121,881,795 

51,588,927 

34,650,385 

16,326,862 

 م ٢٠١٩بیان بمساھمة كل منطقة بمبیعات الشركة 
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  وصف لسياسة الشركة يف توزيع األرباح :) ٢٤(

من عقد التأسيس والنظام األساسى للشركة حيث يتم توزيع األرباح الصافية السنوية بعد خصم مجيع  ٤٧يتم توزيع األرباح وفقاً لنص املادة 
  على الوجه التاىل :املصروفات العمومية والتكاليف األخرى 

 بلغ مىت التجنيب هذا وقف العادية العامة اجلمعية تقرر أن وجيوز للشركة النظامي اإلحتياطي لتكوين األرباح صايف من% ١٠ جينب 
 . املدفوع املال رأس من%  ٣٠ املذكور االحتياطي

 أو  لغرض وختصيصه إتفاقي إحتياطي لتكوين األرباح صايف من% ١٠ جتنب أن اإلدارة جملس إقتراح على بناء العادية العامة للجمعية 
 على بناءاً العامة اجلمعية من بقرار إال له املخصص الغرض غري آخر لغرض االتفاقي االحتياطي ذلك استخدام جيوز وال ، معينة أغراض

 . اإلدارة جملس قتراحإ
 قدر ثابتة أرباح توزيع يكفل أو الشركة مصلحة حيقق الذي بالقدر وذلك ؛ أخرى إحتياطيات تكوين تقرر أن العادية العامة للجمعية 

 إجتماعية مؤسسات إلنشاء مبالغ األرباح صايف من% ١٠ تتجاوز ال نسبة تقتطع أن كذلك املذكورة وللجمعية املسامهني على اإلمكان
 . املؤسسات هذه من قائما يكون ما ملعاونة أو الشركة لعاملي

 املدفوع الشركة مال رأس من%  ٥ عن تقل ال نسبة املسامهني على ذلك بعد الباقي من يوزع . 
 صايف من معينة نسبة أو عينية مزايا أو جلسات حضور بدل أو ريال ٢٠٠,٠٠٠  معينا مبلغا اإلدارة جملس عضو مكافآة تكون أن جيوز 

 . املزايا هذه من أكثر أو إثنني بني اجلمع وجيوز األرباح،
 خصم بعد وذلك ، األرباح صايف من%  ١٠  عن النسبة هذه تزيد أن جيوز فال ، الشركة أرباح من معينة نسبة املكافآة كانت إذا 

% ٥ عن يقل ال املسامهني على ربح توزيع وبعد ، األساسي الشركة ونظام النظام ألحكام تطبيقا العامة اجلمعية قررا اليت اإلحتياطيات
 . العضو حيضرها اليت اجللسات عدد مع متناسباً املكافأة هذه استحقاق يكون أن على ، املدفوع الشركة رأمسال من

 ريال ألف مخسمائة مبلغ عينية أو مالية ومزايا مكافآت من اإلدارة جملس عضو عليه حيصل ما جمموع يتجاوز ال ؛ األحوال مجيع ويف 
 . املختصة اجلهة تضعها اليت الضوابط وفق سنوياً،

 جيدد للمجلس العامة اجلمعية من تفويض مبوجب سنوي نصف أو سنوي  ربع بشكل مسامهيها على مرحلية أرباح توزيع للشركة جيوز 
 . سنوياً

) عدا جملس إدارة الشركة وكبار التنفيذيني وأقارم أي مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقيه يف التصويت تعود ألشخاص (  – ال يوجد) ٢٥(
وأي تغيري يف تلك احلقوق خالل طرح األوراق املالية واإللتزامات املستمره من قواعد  احلقوق مبوجب املادة الثامنه والستونأبلغوا الشركة بتلك 

  م .٢٠١٩ية السنة املال
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أدوات دين  هم يفائربارة الشركة وكبار التنفيذيني وأقمصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء جملس إدأي  -ال يوجد  )٢٦(
ألعضاء جملس أما فيما خيص األسهم يوجد فقط نسب متلك  -م ٢٠١٩حلقوق خالل السنة املالية أي تغيري يف تلك املصلحة أو تلك ا وأالشركة 

   -اإلدارة وأقربائهم حسب البيان التايل :
  ( أ ) متلك أعضاء جملس اإلدارة :

  

