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 أعضاء جملس اإلدارة 

س جملس اإلدارة يرئ  

 

 صاحب السمو امللكي  

عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز أل سعود األمري /   

دارة  اإلعضو جملس   

 
)  مزروع عبد هللا محد املزروع( أ /   

   عضو جملس اإلدارة

 
/ عبد الرمحن بن عبد العزيز اليمين ) ( أ  

 عضو جملس اإلدارة  

 
ربه )  عبد احلميد عبد حيىي  سر/  ( أ  

 عضو جملس اإلدارة 

 
ض حممد احلميدان )   ( أ / عمر ر

 عضو جملس اإلدارة 

 
 ( د / حممد أمحد حسن فتيحي )

 عضو جملس اإلدارة 

 
ض حممد احلميدان )  /( أ علي ر  

   جملس اإلدارةعضو 

  

  ( أ / عبد العزيز بن حممد احلسني ) 

  اإلدارة   جملسرئيس  ئب  

  

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

  
    الكرام                                      مسامهي الشركة   السادة / 

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

  عليه. ملناقشته ومن مث املوافقة  34واملقدم جلمعيتكم العامة العادية املوقرة  2020 ديسمرب 31املايل املنتهي يف 

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

لس ومدى توافق الشركة والئحة حوكمة الشركات كما يتضمن هذا التقرير القوائم املالية  املدققة  إن وجدت  العالقة (   التقرير إقرارات ا ) كما يتضمن 
ا، وتقرير املراجع اخلارجي عن العام املايل املنتهي يف     م .  31/12/2020واإليضاحات املرفقه 

لنجاح وحنن نستقبل عاماً جديداً مبزيد من الثقة والعزم ملواصلة خطة النمو والتوسع يف كافة جماالت  سائلني امل    العمل، وىل عز وجل أن يكلل جهود 
لشركة لألمام من خالل االستخدام األمثل ملوارد الشركة لتحقيق تطلعات ن نستمر يف التطوير والدفع  مسامهيها، وأن نكون    ونتعهد أمام هللا وأمام اجلميع 

ل حكومتنا  ظوأن يدمي عليه نعمة األمن واالستقرار يف    ، الوطن أن حيفظاحد الروافد اليت تساهم يف األمن الغذائي ململكتنا احلبيبة، سائلني املوىل عز وجل  
  . الرشيدة وقيادتنا احلكيمة

اإلدارةرئيس جملس                                                              

عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز أل سعود/صاحب السمو امللكي األمري                                              
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     الرئيس التنفيذي كلمة  

  
  

  السادة / مسامهى الشركة            الكرام
هللا عليه وسلم ، لقد إخرت ىف شركة اجلوف للتنمية الزراعيه ومنذ سنوات طويلة أن نتحدث    ي احلمد  والصالة والسالم علي رسول هللا صل

إلدارة   التنفيذية  بلغة الطموح واإلصرار وعقد العزم على بذل اجلهد واملثابرة وعملنا بكل تفاٍن وإخالص بداية من جملس إدارة الشركة ومرورا 
ت   لشركة ورغم الصعو ململكه بعد توقف زراعة بعض احملاصيل مثل أعالف الربسيم  إىل العاملني  ت الىت يواجهها القطاع الزراعى  والتحد

ا أثر على رحبية الشركة ولكن بفضل هللا اختذت شركة اجلوف خطوات استباقية لكي ختفف من اعتمادها على هذه احملاصيل  مموالذرة الصفراء  
وهذا التحول هو جزء من     خالل هذا العام من حتول الشركة من شركة زراعية اىل شركة زراعية صناعيةوالتحول االسرتاتيجي الذي اقرته الشركة  

السعودية   العربية  اململكة  مع   كما  .2030رؤية  ا الزيتون وإنشاء  لتوسع ىف زراعة أشجار  أن شركة اجلوف بدأت وخالل سنوات مضت 
من  و .    على شهادة موسوعة غينيس لألرقام القياسيه كأكرب مزرعة زيتون حديثه ىف العامل ونتيجة لذلك فقد حصلت الشركة    للزيتون، الصناعى  

موافقة جملس اإلدارة على مشروع أصابع البطاطس والذي يعد من املشاريع اهلامة اليت تصب يف صميم االسرتاتيجية  املهم أن نذكر يف هذا التقرير  
ح تر  ذن هللا. اجلديدة وسوف يساعد مستقبال يف حتقيق أر   ضي مسامهينا 

ذه املناسبة إال أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل جملس    ، واليسعىن  2020أن أضع بني أيديكم التقرير السنوى للعام املايل    ويسعدىن 
سة صاحب السمو امللكى األمري عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز أل سعود حفظه هللا على الدعم املتواصل ، والشكر   إدارة الشركة بر

لشركة على تفانيهم وعطائهم وجهدهم املتواصل لتحقيق ما نصبو إليه ، وأكرر شكرى وتقديرى لكل من ساهم ىف  موصول إىل فريق العمل 
ذن    هللا . إجنازات الشركة من منسوبيها موظفني وعاملني ومازال لدينا الكثري من العمل واألهداف الىت نسعى لتحقيقها خالل املرحلة القادمه 

   ئيس التنفيذي  الر                                                                           .

  بن محمد باداود  عبد هللا مازن بن المهندس /                                              
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  نبذة عن الشركة 

سست الشركة بناء علي األمر السامي الكرمي  رقم  شركة اجلوف للتنمية الزراعية هى شركة مسامهة سعودية مدرجه يف سوق األوراق املالية ، وقد 
ريخ  4/237 ملرسوم امللكي  هـ  1408/  08/06بتاريخ    535ص رقم  هـ مبوجب الرتخي 27/1/1409/م و وفقاً لنظام الشركات الصادر 

ل  200هـ برأس مال قدرة  22/03/1385ريخ  ) و6رقم (م/ دته إىلمليون ر ل سعودي مقسمة مليون    300  ، ومت ز مليون    30  إىل   ر
ل للسهم  10مسية  إ بقيمة  ،  سهم سيسها إىل األن مبراحل تطو  ، ومرت الشركة  ر عليه   يهتلفة وأنشطه متعددة حىت وصلت إىل ما  ر خممنذ 
    .اآلن

الشركة يف منطقة بسيطا اجلوف بوادي السرحان يف اجلزء الشمايل من اململكة وتعترب منطقة املشروع من أفضل مناطق اململكة من  ويقع مشروع   
ا من املياه اجلوفية وخصوبة تربتها ومالئمة مناخها لزراعة كافة احملاصيل علي مدار    هكتار   ألف  60املشروع  العام وتبلغ مساحة    حيث خمزو

  .   من وزارة البيئة واملياه والزراعةألف هكتار بقرار التملك الصادر  42مساحة  2020ة خالل سنة ومتلكت الشرك

    زيتون  شجرة  ماليني  5ا حيث يوجد   األوسط  لشرق   العضوي للزيتون  منتج وأكرب   لعامل  حديثة زيتون  مزرعة  أكرب  اجلوف  شركةومتتلك 

  الزيتون   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 

  يوميا  مثار   طن   600العصر  خلطوط   اإلنتاجية   الطاقة   تبلغ   حيث   األوسط  لشرق   الزيت   وتعبئة  وعصر   إلنتاج  مصنع   أكرب  إىل امتالك  إضافة   هذا
  اإلستخالص  بعد  الزيت   ضخ  يتم  العصر   عمليات   بعد  الزيتون   زيت   ى جودة عل  وللمحافظة   يومياً،   طن   25  األحجام  بكافة  التعبئة   وخطوط ً تقريبا 
ت  آليا     طن   6000 التخزين طاقة وتبلغ   األكسجني مع  الزيت   تفاعل  متنع النرتوجني  بنظام  للعمل  مزودة  ستيل  إستانلس  خلزا

  مييز  ما  وهذا العامة  للصحة املفيدة  واملعادن   الفيتامينات من  املنتج خواص على للمحافظة التلقائي  الرتسيب بعد الزيت  بتعبئة  اجلوف  شركة  تنفرد
  . للتنمية الزراعية   اجلوف شركة زيتون  زيت
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  األنشطة الرئيسية للشركة 

    التايل: تتلخص أغراض الشركة يف 

   .  زراعة احملاصيل واإلنتاج احليواين والصيد واخلدمات املتصلة  )1
 .  ستثمارهاإراضي الزراعية و أل ح االستص إ ة بتحقيق أغراض الشركة و طإنشاء وإدارة املزارع النباتية واحليوانية املرتب  )2
والزيوت النباتية  وتسويقها وبيعها وإسترياد مجيع ما يتطلبه ذلك من املكائن و اآلالت واألجهزة    إنتاج وتصنيع وتعبئة زيت الزيتون ،  )3

وختزينها   ا  منتوجا حلفظ  واملستودعات  ا  الشركة وصناعا ألغراض  الالزمة  املعامل واملصانع  وإنشاء  وبناء  النقل  ووسائط  واملعدات 
إىل استعماهلا يف التصنيع والتخزين والبيع والشراء واالسترياد والتصدير وإقامة صناعات    وعرضها ولغري ذلك من الوجوه اليت حتتاج الشركة 

الشرتاك واملسامهة فيها مع غريها من الشركات واملؤسسات واألفراد.   ا مبفردها أو   أخرى مكملة لصناعا
إلنتاج الزراعي بشقيه النبايت واحليواين وتربية الدواجن   )4    واملناحل واألمساك والروبيان .  – والبيض  – القيام 
   .صيد األمساك وتربية املائيات  )5
   جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد الغذائية والغري غذائية. )6
 . ُصنع املنتجات الغذائية  )7
نواعها واملواد  الصحية واحلبوب و   )8 البذور  اإلستثمار يف جمال اإلسترياد والتصدير للشركة وللغري يف املواد الزراعية والغذائية واحليوانية 

 واألعالف والشعري واإلضافات العلفية والثروة السمكية. 
لتجزئة للفواكه واخلضروات الطازجة واحملفوظة والتمور    )9  . البيع 

ل )10  . تجزئة ملنتجات األلبان والبيض والزيتون واملخلالت والعسل البيع 
 .)  التخليل  صناعة املخلالت ( )11
   إنتاج وتعبئة املياه والثلج .  )12
قامة وإدارة وتشغيل املشاريع الصناعية مبختلف أنواعها.  اإلستثمار  )13 ال الصناعي   يف ا
   النقل الربي للبضائع .  )14
جري املعدات الزراعية    -أنشطة الدعم إلنتاج احملاصيل واخلدمات الزراعية   )15 ومشروعات الري وتركيب البيوت الزراعية      -و

نشطة الدعم االيت خرى األنشطة ومجيع األ  نتاج احملاصيلتتعلق   .   خلاصة 
 أعمال الوكاالت التجارية وعقود التوزيع .  )16
   شراء وبيع األراضي والعقارات واملصانع الالزمة لتحقيق أغراض الشركة . )17

  .  وجدت  إن    املختصة  اجلهات  من  الالزمة  الرتاخيص  على احلصول وبعد  املتبعة  األنظمة  وفق  أنشطتها الشركة   ومتارس
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  سرتاتيجية الشركة إ

لاإلسرتاتيجيه  و   رؤيةالإعادة صياغة    ىحالياً علمع اإلدارة التنفيذية  الشركة  يعمل جملس إدارة   دراسة املبادرات  ومن مثّ    شركةاخلاصة 
  : لشركةسرتاتيجية اليت تساهم يف رسم التوجه املستقبلي للشركة وكذلك إعادة دراسة منوذج العمل وخطط العمل اخلاصة اإل

  :   للشركة يف عدة حماور رئيسية احلالية  تتلخص اإلسرتاتيجيه العامة  و 

  التحول من القطاع الزراعى اىل القطاع الزراعى الصناعى  األول:احملور 

  احملور الثاىن: تطوير القنوات البيعية ورفع الطاقة املستغلة للمصانع 

  اىل منتجات ذات قيمة مضافة   وحتويلهااحملور الثالث: الرتكيز على احملاصيل عالية الرحبية 

    جلميع منتجات الشركةاحملور الرابع: حصة سوقية أكرب 

   البطاطس مصنع أصابع انشاء مشروع احملور اخلامس:

    كفاءة استهالك املياه ووقف اهلدر املائي  وحتسنيتقليل التكلفة اإلنتاجية احملور السادس: 
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  وكمة الشركة ح