مـــــساإل 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 
اية العاميف   

١ 
صاحب السمو امللكي األمري / عبد العزيز 

ال سعود بن مشعل بن عبد العزيز  
٠,٠٨٢ ٢٤٦٦٤%  _ _ ٠,٠٨٢ ٢٤٦٦٤%  

%٠,٠٠٣  ١٠٠٠ أ/عبد العزيز بن حممد احلسني ٢  _ _ ٠,٠٠٣ ١٠٠٠%  
/عبد الرمحن بن عبد العزيز اليمين أ ٣  ٠,٠٠٥  ١٥٠٠%  _ _ ٠,٠٠٥ ١٥٠٠%  
العوين رشيد بن راشد د/ ٤  ٠,١٨٤  ٥٥٢٩٨%  _ _ ٠,١٨٤ ٥٥٢٩٨%  
%٠,٠٠٣  ١٠٠٠  مزروع عبد اهللا محد املزروع ٥  _ _ ٠,٠٠٣ ١٠٠٠%  

%٠,٠٠٣  ١٠٠٠  أ / عمر رياض حممد احلميدان ٦  _ _ ٠,٠٠٣ ١٠٠٠%  

 _ _ _ _ _ _  أ / ياسر حيىي عبد احلميد عبد ربه ٧
%٠,٠٠٣  ١٠١٢  أ / علي رياض حممد احلميدان ٨  _ _ ٠,٠٠٣ ١٠١٢%  
 _ _ _ _ _ _  د / حممد أمحد حسن فتيحي ٩

  م ممثلون عن جمموعة فتيحي . -عضو جملس اإلدارة أ/ ياسر حيىي عبد احلميد عبد ربهد / حممد أمحد حسن فتيحي اليوجد هلم ملكيه حيث أ 
  ممثل عن جمموعة فتيحي . - عضو جملس اإلدارة  أ / عمر رياض حممد احلميدان 
  نسبة متلك زوجة عضو جملس اإلدارة  د / رشيد راشد العوين ، علي نسبة متلكه يف اجلدول أعاله .مت إضافة 

 ( ب ) متلك كبار التنفيذيني : 

 . الشركة أسهم يف التنفيذيني كبار لباقي متلك يوجد ال )١

  أعضاء جملس اإلدارة .تملك ني بالشركة ضمن اجلدول اخلاص باملدير العام والعضو املنتدب من كبار التنفيذي -مت تسجيل أ / عبد العزيز بن حممد احلسني  )٢

   املعلومات املتعلقة بالقروض :) ٢٧(
  

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

  املدينوية اإلمجالية للشركة  املبلغ املتبقي من القرض  املبلغ املسدد خالل العام القرضمدة  مبلغ أصل القرض إسم اجلهه املاحنه للقرض  م

سنوات  ٤  ريال ١٣,٢٥٠,٠٠٠  صندوق التنمية الصناعي السعودي  ١ ريال  ٢,٠٩٦,٣٦٢     ريال  ١٠,٨١٥,٣٦٤  ريال  ١٠,٨١٥,٣٦٤ 

أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشاه أصدرا أو منحتها الشركة خالل العام املايل اليوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية ) ٢٨( 
  . م مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك٢٠١٩

أي حقوق حتويل أو إكتتاب مبوجب أدوات دين قابله للتحويل أو أوراق مالية تعاقديه أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشاه أصدرا  –) ال يوجد ٢٩( 
  م.٢٠١٩الشركة خالل العام املايل أو منحتها 
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وقيمة األوراق املالية املتبقية مع التمييز بني األوراق  اليوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد -اليوجد ) ٣٠(
  .املالية املدرجة اليت إشترا الشركه وتلك اليت إشترا شركاا التابعة 

  م وسجل احلضور :  ٢٠١٩) عدد إجتماعات جملس اإلدارة اليت عقدت خالل العام ٣١(
  ( إجتماعات الس باحلضور )

  

  تسلسل اإلجتماعات وتواریخھا

  األول  إسم العضـــــو  م
٠٦/٠٣  

  الثاين
٢٨/٠٧  

 الثالث
١٢/١١  

 الرابع
  نسبة احلضور  ٢٦/١٢

  
%١٠٠ √ √ √ √  صاحب السمو امللكي األمري/ عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز  ١  

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

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

%٧٥ - √ √ √  اهللا محد املزروعمزروع عبد   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 / علي رياض حممد احلميدان  ٨  

%١٠٠ √ √ √ √  حممد أمحد حسن فتيحيد/   ٩  

م١٠/٠٤/٢٠١٩تاریخ أخر إجتماع للجمعیة العامة   
  

  ) م ، وكانت نسبة احلضور لألعضاء كما هو موضح أعاله .٢٠١٩) إجتماعات باحلضور خالل العام  ٤عقد جملس إدارة الشركة احلايل عدد 

  م .٢٠١٩إجتماعات بالتمرير خالل العام  ٤كما عقد جملس اإلدارة عدد 

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

  أسباب الطلب  تاريخ الطلب  عدد طلبات الشركة لسجل املسامهني  م
  ملف األرباح  م٠٦/٠٨/٢٠١٩  ١  ١
  ملف األرباح – إنعقاد اجلمعية العامه  م١٤/٠٤/٢٠١٩  ٢  ٢
  اجلمعية العامة –ملف أرباح   م١٠/٠٤/٢٠١٩  ٢  ٣
  الشركاتإجراءات   م١٢/٠٢/٢٠١٩  ١  ٤

  

  م :٢٠١٩أي صفقات بني الشركة وطرف ذي عالقة خال العام  –) ال يوجد ٣٣(
لس إدارة الشركة أو لكبار جمأعضاء  ألحدأعمال أو عقود  الشركة طرفاً فيها، أو كان فيها مصلحة أي  –اليوجد تقر الشركة بأنه ) ٣٤(

  م .٢٠١٩ل العام خال القةشخص ذي ع أليأو ني التنفيذي
  م.٢٠١٩ترتيب أو إتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي مكافآت خالل العام املايل  - ال يوجد) ٣٥(

  م.٢٠١٩ترتيب أو إتفاق تنازل مبوجبه أحد مسامهي الشركة عن أي حقوق يف األرباح خالل العام املايل  - ) ال يوجد٣٦(
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املدفوعات النظامية املسدده واملستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخري ومل تسدد ) بيان بقيمة  ٣٧( 
  م ، مع وصف موجز هلا وبيان أسباا :٢٠١٩حيت اية الفترة املالية 

  

  

  .م٢٠١٩أية إستثمارات أو إحتياطيات إنشئت ملصلحة موظفي الشركة خالل العام املايل  -ال توجد ) ٣٨(
    -الشركة مبا يلي :جملس إدارة يقر ) ٣٩(

  . الصحيح بالشكل أعدت احلسابات سجالت أن )١
  وحتديث .تطوير حباجه إيل  الداخلية الرقابة نظام أن )٢
 . نشاطه مواصلة على املصدر قدرة يف يذكر شك أى يوجد ال أنه )٣

  . الشركةحتفظات علي القوائم املالية من قبل مراجع حسابات  يأ -) ال يوجد ٤٠(

  . رة املعني من أجلهاي توصيه من قبل جملس اإلدارة بتغيري مراجع حسابات الشركة قبل إنتهاء الفتأ –) ال يوجد ٤١(

  . أسهم خزينة حتتفظ ا الشركة –) ال يوجد ٤٢(

% من رأس املال أو أكثر طلباً بانعقاد اجلمعية العامة خالل ٥) تؤكد الشركة أنه مل حيدث أن تسلمت من مسامهني ميلكون ٤٣(
  . ، أو إضافة موضوع أو أكثر إىل جدول أعمال اجلمعية العامة عند إعداده املالية املنتهيةالسنة 

) تؤكد الشركة أن للمساهم احلق يف احلصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق مراقبة أعمال جملس ٤٤(
جاء بالنظام األساسي للشركة وله حق حضور اجلمعيات ، وذلك بناًء على ما  اإلدارة ورفع دعوى املسؤولية على أعضاء الس

) بالئحة حوكمة  احلقوق املرتبطة باألسهم العامة، واالشتراك يف مداوالا والتصويت على قراراا، وكل ما جاء يف املادة اخلامسة (
  . الشركات

ذوي الصفة االعتبارية الذين يتصرفون نيابة  ) مل تقم أي جهة بطلب االطالع على التقارير السنوية للمستثمرين من األشخاص٤٥(
  عن غريهم مثل صناديق االستثمار.