 الشــركات حوكمــة أنظمــة الشــركة وفــق عمليــات دارةوقــام  م 2020املــايل  العــام خــالل مهامــه أداء اجلــوف شــركة إدارة جملــس اصــلو 
ــتناداً إىل الفقــــــرة ( ةاملعتمــــــد ــــــق مــــــا ورد 1واســــ ) مــــــن املــــــادة التســــــعون بالئحــــــة حوكمــــــة الشــــــركات الصــــــادرة عــــــن هيئــــــة الســــــوق املاليــــــة، فــــــإن الشــــــركة تطب

    - يلي:خاصة فيما يتعلق مبا    ،إلزاميةبالئحة احلوكمة من مواد  

حية تسهيل ممارسة املسامهني حلقوقهم  ) 1 نعقاد مجعيات الشركة،  م على املعلومات، وحقوقهم أثناء إوحصوهل حقوق املسامهني واجلمعية العامة من 
ح األسهم ، كما وفرت اإلدارة التنفيذية للمسامهني مجيع املعلومات اليت    ، وحق التصرف يف األسهم   وحقوق التصويت، وحقوق املسامهني يف أر

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

 السياسات العامة لإلفصاح والشفافية واإلفصاح يف تقرير جملس اإلدارة.  ) 2
م وتعارض املصاحل.  ) 3  جملس اإلدارة ووظائفه األساسية ومسئولياته وتكوينه وجلانه املنبثقة، ومكافآ
 املالية الربع سنوية والنتائج املالية السنوية خالل املواعيد النظامية وذلك مبوقع تداول. لتزام بنشر النتائج اإل ) 4
 إعداد تقرير جملس اإلدارة وفق قواعد الئحة حوكمة الشركات.  ) 5
ا هيئة السوق املالية ومواعيد نشر املعلومات اجلوهرية طبقاً لتعليمات اهليئة اخلاصاإل ) 6 ت اليت حدد ت الشركات. لتزام بصيغة اإلعال عال  ة 
 أصحاب  صياغة قواعد السلوك املهين للمديرين والعاملني يف الشركة حبيث توافق املعايري املهنية واألخالقية السليمة وتنظم العالقة بينهم وبني ) 7

  املصاحل. 

  :  األحكام اليت مل يتم تطبيقها من الئحة احلوكمة )   1(  
  

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

  أسباب عدم التطبيق   نص املادة / الفقرة   رقم املادة / الفقرة 
  جاري العمل علي تفعيل هذا البند   جارى العمل    وضع خطط التعاقب اإلداري علي إدارة الشركة .  8فقرة    25املادة  

  ج 6فقرة    26املادة  
  عن   عام  تصور  بوضع  وذلك  املخاطر،  وإدارة  لقياس  مناسبة  رقابية  أنظمة  تطبيق  التنفيذية  اإلدارة  على

  وطرحها   الشركة،  مستوى  على  املخاطر  من  احلد  بثقافة  ملمة  بيئة  وإنشاء  تواجه  قد  اليت  املخاطر
  . املصاحل  أصحاب  من  وغريهم  اإلدارة  جملس  مع  بشفافية

  هذا البند   واستكمال  جاري العمل علي تفعيل

  أ 9فقرة    37املادة  
لس تنظيم سجل إفصاحات أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقاً ملا تنص  على أمني سر ا

  ) من الئحة حوكمة الشركات. 92عليه املادة (
  جاري العمل علي تفعيل هذا البند 

  2فقرة    39املادة   
   سرتشاديةمادة إ

  على   التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  جملس  أعضاء  من  كل  حلصول  الالزمة  اآلليات  وضع  الشركة  على  يتعني
م  تنمية  بغرض  مستمر  بشكل  تدريبية  ودورات  برامج االت   يف  ومعارفهم  مهارا نشطة   ذات  ا   العالقة 
  . الشركة

وسيتم التنسيق مستقبال للحصول على برامج  
لس     واإلدارة التنفيذية. ودورات ألعضاء ا
  
  

  فقرة  أ  41املادة  
  مادة اسرتشادية

لس  أداء  لتقييم  الالزمة  اآلليات  –الرتشيحات  جلنة  إقرتاح  على  بناءاً    –  اإلدارة  جملس  يضع   وأعضائه   ا
ً   التيفيذية  واإلدارة  وجلانه   حتقيق   مبدى  ترتبط  مناسبة  أداء  قياس  مؤشرات  خالل  من  وذلك  سنو

  أن   على  وغريها،  الداخلية  الرقابة  أنظمة  وكفاية  املخاطر  إدارة  وجودة  للشركة  االسرتاتيجية  األهداف
  . الشركة  مصلحة  مع  يتفق  مبا  معاجلتها   واقرتاح  والضعف  القوة  جوانب  حتدَّد

  هذا البند   وسيتم دراسة آليه تفعيل  
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  فقرة هـ   41املادة  
  مادة اسرتشادية  

  ثالث   كل  ألدائه  خمتصة  خارجية  جهة  تقييم  على  للحصول  الالزمة  الرتتيبات  اإلدارة  جملس  يتخذ
  . سنوات

  جاري العمل علي تفعيل هذا البند 

  فقرة و  41املادة  
  سرتشادية  إمادة  

لس  رئيس  ألداء  دورً   تقييماً   التنيفيذيني  غري   اإلدارة  جملس  أعضاء  جيري   نظر   وجهات  أخذ  بعد  ا
لس  رئيس  حيضر   أن   دون  من  –  التنفيذيني  األعضاء  حتدَّد  أن   على  –الغرض  هلذا  املخصص  النقاش  ا
  . الشركة  مصلحة  مع  يتفق  مبا  معاجلتها  واقرتاح  والضعف  القوة  جوانب

  جاري العمل علي تفعيل هذا البند 

  10فقرة    65املادة  
اإلدارة، واقرتاح احللول ملعاجلتها مبا  ختتص جلنة الرتشيحات بتحديد جوانب الضعف والقوة يف جملس  

  يتفق مع مصلحة الشركة. 
  جاري العمل علي تفعيل هذا البند 

  70املادة  
  سرتشادية  إمادة  

  وغالبية   رئيسها  يكون)  املخاطر    إدارة  جلنة  (بـ    تسمى  جلنة  الشركة  إدارة  جملس  من  بقرار  تشكَّل
  من   مالئم  مستوى   أعضائها  يف  يتوافر  أن  وُيشرتط  - التنفيذيني    غري   اإلدارة  جملس  أعضاء  من  أعضائها

    .املالية   والشؤون  املخاطر  دارة  املعرفة
  جاري العمل علي تفعيل هذا البند 

  

م : )   2(  م وخربا   أمساء أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذيه ووظائفهم ومؤهال
  :  جملس اإلدارة ( أ )  

  

  اخلــربات  املؤهـــالت  الوظيفـــة  األمســـاء  م

1  
  صاحب السمو امللكي 

  عام إدارة أعمال   39  بكالوريوس إدارة أعمال   رئيس جملس اإلدارة   األمري/ عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز

  عام إدارة أعمال   37  دكتوراه هندسة نوويه  ئب الرئيس  د/ رشيد بن راشد عوين   2

  العزيز بن حممد احلسني أ / عبد    3
العضو املنتدب واملدير 

  العام
  عام إدارة أعمال   29  بكالوريوس إدارة عامة

  عام إدارة أعمال   38  بكالوريوس جغرافيا  عضو جملس إدارة   أ / عبد الرمحن بن عبد العزيز اليمين  4
  عام إدارة أعمال   38  ماجستري جغرافيا  عضو جملس إدارة   مزروع عبد هللا محد املزروع أ /    5
ض حممد احلميدان  6   عام إدارة أعمال   22  بكالوريوس شريعة وقانون  عضو جملس إدارة   أ / عمر ر
سر حيىي عبد احلميد عبد ربه   7   اإلدارة املالية   28  بكالوريوس جتارة   عضو جملس إدارة   أ / 
ض حممد احلميدان   8   عام إدارة أعمال   18  الثانويه العامة  إدارة   جملس  عضو  أ / علي ر
  عام إدارة أعمال   27  دكتوراه وماجستري يف إدارة األعمال وماجستري يف التمويل   إدارة   جملس  عضو  د / حممد أمحد حسن فتيحي  9

  

  : جلان جملس اإلدارة  ( ب )   

  اللجنة التنفيذية  
  رات ـاخلب  التــاملؤه  ة ــالوظيف  األمســـاء  م
ض حممد    1   عام إدارة أعمال   22  بكالوريوس شريعة وقانون  رئيس اللجنة  احلميدانأ / عمر ر
  عام إدارة أعمال   37  دكتوراه هندسة نوويه  عضو اللجنة  د/ رشيد بن راشد عوين   2
  عام إدارة أعمال   29  بكالوريوس إدارة عامة  عضو اللجنة  أ / عبد العزيز بن حممد احلسني   3
  عام إدارة أعمال   38  بكالوريوس جغرافيا  عضو اللجنة  العزيز اليمينأ / عبد الرمحن بن عبد    4
سر حيىي عبد احلميد عبد ربه   5   اإلدارة املالية   28  بكالوريوس جتارة   عضو اللجنة  أ / 
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  جلنة املراجعة  

  جلنة الرتشيحات واملكافآت  
  اخلربات   املؤهالت   الوظيفة   األمســـاء  م
  عام إدارة أعمال   38  بكالوريوس جغرافيا  اللجنة  رئيس  أ / عبد الرمحن بن عبد العزيز اليمين   1
  عام إدارة أعمال   38  ماجستري جغرافيا  عضو اللجنة  مزروع عبد هللا محد املزروع أ /    2

  اللجنة  عضو  د / حممد أمحد حسن فتيحي  3
  حاصل دكتوراه وماجستري يف إدارة األعمال  

  وماجستري يف التمويل 
  عام إدارة أعمال   27

  جلنة رسم وإعداد اخلطط اإلسرتاتيجيه للشركة 

  اخلربات   املؤهالت   الوظيفة   األمســـاء  م
  عام إدارة أعمال   27  التمويل حاصل دكتوراه وماجستري يف إدارة األعمال وماجستري يف    رئيس اللجنة  د / حممد أمحد حسن فتيحي  1
ض حممد احلميدان  2   عام إدارة أعمال   22  بكالوريوس شريعة وقانون عضو اللجنة  أ / عمر ر
  اإلدارة املالية   28  بكالوريوس جتارة  عضو اللجنة  سر حيىي عبد احلميد عبد ربه   /أ    3

  

  

  

  اخلربات   املؤهالت   ة ــالوظيف  األمســـاء  م
  عام يف اإلدارة واحملاسبة   40  علوم إدارية بكالوريوس    رئيس اللجنة  الشيخ   سني  أمحد   حممد   أ /  1
سر حيىي عبد احلميد عبد ربه   2   اإلدارة املالية   28  بكالوريوس جتارة   عضو اللجنة  أ / 
ض حممد احلميدان   3   عام إدارة أعمال   18  نوية  عضو اللجنة  أ / علي ر
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  : ) اإلدارة التنفيذية    (ج

  اخلربات   املؤهالت   الوظيفة   األمســـاء  م

  داود  مازن عبد هللا  1
  التنفيذي الرئيس  

  ممثل الشركة لدى هيئة السوق املالية  
  عام يف اإلدارة    28  بكالوريوس هندسة كيمائية  

  حممد محيدان زايد الشراري   2
  اإلدارية  الشئون  مدير

لشركة   من كبار التنفيذيني 
  عام يف اإلدارة   31  بكالوريوس إدارة عامة  علىحاصل  

  السبيعى  شويط  سعود  سرحان  3
  مساعد املدير العام للشئون الزراعية

لشركة   من كبار التنفيذيني 
  عام يف القطاع الزراعي   23  حاصل علي بكالوريوس هندسة زراعية

  فتحي خليل عوض جوهر  4
  املراجع الداخلي 

  ممثل الشركة لدى هيئة السوق املالية  

  CIA  شهادة  على  حاصل
  CMA  شهادة  على  حاصل

  املاليه   ىف اإلدارة  حاصل على ماجستري
  حاصل على دبلوم الدراسات العليا يف املراجعه