  انــالبي
  م٢٠١٩

  بيان األسباب  وصف موجز هلا
حيت اية الفترة املستحق   املسدد

  ومل يسدد املالية السنوية 
  -  م سيتم سدادها بعد تقدمي اإلقرار٢٠١٩زكاة   ريال ٥,٣٨٥,٨٤٢  ريال ٦,٢٦٦,٨٥١  اةــالزك

م مت سدادها يف ٢٠١٩ضريبة شهر ديسمرب   ريال ٩٠٥,٦٦٤  ريال ٤,٤٤٤,٥٩٠  ريبةـالض
  م٢٠٢٠يناير 

-  

م ٢٠١٩للتأمينات عن شهر ديسمرب املستحق   ريال ١٨٤,٧٦٦  ريال ٢,٢٠٣,٣٨٤  املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية
  -  م٢٠٢٠مت سداده يف يناير 

  -  -  -  ريال  ١,٥٢١,٤٠٠  تكاليف تأشريات وجوازات
  -  -  -  ريال ٦,٦٣٩,٩١٣  رسوم مكتب العمل
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  جدول أعمال اجلمعية العمومية

 م .٣١/١٢/٢٠١٩دارة للسنة املنتهية ىف على تقرير جملس اإل التصويت -١

 م .٣١/١٢/٢٠١٩علي تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة املالية املنتهيه يف   التصويت -٢

 م .٣١/١٢/٢٠١٩ علي القوائم املاليه للسنة املاليه املنتهيه يف  التصويت -٣

 وتدقيق ومراجعة لفحص وذلك املراجعة ، جلنة توصية على بناًء املرشحني بني من للشركة احلسابات مراجع تعيني على التصويت -٤
 .أتعابه  وحتديد م٢٠٢١ لعام األول الربع و م٢٠٢٠ املايل العام من والسنوية للربع الثاين والثالث والرابعوالزكاة  املالية القوائم

مبا مت توزيعه من أرباح مرحلية عن النصف األول من العام املايل م ٢٨/٠٧/٢٠١٩التصويت على قرار جملس االدارة بتاريخ  -٥
 عشر مليون ريالمخسة مببلغ إمجايل % من رأمسال الشركة و٥مبا نسبته و  للسهم الواحد) هللة  ٥٠ (مخسون هلله  م بواقع٢٠١٩

  بواقع م٢٠١٩عن النصف الثاين من العام املايل الشركة  مرحلية على مسامهي على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح التصويت -٦
مركز تكون أحقية األرباح للمسامهني املقيدين بسجالت الشركة و % من رأمسال٥بنسبة  هلله ) للسهم الواحد ٥٠( مخسون هللة 

وبذلك يكون إمجايل توزيعات األرباح عن العام املايل  ، ( إيداع ) يف اية ثاين يوم تداول يلي تاريخ اإلستحقاقإيداع األوراق املالية 
 . وسيتم اإلعالن عن تاريخ التوزيع الحقاً - لكل سهم ريال ١  مليون ريال بواقع ٣٠مبلغ  م٢٠١٩

 م . ٣١/١٢/٢٠١٩على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية ىف  التصويت -٧

ريال  ٢٠٠,٠٠٠ريال ( مليون ومثامنائة ألف ريال ) مكافاه ألعضاء جملس اإلداره بواقع ١,٨٠٠,٠٠٠علي صرف مبلغ التصويت  -٨
 م .٣١/١٢/٢٠١٩( مائتان ألف ريال ) لكل عضو عن السنه املاليه املنتهيه 

  م ، بشكل نصف سنوي٢٠٢٠التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مسامهي الشركة عن العام املايل   -٩
 .أو ربع سنوي ، مع حتديد تواريخ األحقية والدفع وفقاً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق املالية 

 وصل حيث الشركة مال رأس من% ٣٠ من أكثر لبلوغه للشركة النظامي اإلحتياطي% ١٠ الـ جتنيب وقف علي التصويت  -١٠
 مال الشركة . رأس من% ٥٠ لـ  للشركة النظامي اإلحتياطي

   يف اخلتام يتقدم جملس اإلدارة بالشكر والتقدير لكم ولثقتكم فيه كما ميتد الشكر إىل اإلدارة التنفيذية لشركة اجلوف وموظفيها
 عز وجل أن يوفقنا وإياكم ملا فيه اخلري للجميع .داعيني اهللا 

                                                                                                                             

  ـس إدارة شركة اجلوفجمل               
  م ٢٠٢٠مارس                                                                         