  حاصل على بكالوريوس جتارة قسم حماسبه 

  عام يف احملاسبه واملراجعه   23

د حممد اجلعافرة    5   مدير اإلدارة املالية   ز
  حاصل على بكالوريوس جتارة قسم حماسبه 

  CPAحاصل على شهادة  

 CFEحاصل على شهادة  
  ح 

  عام يف احملاسبه واإلدارة   23

  يف املبيعات والتسويق   23  بكالوريوس جتارة قسم حماسبة   علىحاصل    والتسويق    مدير املبيعات  الشرقاوى  رجب    عبد هللاإيهاب    6

  مدير تقنية املعلومات   حممود صفاخان تركستاىن    7
  نظم معلومات  حاصل على بكالوريوس

  دبلوم عاىل تقنية شبكات  
  عام يف جمال نظم املعلومات   13

  بكالوريوس هندسه مدنيه   علىحاصل    املدنية   مدير إدارة اهلندسيه  أمحد حممد صاحل  8
عام يف جمال الصيانة    31

ء    واإلنشاءات والطرق والكهر
  عام يف جمال املستودعات   35  بكالوريوس جتارة قسم حماسبة   علىحاصل    مدير املستودعات  عبد القادر إبراهيم حممد   9

  عام يف الزراعة واإلدارة   26  بكالورويوس علوم زراعية  حاصل علي  مدير إدارة املتابعة   عادل أمحد عبد املاجد  10
معمدير    سني حممد حممد محدي  11   عام يف  الزيوت واإلدارة   26  حاصل علي بكالوريوس زراعة  الصناعي للزيتون  ا
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ا: اململكة اليت يكون عضو جملس إدارة الشركة عضو يف جمالس وخارج أمساء الشركات داخل  ) 3(   إدارا
  

ــم   م   العضوية يف جمالس الشركات املسامهة األخرى   الوظيفـة   اإلســــ

لس   األمري/ عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز  صاحب السمو امللكي  1   رئيس ا
  

  املدينة  أمسنت  -  شركة أمسنت ينبع

 شركة برتوكيم   -  (أسالك) إحتاد مصانع األسالك   ئب الرئيس   راشد عوين د/ رشيد بن    2

  دـال يوج  عضوا  أ / عبد العزيز بن حممد احلسني   3
  الكيميائيه السعودية   عضواً   أ / عبد الرمحن بن عبد العزيز اليمين  4
دـال يوج  عضواً   مزروع عبد هللا محد املزروع   5  

ض حممد    6 زجاج  – جمموعة فتيحي   عضواً   احلميدانأ / عمر ر  

سر حيىي عبد احلميد عبد ربه   7 دـيوج ال  عضواً   أ /   

ض حممد احلميدان   8 دـيوج ال عضواً   أ / علي ر  

 ال يوجد عضواً   حممد أمحد حسن فتيحي د /    9
    

  مستقل ) :  -غري تنفيذي  - تنفيذي تكوين جملس اإلدارة وتصنيف أعضائه علي النحو األيت عضو جملس إدارة ( )   4( 
  

  
  م

ـــم  ــ ــــــ   الوظــــيفه  اإلســ
  صفة العضويه

عضو جملس  
  إدارة تنفيذي 

عضو جملس إدارة  
  غري تنفيذي 

عضو جملس   
  إدارة مستقل 

لس   صاحب السمو امللكي األمري/ عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز  1   √       رئيس ا
 √      ئب الرئيس  عوين د/ رشيد بن راشد    2

    √     العضو املنتدب  أ / عبد العزيز بن حممد احلسني   3
 √      عضو جملس إدارة   مزروع عبد هللا محد املزروع   4

ض حممد احلميدان  5   √     عضو جملس إدارة   أ / عمر ر

سر حيىي  6   √     عضو جملس إدارة   عبد احلميد عبد ربه   أ / 

 √      عضو جملس إدارة   العزيز اليمينأ / عبد الرمحن بن عبد    7

ض حممد احلميدان أ /    8   √     عضو جملس إدارة   علي ر

  √     عضو جملس إدارة   حممد أمحد حسن فتيحيد /    9
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م  علمًا مبق –وخباصه غري التنفيذيني    –اإلجراءات اليت إختذها جملس اإلدارة إلحاطة أعضائه   )5(    رتحات املسامهني ومالحظا
  وأدائها: الشركة حيال      

   لس واللجان ا لس وجلانه من اإلطالع علي حماضر إجتماع    –  جلنة الرتشيحات واملكافآت   –املراجعة    (جلنة عن طريق متكني أعضاء ا
التنفيذية   رسم وإعداد اخلطط اإلسرتاتيجيه    - اللجنة  اجلمع  للشركة) جلنة  احلاضرين يف  املسامهني  وتدوين  ومناقشة مقرتحات  العمومية  ية 

م   لس  إستفسارا ا إن كان فيها فائده للشركة والعمل علي تالفيها إن كانت مالحظات  يف حماضر اإلجتماع ومناقشتها مع أعضاء ا والعمل 
   الشركة. علي أداء 

 واملستثمرين:  املسامهني  مع  التواصل 

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

ت  السنوية ربع املالية  القوائم  نشر -  . النظام  حددها اليت املدة  خالل ونشرها  تداول، موقع على 2020 املايل للعام اخلتامية  واحلسا
ت  بصيغة  االلتزام - ا  اليت اإلعال ت هذه نشر ومواعيد تتضمنها، أن  ينبغي  اليت اجلوهرية واملعلومات املالية، السوق هيئة حدد  . اإلعال
 احلوكمة. بالئحة  الواردة  اإلفصاح  ملتطلبات وفقاً  اإلدارة جملس  تقرير إعداد -
  تداول  موقع  على  اإلدارة  لس  سنوية  تقارير  وأية  العمومية،  اجلمعيات  حماضر  على  اإلطالع  -  إستثناء  دون  -  الشركة  مسامهي   لكل  وميكن -

 الفاكس.  أو  اإللكرتوين الربيد  عرب طلبها أو  الشخصي حلضور وأيضاً  اإلنرتنت  على  الشركة وموقع
لشركة لتلقي الشكاوى  -  من كافة أصحاب املصاحل (املسامهني، والعمالء، واملوردين، واملوظفني)  واالقرتاحاتمت إنشاء امييل خاص 

ا إ) وصف خمتصر إلختصاصات جلان جملس اإلدارة الرئيسية ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد 6(    :2020خالل العام  جتماعا

  ( أ ) اللجنة التنفيذية :  

  القيام   إىل   إلضافة   الطارئة،   احلاالت   يف   السريعة   اإلستجابة   على  القدرة  لتوفري   اإلدارة   جملس   بواسطة   تعيينها   يتم   لشركة   التنفيذية   اللجنة  
لس   مبساعدة ت وترتيب    للشركة  اإلسرتاتيجية   األهداف   بتنفيذ  يتعلق   فيما  وفعالية  وخاصة   بكفاءة   اإلشرافية   أداء مهامه   يف   ا   األولو

 . هلا  والتشغيلية املالية 
   لس اللجنة لتصريف  و جملس اإلدارة حول خمتلف املوضوعات ذات الصلة    إىل كما تقوم اللجنة التنفيذية بتقدمي التوصيات يفوض ا

 مهامه، بعض 
 ا خالل الع  . 2020ام وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور إجتماعا

ـــــو  م  نسبة احلضور  ريخ   صفة العضويه إسم العضـ

04/04  12/04  10/05    
ض  بن  عمر/    األستاذ  1   %100 √  √  √   رئيساً  احلميدان   ر
  %100 √  √  √     عضواً  عوين   بن  راشد   بن  رشيد /    الدكتور  2
  %100 √  √  √   عضواً  احلسني   حممد   بن  عبد العزيز/    األستاذ  3

  %100 √  √  √   عضواً   بن عبد العزيز اليمين  عبد الرمحن/    األستاذ  4
  %100 √  √  √   عضو   عبد احلميد   حيىي  سر/    األستاذ  5

  اتإجتماع ) 3(  عدد 2020عقدت اللجنة التنفيذية خالل العام   
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                                                                                                                                                املراجعة:جلنة  ب) (

ا خالل العام   . 2020فيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور إجتماعا

ستقالته من جلنة املراجعة   2020/ 10/   17بتاريخ  ض احلميدان    تقدم األستاذ على بن ر

 األعضاء. جلميع%  100 حضور  بنسبة إجتماعات ) 12( عدد  م 2020  العام  خالل املراجعه جلنة   عقدت   

 لس.   عضو /   املراجعه جلنة  رئيس -  الشيخ   سني أمحد   حممد/  أ   من خارج أعضاء ا

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

ة بعمليات حتديد وتقييم  األساسية اليت تواجهها الشركة واليت تتضمن املخاطر املالية والتشغيلية والقانونية ، ومراجعة السياسات اليت تطبقها اإلدارة املتعلق
ثريها على صحة تلك التقارير .  ومعاجلة تلك املخاطر, حتديد ومراجعة املشاكل  احملاسبية اليت تؤثر على عملية إعداد التقارير املالية وفهم مدى 

   اللجنة ا  ومنلتوصية  قامت  إمث  السادة كي يب  الداخلية    جي،م  لتعاقد مع  املراجعة  عمال  تقييم    مت حتديد نطاقو للقيام  على  بناءاً  العمل 
 املخاطر، حيث حتتاج الشركة إىل تطوير كبري يف هذا اجلانب. 

  لشركة ودراسة التقارير املالية الدورية وتقارير املراجعة الداخلية واخلارجية إلشراف على املراجعة الداخلية  ا،ومدى    تقوم جلنة املراجعة    كفاء
لتحقق من كفاءة نظم الرقابة   لعمل على بناء نظم رقابة    ومتكما تقوم  مدة عضوية    القانونيني،وتقوم مبتابعة أعمال احملاسبني    فاعلة،التوصية 

لتزامن مع مدة عضوية جملس  ل)  3000ويتقاضى أعضاء اللجنة بدل حضور جلسات (   اإلدارة،اللجنه ثالث سنوات  ل   ر ثالث آالف ر
 عضو. لكل  جلسةعن كل 

  واملكافآت: جلنة الرتشيحات  ج) (

 ملديرين  تقوم اللجنة مبساعدة جملس اإلدارة يف أداء مهامه اإلشرافية بكفاءة وفعالية ، وبصفة خاصة ختتص اللجنة بتحديد أعضاء جملس اإلدارة وا
لشركة ينتج عنها التعيينات   عضاء جملس  التنفيذيني األكفاء والتأكيد على أن سياسة الرتشيحات  الصحيحة وتؤدي إىل التنمية واالحتفاظ 

لتايل فهي تساعد الشركة يف ، ووضع آلية  إستقاللية عضو جملس اإلدارة  , وضع معايري لتحديد     حتقيق أهدافها  اإلدارة واملديرين املميزين و
أكد من عدم وجود أي تعارض مصاحل إذا كان العضو  ستقالليته ، والتات قد تؤدي إىل فقد العضو إلمناسبة ألعالم املسامهني عن أي متغري 

 يشغل عضوية جملس إدارة شركة أخرى .
  ملراجعة السنوية لإل  كما تقوم جلنة الرتشيحات حتياجات املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة وفقاً للسياسات واملعايري املعتمدة ومراجعة  واملكافآت 

 ستقاللية األعضاء املستقلني وعدم تعارض مصاحل العضو إذا  إيريات والتأكد بشكل سنوي من  هيكل جملس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغ
 

ض بن على /أ  احلميدان  ر  

ض بن على /أ  احلميدان  ر  الصفة   إسم العضــــــو  م 
ريخ اإلجتماع  

 نسبة احلضور 

12/2  4/3  11/3  18/3  19/3  17/5  2/7  11/8  20/8  1/10  8/10  4/11  

*الشيخ  سني أمحد أ / حممد  1   % 100 √  √  √ √ √ √ √ √  √  √ √ √  رئيساً  

  % 100 √  √  √ √ √ √ √ √  √  √ √ √  عضواً  عبد احلميد عبد ربه حيىي سر/  أ  2

ض احلميدان/  أ  3   % 100   √  √ √ √ √ √ √  √  √ √ √  عضواً  على بن ر
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 جلنة الرتشيحات واملكافآت  بعج) (

لتزامن مع مدة عضوية جملس   ويتقاضى أعضاء اللجنة بدل حضور    اإلدارة،كان يشغل عضوية جمالس أخرى مدة عضوية اللجنه ثالث سنوات 
ل عن كل  3000جلسات ( ل) ثالث آالف ر  عضو. لكل  جلسة ر

 
  ا خالل العام  .2020وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور إجتماعا

  
 
1(   

  

ــو إسم   م   صفة العضويه   العضــــ
    ريخ اإلجتماع 

  نسبة احلضور 
27/8  15 /10    22/11  

 % 100 √  √ √  رئيس اللجنه   بن عبدالعزيز اليمىن  نعبد الرمح /أ   1

 % 100 √  √ √  عضوا   حممد أمحد حسن فتيحي  / د  2

 % 100  √  √  √  عضوا   أ / مزروع بن محد بن عبد هللا املزروع  3

 % جلميع األعضاء   100وكانت نسبة احلضور لألعضاء إجتماع    )3(عدد   2020عقدت جلنة الرتشيحات واملكافأت خالل العام 

  للشركة:  ة جلنة رسم وإعداد اخلطط اإلسرتاتيجي  (د) 

 عداد ورسم    سرتاتيجية للشركة بتقدمي التوصيةتقوم جلنة رسم وإعداد اخلطط اإل إيل جملس اإلدارة حول خمتلف املوضوعات ذات الصلة 
لتزامن مع مدة عضوية جملس اإلدارة ويتقاضى أعضاء اللجنة بدل    -اخلطط اإلسرتاتيجية للشركة  مدة عضوية اللجنه ثالث سنوات 

ل)  3000حضور جلسات (  عن كل جلسه لكل عضو .  ر
  ا خالل العام   2020وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل حضور إجتماعا

 

ــو   م   إسم العضــــ
  ريخ االجتماع    صفة العضويه 

  نسبة احلضور  
19  /7  

  % 100  √  رئيس اللجنة   فتيحى   حسن أمحد د /  حممد   1
ض   بن عمر /  أ  2   % 100  √  عضو اللجنة   احلميدان  ر
  % 100  √  عضواللجنة    احلميد عبد  حيىي سر  /أ  3

  . األعضاء  % جلميع  100حضور  واحد بنسبة اجتماع  2020عقدت جلنة رسم وإعداد اخلطط اإلسرتاتيجيه للشركة خالل العام  

وعالقتها   لتقييم ) حيثما ينطبق الوسائل اليت إعتمد عليها جملس اإلدارة يف تقييم اداؤه وأداء جلانه وأعضائه واجلهه اخلارجيه اليت قامت  7
  يوجد).   (اللشركة  

  :  مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذيه وفقاً للمادة الثالثه والتسعون من الئحة احلوكمه )   8(
لس  مكافأةسياسية توزيع     -التنفيذية: واللجان واإلدارة أعضاء ا

ط  يف ضوء األحكام املنظمة ملكافآت أعضاء جملس اإلدارة وجلانه املنبثقة واملنصوص عليها يف نظام الشركة والئحة حوكمة الشركات  والضواب
لشركات املدرجة ؛ ونظام الشركة األساسى ؛ تكون مكافآت أعضاء جملس اإل  دارةواإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات اخلاصة 

  إلستقطاب   املكافآت  تنظيم  هو  املنبثقة  وجلانه   اإلدارة  جملس  ألعضاء  املكافآت  سياسة  من  اهلدف  يكون   وجلانه املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية  
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م  مهامهم  دية   من   ميكنهم  ومبا   متناسبة   وخربة   وإدارية  وفنية  علمية  كفاءة   ذوي  جلان  أو  جملس  أعضاء   مراعاة   مع   ؛   عالية   وكفاءة  مبهنية  وواجبا
ا  الالزمة  واملهارات الشركة  فيه  تعمل  الذي القطاع   . إلدار

  عليهم   واإلبقاء  املطلوبة  واخلربات  املهارات  ذات  البشرية  املوارد  إستقطاب   خالهلا  من  تستطيع  فيها؛  للعمل  جاذبة   بيئة  خلق  إىل   الشركة  دف  كما
  والتشريعات   األنظمة   مع   يتوافق   حبيث   الشركة   يف  ن التنفيذي  كبار   ملكافآت  التنظيمي   اإلطار   خالل  من   وذلك   ؛   يتها ؤ ر   وحتقيق   منوها   إلستدامة 

 اإلداره   جملس   أعضاء  عليها  حيصل  اليت  األتعاب  على  واملوافقة  التحديد  للمسامهني  العامة  اجلمعية  سلطات  حتت  ويقع  العالقة  ذات  والتطبيقات
  .   له التابعه   اللجان  أو  لس  خدمتهم  نتيجة 
   -كالتايل:حتسب   اإلداره جملس أعضاء مكافأة

ل ـ  200جيوز أن تكون مكافأة عضو جملس اإلدارة مبلغاً معيناً   ح ، وجيوز أ   ألف ر و بدل حضور جلسات أو مزا عينية أو نسبة معينة من صايف األر
  .  هذه املزا ناجلمع بني اثنني أو أكثر م

    مكافآت أعضاء جملس اإلدارة :  )  (أ 

  
  

 مالحظات             
                 

 اجتماعات المجلس   ادراجة ضمنحضور للجمعية العمومية تم   يوجد بدل     
              لایر   ألفومبلغ مائة  2020تم صرفها في سنة  2019لایر عن سنة   ألفمجلس اإلدارة تفصيله كالتالى مائتان  لكل ألعضاءالمنصرف  المكافأةمبلغ          
     2020عن سنة         
    غير تنفيذى من عضو تنفيذى الى عضو غير  2020/  5/   1بن محمد الحسين تغيرت صفته بدء من  زعبد العزيعضو مجلس اإلدارة األستاذ        
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ن  زيز ب د الع ير/ عب ى االم مو الملك احب الس ص
عود عل ال س مش

15,000015,000300,000300,000315,000

وين عد ع ن راشد س دكتور /  رشيد ب 18,000018,000300,000300,000318,000ال
زروع دهللا الم ن عب د ب ن حم 18,0009,00027,000300,000300,000327,000األستاذ/  مزروع ب
ني زيز اليم د الع ن عب رحمن ب د ال تاذ /  عب 18,0009,00027,000300,000300,000327,000األس

دان اض الحمي ن ري ر ب 18,0003,00021,000300,000300,000321,000االستاذ/  عم

ه د عبدرب ي عبدالحمي ر يح تاذ /  ياس 18,00039,00057,000300,000300,000357,000األس
دان اض الحمي ن ري ي ب تاذ /  عل 18,00033,00051,000300,000300,000351,000األس
ي ن فتيح د حس د احم دكتور /  محم 18,00012,00030,000300,000300,000330,000ال

ين  د الحس ن محم زيز ب د الع تاذ /  عب 18,000018,000300,000300,0001,257,7401,575,740األس

مكافات أعضاء مجلس اإلدارة 

أوال األعضاء المستقلين 

ثانيا األعضاء غير التنفيذين 

ثالثا األعضاء التنفيذيين

ة  ات الثابت يرة المكاقئ ات المتغ المكاف
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مجايل الرواتب واألجور والبدالت و  ب) ( لشركة من ضمنهم الرئيس  أعلي بيان  املكافآت اليت حصل عليها مخسه من كبار التنفيذيني 
  املايل: التنفيذي واملدير  

 رواتب كبار التنفيذيين 

  االجما   المس الوظ  

 1,789,600  المدير العام / الرئيس التنفيذي 

 389,750 مدير االدارة المالية المدير المالي / 

 366,576 مدير الشئون الزراعية 

 402,167 مدير الشئون االدارية 

 134,844 المستشار القانوني/ المراجع الداخلي

 3,082,937 االجمالى  

  مالحظات  
  كان العضو المنتدب والمدير العام من كبار التنفيذين وحل محله بعد ذلك الرئيس التنفيذي   2020/  4/    30حتى   2020/   1/   1من الفترة  

   كان المستشار القانوني من كبار التنفيذين وبعد ذلك حل محله المراجع الداخلى 2020/  8/    30حتى   2020/   1/   1الفترة من 
  

 اللجان: مكافآت أعضاء    (ج) 

 مكافات أعضاء اللجان 

  المجموع   بدل حضور الجلسات  المكافات الثابتة عدا بدل الحضور  

        لجنة المراجعة  
 36,000 36,000 0 األستاذ / محمد أحمد ياسين الشيخ

 36,000 36,000 0 د عبد الحمياألستاذ / ياسر يحيى 
 33,000 33,000 0 الحميداناألستاذ / علي بن رياض 

 105,000 105000 0 المجموع 

 لجنة الترشيحات والمكافات  
 

    

 9,000 9,000 0 اليمني  زعبد العزيبن  نعبد الرحماألستاذ / 
 9,000 9,000 0 المزروع عبد هللاالستاذ / مزروع بن 

 9,000 9,000 0 الدكتور / محمد احمد حسن فتيحى

 27,000 27000 0 المجموع 

 اللجنة االستراتيجية 
 

    

 3,000 3,000 0 الدكتور / محمد احمد حسن فتيحى
 3,000 3,000 0 االستاذ / عمر بن رياض الحميدان

 3,000 3,000 0 د عبد الحمياألستاذ / ياسر يحيى 

 9,000 9000 0 المجموع 
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أو تنظيمية    الشركة من اهليئة أو من أي جهة إشرافيه  علىأي عقوبة أو جزاء أو تدبري إحرتازي أو قيد إحتياطي مفروض    -ال يوجد    )9(
  املستقبل. أو قضائية مع بيان أسباب املخالفة واجلهه املوقعة هلا وسبل عالجها وتفادي وقوعها يف 

  

  

لشركة  10( الداخلية  الرقابة  لفاعلية إجراءات  السنوية  املراجعة  نتائج  الرقابة    إىل إضافة    - )  رأي جلنة املراجعة يف مدي كفاءة نظام 
  الشركة: الداخلية يف 

  الداخلية :  الرقابة   إجراءات لفاعلية   السنوية  املراجعة ) نتائج   1(
 واإلمتثال الشركة حوكمة أحكام نظام وتنفيذ املخاطر دارة املتعلقة واإلجراءات السياسات بغرض تقييم  الشركة يف الداخلية الرقابة نظام اإلدارة جملس يعتمد

ت على كافة للمساءلة واضحة ملعايري اإلمتثال النظام هذا يكفل أنو الصلة   ذات واللوائح  لألنظمة معامالت   تنفيذ يتم  وأن  الشركة، يف التنفيذية املستو
  السياسات  على  الداخلية  الرقابة  نطاق  ويشتملالشركة  وكذلك منع االستخدام السىي ملوارد  الصلة   ذات  والضوابط لألحكام  وفًقا  العالقة ذات األطراف

  - التالية:  واإلجراءات

حة  يضمن  الذي  لشكل   لسجالت   اإلحتفاظ ) 1   أصول   يف والتصرفات   املعامالت  حقيقة  جوهري  بشكل  وتعكس  ودقيقة  تفصيلية  معلومات   إ
 . الشركةوموارد 

  السعودية العربية  ململكة  عليها  املتعارف احملاسبية  املعايري  مع  يتفق  مبا  املالية  القوائم عداد  يسمح  املعامالت تسجيل  ن  معقولة  كيدات  توفر ) 2
   القانونيني.  للمحاسبني السعودية  اهليئة عن  والصادرة

  واليت  الشركة  أصول   يف  التصرف  أو   ستخداماإل  أو  به  مرخص  غري  لشراء  املناسب   الوقت  يف  الكشف  أو  مبنع   يتعلق  فيما  معقولة  كيدات  توفر ) 3
 املالية.  القوائم  على  جوهري ثري  هلا  يكون أن ميكن

ا   التصميم،   جيدة  كانت   مهما  الرقابة   نظم   مجيع  إن ا   كما .  األخطاء  كافة  اكتشاف  أو  منع  على   لقدرة  يتعلق  فيما   متأصالً   خطراً   حتتوي   فإ   ال            أ
  يف  مالئم  غري  النظام جتعل أن ميكن اليت الظروف يف التغريات بسبب املخاطر كتشافإ يف فعاالً  النظام خالهلا يظل اليت املستقبلية الزمنية للفرتة تقييماً  توفر
ال، هذا  . واللوائح لسياسات  االلتزام درجة على  احلكم  يف أو  ا
ت  ،  املخزون  اإليرادات،  يف:  املتمثلة  الرئيسية  العمل  دورات  دراسة  مت   الزكاة   ذلك  يف   مبا  (  املالية  التقارير  الثابتة،  األصول   ا،  املرتبطة  والنفقات  املوردين  حسا
 . املعلومات تكنولوجيا  نظم واألجور،  التوظيف  تكاليف ، )
  الشركة.وانشطة بكافة إدارات وأعمال   واملرتبط  ،بشكل عام الداخلية الرقابة إعادة بناء نظام التوصل إىل ضرورة  مت
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إلضافة اىل راي جلنة املراجعة يف مدى كفاية نظام الرقابة    )10( لشركة  نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية 
 الشركة. الداخلية يف 

 2020 املراجعة   جلنةتقرير 
 : األدارة  جملس  من  املنبثقة   املراجعة  جلنة   تشكيل عن ) نبذة 1(

ن:  غري واثنان  اإلدارة، جملس  خارج من عضو  منهم أعضاء،  ثالثة  من  املراجعة جلنة تتألف  تنفيذ

 اللجنة:  ) أعضاء2(

 اإلدارة). جملس  خارج من عضو  -  اللجنة (رئيس الشيخ  سني أمحد   حممد /ستاذ األ 
 تنفيذي) غري  –  اإلدارة جملس (عضو عبد احلميد حيىي سر  /ستاذ األ . 
 ض  علي  /ستاذ األ  . تنفيذي) غري – اإلدارة جملس (عضو احلميدان ر

 واملسؤوليات:   ) املهام3(

  يف   اإلفصاحات  نزاهة  مدى  على  خاصة  بصفة   الرتكيز  مع  عليها  ملوافقة  اإلدارة  لس  والتوصية  والسنوية  األولية   املالية  والقوائم   النتائج  يف  النظر ) 1
  إلضافة   اجلوهرية،   املسائل   احملاسبية يف   التقديرات   من   والتحقق   املتوقعة،   وغري   اهلامة   واألحداث  احملاسبية،   السياسات  يف   والتغيريات   املالية،   القوائم

 األخرى.  القانونية واملتطلبات احملاسبية  ملعايري  االلتزام  مدى إىل

لس اإلدارة بتعيني ) 2 وقد وافق جملس اإلدارة على هذه    2020عام    خاللالداخلية  املراجعة  عمال   للقيام  )KPMG(  /السادة  متت التوصية 
 . وتقوم جلنة املراجعة مبتابعة أعماهلم ، ) KPMG( /السادةالتوصية، وعليه مت حتديد أتعاب 

ت   مراجعي   برتشيح   اإلدارة   لس  التوصية  ) 3 م  وحتديد   احلسا   التعاقد  وشروط  عملهم  نطاق   ومراجعة   استقالليتهم  من  والتحقق   أدائهم   وتقييم  أتعا
   معهم.

ت مراجع  تقرير دراسة ) 4  .تنفيذها ومتابعة املالية  القوائم على ومالحظاته  احلسا

  م:  2020) اجتماعات جلنة املراجعة خالل العام 4(

  2020اجتماع خالل العام اتين عشر اجتمعت جلنة املراجعة عدد. 

    الداخلية:  الرقابة إجراءات  لفاعلية السنوية  املراجعة  نتائج )5(

  اإلدارةأن    كما  الشركات،  نظام  من)  104(  املادة   مع   متاشياً   املسامهني  على  توزيعه   وأقرت   السنوي   املراجعة  جلنة   تقرير   عداد  اللجنة   قامت ) 1
  فيها مبا املطبقة الرقابة وإجراءات الشركة عمليات وكفاءة فاعلية معقول بشكل تضمن داخلية رقابة إجراءات توفري مسئولة عن  للشركة التنفيذية

 ا  املعمول  والسياسات والقوانني ألنظمة  االلتزام ومدى ونزاهتها  املالية  التقارير  مصداقية  مدى  ذلك يف
  الداخلية   الرقابة  إلجراءات  السنوي  الفحص   على   وبناءً   املالية  واالستشارات  واملراجعة  للمحاسبة  ) KPMGبناًء على التقارير الواردة من السادة/ (  ) 2

واستقطاب كوادر بشرية   هيكلة الشركة وحتديث اهليكل التنظيمي  عادة  اإلدارة  لس   اللجنة  أوصت   ،املراجعة  جلنة   قبل  من   م2020  املايل   للعام
واإلجراءات ومصفوفة الصالحيات واملسؤوليات    والسياساتووضع أنظمة رقابة داخلية فاعلة وما يتبع ذلك من حتديث لتدفق األعمال    مؤهلة

ت التقديرية       وذلك ملعاجلة القصور يف أنطمة الرقابة الداخلية. وأسس إعداد املواز
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وة  عاللوجود مراجع داخلي للشركة نظراً  - تعيني مراجع داخلي يف الشركة  إىلجلنة املراجعة بشأن مدي احلاجة  من  توصية   -ال يوجد  ) 11(
عمال املراجعة الداخلية للشركة. على التعاقد مع السادة كي يب إ   م جي للقيام 

ا بشأن تعيني م ) 12( لس األخذ  ت  توصيات جلنة املراجعة اليت يوجد تعارض بينها وبني قرارات جملس اإلدارة أو اليت رفض ا راجع حسا
ا .    الشركة وعزله وحتديد اتعابه وتقييم ادائة أو تعيني املراجع الداخلى ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم األخذ 

ا بشان تعيني مراجع  توصيات من جلنة املراجعة  -اليوجد  لس األخذ  يوجد تعارض بينها وبني قرارات جملس اإلدارة أو قرارات رفض ا
ت الشركة وعزله وحتديد أتعابه وتق   ييم أداؤه أو تعيني مراجع داخلي.حسا

     للشركة: املسامهة اإلجتماعية    )13(
  

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

 داء يفوق    اجلوف شركة    تلتزم ا  ت األداء يف جماالت البيئة والصحة واألمن والسالمة متمثلة يف إجناز عمليا يف مشروعها لتحقيق أعلي مستو
ا إىل   لشركة واملتعاملني معها كما تسعى الشركة يف مجيع عمليا   أفضلمسايرة  مستوى اإللتزام املنشود وترسيخ هذا التوجه لدى مجيع العاملني 

 واألمن. لتزام واحملافظة على البيئة والصحة والسالمة  ت وأن تكون منوذجا لإلاملستو
 ت املعروفة بني الشركات وتواصل حتسني هذا األداء ووض عه ضمن  ويعترب أداء الشركة يف جماالت البيئة والصحة واألمن والسالمة من أعلى املستو

لت  املستقبلية،أهدافها   لدعم واملساندة  وقد حتقق هذا األداء املتميز  االت التقنية    غري احملدودزام مجيع القيادات التنفيذية ىف الشركة  ىف مجيع ا
دة.والتدريبية والتعليمية لدعم مسرية الشركة للوصول إىل     الر

     العمل:بيئة  ب)( 
  . 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 
  وعوائلهم وتوفري وسائل االنتقال املناسبة هلم .  توفري اخلدمات اإلجتماعية والثقافية والسكن املناسب للموظفني  
  . م م وثقافا ضيه والدينيه لكافة موظفى ومنسوىب الشركة مبختلف جنسيا ألنشطه الثقافيه والر  اإلهتمام 

  . ضيه ودينيه وثقافيه جلميع اجلنسيات  عمل مسابقات ر
  . عمل رحالت لألماكن املقدسه بصفه دورية 
 ين متجانس خمتلف اجلنسيات والثقافات داخل مشروع الشركة .إنشاء جمتمع عمرا 

 ( ج ) األسواق والعمالء :   
  . ملستهلك ىف املقام األول وتقدمي كافه التسهيالت لتوصيل منتجات الشركة ألبعد مكان ىف اململكه  اإلهتمام 
  . مراعاة مصاحل العمالء واملستهلكني يف إختيار نوع االستثمارات الزراعية والتجارية للشركة 
   جلودة هو أساس املنتجات كل اجلهود لتقدمي أفضل املنتجات دوماً لضمان أرقى معايري    إدارة اجلودة و تطوير   رستكو  نا  تا ستثمار إإن إلتزامنا 

 ٠التفوق 
 ملصانع و  وا    مزيج من البنية التحتية املميزة اليت تتضمن املزارع كما يشمل التطور    ن تطور هو نتيجة لسعينا الدائم حنو األفضل واألجود وإ

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

ت الدخل .  تمع مع إختالف مستو  لكافة فئات ا
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 تجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية  اإللتزام بتطبيق أنظمة اجلودة لنقاط ومراحل اإلنتاج املختلفة مبا يضمن ويؤكد حصول املستهلكني على من 

تمعية:املسامهة  د)(    ا
   تمع ومشاركة الشركة  ممشاركة الشركة الفعالة ورعايتها دة األنشطة التفاعلية يف ا ا يف هرجان اجلوف للزيتون مسامهة منها يف ز املهرجان    مبنتجا

سعار تنافسية لزوار املهرجان وعلى   ا  تنظيم  حماضرات    املهرجان  يتم   هامش فعاليات عن طريق جناحها اخلاص و حرص الشركة على بيع منتجا
لزيتون ، حتت عنوان الفوائد الصحية والعالجية لزيت الزيتون .   للعديد من اخلرباء واملختصني واملهتمني 

 ب  املسامهة الفعالة يف دعم برامج التدريب للشباب السعودي املقبل على العمل لتأهيلهم للدخول إيل املنافسة يف إجياد فرص عمل مناسبة حس
م العلم  ية .  مؤهال

   هيل وتدريب السعوديني حديثي التخرج تسعى الشركة بشكل متواصل لسعوده العديد من الوظائف عن طريق إستقطاب الكوادر الوطنية و
القادة ليحملوا على   القيادية يف مجيع جماالت العمل وذلك إلعداد صف مساند من  الضافه إىل تدريب وسعوده بعض الوظائف  وحتفيزهم 

 ية تطوير وإدارة أعمال الشركة .عاتقهم مسئول
 

  
  احلاضرين: وأمساء أعضاء جملس اإلدارة  2020العامة للمسامهني املنعقدة خالل العام   عية خ اجلماريبيان بت  )14(

  اإلسم  م
   2020/ 06/5مجعية عامه عادية بتاريخ 

  سجل احلضور



  شركة اجلوف للتنمية الزراعية   
   شركة مسامهة سعودية   

 
 

Page 23 of 37 
 

 

1  
بن   زعبد العزيصاحب السمو امللكى االمري/ 

  ال سعود  زعبد العزي مشعل بن 
√  

  √  د / رشيد بن راشد بن سعد بن عوين  2

  √  اليمىن ز عبد العزيبن  نعبد الرمح /  أ  3

  √  أ / عبد العزيز بن حممد احلسني   4

  √  املزروع   عبد هللامزروع بن أ /   5

ض احلميدان أ /   6   √  عمر بن ر

سر حييي عبد احلميد عبد ربه   7   √  أ / 

ض احلميدان أ /   8   √  على بن ر

  √  د / حممد أمحد حسن فتيحي   9
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   النتائج : يف وصف ألنشطة الشركة الرئيسية وإسهامها )  15(  

ململكة من حيث  و ،  والتصنيعي وتسويقها    الزراعي اإلنتاج    نشاطها يف جمال شركة اجلوف للتنمية الزراعية  تكثف   يعترب مشروع الشركة من أفضل املناطق 
ا من املياه اجلوفية وخصوبة تربتها األمر الذي مكنها من حتقيق أعلي متوسط   سيسها أصبحت  إخمزو نتاجية بكافة احملاصيل وبعد مرور فرتة قصرية علي 

ودائماً  الوصول إيل التميز يف الكفاءات العالية  جمال التسويق واملبيعات    يفركة اجلوف  ش  ، وإتبعتحد أهم الشركات الزراعية والرائدة يف جمال األمن الغذائي  أ
ا إىل  ما بغرض    اململكة كافة أحناء    يفه وذلك من خالل منافذ البيع املنتشرة  لككافة القطاعات اإلستهالكيه داخل املم  تسعى الشركة إىل توصيل منتجا

تعظيم املبيعات ومن مث  وسد اإلحتياج ومن خالل ذلك نسعي لتحقيق اهلدف يف  تنتجها الشركة    اليت  الغذائيةد  املواطن من املوا  الوصول إيل إحتياجات
حتعظيم  لنفع على املساهم ، وفيما  األر     -للشركة : الرئيسية  األنشطة  ألهموصف   يليلتعود 
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  الزيتــون 
لشركة وأحد أهم   ا الرئيسيه وقد ضخت الشركة يف هذا  يعد قطاع الزيتون من أهم القطاعات  أعمد

ال إسثمارات كبرية بعد دراسة إحتياجات السوق وحجم الطلب و احلمد يعترب زيت زيتون شركة   ا
ملسابقات العاملية   اجلوف أفضل زيت علي مستوي الشرق األوسط بل والعامل طبقا لنتائج مشاركتنا 

ونظرا لتزايد الطلب    )  New York Olive oil international competitionسبانيا (أيطاليا وأمريكا و 
لشرق األوسط   لرغم من أننا أكرب منتج للزيتون العضوي  وكون حجم اإلنتاج اليغطي حاجة السوق 
ولسد الفجوة بني (العرض والطلب ) جاري التوسع بزراعة الزيتون  املكثف والتقليدي ( ثنائي الغرض  

دة  اإلنتاجية  ) وقد مت إختيار أصنا اجلودة األمر الذي مييز  و  ف جديدة حصريه للشركة تتميز بز
نه عضوي   نتاج زيت عايل اجلودة هذا ويتميز زيت الشركة  وقد    ORGANIC%  100عن غري 

العضوية  الزراعات  علي  إلشراف  املتخصصة  املراكز  أكرب  من  الشهادات  علي  احلصول  (    مت 
TAWTHIQ  (        & ) BCS  : ـ ) األملانية فضال إيل أن الشركة  

جلمعية السعودية للزراعة العضوية 1 لشرق األوسط و )  عضو    .  أكرب منتج للزيتون العضوي 
علي شهادة3 لسالمة    اليت   ISO22000 &HACCP  ) حاصلة  العاملية  للمعايري  مطابقتنا  تتضمن 

  الغذاء . 
زيت الزيتون  خطوط تعبئة وتغليف  و   طن مثار يوميا   600) متتلك خطوط أنتاج بطاقة إستعابية متثل  4

  طن يوميا .  25بطاقة إنتاجية قدرها 

  

  

  
  

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

  أصناف   Classic & Durumقمح  حبوب  إلنتاج   التوجه  مت  الدخل  مصادر  ولتنويع  األمثل  اإلستغالل
ا   أعاله  األصناف  أن  لذكر   جدير   التصنيع   إلغراض   خاصة   الزراعة   فرتة  عن   فضال   أقل  املائية   إحتياجا

  وذلك   اإلنتاج  تكلفة    ختفيض&    املياه   إستهالك   ترشيد   يف   ساعد  الذي  األمر   األصناف   قي   من   أقل
    .  ململكة  السياديه  اجلهات قبل  من فقط  ا املسموح الفرته خالل

  

  ل ـ املشت
الشركة لديها مشتل كبري قائم بنظام الري احلديث إلكثار الشتالت املختلفة مثل ( شتالت فاكهه  
من   بدل  الشتالت  من  الشركة  إحتياجات  لتلبية  وذلك    ( زينه  أشجار  وشتالت  زيتون  وشتالت 

تالت  إستريادها بتكلفه عاليه وكذلك تلبية طلبات السوق احمللي من الشتالت ودعم املزارعني بتوفري ش
    .   مضمونة املصدر ومالئمة ملناخ املنطقة 
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  البصـل 
  إخنفاض   مث   ومن   األعلي   األنتاجية  ذات   احملاصيل   من   كونه  البصل   بزراعة   التوسع   الشركة  تستهدف

  والتسويقية   اإلنتاجية   الناحية  من  اجليدة  األصناف  علي    الرتكيز  يف   الشركة  وجنحت  األنتاج   تكلفة
  علي  كبري  طلب ويوجد)  األبيض &  األصفر(  بنوعيه البصل  بزراعة كبرية  جناحات الشركة وحققت

  شعار   حتت  ختزين   دون   طازجا  لألسواق   يطرح   أنه   علي   فضال   العالية   جلودته  البصل  من  الشركة  إنتاج
  حتمل  علي  يساعد  مما  الرطوبة  نسبة  خنفاض  الشركة  بصل  ويتميز)     اجلوف  إيل  اجلوف  من(    الشركة

    .  ختزين فرتة
  

  البطـاطس
  ملالئمة   نظراً )  اخلريفية  -  الصيفية  -   الربيعية(    عروات  3  مدار  علي  البطاطس  نتاج   الشركة  تنفرد

  ختزين   بدون  الطازجة  البطاطس  من  واملصانع  احمللية  األسواق  إحتياجات  تغطية  ويتم   اجلوية  الظروف
  أعلي  ولتحقيق )  French fries & Chips & Table(  البطاطس من  نتاجها  لتنوع   الشركة وتتميز

  الشركة   تنفرد   حيث  الصيفية  لعروة  إنتاجها  من%  60  زراعة  الشركة  تستهدف  للوحدة  سعر  /م
  حتقيق  من مكنها الذي األمر اجلوف ستثناء منطقة ي زراعتها مالئمة لعدم الصيفية العروة بزراعة

  ملخاطر   جتنبا  الغرض  ثنائية   جديدة  أصناف  زراعة  وجاري  ألنتاجية   مقرو  املستهدفة  األسعار
  إرتفاع   حال  ألسواق  طرحها  يتم  Sagita  الصنف   مثل )    تصنيعي&     مائدة (    السوق   أسعار   إخنفاض 
    .  السوق  أسعار  إخنفاض حالة  يف  التصنيع أو األسعار

  

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

نه ينتج من حنل يتغذى على مراعي   لشركة  الطبيعى وبكميات تسويقيه وميتاز عسل النحل املنتج 
% ومضمون وذو جودة عالية ومرغوب  100طبيعية متمثلة يف أزهار أشجار الفاكهة وهو طبيعي  

لشركة العديد من أنواع منتجات عسل  لدى املستهلك لطيب مذاقه وفوائده ا  لصحية الكبرية ويوجد 
لشمع   وعسل حببوب   -عسل بغذاء امللكات    -عسل حببة الربكة    -النحل املختلفه ومنها ( عسل 

لتحاليل اليت أثبتت أنه من العسل الطبيعي ومطابق للمواصفات القياسية السعودية   اللقاح ) مقرو 
.    

    

  ل ــ النخي
لشركة و نه األفضل    يتميزبرحي  جاري التوسع بزراعة النخيل صنف برحي بعد جناح  جتربته  اجلوف 

حية احلجم واجلودة وقد مت زراعة  عجوة   أصناف جديدة املوسم املاضي (  علي مستوي اململكة من 
دول  -الصقعي   -املدينة    .  ستدخل مرحلة اإلنتاج املوسم القادم  حلوة اجلوف )  -ا
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  الفاكهه 
صناف حديثة مت   جاري إستكمال خطة الشركة خبصوص أحالل األصناف الغري جمدية إقتصاد 

دة    vالتأكد من كفائتها من الناحية اإلنتاجية والتسويقية ومت إتباع طرق حديثة للزراعة علي شكل   لز
بتكلفة   إنتاجية  أعلي  علي  واحلصول  املساحة  بوحدات  األشجار  أن  إيل ونشري    قلأ عدد  اخلطة   

ن األصناف    Fruit matureستفادة من مثار الفاكهة  املستهدفة اإل لصناعة املركزات هذا ونود اإلفادة 
لشركة هي    برقوق )  - عنب  - نكتارين  -مشمش –خوخ ( اليت جتود زراعتها 

  

ح  "  مسامهة القطاعات يف إيرادات    الشركة " وأر

  )    2020الشركة ورحبية  إيرادات   يف  القطاعات مسامهة (
  األثر علي النتائج   النسبة   إيرادات النشاط   نوع النشاط 

  42,934,173  % 69  154,903,656  نشاط التصنيع الزراعى  

  )21,583,666(  % 31  68,306,446  زراعي  النشاط  ال

ــايل    21,350,507  % 100  223,210,102  اإلمجـ
  

  
  :   سرتاتيجية)واإل  ( اهليكلة  : توقعات املستقبلية ألعمال الشركةوصف خلطط وقرارات الشركة املهمة وال  )  16( 

ستشاري مستقل للوقوف على الوضع احلايل للشركة و الوقوف على نقاط القوة والضعف وكذلك  ل دراسة تشخيصية للشركة من خالل إبعممت القيام   
ت والفرص ، وعلى ذلك تقوم الشركة  عادة وضع االسرتاتيجية متضمنة األهداف واحملاور االسرتاتيجية يف ضوء خمرجات تلك الدراسة والعمل على  التحد

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



  شركة اجلوف للتنمية الزراعية   
   شركة مسامهة سعودية   

 
 

Page 28 of 37 
 

 

  تى : ط والقرارات املستقبلية األومن أهم اخلط

 . ستغالل األمثل ملوارد الشركةاإل ) 1
 ستقطاب الكفاءات واخلربات الوطنية اليت حتتاج إليها للقيام مبهامها ولتحقيق األهداف اإلسرتاتيجيه اليت إنشئت من أجلها .إ ) 2
  . حتياجات املائية األقلة لكافة احملاصيل ذات اإلرفع الكفاءة اإلنتاجي ) 3
م و نفقات  يص اللستمرار العمل علي خفض التكاليف وتقإ ) 4   . حتقيق عوائد جمزية للمسامهني مبا يتوافق مع تطلعا
 دف إدارة الشركة للحفاظ علي بيئة عمل إجيابية وحمفزة وذات إنتاجيه عالية . ) 5
لشركة  .  ) 6 هيلهم لألعمال املتاحة   تعمل إدارة الشركة علي توفري برامج التدريب والتأهيل ملوظفيها لرفع كفائتهم و
ــة  ) 7 ــة اهلادفــ ــة الدولــ ــع سياســ ــو إمتشــــيا مــ ــرك حنــ ــركة للتحــ ــة دفعــــت الشــ ــي الثــــروة املائيــ ــة علــ ــافة وهــــي إيل احملافظــ ــة مضــ ــدائل الــــيت حتقــــق قيمــ ــاد البــ جيــ

ــل الشــــركة ميثـــــل  البيئــــة الصــــناعية حيـــــث أن ــــذه البيئـــــة داخــ ــات املرحلـــــة القادمــــة بعــــد أاألهتمــــام  عـــــداد إحــــد احملــــاور الرئيســـــية ملواجهــــة متطلبــ
ذا اخلصوص    .  دراسة اجلدوي 

ت احلالية واملستقبلية :   17(     ) املخاطر اليت تواجهها الشركة يف ظل التحد

 :  إدارة املخاطر املالية  ) 1( 

موعة متنوعة من املخاطر املالية خماطر ســعر  و  مبا يف ذلك خماطر العملة والقيمة العادلة والتدفق النقدي   خماطر الســوق ( :  إن أنشــطة الشــركة معرضــة 
ــــعار مج إدارة املخاطر الكلية للشـــــــركة على تقلبات األســـــــواق املالية وحتاول إدارة الشـــــــركة   ) خماطر االئتمان وخماطر الســـــــيولة الفائدة وخماطر األســـ ويركز بر

  اء املايل للشركة، عليه تستخدم الشركة األدوات املالية املشتقة للتحوط من التعرض ملخاطر معينة.التقليل من التأثريات السلبية احملتملة على األد
  :  إطار إدارة املخاطر املالية 

حوط للمخاطر تقييم والتيتم تنفيذ سياسة إدارة املخاطر من قبل اإلدارة العليا مبوجب السياسات املعتمدة من قبل جملس اإلدارة تقوم اإلدارة العليا بتحديد و  
لتعاون الوثيق مع وحدات التشغيل للشركة إن أهم أنواع املخاطر هي خماطر االئتمان و خماطر العملة او القيمة العادلة وأسعار الفائدة للتدفقات    -  املالية 

ن فريق اإلدارة التنفيذية هي املسئولة عن تطوير  إ  -املسئولية الشاملة عن إنشاء واإلشراف على إطار إدارة املخاطر للشركة    اإلدارةيتوىل جملس    -  النقدية
جراء إجتماعات بشكل منتظم   أل  - ومراقبة سياسات إدارة املخاطر للشركة حيث يقوم فريق العمل  متثال للسياسات يتم  إن أي تغريات أو أمور تتعلق 

ا من خالل جلنة املراجعة لس    .  إبالغ ا
  

دف الشركة من    -   ات يف ظروف السوق وأنشطة الشركةاملخاطر بشكل منتظم من قبل فريق اإلدارة التنفيذية لتعكس التغري يتم مراجعة أنظمة إدارة   و
دوارهم والتزاما   .  مخالل التدريب ومعايري اإلدارة واإلجراءات لتطوير بيئة رقابية مسئولة وبناءة حبيث يكون مجيع املوظفني على دراية 

ملخاطر عة على امتثال اإلدارة لسياسات إدارة املخاطر  تشرف جلنة املراج ا، وتقوم مبراجعة مدى مالئمة إطار إدارة املخاطر فيما يتعلق  لشركة وإجراءا
  .  اليت تواجهها الشركة

الذمم  القروض و خرى و مقدماً واألرصدة املدينة األفوعة  واملصاريف املد  التجارية  الذمم املدينةو   النقد  إن األدوات املالية املدرجة ضمن قائمة املركز املايل تتضمن
  .  إن طرق اإلثبات املتبعة مت اإلفصاح عنها ىف بيان السياسات املتعلقة بكل بند  - رصدة الدائنة األخرىدائنة واملستحقات واألال

تتتم املقاصة ما بني املوجودات املالية   جراء مقاصة لتلك املبالغ املدرجة    وصايف  واملطلو املبالغ املقرر عنها ضمن القوائم املالية عند وجود حق نظامي ملزم 
ت ىف آن واحد.   وكذلك عندما يكون لدى الشركة نية لتسويتها على أساس الصايف أو بيع املوجودات لتسديد املطلو
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  :   خماطر أسعار السوق ) 2( 

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

  :  خماطر أسعار الفائدة ) 3( 

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

  : خماطر القيمة العادلة ) 4( 

ه  سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل حتويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بني املشاركني يف السوق بتاريخ القياس. وحيث أن  هي القيمة اليت 
ان القيم العادلة للموجودات وبرأي اإلدارة ف   -   يتم إعداد القوائم املالية على أساس التكلفة التارخيية، قد تنشأ فروقات بني تقديرات القيم الدفرتية والقيم العادلة

ت املتداولة ال ختتلف بصورة كبرية عن قيمتها الدفرتية.    واملطلو

  :  خماطر االئتمان ) 5( 

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

  :   خماطر الرتكز ) 6( 

ة ، أو يف أنشطة يف نفس املنطقة اجلغرافية  أو أنشطة هلا نفس املزا االقتصادية    تنشأ خماطر الرتكز عندما يشرتك عدد من األطراف املقابلة يف أنشطة متشا
اللتزامات التعاقدية بشكل مماثل عند حدوث أي تغريات اقتصادية او سياسية  أو أي م على الوفاء  ظروف أخرى  ، األمر الذي ميكن أن يؤثر على قدر

  شركة جتاه التطورات اليت تؤثر على صناعات معينة.  . تشري الرتكزات إىل احلساسية النسبية ألداء ال

  :  خماطر السيولة  ) 7( 

دوات مالية  لتزامات مرتبطة  ت يف احلصول على التمويل الالزم للوفاء  وقد تنتج خماطر السيولة عند عدم     هي املخاطر املتمثلة يف تعرض الشركة لصعو
اللتزامات    القدرة على بيع أصل مايل ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته  العادلة. تدار خماطر السيولة من خالل املراقبة املنتظمة ملدى كفاية السيولة املتوفرة للوفاء 

  املالية للشركة. 

  املال: خماطر إدارة رأس  ) 8( 

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

جراء التعديالت عليها يف ضوء التغريات يف الظروف ا القتصادية .  تدير الشركة هيكل رأس املال من خالل مراقبة العوائد على صايف املوجودات وتقوم 
ح املدفوعة للمسامهني أو قد تقوم بز دة رأس املال. كما تقوم  ولغرض احلفاظ على أو تعديل هيكل رأس املال، قد تقوم الشركة بتعديل مبلغ توزيعات األر

لفوائد والسلف مبا يف ذلك تكاليف ال ستخدام معدل االقرتاض، وهو إمجايل الديون (القروض احململة  تمويل والذمم الدائنة  الشركة أيضاً مبراقبة رأس املال 
إلضافة إلمجايل يشري رأس املال إىل حقوق املسامهني كما هو مبني يف قائم جارية واألرصدة الدائنة األخرى)الت   الدين. ة املركز املايل 
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ملوارد البشرية) 9( :  املخاطر املتعلقة   

بدرجة كبرية  شركةللويتوقف األداء املستقبلي   ة بشكل رئيسي على خربات ومهارات وقدرات مسئوليها التنفيذيني وكبار موظفيها اآلخرينلشركيعتمد أداء ا
ا على   م، حيث أن املنافسة شديدة، يف الوقت احلايل إعلى قدر على   ستقطاب أفراد من ذوي الكفاءات واملؤهالت العالية وكذلك القدرة على االحتفاظ 

ر فقدان املوظفني الرئيسينيوتعمل الشركة من أجل تقليل تسرب املوظفني منها للحد    مثل هؤالء املوظفني الذين لديهم اخلربات الواسعة املطلوبة  من آ
ن أعمال الشركة لن تتأثر يف حال عدم متكنها من   ت  ملوظفني املؤهلني أو استبداهلم  جتذاب وتطوير واإلإولكن ال توجد هناك أية ضما وظفني  مب حتفاظ 

أو أكثر من موظفيها الرئيسيني الذين ال ميكن      واحدوقد تتضرر الشركة من جراء فقدان خدمات    على نفس املستوى من املؤهالت والقدرات واخلربات

ا. وقد متكنت الشركة  ستبداهلم على املدى القصري واملتوسطإ مما قد يؤدي إىل تعطل بعض األعمال وقد يؤثر سلباً على الوضع املايل للشركة ونتائج عمليا
  .  ين مؤهلنيحىت اآلن من االستعاضة عن هؤالء املوظفني الذين غادروا مبوظفني آخر 

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

  

    م  2020 - م  2016أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة للسنوات اخلمس املاضية  ) 18( 

  سنوات: أعمال الشركة خلمس   أصول وخصوم أ)(

  2020 م2019 م2018 م2017 م2016 البيان / السنة 

  241,426,875 231,859,074 281,429,589 257,632,290 280,392,010 جمموع املوجودات املتداولة 
  490,456,438 542,247,953 565,663,848 602,765,954 618,831,751 صايف املوجودات الثابتة  

  731,883,313 774,107,027 847,093,437 860,398,244 899,223,761 جمموع املوجودات 
ت املتداولة    94,674,330 60,363,920 65,702,436 81,844,123 110,636,561 جمموع املطلو

ت غري املتداولة جمموع    29,074,737 87,499,794 87,211,722 93,318,079 101,479,099 املطلو
ت    123,749,067 147,863,714 152,914,158 175,162,202 212,115,660 جمموع املطلو
  608,134,246 626,243,313 694,179,279 685,236,042 687,108,101 حقوق املسامهني 

ت وحقوق املسامهنيجمموع     731,883,313 774,107,027 847,093,437 860,398,244 899,223,761 املطلو
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    م 2020 -م   2016أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة للسنوات اخلمس املاضية بع )  18(

  سنوات: ملخص نتائج األعمال خلمس  ب) (

  م  2020 م 2019 م 2018 م 2017 م 2016 قائمة الدخل / السنة

  223,210,102 224,447,971 358,934,363 305,615,188 380,211,468 اإليرادات  

  158,922,930 183,955,192 255,559,513 231,222,752 247,990,806 اإليرادات  تكلفة  

  64,287,172 40,492,779 103,374,850 74,392,436 132,220,662 الربح جممل  

  21,350,507 )20,798,707( 35,762,762 25,600,983 68,151,914   / (اخلسارة)  صايف الربح

    :م   2020حتليل جغرايف إلمجايل إيرادات الشركة للعام   )19(

  

  

  السنة 

ل ) ( القيمة التحليل اجلغرايف إلمجايل إيرادات الشركة   لر

  املنطقة اجلنوبية    املنطقة الشرقيه   املنطقة الغربيه   املنطقة الوسطي   املنطقة الشمالية   إمجايل اإليرادات 

 14,602,042 13,246,232 37,809,937 44,322,724 113,229,167 223,210,102  م 2020
  

  
 

  
  

  م:  2019م مقارنة بعام  2020عام للنتائج التشغيلية ل ) ملخص الفروق اجلوهرية 20(

113,229,167

44,322,724

37,809,937

14,602,042

13,246,232

2020مساهمة كل منطقة فى ايرادات الشركة العام المالى 

المنطقة الشمالية

المنطقة الوسطي

المنطقة الغربيه

المنطقة الجنوبية 

المنطقة الشرقيه
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  النسبة   التغيـر   م 2019  م  2020 البيان 

  %1-  ) 1,237,869(  224,447,971  223,210,102  إمجايل املبيعات 

  %14-  )25,032,262(  183,955,192  158,922,930  تكلفة املبيعات 

  %59  23,794,393  40,492,779  64,287,172  جممل الدخل 

  %12 2,882,215 24,880,305  27,762,520  مصاريف تسويق 

  %5-  )1,382,565 (  29,804,426  28,421,861  مصاريف إدارية وعمومية 

     22,294,743  (14,191,952)  8,102,791  الربح التشغيلي 

  

  القانونيني. مطابقة املعايري احملاسبية املستخدمة لدى الشركة مع املعايري الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني إختالف يف  - اليوجد) 21(

بعة للشركة داخل اململكة العربية السعودية أو  - اليوجد) 22(   خارجها. شركات 

بعة هلا. -ال يوجد  )  23( بعة حيث أن الشركة ال متتلك شركات    أسهم أو أدوات دين صادرة لشركات 

ح: وصف لسياسة الشركة يف توزيع  )  24(   األر

ح وفقاً لنص املادة   ح الصافية السنوية بعد خصم مجيع املصروفات    47يتم توزيع األر من عقد التأسيس والنظام األساسى للشركة حيث يتم توزيع األر
  التاىل: على الوجه العمومية والتكاليف األخرى 

 ح   صايف  من%  10  جينب   االحتياطي   بلغ   مىت  التجنيب  هذا  وقف  العادية   العامة  اجلمعية  تقرر  أن  وجيوز  للشركة  النظامي   اإلحتياطي  لتكوين  األر
 املدفوع.  املال رأس  % من30 املذكور

 ح   صايف   من %  10  جتنب   أن   اإلدارة  جملس   إقرتاح  على  بناء   العادية   العامة   للجمعية   أغراض  لغرض أو   وختصيصه   إتفاقي  إحتياطي   لتكوين   األر
  جملس  قرتاحإ  على  بناءاً   العامة  اجلمعية  من  بقرار  إال  له  املخصص  الغرض  غري  آخر  لغرض  االتفاقي  االحتياطي  ذلك  استخدام  جيوز  وال  معينة،

 اإلدارة.
 ح   توزيع  يكفل   أو   الشركة   مصلحة  حيقق   الذي  لقدر  وذلك  أخرى؛  إحتياطيات  تكوين  تقرر   أن   العادية   العامة  للجمعية   اإلمكان  قدر  بتة  أر

ح  صايف من% 10 تتجاوز ال  نسبة تقتطع  أن كذلك  املذكورة وللجمعية املسامهني على   الشركة  لعاملي إجتماعية  مؤسسات إلنشاء  مبالغ  األر
 املؤسسات. هذه من  قائما يكون  ما  ملعاونة  أو

 املدفوع الشركة مال رأس % من5 عن  تقل ال  نسبة املسامهني على ذلك  بعد الباقي من  يوزع  . 
 ل   200,000معينا    مبلغا   اإلدارة  جملس   عضو   مكافآة   تكون   أن   جيوز   صايف  من   معينة   نسبة   أو   عينية  مزا   أو   جلسات   حضور   بدل   أو   ر

ح،  .  املزا  هذه من أكثر أو  إثنني  بني اجلمع وجيوز  األر
 ح  من  معينة   نسبة  املكافآة  كانت  إذا ح  صايف  من%    10   عن  النسبة  هذه  تزيد  أن  جيوز   فال  ،  الشركة  أر   اإلحتياطيات  خصم   بعد   وذلك  ،   األر

ا  اليت   الشركة   رأمسال  من%  5  عن  يقل  ال  املسامهني  على  ربح  توزيع  وبعد  ،  األساسي  الشركة  ونظام  النظام  ألحكام  تطبيقا  العامة  اجلمعية  قرر
 .  العضو حيضرها اليت اجللسات  عدد مع متناسباً  املكافأة هذه استحقاق  يكون أن  على ، املدفوع
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 ل  ألف   مخسمائة   مبلغ  عينية  أو  مالية   ومزا  مكافآت  من  اإلدارة  جملس   عضو  عليه  حيصل   ما  جمموع  يتجاوز  ال  ؛   األحوال  مجيع  ويف ً،   ر   سنو
 .  املختصة اجلهة  تضعها اليت  الضوابط وفق

 ح توزيع للشركة جيوز  .  سنوً  جيدد  للمجلس العامة اجلمعية  من تفويض مبوجب  سنوي نصف  أو  ربع سنوي بشكل  مسامهيها  على مرحلية  أر
ح املوزعة عن العام املاىل   واملقرتح توزيعها على النحو التاىل   2020وكان امجاىل األر

  
 2020نسب األرباح التي تم توزيعها خالل سنة 

نسبة األرباح المقترح  
توزيعها في نهاية  

  السنة  
  اجمالى األرباح  

  
19/08/2020 23/12/2020   

21,350,507 
 النسبة  

5% 2.5% 0 

 االجمالى  
15,000,000 7,500,000 0 

 

م  أي مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقيه يف التصويت تعود ألشخاص (    –   ال يوجد )  25( ) أبلغوا  عدا جملس إدارة الشركة وكبار التنفيذيني وأقار
م 2019وأي تغيري يف تلك احلقوق خالل السنة املالية  طرح األوراق املالية واإللتزامات املستمره  من قواعد    احلقوق مبوجب املادة الثامنه والستون الشركة بتلك  

.  

  
  

  وأأدوات دين الشركة  هم يفئرارة الشركة وكبار التنفيذيني وأقمصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء جملس إدأي  -ال يوجد  )26(
تغيري يف تلك   ا أي  املالية  املصلحة أو تلك  السنة  أما فيما خيص األسهم يوجد فقط نسب متلك ألعضاء جملس اإلدارة    -م  2019حلقوق خالل 

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

م ـــــ ساإل م  
 األسهمعدد  

 بداية العام 
نسبة التملك  
 يف بداية العام 

صايف التغري يف عدد 
خالل العام   األسهم  

نسبة التغري  
 خالل العام 

    األسهمإمجايل  
اية العام   يف 

نسبة التملك  
اية العام   يف 

1 
صاحب السمو امللكي األمري / عبد العزيز  

ال سعود   بن مشعل بن عبد العزيز  
24664 0,082%  _ _ 24664 0,082%  

%0,003  1000 أ/عبد العزيز بن حممد احلسني 2  _ _ 1000 0,003%  

عبد الرمحن بن عبد العزيز اليمين/  أ 3  1500  0,005%  _ _ 1500 0,005%  

رشيد بن راشد العوين   د/ 4  55298  0,184%  _ _ 55298 0,184%  

%0,003  1000  مزروع عبد هللا محد املزروع  5  _ _ 1000 0,003%  

ض حممد احلميدان 6 %0,003  1000  أ / عمر ر  _ _ 1000 0,003%  

سر حيىي عبد احلميد عبد ربه  7  _ _ _ _ _ _  أ / 

ض حممد احلميدان  8 %0,003  1012  أ / علي ر  _ _ 1012 0,003%  

 _ _ _ _ _ _  د / حممد أمحد حسن فتيحي 9

  
 ( ب ) متلك كبار التنفيذيني : 

 .  الشركة  أسهم  يف  التنفيذيني  كبار  لباقي  متلك  يوجد   ال ) 1

    لقروض: املعلومات املتعلقة  ) 27(
  

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

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

ل   15,350,000  صندوق التنمية الصناعي السعودي   1 سنوات    5  ر ل    000,300,1    ر ل    10,298,631  ل   10,750,000  ر   ر

ا أو منحتها الشركة خالل ال)  28(  ه أصدر   2020عام املايل  اليوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشا
  .ذلكمع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل 

ا أو  – ) ال يوجد 29( ه أصدر أي حقوق حتويل أو إكتتاب مبوجب أدوات دين قابله للتحويل أو أوراق مالية تعاقديه أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشا
  . 2020الشركة خالل العام املايل منحتها 

األوراق املالية   اليوجد أي إسرتداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلسرتداد وقيمة األوراق املالية املتبقية مع التمييز بني  -اليوجد  )  30(
ا التابعة  ا شركا ا الشركه وتلك اليت إشرت   . املدرجة اليت إشرت

 

  

  



  شركة اجلوف للتنمية الزراعية   
   شركة مسامهة سعودية   

 
 

Page 35 of 37 
 

 

    احلضور:م وسجل   2020العام  ) عدد إجتماعات جملس اإلدارة اليت عقدت خالل 31(

لس   (إجتماعات    حلضور) ا
  

  تسلسل اإلجتماعات وتواريخها   

ـــو  م   األول   إسم العضــ
4/3  

  الثاين 
17/3  

 الثالث 

30/8  
  

 الرابع 
23/12  

 اخلامس 
24/12  

  نسبة احلضور

  
1  

صاحب السمو امللكي األمري/ عبد العزيز بن مشعل بن عبد 
  العزيز 

 √  √  √  √  √ 100 %  

% 100 √  √  √  √  √   أ / عبد العزيز بن حممد احلسني   √   

% 100 √  √  √  √  √   د/ رشيد بن راشد عوين   √   

% 100 √  √  √  √  √   مزروع عبد هللا محد املزروع   √   

ض حممد احلميدان   √  % 100 √  √  √  √  √   أ / عمر ر  

سر حيىي عبد احلميد عبد ربه   √  % 100 √  √  √  √  √   أ /   

% 100 √  √  √  √  √   العزيز اليمينأ / عبد الرمحن بن عبد   √   

ض حممد احلميدان   √  % 100 √  √  √  √  √   أ / علي ر  

% 100 √  √  √  √  √   د/ حممد أمحد حسن فتيحي   √   

م   05/2020/ 06تاريخ أخر إجتماع للجمعية العامة  √   
  

   حلضور خالل العام    )5(عقد جملس إدارة الشركة احلايل عدد  أعاله. وكانت نسبة احلضور لألعضاء كما هو موضح    ،م   2020إجتماعات 

ا: سجل املسامهني وتواريخ تلك الطلبات  عدد طلبات الشركة ل) 32(   وأسبا

  أسباب الطلب   ريخ الطلب   عدد طلبات الشركة لسجل املسامهني  م
  إجراءات الشركات   04/3/2020  1  1
  إجراءات الشركات   05/3/2020  1  2
  اجلمعية العامة  04/5/2020  1  3
ح   08/5/2020  1  4   ملف االر
ح   30/8/2020  1  5   ملف االر
  إجراءات الشركات   2020/ 21/02  1  6

  

  :2020أي صفقات بني الشركة وطرف ذي عالقة خال العام   –) ال يوجد  33(
نه ) 34( أو  ني لس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذي جمأعضاء   ألحد طرفاً فيها، أو كان فيها مصلحة  عقود الشركةأعمال أو أي  – اليوجد تقر الشركة 

  .2020العام   خالل القة شخص ذي ع ألي
  . 2020ترتيب أو إتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي مكافآت خالل العام املايل  -  ) ال يوجد35(

ح خالل العام املايل  -  ) ال يوجد36(   . 2020ترتيب أو إتفاق تنازل مبوجبه أحد مسامهي الشركة عن أي حقوق يف األر
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) بيان بقيمة املدفوعات النظامية املسدده واملستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخري ومل تسدد حيت   37(
ا : ، مع وصف موجز هلا  2020اية الفرتة املالية    وبيان أسبا

  

  

  .2020أية إستثمارات أو إحتياطيات إنشئت ملصلحة موظفي الشركة خالل العام املايل    -ال توجد  ) 38(
      -يلي:  جملس إدارة الشركة مبا يقر )  39(

ت سجالت أن )1   الصحيح.  لشكل  أعدت  احلسا
  وحتديث. تطوير  حباجه إيل   الداخلية الرقابة نظام  أن )2
 نشاطه.  مواصلة  على  املصدر قدرة يف  يذكر  شك  أى   يوجد ال  أنه  )3

ت  ي أ - ) ال يوجد 40(   . الشركة حتفظات علي القوائم املالية من قبل مراجع حسا

ت الشركة قبل إنتهاء الفرت أ  –) ال يوجد  41(   أجلها. ة املعني من ي توصيه من قبل جملس اإلدارة بتغيري مراجع حسا

ا   –) ال يوجد  42(   . الشركةأسهم خزينة حتتفظ 

نعقاد اجلمعية العامة خالل السنة  5) تؤكد الشركة أنه مل حيدث أن تسلمت من مسامهني ميلكون 43( % من رأس املال أو أكثر طلبًا 
  .   ، أو إضافة موضوع أو أكثر إىل جدول أعمال اجلمعية العامة عند إعداده  املالية املنتهية

) تؤكد الشركة أن للمساهم احلق يف احلصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق مراقبة أعمال جملس اإلدارة  44(
لس لنظام األساسي للشركة وله حق حضور اجلمعيات العامة، واالشرتاك    ورفع دعوى املسؤولية على أعضاء ا ، وذلك بناًء على ما جاء 

ا والتصوي ا، وكل ما جاء يف املادة اخلامسة (يف مداوال ألسهم  ت على قرارا   .   ) بالئحة حوكمة الشركات احلقوق املرتبطة 

) مل تقم أي جهة بطلب االطالع على التقارير السنوية للمستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين يتصرفون نيابة عن 45(
  غريهم مثل صناديق االستثمار. 

  ان ــالبي
2020  

  بيان األسباب  وصف موجز هلا
  املسدد 

اية الفرتة املستحق  حيت 
  ومل يسدد املالية السنوية 

ل   9,952,057  اة ــالزك ل   5,511,341  ر   -  سيتم سدادها بعد تقدمي اإلقرار  2020زكاة    ر

ل   11,033,140  ريبة ـالض   -      ر

ل   2,366,627  للتأمينات اإلجتماعية املؤسسة العامة  ل   224,532  ر   ر
مت    2020املستحق للتأمينات عن شهر ديسمرب  

  2021السداد يف يناير  
  

شريات وجوازات ل    623,350  تكاليف    -  -  -  ر

ل   8,279,875  رسوم مكتب العمل   -  -  -  ر
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  معية العموميةجدول أعمال اجل

   31/12/2020دارة للسنة املنتهية ىف على تقرير جملس اإل التصويت -1

ت الشركة للسنة املالية املنتهيه   على التصويت -2   31/12/2020يف  تقرير مراجع حسا

   31/12/2020يف القوائم املاليه للسنة املاليه املنتهيه  على التصويت -3

ت  مراجع  تعيني  على  التصويت -4   القوائم   وتدقيق  ومراجعة  لفحص  وذلك   املراجعة،  جلنة  توصية  على  بناءً   املرشحني  بني  من   للشركة  احلسا

 أتعابه.  وحتديد 2022 لعام   األول والربع  م 2021 املايل العام من  والسنوية  للربع الثاين والثالث والرابعوالزكاة  املالية 

   31/12/2020على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية ىف  التصويت -5

ح مرحلية على مسامهي الشركة عن العام املايل    -6 ربع    أو  سنوي بشكل نصف    ،2021التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أر

 املالية. مع حتديد تواريخ األحقية والدفع وفقاً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق  سنوي،

لشكر والتقدير لكم ولثقتكم فيه كما ميتد الشكر إىل اإلدارة التنفيذية لشركة اجلوف وموظفيها داعيني       يف اخلتام يتقدم جملس اإلدارة 
كم مل  للجميع. ا فيه اخلري  هللا عز وجل أن يوفقنا وإ

                                                                                                                                 

  ـس إدارة شركة اجلوف جمل                 
   م  2020مارس                                                                           


